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คณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย 

                    ภยันตรายตอ่กระดกูสนัหลัง ถอืเป็นปัญหาทีย่ากส าหรับการรักษาโดยเฉพาะใน
รายทีม่อีันตรายตอ่ระบบประสาทรว่มดว้ย ถงึแมว้า่สว่นใหญข่องภยันตรายตอ่กระดกูสนัหลัง
มักจะเป็นเพยีงการบาดเจ็บตอ่กลา้มเนือ้หรอืเสน้เอ็น ซึง่อาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งผา่ตัด และเพยีงใส่

ปลอกคอออ่นไวร้ะยะสัน้ ๆ ก็เพยีงพอแลว้ จากสถติใินสหรัฐอเมรกิา พบวา่มกีระดกูสนัหลังหัก
เคลือ่น ประมาณ 50,000 รายตอ่ปี และ 10,000 ราย มปัีญหาการกดทับของไขสนัหลัง ใน
จ านวนนีป้ระมาณ 40% เป็นอบุัตเิหตตุอ่กระดกูสนัหลังสว่นคอ กระดกูสนัหลงัหักเคลือ่น สว่น
ใหญเ่กดิเนือ่งจากอบุตัเิหตทุางรถยนต,์ ตกจากทีส่งูและอบุัตเิหตทุางการกฬีา มักเกดิบรเิวณ
สว่นตอ่ระหวา่งกระดกูคอและกระดกูสนัหลังสว่นอก และสว่นตอ่ระหวา่งกระดกูสนัหลังสว่นนอก
และสว่นเอว  
                    ภยันตรายทีเ่กดิขึน้บรเิวณกระดกูสนัหลัง มักเกดิจากแรงกระท าทีค่อ่นขา้งรนุแรง
และเป็นบรเิวณทีแ่พทยท่ั์วไปมองขา้มไปเสมอ โดยเฉพาะในรายทีไ่มม่แีขนขาออ่นแรงใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจน แมแ้ตก่ารดภูาพถา่ยรังส ีก็มกัมองขา้มหรอืไมส่ามารถบอกพยาธสิภาพของกระดกู
สนัหลังไดแ้น่ชดั ถา้ไมคุ่น้เคยกับภาพถา่ยรังสขีองกระดกูสนัหลัง 

