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บทนา
อุบตั เิ หตุตอ่ กระดูกสันหลังส่วนคอนับเป็ นอุบตั เิ หตุที่รุนแรงมากชนิดหนึง่ อุบตั เิ หตุอาจมีสาเหตุมา
จากการตกจากที่สงู จากงานด้ านอุตสาหกรรม จากยวดยาน และจากการกีฬา ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นอาจมี
เพียงปวดบริเวณคอถึงขันอั
้ มพาต หรื อถึงแก่เสียชีวิตได้ อัมพาตที่เกิดขึ ้นมีผลสะท้ อนถึงผู้เกี่ยวข้ องหลาย
ทางนอกเหนือจากแพทย์ที่ต้องให้ การรักษาแล้ ว ผลกระทบต่อครอบครัว งานประจาที่ทาอยู่ และปั ญหาใน
แง่กฎหมาย ผู้ป่วยอัมพาตคนหนึง่ ต้ องสิ ้นเปลืองงบประมาณในการรักษามากนอกไปจากเวลาที่ต้องใช้ ใน
การรักษานาน
คงจะไม่มีอบุ ตั เิ หตุชนิดใดที่ก่อให้ เกิดความร้ ายแรงได้ เท่าอุบัตเิ หตุตอ่ กระดูกสันหลังส่วนคอ เพราะ
อุบตั เิ หตุนี ้ทาให้ เกิดอัมพาตแขนขาอย่างถาวรได้
นึกถึงสภาพของผู้ป่วยหนุม่ คนหนึง่ แข็งแรงและมี
สติปัญญาดี เกิดอุบตั เิ หตุจากยวดยานแล้ วเกิดอัมพาตทันที หนุม่ ผู้นนจะช่
ั ้ วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอดชีวิต
และต้ องเป็ นภาระสาหรับครอบครัวที่ต้องดูแล จิตใจของเขาจะเป็ นอย่างไรเมื่อสติปัญญาของเขายังดีทกุ
อย่าง แต่แขนขาใช้ การไม่ได้
วิธีการรักษากระดูกสันหลังส่วนคอภายหลังอุบตั เิ หตุที่มีอยูใ่ นระยะเวลาที่ผ่านมามีหลายวิธี แต่
หลายวิธีในสมัยก่อนที่ใช้ แล้ วยกเลิกไปเพราะค่อนข้ างอันตราย เช่น การใช้ มือดึงคอหรื อดัดคอ หรื อ
แม้ กระทัง่ การผ่าตัด decompressive laminectomy ในกระดูกสันหลังส่วนคอในขณะที่ไขประสาทสันหลัง
(spinal cord) เกิดซ ้าบวมอยู่ มักจะไม่ได้ ผลหรื อทาให้ อาการเลวลงด้ วยซ ้าไป ก็เป็ นวิธีที่ไม่นิยมใช้ ใน
ปั จจุบนั การเชื่อมกระดูกสันหลัง (posterior spinal fusion) ยังคงใช้ สาหรับผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังส่วนคอ
หักแตกแล้ วยังไม่เชื่อมติดกัน และหรื อมีอาการแสดงว่ายังเคลื่อนไหวได้ มากผิดปกติ (instability) ที่ผา่ นมา
วิธีที่นิยมใช้ กนั มากได้ แก่ skull traction ซึง่ ต้ องอาศัยบุคคลากรด้ านพยาบาลมาก และกายภาพบาบัดนาน
นอกเหนือจากระยะเวลารักษานานในโรงพยาบาล
ในปั จจุบนั นี ้ ถึงแม้ วา่ วิธีการรักษาในสมัยก่อนยังมีที่ใช้ อยูบ่ างวิธี แต่ก็ลดน้ อยลงไปทุกที ทังนี
้ ้เพราะ
นอกจากวิธีดงั กล่าวจะไม่ได้ ชว่ ยให้ ผ้ ปู ่ วยดีขึ ้นแล้ ว ยังสิ ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาลมากด้ วย วิธีการสมัย
ปั จจุบนั จึงเน้ นที่จะหาวิธียน่ ระยะเวลารักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ สนและหายเร็
ั้
วขึ ้น ประสบการณ์ที่ได้ รับ
จากวิธีการรักษาสมัยก่อนถูกเลือกนามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยมากที่สดุ โดยมีจดุ มุง่ หมายการรักษา
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสหายจากอัมพาตมากขึ ้น โดยใช้ เวลาน้ อยที่สดุ และสิ ้นเปลืองน้ อยทีสดุ หลักในการ
รักษาแผนปั จจุบนั จึงเน้ นในเรื่ อง ขันแรกให้
้
ผ้ ปู ่ วยพ้ นขีดอันตรายต่อชีวิตก่อน และหาทางช่วยให้ ไขประสาท

และเส้ นประสาทฟื น้ ตัวเร็วที่สดุ การช่วยให้ ระบบประสาทฟื น้ ตัวเร็ วนันก็
้ กระทาโดย กาจัดสิ่งที่กดทับไข
ประสาทสันหลังและเส้ นประสาท โดยพยายามช่วยให้ กระดูกสันหลังส่วนคอที่เคลื่อนหักให้ เคลื่อนเข้ าที่เร็ว
ที่สดุ ในสภาพเดิม ซึง่ อาจต้ องอาศัยการผ่าตัดช่วย การใช้ โลหะช่วยยึดกระดูกสันหลังที่หกั จะมีสว่ นช่วยให้
ผู้ป่วยทากายภาพบาบัดได้ เร็ วขึ ้น และออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ ้น
ประวัตคิ วามเป็ นมาในการรักษา
อุบตั เิ หตุตอ่ กระดูกสันหลังส่วนคอมีมานานแล้ ว ในประวัตศิ าสตร์ วงการแพทย์สมัยโบราณ และ
เป็ นที่หนักใจของแพทย์ผ้ รู ักษาเป็ นอันมาก มีเรื่ องเล่าว่า เมื่อประมาณ 4,500 ปี ก่อน ชาวอียิปต์ผ้ หู นึง่ ซึง่ นับ
ได้ วา่ เป็ นแพทย์สมัยก่อนได้ ลงบันทึกการรักษาผู้ป่วยชนิดนี ้ว่า ผู้ป่วยใดที่ มีกระดูกข้ อต่อของกระดูกสันหลัง
ส่วนคอหลุด ไม่ร้ ูสกึ ตัว แขนขาขยับไม่ได้ ปั สสาวะไหลเอง ให้ ถือเป็ นโรคที่ไม่ต้องรักษา เพราะจะไม่หาย
ในสมัย
Hippocrates
บิดาแห่งวงการแพทย์สมัยก่อนมีวิธีการรักษาชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่า
"sucussion" วิธีนี ้กระทาโดย ผูกมัดผู้ป่วยเข้ ากับบันใดที่ตงตรงแล้
ั้
วให้ ศีรษะห้ อยลงพื ้น แล้ วให้ สนั่ บันใดแรง
ๆ
โดยหวังว่ากระดูกสันหลังที่หกั เคลื่อนจะเข้ าที่เองได้ วิธีนี ้น่ากลัวมากและมีอตั ราการตายสูง
Hippocrates จึงเสนอให้ เลิกใช้ วิธีนนและเสนอวิ
ั้
ธีการรักษาโดยให้ ยืดคอผู้ป่วยที่ครึ่งนัง่ นอนบนเตียง วิธีนี ้
เป็ นแม่บทของการรักษาแบบอนุรักษ์นิยมในสมัยปั จจุบนั เพียงแต่มีการดัดแปลงบ้ างบางส่วนให้ เหมาะสม
แต่หลักการยังคงเดิม
การผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังส่วนคอที่หกั เคลื่อนเริ่มตังแต่
้ ปี 1814 โดยแพทย์ชื่อ Henry Cline ได้
ผ่าตัดทา laminectomy ตัดเอาส่วน lamina ทีแตกออกเพราะเข้ าใจว่าส่วนนี ้กดทับอยูบ่ นไขประสาทสันหลัง
การผ่าตัด laminectomy ยังคงทาอยูใ่ นปั จจุบนั ในหลาย ๆ โรงพยาบาลทัว่ โลก แต่ก็ไม่เป็ นที่ยอมรับในอีก
หลาย ๆ แห่งเช่นกัน โดยเหตุผลที่วา่ การผ่าตัดชนิดนี ้ก่อให้ เกิดอันตรายต่อกระดูกสันหลังที่หกั แล้ วมากขึ ้น
การผ่าตัดนี ้ไม่ได้ ชว่ ยให้ ไขประสาทสันหลังที่ได้ รับภยันตรายดีขึ ้น หรื อช่วยยุบบวมของระบบประสาท และ
ไม่สามารถจะกาจัดเศษกระดูก ชิ ้นส่วนของหมอนกระดูกสันหลังที่กดทับไขประสาทสันหลังทางด้ านหน้ าได้
นอกจากนี ้ยังก่อให้ เกิดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนนันมากขึ
้
้นผิดปกติอีก
ทาให้ ต้องเสียเวลา
รักษาในโรงพยาบาลนานขึ ้น
ในปี ค.ศ.1933 Crutchfiel แพทย์ชาวอังกฤษได้ เสนอวิธีการรักษาโดยใช้ skull traction วิธีนี ้ได้ ถกู
นามาใช้ แพร่หลายนานกว่า 20 ปี และนับเป็ นแม่บทของการรักษาแบบอนุรักษ์ นิยมในปั จจุบนั ที่จาเป็ นต้ อง
อาศัยการรักษาพยาบาลจากพยาบาลผู้มีประสบการณ์ และรวมทังกายภาพบ
้
าบัด
เมื่อมีการนาการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้ านหน้ ามาใช้ รักษาในปี 1955, 1956 โดย Ralph
B. Cloward ก็ก่อให้ เกิดมีการวิจารณ์อย่างกว้ างขวาง นับเป็ นวิธีการรักษาแบบล่าสุดซึ่งผลออกมายังไม่เป็ น
ที่ตกลงกันแน่นอนระหว่างแพทย์ผ้ รู ักษา ว่าจะดีมากน้ อยเพียงใด กาลเวลาจะเป็ นเครื่ องพิสจู น์ถึงคุณค่า
ของการรักษาโดยการผ่าตัดชนิดนี ้เท่านัน้

Classification of Injuries
การแบ่งชนิดของอุบตั เิ หตุกระดูกสันหลังส่วนคอ มีแตกต่างกันหลายแบบ โดยต่างก็เพื่อจะ
พยายามอธิบายให้ เข้ าใจถึงพยาธิสภาพที่เกิดขึ ้น
ปรากฏการณ์ของอาการและอาการแสดงของ
ผู้ได้ รับบาดเจ็บและภาพที่เห็นในเอ๊ กซเรย์ การแบ่งชนิดโดยอาศัยเอ๊ กซเรย์ชว่ ยนันมี
้ การแบ่งออกเป็ นชนิด
จากแรงต่าง ๆ เช่น flexion, extension และ compression Barnes ในปี 1947 ได้ อธิบายถึงกลศาสตร์ ของ
การเกิด flexion injury ว่า กระดูกสันหลังส่วน inferior articular facet ต้ องหลุดข้ างหนึง่ หรื อ 2 ข้ าง จึงจะ
ทาให้ เกิดภยันตรายต่อไขประสาทสันหลังข้ างเคียงได้ Taylor และ Blackwood ได้ บรรยายถึงภยันตรายต่อ
ไขประสาทสันหลังจากกระดูกสันหลังเคลื่อนหลุดทางด้ านหลังจากอุบตั เิ หตุคอแหงน
(extension)
Schneider และ Kahn ได้ ใช้ คา "tear drop" เพื่ออธิบายภาพเอกซเรย์ของ compression fracture ซึง่ เกิด
จาก hyperextension injuries สิ่งต่าง ๆ ที่อธิบายข้ างบนนี ้ได้ ถกู นามาใช้ อธิบายเพื่อแบ่งชนิดของอุบตั เิ หตุ
กระดูกสันหลังส่วนคอ
นอกจากนี ้ยังมีการแบ่งชนิดตามความสนใจของแพทย์แต่ละสาขาอีกด้ วยเช่น Neurologist จะแบ่ง
ตามความสนใจในเรื่ องอาการ
อาการแสดงของพยาธิสภาพของไขประสาทสันหลังเส้ นประสาทที่ได้ รับ
อันตราย Pathologist จะศึกษามากเรื่ อง gross และ microscopic changes ในไขประสาทและ
เส้ นประสาท
การที่จะอธิบายถึงอันตรายที่เกิดขึ ้นรวมทังความรุ
้
นแรงที่เกิดต่อกระดูกสันหลังส่วนคอ โดยอาศัย
ผลทางเอกซเรย์ อาการทางคลีนิคหรื ออธิบายพยาธิสภาพที่เกิดขึ ้น บางครัง้ อาจจะไม่เป็ นไปตามนัน้ ทังนี
้ ้ก็
เพราะว่าสิ่งที่อธิบายนี ้อาจเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อแรกรับผู้ป่วยใหม่ ๆ ผู้ป่วยอาจถูกตรวจพบมีอมั พาตของขา
2 ข้ าง แต่อมั พาตนี ้อาจเกิดจาก spinal shock ได้ ซึง่ ภายในเวลาไม่นานนักอัมพาตที่วา่ เกิดก็จะหายได้ เอง
ได้ ในทานองเดียวกันผู้ป่วยอาจมาด้ วยอาการของไขประสาทที่เสียหน้ าที่เล็กน้ อยในตอนแรก แต่ตอ่ มากลับ
เป็ นมากขึ ้นจนถึงอัมพาตได้ ก็เป็ นได้
การอธิบายพยาธิสภาพที่เกิดขึ ้นโดยอาศัยสภาพทางพยาธิวิทยาอย่างเดียวก็อาจผิดพลาดได้ การ
ตรวจสภาพของไขประสาทสันหลังของผู้ป่วยซึง่ ตายไปแล้ ว มักจะไม่ใช่พยาธิสภาพของไขประสาทผู้ป่วย
เพิ่งตายใหม่ๆ ทังนี
้ ้เพราะโอกาสที่ผ้ ปู ่ วยจะตายทันทีจากอุบตั เิ หตุกระดูกสันหลังส่วนคอมีน้อย ฉะนันพยาธิ
้
สภาพที่ตรวจได้ มกั จะเป็ นของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมานานแล้ วหลายชัว่ โมงหรื อหลายวัน พยาธิ -สภาพของไข
ประสาทสันหลังที่ตรวจได้ จงึ เป็ นเรื่ องของสิ่งที่เนื่องมาจาก hemorrhage, edema และ impaired
circulation
เอกซเรย์รูปแรก ๆ ของกระดูกสันหลังส่วนคออาจจะเป็ นปกติในผู้ป่วย ซึง่ ความจริงแล้ วอาจเกิดมี
temporary subluxation แล้ วก็ได้ ในเมื่อเวลามีอบุ ตั เิ หตุและมีอนั ตรายต่อไขประสาทสันหลังแล้ ว เอกซเรย์
อาจไม่เห็นความผิดปกติในเนื ้อเยื่อข้ างเคียง ความผิดปกติในหมอนกระดูกสันหลัง หรื อความซอกซ ้าของ