Injury of Cervical Spine 
                    บรเิวณกระดกูสนัหลังสว่นคอนี ้ถา้มกีระดกูหักหรอืขอ้เคลือ่นจะมโีอกาสกดทับ
ประสาทไขสนัหลังไดง้า่ย ซึง่เป็นสาเหตใุหผู้ป่้วยเสยีชวีติได ้ถา้กดบรเิวณสงูกวา่กระดกูคอ
ปลอ้งที ่4 หรอืเป็นอัมพาตของแขนขา ถา้กดต า่ลงมา ภยันตรายบรเิวณนีม้ักไมค่อ่ยเกดิจากแรง
กระท าโดยตรง แตม่ักจะเป็นแรงกระท าโดยออ้ม เชน่ ศรีษะ หรอืใบหนา้กระแทกของแข็ง สว่น
แรงกระท าโดยตรง เชน่ ถกูยงิ ถกูแทงหรอืกระแทกโดยตรงทีบ่รเิวณล าคอพบไดน้อ้ย ภยันตราย
บรเิวณคอนีม้ักไดรั้บการวนิจิฉัยผดิพลาดหรอืลา่ชา้ซึง่อาจเนือ่งจาก ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บทีศ่รษีะ
ท าใหห้มดสตหิรอืแพทยบ์างทา่นอาจจะวนิจิฉัยผดิ คดิวา่การบาดเจ็บตอ่ประสาทไขสนัหลัง
บางสว่นชนดิ Brown-Sequard syndrome เป็นstroke แบบในผูป่้วยเสน้เลอืดในสมองแตกหรอื
ตบีตันเป็นตน้ ฉะนัน้ผูป่้วยทีม่กีารบาดเจ็บทีศ่รีษะ หรอืผูป่้วยหมดสตมิา ควรตรวจบรเิวณกระดกู
คอ และสง่ตรวจทางรังสดีว้ยทกุครัง้ จนกวา่จะแน่ใจวา่ไมม่ภียันตรายบรเิวณคอนัน้จรงิๆ เพราะ
การเคลือ่นไหวบรเิวณคอในผูป่้วยทีม่กีารบาดเจ็บของไขประสาทสนัหลังบาง สว่น (incomplete 
cord lesion) อาจท าใหก้ลายเป็นการบาดเจ็บของประสาทไขสนัหลังแบบสมบรูณ์ (incomplete 
cord lesion)ได ้ซึง่การพยากรณ์โรคจะเลวรา้ยลงไปอยา่งมาก การใหค้วามสนใจถงึรายละเอยีด
ปลกียอ่ยตอ่อาการผูป่้วย ลักษณะการเกดิอบุัตเิหต ุขัน้ตอนการรักษาจะมสีว่นชว่ยลด
ภาวะแทรกซอ้นดงักลา่วลงได ้และเพิม่โอกาสพืน้ตวัของระบบประสาททีไ่ดรั้บอันตรายมากขึน้
และท าใหร้ะยะเวลา รักษาสัน้ลงได ้ 
                    รายงานจากวารสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัอบุัตเิหตขุองกระดกูสนัหลัง โดยเฉพาะสว่น
ระดับคอนี ้มักจะมขีอ้โตแ้ยง้ในแงว่ธิกีารรักษาวา่ควรผา่ตัดหรอืไมผ่า่ตัดจงึจะไดผ้ลด ีกวา่ 
การศกึษาวเิคราะหถ์งึเหตผุลในการเลอืกวธิผีา่ตัดหรอืไมผ่า่ตัดนัน้กระท าได ้ยาก เนือ่งจากการ
เปรยีบเทยีบประชากรทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตแุตกตา่งกัน การรายงานในวารสารตา่งๆ มักเป็นการศกึษา
แบบยอ้นหลังและแสดงผลการตรวจผูป่้วยไมล่ะเอยีดเพยีงพอ อกีทัง้มเีวลาแตกตา่งกันมาก
ระหวา่งเวลารับผูป่้วยและเวลาทีใ่หก้ารรักษา เฉพาะ ฉะนัน้จงึเป็นการยากทีจ่ะพยากรณ์ไดอ้ยา่ง
แมน่ย าตอ่อาการของผูป่้วยทีไ่ดรั้บ อบุัตเิหตตุอ่กระดกูสนัหลังและระบบประสาทภายหลังการ
รักษาวา่จะเป็นอยา่งไร และจ าเป็นตอ้งผา่ตัดเมือ่ไร 
                    ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตกุระดกูสนัหลังสว่นคอ แตไ่มม่อีาการของระบบประสาท
รว่มดว้ย การรักษาจะขึน้อยูก่ับความมั่นคงหรอืไมม่ัน่คงของกระดกูสนัหลังภายหลังอบุัตเิหต ุใน



กรณีทีเ่กดิมคีวามไมม่ั่นคงขึน้ จะตอ้งท าใหก้ระดกูสนัหลังสว่นทีเ่คลือ่นหลดุเขา้สูส่ภาพเดมิไมว่า่
จากการดงึถว่ง ใสเ่ฝือกศรษีะล าตัว, ปลอกคอหรอืจากการผา่ตัดก็ตาม เพือ่ใหเ้กดิความมั่นคง
ขึน้ตามมา สว่นรายทีไ่มส่ญูเสยีความมั่นคงไปภายหลังอบุัตเิหต ุอาจจะใชแ้คป่ลอกคอใสช่ว่ยใน
การรักษาก็เพยีงพอ 
                    ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตแุลว้ มพียาธสิภาพของระบบประสาทรว่มดว้ย การรักษา
ตอ้งขึน้กับประสบการณ์ของแพทยผ์ูรั้กษาและทมีงาน ความพรอ้มเพรยีงในเครือ่งมอืและ
วทิยาการกา้วหนา้ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา แตอ่ยา่งไรก็ตามสิง่ทีค่าดหวงัไวส้ าหรับพยาธสิภาพของ
ระบบประสาทอาจกลา่วได ้ดังนี ้
                    1. ไมว่า่จะใหก้ารรักษาแบบใดก็ตาม พยาธสิภาพของประสาทไขสนัหลังที่
เกดิขึน้จะไมส่ามารถแกไ้ขใหค้นืดังเดมิได ้การระวังมใิหม้คีวามชอกช ้าเกดิขึน้ระหวา่งการ
เคลือ่นยา้ยผูป่้วย จนกระท่ังไดรั้บการรักษาอยา่งถกูตอ้งในโรงพยาบาลจะชว่ยลดหรอืป้องกันมิ
ให ้พยาธสิภาพเลวลงได ้
                    2. แมว้า่การฟ้ืนตัวของระบบประสาท จะไมเ่กดิขึน้หรอืเกดิไดน้อ้ยมากก็ตาม แต่
ถา้มกีารฟ้ืนตัวของเสน้ประสาทเพยีงหนึง่เสน้ก็อาจจะชว่ยใหก้ารท างานของ รา่งกายจาก
เสน้ประสาทเสน้นัน้ดขี ึน้อยา่งคาดไมถ่งึก็ได ้
                    3. ความช านาญของแพทยผ์ูผ้า่ตัด ไมว่า่จะผา่ตัดรักษาทางดา้นหนา้หรอื
ดา้นหลังตอ่กระดกูสนัหลงั เพือ่แกไ้ขการกดทับของประสาทไขสนัหลัง อาจจะชว่ยใหม้กีารฟ้ืน
ตัวของระบบประสาทมมีากขึน้ 
                    4. ในบางสถานะการณ์การรักษาโดยการดงึถว่งคอเทา่นัน้ อาจจะเป็นวธิกีาร
รักษาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

Pathology of spinal cord injuries 
                    แพทยผ์ูรั้กษาควรจะมคีวามเขา้ใจพยาธสิภาพของกระดกูสนัหลังและไขสนัหลัง
สว่นคอเมือ่ไดรั้บ ภยันตราย เกดิขึน้ เพือ่เป็นหลักพืน้ฐานในการรักษาผูป่้วยเหลา่นี ้รวมทัง้การ
ตัดสนิใจทีจ่ะใหก้ารรักษาผูป่้วยเหลา่นีด้ว้ย วธิผีา่ตัดหรอือนุรักษ์ จ าเป็นตอ้งอาศัยความรูพ้ืน้ฐาน
ทีถ่กูตอ้ง 
                    พยาธสิภาพของการบาดเจ็บตอ่ประสาทไขสนัหลัง สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 
ลักษณะ คอื 
                                        1. Soft tissue pathology 
                                        2. Osseous pathology 
                                        3. Neural pathology 
                    Bohlman และคณะไดศ้กึษาพยาธสิภาพของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติจากภยันตรายตอ่
กระดกูสนัหลังสว่นคอซึง่พอสรปุไดด้ังนี ้

Soft tissue Pathology 
                    - ในผูป่้วยบางราย, พบวา่มเีลอืดออกถงึ 700 ซซี ีอยูภ่ายในกลา้มเนือ้สว่นคอ
ชัน้หนา้ เลอืดทีอ่อกจ านวนมากนี ้สามารถกดหลอดลมท าใหห้ายใจไมอ่อก  
                    - Vertebral artery ฉีกขาด พบในรายทีม่กีารเคลือ่นหลดุของกระดกูคอ 2 ระดับ 
                    - การฉีกขาดหรอืแยก ของหมอนรองกระดกูสนัหลังสว่นคอ พบไดบ้อ่ยมากถงึ 
38% 
                    - การบาดเจ็บตอ่เสน้เอ็นของคอพบไดพ้รอ้มๆ กับการแยกออกของหมอนรอง
กระดกูสนัหลังรวมทัง้ anterior และ posterior longitudinal ligament injury ซึง่แสดงวา่กลไก
ของการบาดเจ็บเกดิจากแรงมากระท าหลายทศิทาง 
                    - เลอืดคั่งเหนอืตอ่เยือ่หุม้ไขสนัหลงั (epidural hemorrhage) พบไมบ่อ่ย และ 
เลอืดทีอ่อกจะไมม่ากไมท่ าใหก้ดทับไขสนัหลัง 