ประสาท ฉะนันสิ
้ ่งที่ดีที่สดุ คือ อาศัยเอกซเรย์ที่เห็นร่วมกับการตรวจพบอาการผู้ป่วยจะถือเป็ นข้ อวินิจฉัยได้
ถูกต้ องกว่า และให้ การรักษาที่ตรงกว่าได้
กล่าวโดยรวม ๆ แล้ ว วิธีการแบ่งชนิดของอุบตั เิ หตุกระดูกสันหลังส่วนคอ ดีที่สดุ คืออาศัยหลาย ๆ
อย่างที่กล่าวข้ างบนนี ้มาช่วยเสริมกัน รวมทังประวั
้
ตขิ องอุบตั เิ หตุที่ละเอียด คืออุบตั เิ หตุเกิดอย่างไร มีแรง
ที่มากระทบในทิศทางใด รุนแรงเท่าใดตรงส่วนศรี ษะหรื อส่วนคอ ถ้ าแบ่งแบบนี ้จะช่วยให้ เข้ าใจมากขึ ้นถึง
พยาธิสภาพที่เกิดต่อกระดูกสันหลังและใขประสาทสันหลัง การรักษาก็จะถูกต้ องมากขึ ้น ฉะนันในการแบ่
้
ง
จะจาแนกออกเป็ น 4 อย่างคือ
1. Whiplash หรื อ Hyperextension injury อันตรายที่เกิดขึ ้นนี ้จะอยูเ่ ฉพาะที่กล้ ามเนื ้อหรื อเส้ นเอ็น
ข้ างเคียง ซึง่ บางครัง้ อาจมีอนั ตรายต่อหมอนกระดูกสันหลังร่วมด้ วย แต่อนั ตรายนี ้ไปไม่ถึงระบบประสาท
2. Paralysis (อัมพาต) โดยที่ไม่ปรากฏว่ากระดูกสันหลังส่วนคอจะเคลื่อนหรื อแตกหัก
3. Injuries to the vertebral column โดยไม่มีอนั ตรายต่อเส้ นประสาทหรื อไขประสาทสันหลังสิ่งที่พบ
คือมี dislocation, compression fractures ของกระดูกสันหลังส่วนคอ
4. Injuries to the vertebral column associated with paralysis
จะเห็นว่า ข้ อ 1 และ 2 มีอนั ตรายต่อ soft tissue เท่านัน้ ส่วนข้ อ 3 และ 4 จะมีอนั ตรายต่อกระดูกสัน
หลังส่วนคอ
Whiplash
เป็ นคาที่เริ่มใช้ โดย Gay และ Abbott ในปี 1953 เพื่ออธิบายถึง hyperextension injury ต่อส่วนคอ
ซึง่ ไม่ใช่ผลเนื่องมาจากแรงกระทบตรง ๆ เช่น กรณีรถชนท้ ายแล้ วคนขับรถคันหน้ าคอแหงนอย่างรุนแรง (รูป
1)
กรณีถกู ชนอย่างรุนแรงทันที ขณะที่กาลังขับรถอยูอ่ ย่างสบาย ๆ ทาให้ ผ้ ขู บั รถคันหน้ าเกิดคอ
แหงนรุนแรงมาก แล้ วจึงมีคอก้ มตามมาเป็ นจังหวะถัดไป และท้ ายสุดคอจะมาอยูใ่ นแนวตรงตามเดิม

ภยันตรายที่เกิดจะเกิดขณะคอมีการแหงนเต็มที่
กล้ ามเนื ้อส่วนด้ านต้ นคอคือ
sternocleidomastoid,
scalenes, longus colli จะมีการยืดออกอย่างมากซึง่
บางส่วนอาจมีฉีกขาด ส่วนภยันตรายจากจังหวะที่คอก้ ม
นันไม่
้ คอ่ ยมี
เพราะคอที่ก้มลงจะมีคางคอยปะทะกับ
หน้ าอก ยิ่งถ้ าหากคอยื่นแหงนมาก ส่วนที่ถกู ยืดออกมา
กนอกไปจากกล้ ามเนื ้อดังกล่าวก็มีสว่ น หลอดอาหาร และ
กล่องเสียงทาให้ เกิดการกลืนอาหารลาบาก หรื อเสียงแหบ
แห้ งได้ บางครัง้ จะมีอาการปวดที่ข้อกรามร่วมด้ วย ทังนี
้ ้
เพราะคอแหงนอาจทาให้ เอ็นยืดมากตรงข้ อต่อกราม ใน
บางกรณีถ้าเกิดการฉีกขาดของกล้ ามเนื ้อมาก เช่น longus
รูปที่ 1
colli
จะมีเลือดออกและมีอาการบวมบริเวณนันจะมี
้
อันตรายต่อ sympathetic nerve ซึง่ วางอยู่บนกล้ ามเนื ้อนี ้ (รูป 2) ผลคือเกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน ตาพร่า
มัว และม่านตาขยายเพียงข้ างใดข้ างหนึง่ (Horner's syndrome) อาจมีปวดหูและเจ็บหน้ าอกร่วมด้ วย
ความรุนแรงอาจลึกเข้ ามาถึงส่วน anterior fibres ของส่วนหมอนกระดูกสันหลังและ anterior longitudinal
ligament ซึง่ จะฉีกขาดได้ (รูป 3) ซึง่ จะก่อให้ เกิดอาการปวดกระดูกต้ นคอได้ โดยจะปวดมากขึ ้นถ้ ามีการเงย
คอและปวดร้ าวไปที่สะบักหรื อร้ าวไปที่ต้นแขนจนถึงข้ อศอกได้

รูปที่ 2
Stretch or tear of scalene and/or longus colli
muscles results in pain and stiffness of neck.
Injury
to sympathetic trunk may cause
nausea, dizziness, blurred vision and
occasionally Horner's syndrome.

รูปที่ 3
intervertebral disc and anterior

Tear of
longitudinal
ligament may cause persistent neck, scapular
and shoulder pain, necessitating disc removal
and interbody fusion.

ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นอาจทาให้ สมองกระทบกระเทือนได้ ถ้าหากมีการแหงนคอแล้ วคอก้ มอย่างมาก
จากแรงกระแทกรุนแรงเฉียบพลัน ความซ ้าของเนื ้อสมองจากการที่มี petichial hemorrhage ในส่วน
frontal และ temporal lobes อาจก่อให้ เกิดอาการปวดศีรษะมึนงง โดยทัว่ ไปภายหลังอุบตั เิ หตุเกิด
whiplash injury ขึ ้นคนขับอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายที่ได้ รับ จึงอาจมีความรู้สกึ ปวดเมื่อยคอเล็กน้ อย
หรื อไม่ก็คอแข็งขึ ้นมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปในระยะ 12-24 ชัว่ โมงถัดมา เขาจะรู้สกึ ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ ้น
กล่าวคือ จะมีอาการปวดรุนแรงที่ต้นคอและยิ่งมีการเคลื่อนไหวคอหรื อศรี ษะจะยิ่งปวดมาก กล้ ามเนื ้อคอ
จะแข็งเกร็งและจับจะรู้สกึ เจ็บปวดมาก เสียงอาจจะแหบแห้ ง กลืนอาหารลาบาก ปวดศรี ษะมึนงงได้ อาการ
ต่าง ๆ เหล่านี ้ จึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สกึ ว่าเป็ นมากจึงค่อยมาปรึกษาแพทย์
การรักษา
แม้ วา่ Whiplash injury จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อ soft tissue เท่านันก็
้ ตาม แต่ก็ควรจะเอ๊ กซเรย์
ไว้ เป็ นหลักฐานว่า กระดูกสันหลังส่วนคอไม่เป็ นไร หรื อไว้ เปรี ยบเทียบกับระยะต่อไปถ้ าหากอาการยังไม่
หายในระยะนาน การรักษาในระยะใหม่ ๆ มักจะเป็ นการใส่ปลอกคอ (cervical collar) ใช้ น ้าอุน่ ประคบ
บริเวณที่ปวดและใช้ ยาแก้ ปวด ยาแก้ อกั เสบเนื่อเยื่อช่วย โดยทัว่ ไปอาการจะดีขึ ้นมากในระยะ 2-4 สัปดาห์
ในจานวน 30 % ของคนไข้ ส่วนคนไข้ ที่ยงั คงปวดอยูอ่ าจต้ องรักษาต่อโดยการดึงยืดคอ (cervical traction)
และบางครัง้ การฉีดยาชาเฉพาะที่อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่มีอยูเ่ ฉพาะแห่งที่คอได้
ถ้ าปรากฏว่าอาการยังคงมีอยูภ่ ายหลังอุบตั เิ หตุแล้ ว 6-8 สัปดาห์ โดยเฉพาะอาการของการปวดที่
สะบัดและปวดร้ าวที่ต้นแขนเช่นนี ้แสดงว่า อันตรายที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับมาถึงส่วนหมอนกระดูกสันหลัง หมอน
กระดูกนี ้ไม่มีเลือดมาหล่อเลี ้ยง เมื่อมีการฉีกขาดจึงไม่มีการเชื่อมติดให้ หายได้ จึงก่อให้ เกิดความปวดเรื อ้ รัง
การที่จะพิสจู น์วา่ พยาธิสภาพนี ้อยูท่ ี่หมอนกระดูกสันหลังอาจต้ องใช้ discography ช่วย และถ้ าหากเป็ น
จริงแล้ วการรักษาเพื่อจะให้ หายก็ต้องเป็ นการผ่าตัดเชื่อมกระดูก (anterior cervical fusion)
Hyperextension with paralysis
อันตรายต่อไขประสาทสันหลังหรื อเส้ นประสาทหรื อทังสองอย่
้
าง อาจเกิดขึ ้นได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมี
กระดูกสันหลังส่วนคอหลุดเคลื่อนหรื อหัก ถ้ าหากมีแรงกระแทกต่าง ๆ ทาให้ คอแหงนรุนแรงมาก
(hyperextension) อาจเกิดอัมพาตได้ กรณีนี ้พบได้ ในผู้ป่วยสูงอายุลื่นล้ มแล้ วเอาหน้ าหรื อศรี ษะฟาดขอบ
พื ้น จะเกิดอัมพาตของแขน 2 ข้ างทันที และตามด้ วยอัมพาตของขา 2 ข้ าง คาอธิบายสิ่งที่เกิดคื อ เมื่อดู
เอกซเรย์ของผู้ป่วยสูงอายุนี ้จะเห็นว่ามีการเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical spondylosis) และมี
กระดูกงอก (osteophyte) ยื่นเข้ าไปในส่วนช่องกระดูกสันหลัง (spinal canal) เมื่อมี hyperextension จะ
ทาให้ spinal canal แคบลง ไขประสาทสันหลังถึงถูกเบียดกดโดย osteophytes และส่วน ligamentum
flavum ที่หนา เมื่อเกิดมีอาการอักเสบบวมภายในช่องกระดูกหลังยิ่งทาให้ เกิดการหมุนเวียนของเลือดไม่ดี
ก็ยิ่งก่อให้ เกิด hemorrhages within the cord เกิดอัมพาตหรื อถึงแก่ชีวิตได้

การรักษา
จุดมุง่ หมายการรักษาคือ ลดอาการบวมของไขประสาทสันหลังหรื อกาจัดสิ่งที่ไปกดทับ การทา
skull traction โดยให้ คอแอ่นแหงนเป็ นสิ่งต้ องห้ ามเพราะจะทาให้ เกิดอันตรายต่อไขประสาทสันหลังมากขึ ้น
คอจะต้ องอยูใ่ นท่าก้ ม (flexion) จึงจะปลอดภัยกว่า อย่างไรก็ตามมีแพทย์หลายท่านเชื่อว่า วิธีการรักษาที่ ดี
ที่สดุ คือ การทาผ่าตัด anterior surgical decompression เพื่อตัดเอาส่วน osteophytes ที่หลาย ๆ ระดับ
ออกเพื่อขยายความกว้ างของช่องกระดูกสันหลัง และทา interbody fusion ร่วมด้ วย วิธีการผ่าตัดนี ้เชื่อว่า
ดีกว่าการทาผ่าตัดรักษาแบบ laminectomy เพราะให้ ผลดีกว่า ปลอดภัยกว่า การผ่าตัดควรจะทาในระยะ
หลังอุบตั เิ หตุทนั ทีที่จะทาได้ พร้ อมกับการใช้ ยาสเตรอยด์เพราะจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสหายจากอัมพาต
หรื อสูญเสียชีวิตได้
ในผู้ป่วยอายุน้อยเช่นคนหนุ่มสาว อุบตั เิ หตุชนิด extension หรื อ flexion อาจทาให้ เกิดมีการฉีก
ขาดของส่วน anular fibre หรื อ cartilage plate แล้ วบางชิ ้นส่วนนี ้หลุดลอดเข้ าไปในช่องกระดูกสันหลัง
เช่นนี ้จะไปกดทับไขประสาทสันหลังทาให้ เกิดเป็ นอัมพาตขึ ้นได้ ทนั ที
การวินิจฉัยนอกจากอาการอาการ
แสดงแล้ วอาจต้ องอาศัย discopraphy หรื อ computerized axial tomography ช่วย และถ้ าพิสจู น์วา่ เป็ น
จริงแล้ ว วิธีการผ่าตัดเอาชิ ้นส่วนนี ้ออกจะช่วยให้ หายจากอัมพาตได้ รวดเร็วเช่นกัน
Spinal injury
อุบตั เิ หตุที่ทาให้ เกิดกระดูกสันหลังส่วนคอหักหรื อเคลื่อนหลุดนัน้ อาจจะทาให้ เกิดอัมพาตได้ แต่ใน
บางรายก็ไม่เกิด ในรายที่ไม่เกิดอัมพาตอาการของผู้ป่วยมักจะน้ อยในระยะแรก ๆ ทาให้ ไม่ได้ ไปปรึกษา
แพทย์ ซึง่ บางครัง้ เป็ นเวลานานกว่าจะไปหาแพทย์ จนกว่าจะเกิดการปวดจากกระดูกที่แตกหักหรื อเคลื่อน
ผิดรูปได้ เชื่อมติดกันแล้ วในท่าผิดปกติ (deformity)
กระดูกสันหลังแตกหักหรื อเคลื่อนหลุดอาจแบ่งแยกออกได้ หลายชนิด ดังนี ้
a. Dislocations
- Flexion injuries with mal-alignment of the spine, first to fourth degree.
- Extension injuries.
b. Compression fractures
- Vertebral body fracture, types I to IV.
c. Combination of dislocation and fracture
- Anterior dislocation with posterior element fractures.
- Upper cervical spine fractures

- flexion fractures of C2 (odontoid)
- extension fractures of C2-3 (pedicles)
- compression fractures of C1 (arch of atlas) and Jefferson fracture.
Anterior dislocation แบ่งออกได้ เป็ น 4 ดีกรี ขึ ้นกับความรุนแรงของอุบตั เิ หตุที่ได้ รับ การแบ่งนับ
ความยาวของส่วน lower vertebral body แล้ วแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อมีการเคลื่อนของ upper
vertebral body ถึงส่วนใดก็นบั เป็ นดีกรี ของ dislocation นัน้ การเคลื่อนหลุดอาจจะเป็ นแนวตรง
(horizontal) หรื อเฉียง (angulate) ได้ ถ้าคอมีการก้ มงอขณะมีอบุ ตั เิ หตุ โดยทัว่ ๆ ไปสาหรับ flexion injury
75% เกิดที่ lower cervical spine (50% ที่ C5-6, 12% ที่ C6-7, 10% ที่ C4-5) อาจถือเป็ นกฎได้ วา่ ถ้ า
หากมีการเคลื่อนหลุดน้ อยโอกาสที่จะมีอนั ตรายต่อไขประสาทสันหลังและเส้ นประสาทก็น้อยแต่ต้องพึง
สังวรไว้ วา่ ไม่จริงเสมอไป
กระดูกสันหลังว่าส่วนคอที่แตกหักนันมั
้ กจะเกิดที่สว่ น vertebral body และมักมีสาเหตุจากแรง
ที่มากระทบต่อศรี ษะก่อน แล้ วต่อเนื่องมาที่กระดูกสันหลังส่วนคอในทิศทางตังตรง
้
(vertical loading)
ยกตัวอย่าง เช่น พุง่ หลาวลงในบ่อน ้าตื ้น ตกจากที่สงู อุบตั เิ หตุตกจากยวด- ยาน อุบตั เิ หตุจากการกีฬามวย
ปล ้า ฟุตบอลล์ เป็ นต้ น กระดูกจะแตก (compression fracture) มากน้ อยขึ ้นอยู่กบั แรงที่ได้ รับ
Compression fracture แบ่งออกได้ เป็ น 4 แบบ คือ
Type I เรี ยกว่า tear-drop fracture คือมี rupture the superior cortical plate ----> break a chip off the
anterior
lip ---------> flexed neck ----> crushed anterior superior half of V. body -----> triangular
wedging.
Type II greater force ------> fracture entire upper half of V. body
greater force -------> fracture entire upper half of V. body + larger segment broken free
anteriorly.
Type III force ---> fracture both superior & inferior plates
+ fracture line throughout V. body
+ fragmentation of anterior segment + intact posterior cortex of V. body.
Type IV most severe compression fracture ----> explosive fracture ----> crushed & destroyed entire
V. body.
Spinal injury without paralysis
Dislocations : Hyperflexion (deceleration) injury ของส่วนคอเป็ นอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นตรงข้ ามกับ
whiplash อุบตั กิ ารเกิดมีราว 2/3 ของอุบตั กิ ารส่วนคอทังหมด
้
เกิดขึ ้นได้ เมื่อร่างกายของผู้จะได้ รับอุบตั เิ หตุ