  



Osseous and Neural Pathology 
                    Bohlman ไดศ้กึษาผูป่้วย Cervical spinal cord injury 300 ราย และไดรั้บการ
ตรวจชนัสตูร (autopsy) 50 ราย พบมปีระสาทไขสันหลังขาดออกจากกันเพยีง 3 ราย และใน
ผูป่้วยจ านวนหลายรายทีม่อีัมพาตของแขนขาอยา่งชดัเจนและ anterior cord syndrome กลับ
ตรวจพบวา่มปีระสาทไขสนัหลังทีป่รกต ิซึง่สรปุไดว้า่เกดิจากการขาดเลอืดและการกดทับตอ่
เนือ้เยือ่ไขสนัหลังโดยตรง ท าใหเ้สน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งประสาทไขสนัหลังเกดิการขาดเลอืด และ 
necrosis ซึง่ในกรณีเชน่นี้ Bohlman แนะน าใหด้ัดกระดกูคอทีเ่คลือ่นทีก่ลับเขา้ทีโ่ดยดว่น ซึง่จะ
มสีว่นส าคัญตอ่ผลการรักษา 

Pathophysiology 
                    เมือ่เกดิการบาดเจ็บตอ่ประสาทไขสนัหลังอาจจะท าใหเ้กดิ อัมพาตของแขนขา
อยา่งสมบรูณ์ หรอืเพยีงบางสว่นก็ได ้โดยเกดิจากประสาทไขสนัหลังช ้าจากการกระแทกหรอืกด
ทับ โดยชิน้กระดกูหรอืชิน้หมอนรองกระดกูสนัหลังทีเ่คลือ่นรวมทัง้ประสาทไข สนัหลังทีผ่ดิรปู
จากกระดกูคอทีค่รอ่มไปทางดา้นหนา้ (angular kyphosis) ซึง่ท าใหเ้กดิการขาดเลอืดของไข
สนัหลัง (microvascular ischemia) ของประสาทไขสนัหลังตามมาดว้ยการเปลีย่นแปลงทาง 
Pathophysiology ของประสาทไขสนัหลัง ดังตอ่ไปนี ้
                    1. Electrical function ซึง่แสดงผลโดย somatosensory evoked 
potentials (SEP) ถา้ตรวจพบ SEP ไดใ้น 3 ชัว่โมงแรกหลังอบุัตเิหต ุผูป่้วยนัน้จะสามารถ
กลับมาเดนิได ้แตถ่า้ไมม่ ีSEP ใน 3 ชัว่โมง ผูป่้วยจะสญูเสยีหนา้ทีข่องกลา้มเนือ้และความรูส้กึ
อยา่งถาวร 
                    2. Spinal cord blood flow ไขสนัหลังจะม ีautoregulators ตอบสนองตอ่
ความดันโลหติ และ arterial PCO2 เมือ่ไดรั้บอบุัตเิหต ุautoregulators จะเสยีหนา้ทีไ่ป ใน
อบุัตเิหตชุนดิรนุแรงมาก spinal cord blood flow อาจตกลงถงึศนูยแ์ละไมม่กีารกลับคนืเป็น
ปกตอิกีเลย ถา้อบุตัเิหตรุนุแรงพอควร segmental spinal cord blood flow จะยังคงอยูใ่น
เกณฑป์กต ิแตถ่า้อบุัตเิหตนุอ้ยๆ การไหลเวยีนของเลอืดในประสาทไขสนัหลงั จะเพิม่มากขึน้ 
                    3. Tissue perfusion โดยปกต ิPO2 ของเนือ้เยือ่ประสาทมคีา่ 30-40 มม. 
ปรอท เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุคา่นีจ้ะลดลงถงึ 7 มม. ปรอทหรอืต า่กวา่ สว่นคา่ PCO2 จะไม่
เปลีย่นแปลงมากนัก แตจ่ะพบมคีา่ lactate และผลติผล anaerobic metabolism เพิม่ข ึน้ 
                    4. Oedema เกดิขึน้เนือ่งจาก ischemia และการเปลีย่นแปลงในเซลลผ์นังเสน้
เลอืด ปรมิาณน ้าในเนือ้เยือ่ อาจเพิม่ขึน้ถงึ 125% ในสว่น central grey matter และ 50-60% 
ใน white matter.  
                    5. Biochemical ผลจากอบุตัเิหตตุอ่ไขประสาทสนัหลัง พบวา่ม ี
catecholamine เพิม่จ านวนมาก และถกูปลอ่ยออกมาในระดับทีเ่ป็นพษิ ท าใหห้ลอดเลอืดหด
ตัวอยา่งถาวร ท าใหเ้กดิการขาดเลอืดและเนือ้เยือ่เกดิการขาดออ๊กซเิจนรนุแรงขึน้ รวมทัง้เสยี
หนา้ทีข่องเซลลป์ระสาท 