นันอยู
้ ใ่ นขณะมีการเคลื่อนไหวไปข้ างหน้ า เช่นขณะขับรถแล้ วไปชนสิ่งที่ขวางอยูข่ ้ างหน้ าซึง่ อยูน่ ิ่ง เช่น รถ
ชันคันหน้ าหรื อคนเมาสุราหงายหลังล้ มหัวฟาดพื ้น ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ศรี ษะเคลื่อนไปทางด้ านหน้ าอย่าง
รุนแรงทาให้ มีการฉีกขาดของ supra, inter-spinous ligaments, capsule of articular facets, posterior
fibres of I.V. disc ส่วนที่ฉีกขาดดังกล่าวทังหมดนี
้
้เป็ นส่วนที่ให้ ความมัน่ คง (stability) ของกระดูกสันหลัง
ส่วนคอในท่าตังตรง
้ การฉีกขาดทาให้ เกิด anterior subluxation ; dislocation ตรงระดับของกระดูกสันหลัง
ส่วนคอที่ได้ รับอันตราย
อาการที่ตรวจพบ ถ้ าหากเป็ น simple anterior dislocation (first degree) มีอาการปวดกล้ ามเนื ้อ
เกร็งบริเวณคอ การเคลื่อนไหวของคอลดน้ อยลงจากอาการปวด ปวดอาจร้ าวมาที่ต้นคอ สะบ้ า หัวไหล่ ต้ น
แขน บางครัง้ ปวดร้ าวถึงปลายแขน มือ และมีอาการชาปลายนิ ้วได้
การวินิจฉัย มักอาศัยเอกซเรย์สว่ นกระดูกสันหลังส่วนคอช่วย ถ้ าเป็ นมาก ๆ จะเห็นความผิดปกติใน
กระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนชัดเจน ถ้ าเป็ นน้ อย ๆ อาจสังเกตเห็นแค่ความกว้ างระหว่าง spinous process
เพิ่มขึ ้นเท่านัน้
การรักษา
a. Conservative simple dislocation s paralysis
halter traction skull traction
surgery

not healed

b. Surgery simple dislocation s paralysis

brace 3 months
healed skull tracture
surgical removal of lacerated disc + fusion

Compression fractures Types I and II :
อุบตั เิ หตุในชนิดนี ้มีเพียงกระดูกสันหลังส่วนคอแตกหักเพียงเล็กน้ อย สภาพกระดูกยังไม่มีการเคลื่อน
จากเดิมมากและไม่มีการหลุดของข้ อกระดูกนี ้ จึงพบว่าโอกาสที่จะมีอนั ตรายต่อไขประสาทสันหลังและ
เส้ นประสาทมีน้อย หมอนกระดูกสันหลังส่วนบนและล่างของกระดูกที่แตกมักจะคงสภาพเดิม อาจมีบาง
รายโดยเฉพาะรายที่มี wedge compression fracture ที่พบมีหมอนกระดูกสันหลังยื่นเข้ าไปในช่องกระดูก
สันหลังเล็กน้ อย
อาการที่ผ้ ไู ด้ รับอุบตั เิ หตุจะมีคือ ปวดคอเวลามีการเคลื่อนไหวคอ และอาการแสดงของความเกร็ง
ของกล้ ามเนื ้อคอ (spasm)
การวินิจฉัย โดยอาศัยเอกซเรย์ด้านข้ างของกระดูกสันหลังส่วนคอเป็ นหลัก การศึกษาเพิ่มเติมโดย
ทา myelogram หรื อ discography จะกระทากรณีที่สงสัยจะมี intraspinal disc protrusion

การรักษา มักจะเป็ นแบบอนุรักษ์นิยม คือใส่ปลอกคอพยุงคอจนกระทัง่ กระดูกที่แตกหักเชื่อมติด
กันเอง มีสว่ นน้ อยที่ผา่ ตัดในรายที่เวลากระดูกหักแล้ วเป็ นแบบ wedge compression
fracture
wedge compression fracture -------> anterior angulation ----> spinal cord compression
prevention angulation
+ delayed
skull traction
myelopathy
---------------------------------> anterior interbody fusion
Combination dislocation and fracture :
ที่เกิดขึ ้นจริงมักเป็ นที่ระดับ C2/3 เพราะแรง hyperextension injury ทาให้ กระดูกส่วน pedicle
ของ C2 แตกและฉีกขาดของหมอนกระดูกสันหลังระดับนี ้ แล้ วติดตามด้ วย anterior dislocation เช่นนี ้มี
ส่วนทาให้ ช่องกระดูกสันหลังกว้ างขึ ้น โอกาสที่จะมีอนั ตรายต่อไขประสาทสันหลังจึงน้ อย ในบางรายอาจมี
posterior element fracture (eg. spinous process) ร่วมด้ วย
Spinal injury with paralysis :
อุบตั เิ หตุตอ่ กระดูกสันหลังส่วนคอแล้ วทาให้ เกิดอันตรายต่อไขประสาทสันหลังและเส้ นประสาทถือ
เป็ นเรื่ องเร่งด่วนต้ องรักษา คือภายในระยะ 2-3 ชัว่ โมงภายหลังอุบตั เิ หตุ เพราะว่าอัมพาตที่เกิดขึ ้นอาจถูก
แก้ ไขให้ หายได้
Dislocation : กระดูกสันหลังส่วนคอหลุดเคลื่อนมีอนั ตรายต่อไขประสาทสันหลังหรื อเส้ นประสาท
เกิดเป็ นอัมพาตได้
or subluxation
Dislocation ----------> narrowed I.V. foramen -------> mechanical
or protusion
compression
of disc fragments
cord compression
or
nerve root impairment
ระดับที่เกิดบ่อยที่สดุ คือ C 5/6 dislocation ฉะนันเส้
้ นประสาท C6 จึงถูกกดทับบ่อยที่สดุ อาการคือ ปวด
และชาตังแต่
้ ส่วนคอลงมาที่ด้านนอกของต้ นแขน และด้ านนอกของปลายแขนจนถึงนิ ้วชี ้และนิ ้วหัวแม่มือ
ผิวหนังในส่วนดังกล่าวนี ้ไวต่อความรู้สกึ มาก แตะนิดปวดมาก กล้ ามเนื ้อ biceps, deltoid จะอ่อนแรง,
biceps reflex ลดลง ถ้ าเป็ นที่ระดับ C6/7, C7/T1 อาการปวดและชาจะเป็ นที่ระดับด้ านในของปลายแขน
มือ และนิ ้วก้ อย นิ ้วนาง สาเหตุที่ปวดคอร่วมด้ วยก็เพราะว่ามักมีการฉีกขาดของเอ็น กล้ ามเนื ้อ หรื อหมอน

กระดูกสันหลังที่ระดับดังกล่าวร่วมด้ วย การรักษาโดย skull traction อาจทาให้ อาการดังกล่าวหายไปทันทีก็
ได้ เพราะการดึงคอนี ้จะทาให้ ข้อต่อที่เคลื่อนหลุดเข้ าที่และทาให้ กล้ ามเนื ้อคอหายเกร็ง
ในบางครัง้ อันตรายที่เกิดจะมีตอ่ ไขประสาทสันหลังโดยตรง สิ่งที่อาจเกิดขึ ้น คือ
Dislocation complete loss of cord function irreversible
partial, incomplete.
1. mal-alignment of spine
2. intraspinal disc
Cord irritation
protusion
+ vasospasm
3. intraspinal projections
Extradural factors
of fractured bones
4. hypermobility of
Compressed sp. cord
fractured joint
impair circulation.
Dislocation
5. edema
intradural factors

6. extramedullary,
intramedullary,
hemorrhage

Partial, incomplete
cord lesion.

จะเห็นได้ วา่ มีอยูห่ ลาย factors ที่จะแก้ ไขอัมพาตให้ ฟืน้ ตัวได้ แต่ต้องรี บกระทาอย่างรวดเร็วจึงจะได้ ผลดี
ที่สดุ เช่น
External compression -------> skull traction -----> re-alignment of spine
+ fusion <-------- + surgical decompression
(anterior,posterior)
นอกเหนือจากนี ้จาเป็ นต้ องใช้ สารสเตอร์ รอยด์ร่วมด้ วย เพราะมีสว่ นช่วยในการฟื น้ คืนสภาพของไขประสาท
สันหลัง เช่น การให้ Dexamethasone 10 มก.ทุก 4-6 ชัว่ โมง สเตอรอยด์ช่วยลดการบวมของไขประสาทสัน
หลังและช่วยไม่ให้ สญ
ู เสียสารโปตัสเซียม ซึง่ จาเป็ นในการทางานของระบบประสาท
Compression fracture types III and IV : กระดูกหักชนิดนี ้มักทาให้ เกิด แขนขาอัมพาตหรื ออ่อน
แรงเกือบทุกราย ความรุนแรงที่มีตอ่ กระดูกสันหลังส่วนคอทาให้ ชอ่ งกระดูกสันหลังแคบลงมาก กระดูกที่
แตกหักเคลื่อนกดทับต่อไขประสาทสันหลัง ใน bursting fracture ความรุนแรงอาจทาให้ ถึงขนาดไข
ประสาทสันหลังถูกตัดขาดได้ อัมพาตที่เกิดขึ ้นมักเป็ นผลมาจาก ischemia ของไขประสาทสันหลังอัน

เนื่องมาจาก anterior spinal artery ถูกกดในอุบตั เิ หตุชนิดนี ้ posterior dislocation of V. body ต้ องดึงให้
เข้ าที่โดยการผ่าตัดเท่านัน้ รวมทังท
้ า anterior accompression เพื่อป้องกัน irreversible cord damage
Combination dislocation and fracture : โดยทัว่ ไปถ้ ามี fracture + dislocation ธรรมดามักจะ
ไม่เกิดอัมพาตดังที่กล่าวมาแล้ ว แต่ถ้าเป็ นแบบ posterior dislo- cation + severe compression fracture
ก็อาจเกิดอัมพาตได้ เช่น Odontoid fracture ที่มี posterior displacement (จาก hyperextension injury)
Treatment at the accident site :
ความสาคัญในการดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับอุบตั เิ หตุสงสัยมีอนั ตรายต่อกระดูกสันหลังส่วนคอ ณ บริเวณ
ที่เกิดเหตุย่อมมีมาก แต่เป็ นที่นา่ เสียดายว่า บุคคลแรก ๆ ที่มีโอกาสได้ พบผู้ป่วยเหล่านี ้มักเป็ นตารวจ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณภัย บุรุษพยาบาล ซึง่ ถ้ าหากบุคคลเหล่านี ้ไม่ได้ รับการฝึ กฝนการรักษาพยาบาลเบื ้องต้ น
ในการเคลื่อนย้ ายคนไข้ แล้ ว โอกาสที่คนไข้ นนจะได้
ั้
รับอันตรายต่อไขประสาทสันหลังย่อมมีมาก เช่น ถ้ าเกิด
มี unstable fracture of C-spine การเคลื่อนย้ ายอาจทาให้ กระดูกเคลื่อนทับไขประสาทสันหลัง ทาให้
ผู้ป่วยเป็ นอัมพาตได้ มีการศึกษาในผู้ป่วยได้ รับอุบตั เิ หตุเหล่านี ้ว่า มีถึง 25% ที่ถึงแก่ชีวิตในระหว่างทาง
ระหว่างการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยจากจุดอุบตั เิ หตุถึงโรงพยาบาล ฉะนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ น
จาเป็ นต้ องมีความรู้เบื ้องต้ นในการดูแลเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยเป็ นอย่างดีถ้าจาเป็ น
A. Assessing the injury ก่อนมีการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ถ้ าหากผู้ป่วยยังมีสติดีอยูพ่ อตอบคาถามได้
ควรถามคาถามดังนี ้....คุณรู้สกึ ปวดที่คอไหม ? คุณรู้สึกมีอาการชาที่บริเวณไหนบ้ าง ? ถ้ าหากผู้ป่วยตอบ
ว่ามีปวดมีชาให้ สงสัยว่าอุบตั เิ หตุนี ้อาจมีอนั ตรายต่อส่วนคอ ต่อไปลองให้ ผ้ ปู ่ วยขยับแขน งอมือ เหยียดมือ
และขยับขา ถ้ าหากผู้ป่วยทาไม่ได้ เลยก็แสดงว่าไขประสาทสันหลังได้ รับอันตรายแล้ ว หลักโดยทัว่ ไปจะ
ไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยขยับคอเอง หรื อให้ ผ้ อู ื่นจับคอบิดไปมาเด็ดขาด ถึงแม้ ว่าคอจะเอียงผิดปกติในทิศทางใดก็ตาม
ถ้ าผู้ป่วยไม่ได้ สติก็ให้ สงสัยไว้ ก่อนว่าอาจมีอนั ตรายต่อส่วนคอ การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยต้ องระมัดระวัง
B. Moving the patient ขันแรกที
้
่ต้องทาคือ ต้ องหาอะไรมายึดเพื่อให้ สว่ นคอ ศีรษะอยูน่ ิ่ง
โดยทัว่ ไปรถพยาบาลมักมี cervical stabilization-traction board ไว้ สาหรับให้ ผ้ ปู ่ วยนอนแล้ วยก
เคลื่อนย้ ายขึ ้นรถได้ ก่อนยกผู้ป่วยขึ ้นไม้ กระดานนี ้ต้ องใช้ คน 3 คนช่วยยก 2 คนช่วยยกลาตัวและขาโดยอยู่
คนละด้ าน อีกคนหนึง่ ประคองคอและศีรษะผู้ป่วยในอุ้งท้ องแขนและข้ อศอก เมื่อผู้ป่วยลงบนไม้ กระดาน
แล้ วก็ผกู ผู้ป่วยไว้ ส่วนลาคอก็ยดึ ด้ วยฟองน ้ารอบคอหรื อ collar
Treatment in the emergency room :
ในห้ องฉุกเฉินนี ้ แพทย์จาเป็ นต้ องอาศัยวิธีการหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การวินิจฉัยว่า อุบตั เิ หตุ
นี ้เกิดขึ ้นต่อกระดูกสันหลังส่วนคออยูใ่ นตาแหน่งไหน รุ นแรงมากน้ อยเพียงใด พร้ อมทังให้
้ การรักษาเบื ้องต้ น
แพทย์ในห้ องฉุกเฉินควรซักถามประวัติอบุ ตั เิ หตุให้ ละเอียด
พร้ อมทังตรวจร่
้
างกายอย่างเป็ นระบบ
โดยเฉพาะระบบประสาท