Patient evaluation and management  
1. General assessment  
                    แพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาพงึระลกึเสมอถงึภยันตรายทีม่ตีอ่กระดกูสนัหลังและไขสนั
หลังสว่นคอในคนไขอ้บุัตเิหตทุกุราย การซกัประวตัจิากผูป่้วยหรอืผูท้ีเ่ห็นเหตกุารณ์ ตลอดจน
การตรวจรา่งกายโดยท่ัวไป เพือ่ดวูา่มภียันตรายตอ่อวยัวะทีส่ าคัญสว่นอืน่ ๆ รว่มดว้ยหรอืไม ่
                    หลักการขอ้แรกคอืไมค่วรจะมกีารเคลือ่นไหวผูป่้วยจน กระท่ังไดรั้บการวนิจิฉัย
วา่ไมม่อีันตรายตอ่กระดกูสนัหลังสว่นคอ แรกรับควรใหอ้อ๊กซเิจน ใสท่อ่ nasogastric เจาะเลอืด
เพือ่หากลุม่เลอืด และดวูา่เสยีเลอืดไปหรอืไม ่และใสท่อ่ปัสสาวะเพือ่ดกูารไหลของปัสสาวะ 
ควรมผีล blood gas ปกต ิและด ูvital capactiy การตรวจวนิจิฉัยโรคเฉพาะบางอยา่งอาจกระท า
ไดต้ามแตอ่าการทีต่รวจพบ เชน่ การเจาะชอ่งทอ้ง (peritoneal tap) หรอื เจาะปอด การตรวจ
พเิศษทางระบบทางเดนิปัสสาวะ ภาวะ spinal shock อาจเกดิขึน้ไดใ้นผูป่้วยทัง้ชนดิ complete 
และ incomplete cord lesion แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถา้ความดัน systolic 90 มม. ปรอทหรอืต า่กวา่



อาจจะมสีาเหตมุาจาก spinal shock ซึง่เกดิจาก temporary sympathectomy แตอ่ัตราการ
เตน้ของหัวใจจะไมเ่ร็วขึน้ ในลักษณะเชน่นี้ ตอ้งระวงัการใหน้ ้าเกลอื เพือ่แก ้shock เพราะการ
ใหน้ ้าเกลอืมากเกนิไป อาจจะมปัีญหาจากการใหส้ารน ้ามากเกนิไป (volume overload) และมี
ผลตอ่การหายใจ โดยจะท าใหเ้กดิน ้าท่วมปอด (pulmonary edema) 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบสิง่ทีต่รวจพบใน Hypovolemic และ Neurogenic Shock 