a. Roentgenography เอ๊ กซเรย์สว่ นกระดูกสันหลังส่วนคอโดยอาศัยเครื่ องเอ๊ กซเรย์เคลื่อนที่
เอ๊ กซเรย์ควรครอบคลุมตังแต่
้
C1-T1 จาเป็ นต้ องเห็นส่วนต่าง ๆ เพราะกระดูกหักส่วนมากเกิดที่ส่วนล่าง
ของกระดูกสันหลังส่วนคอมากกว่า
ถ้ าหัวไหล่เกิดบังภาพเอ๊ กซเรย์กระดูกส่วนคอก็ต้องถ่ายใหม่จนเห็น
บางครัง้ อาจต้ องใช้ ยาช่วยเพื่อคลายความเจ็บปวดจะได้ ดงึ ไหล่ให้ พ้นทางเวลา
เอ๊ กซเรย์
b. Skull traction ข้ อบ่งชี ้คือ ในรายที่เอ๊ กซเรย์แล้ วพบมี dislocation หรื อ anterior angulation
จาก compression fracture ชนิดของ traction ก็มีตา่ ง ๆ เช่น Gradner-Wells, Heifetz skull tongs
น ้าหนักที่ใช้ ดงึ ถ่วงก็ใช้ 5 ปอนด์ตอ่ หมอนกระดูกสันหลังหนึง่ ระดับ หรื อราว 25-50 ปอนด์สาหรับกระดูกสัน
หลังส่วนคอระดับล่าง ๆ dislocation หรื อ fracture จะเข้ าที่ใน 15-20 นาทีภายหลังถึงถ่วง ใช้ เอ๊ กซเรย์ชว่ ย
ตรวจสอบได้
c. Epidurography ถ้ าเอ๊ กซเรย์แล้ วปรากฎว่า dislocation ได้ ถกู reduce เข้ าที่ดีแล้ วแต่ยงั ปรากฎ
ว่า disc space ยังกว้ างอยูข่ นต่
ั ้ อไปคือทา epidurogram ที่ต้องทาก็เพราะว่าเพื่อต้ องการดู lacerated
disc fragment ว่าเข้ าไปอยูใ่ นช่องกระดูกสันหลังหรื อไม่ เนื่องจากเป็ นสาเหตุใหญ่ที่ทาให้ เกิดอัมพาตจาก
การที่ไปกดทับไขประสาทสันหลัง หรื อเส้ นประสาท epiduro- graphy ถือว่าเป็ นวิธีการที่ปลอดภัยสามารถ
กระทาในห้ องฉุกเฉินได้ ถ้าต้ องการ การทา myelogra- phy ต้ องอาศัยการฉีดสี pontopaque ที่ระดับ L4-5
หรื อ C1-2 และต้ องเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทาในห้ องเอ๊ กซเรย์
การทา epidurography นันไม่
้ ยาก ใช้ นิ ้วคลาไล่จาก sternocleidomastoid, carotid artery แล้ ว
ผลักไปด้ านนอก ผลักหลอดลม หลอดอาหารไปทางด้ านใน นิ ้วมือวางที่กระดูกสันหลังส่วนคอ เป็ นตัวนาใช้
เข็มเบอร์ 20 ยาว 5 ซม. ฉีดสีเข้ าไปในหมอนกระดูกสันหลัง สีที่ใช้ คือ water-soluble opaque
(Renografin) จานวน 1 ซีซี. หรื อมากกว่า ถ้ ามีการฉีกขาดของ anulus และ posterior longitudinal
ligament สีจะผ่านทะลุเข้ าไปในช่องกระดูกสันหลัง ปกคลุม anterior epidural space จะมองเห็นส่วน
dislocated intraspinal disc protusion ถ้ าเป็ นเช่นนี ้จริงวิธีรักษาต่อไปก็คือผ่าตัด แต่ถ้าไม่เห็น disc
protusion ก็นาผู้ป่วยขึ ้นเตียงดึง skull traction ต่อ พร้ อมให้ ยาที่จาเป็ น
e. Discography มีสว่ นช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ แพทย์หลายท่านใช้ ประโยชน์จากวิธีนี ้ได้ มาก
เช่นในราย minor cervical spine injury (whiplash, simple dislocation) ควรใช้ discogram ช่วยแสดงให้
เห็นว่า disc laceration เป็ นสาเหตุของอาการปวดคอรุนแรงได้ วิธีการทา discogram และ epidurogram
ก็คล้ าย ๆ กัน แต่ discogram ต้ องทาในห้ องเอ๊ กซเรย์ที่มี fluoroscope ช่วยและเอ๊ กซเรย์ในทิศทางต่าง ๆ
กัน ผิดจาก epidurogram อาศัยเอ๊ กซเรย์ด้านข้ างเท่านัน้

Surgical treatment
การรักษาโดยการผ่าตัดเข้ าทางด้ านหน้ าของกระดูกสันหลังส่วนคอ
ถือเป็ นการรักษาแผนใหม่
แตกต่างจากของดังเดิ
้ มสาหรับอุบตั เิ หตุที่คอนี ้
ส่วนหนึง่ ของแพทย์รุ่นใหม่นิยมและแนะนาให้ ใช้ วิธีการ
ผ่าตัด anterior decompresssion + interbody fusion นี ้ เพราะถือว่าเป็ นการผ่าตัดที่คอ่ นข้ างปลอดภัย
และโรคแทรกซ้ อนน้ อย วิธีนี ้ cloward procedure ได้ มีการใช้ มานานกว่า 20 ปี และเป็ นวิธีที่ประสาท
ศัลยแพทย์และแพทย์ออร์ โทปิ ดกิ ส์ร้ ูจกั ดี การผ่าตัดนี ้จึงดัดแปลงมาใช้ ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้ รับ whiplash
injury และ simple dislocations ผลการรักษาโดยผ่าตัดจะดีถ้าหากมีการใช้ สาร steroid ร่วมด้ วย
โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกหลังอุบตั เิ หตุและมีการใช้ สารยาสลบที่ถกู ต้ องระหว่างการผ่าตัดนอกเหนือจาก
วิธีการผ่าตัดที่ถกู ต้ องตามเทคนิค
Operative technique
ภายหลังผู้ป่วยได้ รับการดมยาสลบ กรี ดแผลผ่าตัดที่ด้านขวาของคอระดับกระดูก cricoid ยาว
ประมาณ 3-4 ซม. ในแนวนอน เลาะผ่านผิวหนังตัดกล้ ามเนื ้อ platysma ขาดในแนวตังฉาก
้
จากนี ้เลาะแล้ ว
ดึงรัง้ กล้ ามเนื ้อ sternocleidomastoid, omohyoid และ carotid artery ไปด้ านนอก เลาะและรัง้
esophagus ไปด้ านใน ถึงจุดนี ้จะเห็นด้ านหน้ าของกระดูกสันส่วนคอ การดึงรัง้ อวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมา
นี ้ให้ ใช้ self-retaining retractors ถัดมาก็พยายามเลาะกล้ ามเนื ้อ longus colli ไปทางด้ านข้ างของกระดูก
สันหลังแล้ ว retract ออกเพื่อให้ เห็นกระดูกสันหลังชัดและกว้ างมากขึ ้น ในระหว่างการผ่าตัดควรดึงรัง้ คอต่อ
ด้ วย skull tongs แต่ถ้าหากเอา traction ออกการจะแยก disc space ให้ กว้ างออกก็ต้องใช้ vertebra
spreader ใช้ curette, disc rongeurs คีบขูดเอา lecerated disc ออกให้ หมด ถ้ าหากผู้ป่วยไม่เป็ นอัมพาต
ก็ไม่จาเป็ นต้ องเข้ าลึก ดูในช่องกระดูกสันหลังให้ ใช้ bone graft ทา interbody fusion ได้ เลย ในกรณีที่
ผู้ป่วยมีอาการของเส้ นประสาทหรื อไขประสาทสันหลังถูกกดทับ การผ่าตัดต้ องเข้ าถึงช่องกระดูกสันหลัง วิธี
ทาคือ เจาะรูในช่อง disc space กว้ าง 12-14 มม. ลึกถึง posterior longitudinal ligament จากรูกว้ างนี ้
สามารถตัดถูกกระดูกส่วน posterior vertebral margins ออกเช่นนี ้เป็ นการทา anterior decompression
of nerve roots และ removal of intraspinal disc protusions พอเสร็จแล้ วก็เอา bone graft ขนาด
เดียวกันมาใส่เพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังระดับนี ้ (Dowel technique)
Bone graft อาจได้ มาจากหลายแห่ง เช่น จากผู้ป่วยเอาบริเวณกระดูกเชิงกราน หรื อจากธนาคาร
กระดูก รูปร่างอาจจะเป็ นแบบ cylindrical, oval, rectangular, trapezoid สุดแล้ วแต่ความสัดทัดหรื อ
ต้ องการ กล่าวกันว่า การผ่าตัดเชื่อมกระดูดแบบนี ้ไม่วา่ จะใช้ รูปร่างของ bone graft ชนิดใดจะให้ ผลสาเร็จ
ถึง 98 %
ในรายที่มี severe dislocations (third to fourth degree) การผ่าตัด single interbody bone
graft อาจจะให้ ความแข็งแรงไม่เพียงพอโดยเฉพาะถ้ าหากก่อนผ่าตัดตรวจพบมี posterior ligaments ฉีก

ขาดร่วมด้ วย ถ้ าเป็ นเช่นนี ้อาจจาเป็ นต้ องทา double dowel technique of anterior fusion คือใช้ bone
grafts เป็ น dowel shape 2 อันเสริม หรื ออาจจะทาผ่าตัดแบบเดิมใช้ graft อันเดียว แต่ต้องผ่าตัดเสริมทาง
ด้ านหลังของกระดูกสันหลังโดยทา wiring of spinous processes
การผ่ าตัดรักษา Dislocation with locked facets การผ่ าตัดรักษา :
Locked facets <---- third, fourth degree dislocation from flexion injury
backward pull of traction in marked anterior dislocation
ในสมัยก่อนการใช้ traction ด้ วยแรงดึงมาก ๆ ไม่สามารถจะดึงให้ เข้ าที่ได้ จงึ ต้ องผ่าตัดทางด้ านหลัง ตัดเอา
facets ออกจึงจะดึงกระดูกให้ ตรงเข้ าที่ได้ แต่ข้อเสียคือ ทาให้ เกิด instability มากขึ ้น ถ้ าหากใช้ การผ่าตัด
ทางด้ านหน้ าก็สามารถช่วยได้ เพราะอาจใช้ vertebral spreader ไปช่วยง้ างดึงกระดูกให้ เข้ าที่ได้
Compression fractures การผ่าตัดรักษา : การรักษาใน Type I, II ได้ กล่าวมาแล้ ว สาหรับ Type
III อาจใช้ block fusion + wiring ในกรณี Type III, IV compression fractures ที่มี partial or complete
paraplegia ความเห็นในการรักษาแตกต่างกันออกไป วิธีหนึง่ ของ Guttmann คือ immobilization-therapy
เป็ นการรักษาวิธีอนุรักษ์นิยมรักษาใน spinal injury centre การรักษาคือ traction, physiotherapy,
nursing care, muscle training อีกวิธีหนึง่ คือ ทา anterior decompression and fusion แล้ วค่อยส่งทา
กายภาพบาบัด ทัง้ 2 วิธีนี ้ต่างก็เชื่อว่าได้ ผลดีทงสองฝ่
ั้
ายมีข้อที่เป็ นที่ถกเถียงกันอยูม่ ากคือ มีข้อบ่งชี ้ในการ
ทาผ่าตัดผู้ป่วยที่เกิดอัมพาตแขนขาขึ ้นหรื อไม่
ถ้ ามีข้อบ่งชี ้ควรทาในผู้ป่วยรายใดและรวดเร็วแค่ไหน
ภายหลังอุบตั เิ หตุ Guttmann เชื่อว่า ถ้ าหากผู้ป่วยที่ได้ รับอุบตั เิ หตุอมั พาตแขนขาทังหมดเกิ
้
ดอาการเกิน 48
ชม. แล้ วไม่มีประโยชน์ที่จะผ่าตัดรักษา การรักษาควรมุ่งที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ ยืนยาวและป้องกันโรคแทรก
ซ้ อน
ต่อไปนี ้เป็ นความเชื่อส่วนตัวของผู้แต่งที่เชื่อว่า
การผ่าตัดจะมีสว่ นช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาต
ภายหลังอุบตั เิ หตุได้
ผู้แต่งเชื่อว่า ผู้ป่วยที่เกิดอัมพาตทุกรายภายหลังอุบตั ิเหตุควรได้ รับการผ่าตัดทุกคนไม่วา่ จะเป็ น
แบบ incomplete หรื อ complete paraplegia เวลาที่ผา่ ตัดควรอยูใ่ นระยะ 2-3 ชม.หรื อไม่เกิน 24 ชม.หลัง
อุบตั เิ หตุ ผู้แต่งเชื่อว่าการผ่าตัดจะไม่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยสูญเสียอะไรมากกว่าที่สญ
ู เสียแล้ ว (คือ อัมพาตแขนขา)
แต่การผ่าตัดอาจจะช่วยให้ ระบบประสาทฟื น้ คืนบางส่วนก็เป็ นได้ นอกจากนี ้ยังป้องกันการ spread of
hemorrhage, ป้องกัน edema to adjacent segments of spinal cord หรื อ preserve a nerve root to
regain function of a hand or finger

การผ่าตัดในวิธีของผู้แต่งที่เชื่อในวิธีการรักษาโดยผ่าตัด พอจะแบ่งอธิบายเป็ นชนิด ๆ ดังนี ้
Type I & II ถ้ า complete fracture อยูเ่ ฉพาะที่ครึ่งบนของกระดูกสันหลังส่วนคออันเดียว การผ่าตัดคือ ทา
removal of disc above the fracture, removal of fracture portion of V. body และทา
one interspace interbody fusion ถ้ า spinous processes ระดับนันแยกห่
้
างจากกันมากแสดง
ว่ามีการฉีกขาด ของ interspinous ligament, facet capsule ก็ควรทาผ่าตัดเพิ่มเติมคือ
wiring ร่วมด้ วย
Type II & ถ้ า a large fragment of bone, broken off the anterior margin of V. body หรื อมี
III
extensive fractures of V. body แต่ posterior cortex ยังดีอยู่ ควรทาผ่าตัด block fusion
using a wire การผ่าตัดชนิดนี ้ กระทาโดยเอาหมอนกระดูกสันหลังทังส่
้ วนบนและล่างของ
fractured vertebra
ออก แล้ วเอาส่วนกระดูกแตกออก สิ่งที่เหลือขณะนี ้คือส่วน
posterior cortex of V. body ใช้ ronguer ตัดขอบบนและขอบล่างของกระดูกที่เหลือชิ ้นนี ้
ออกลึกถึง posterior longitudinal ligament เลาะเอ็นนี ้ให้ หลวมเพื่อที่จะเอาลวดคล้ องสอดข้ าง
หลังกระดูกชิ ้นนี ้ให้ ได้ เมื่อเอาลวดคล้ องได้ แล้ วปลายลวด 2 ข้ างนามาใส่สอดในรู bone graft ที่
เตรี ยมไว้ พอดีเฉพาะช่องที่ทา fusion ใส่ bone graft ให้ เข้ าที่ดงึ ลวดให้ ตงึ เช่นนี ้จะทาให้ สว่ น
posterior cortex of V. body ถูกดึงรัง้
ออกมาแนบติดกับ bone graft ในการทาเช่นนี ้จะ
ได้ ประโยชน์ในการ decompress
ของกระดูกส่วนนี ้ที่กดต่อไขประสาทสันหลัง
Type IV
compression fracture ในชนิดนี ้ ส่วนกระดูกสันหลังทังหมดแตกหั
้
กและเคลื่อนไปใน
ช่อง
กระดูกสันหลัง ไปประสาทสันหลังอาจถูกกดมากจนขาด การรักษาโดยการผ่าตัดควร
จะ
ทาโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ถ้าเป็ นไปได้ เพราะการดมยาสลบนันจะค่
้ อนข้ างอันตรายเนื่องจาก
กล้ ามเนื ้อทรวงอกที่ชว่ ยในการหายใจไม่ทางาน ฉะนันผู
้ ้ ป่วยจึงใช้ แต่กาบังลมช่วยหายใจจึงไอ
เสมหะออกไม่ได้ นอกจากนี ้การดมยาสลบโดยใช้ ทอ่ ใส่ในหลอดลมยังกระตุ้นให้ เสมหะออกมา
มาก มีโอกาสเป็ นปวดบวมง่ายหลังผ่าตัด การผ่าตัดคือ เอาทังส่
้ วนของกระดูกสันหลังที่แตกหัก
ออกแล้ วใส่ bone graft เข้ าแทนที่