  
Hypovolemic 
Shock 

Neurogenic 
Shock 

Pulse Tachycardia Bradycardia 

Skin Cool, Clammy Warm, dry 

Mental 
status 

Altered  Normal 

Urine Output Low Normal 

2. Radiological assessment  
                    การถา่ยภาพรังสเีบือ้งตน้ควรเป็นการถา่ยภาพรังสกีระดกูคอทางดา้นขา้ง โดย
ผูป่้วยนอนหงายใหเ้ห็นถงึระดับ C7 – T1 ซึง่โดยท่ัวไปจะชว่ยการวนิจิฉัยไดถ้งึ 80 % การใช ้

ปลอกคอ, หมอนทราย, head halter หรอื skeletal traction ในผูป่้วยทีส่งสยั มกีารบาดเจ็บ
ของไขสนัหลังตัง้แตแ่รก จะท าใหเ้กดิความปลอดภัยตอ่ผูป่้วยมากยิง่ข ึน้  
                    หลังจากนัน้จงึ X-ray ทา่ AP และ open mouth view เมือ่สงสยับรเิวณ C1-2 
injury และถา่ยภาพรังสทีา่ oblique view จะชว่ยใหเ้ห็นความผดิปกตขิอง posterior elements 
โดยเฉพาะ facet joint ไดด้ ีแตไ่มจ่ าเป็นตอ้งท าทกุราย 
                    นอกจากนีย้ังม ีMyelography,Tomogram,Ctscan และ MRI  
                    Myelography อาจจะมคีวามจ าเป็นในบางกรณี โดยชว่ยชีจ้ดุทีม่พียาธสิภาพ 
การกดของไขประสาทสนัหลัง แตก่ารใชว้ธิดีังกลา่วในระยะแรกหลังอบุตัเิหตนุ่าจะเป็นขอ้หา้ม
ทัง้นี ้เพราะการจัดท าผูป่้วยคอ่นขา้งล าบาก และอาจมผีลเสยีโดยท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่
การหลอ่เลีย้งของเสน้เสอืดไขสนัหลังหรอือาจเกดิการแพส้ทีีฉ่ีดเขา้ไป  
                    CT scan เป็นวธิมีาตรฐานในการวนิจิฉัยกระดกูสนัหลังหกัและเกดิการกดทับตอ่
ระบบประสาท Spiral CT หรอื hight quality sagittal reconstructions CT จะใหร้ายละเอยีด
และมติขิองพยาธสิภาพไดช้ดัเจน 
                    MRI มปีระโยชนอ์ยา่งมากในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บของประสาทไขสนัหลังและมี
การสญูเสยีการท างานของระบบประสาท แตไ่มส่ามารถทดแทน CT scan ได ้
                    Technitium bone scan มปีระโยชนใ์นรายทีม่กีระดกูหักรา้ว (occulted 
injuries) และในกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการเรือ้รัง โดยตรวจไมพ่บความผดิปกตจิากภาพถา่ยรังส ี
                    เมือ่ดจูากภาพถา่ยรังสเีบือ้งตน้แลว้วา่กระดกูสนัหลังไมห่ักหรอืเคลือ่น แตถ่า้ยัง
สงสยัอาจจะสง่ถา่ยภาพรังสเีพิม่เตมิ เชน่ ทา่ flexion, extension และ stress test (traction) 
เพือ่ดใูหแ้น่นอนถงึความมั่นคงของกระดกูสนัหลัง ซึง่จะมผีลตอ่เนือ่งถงึแผนการรักษาอยา่ง
ถกูตอ้ง 

3. Neurologic assessment  
                    การประเมนิผลอันตรายทีเ่กดิขึน้ตอ่ระบบประสาทภายหลัง อบุัตเิหตคุวรกระท า
อยา่งละเอยีดและในระยะแรกรับผูป่้วย ทัง้นีเ้พือ่ความจ าเป็นในการใหก้ารรักษาทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
การประเมนิผลทีไ่มล่ะเอยีดชดัเจนจะเป็นผลเสยีหายตอ่ผลการรักษาทีต่ดิตามมา การประเมนิผล
ของการท างานของกลา้มเนือ้เป็นอันดับถอืเป็นวธิทีีด่ ีกลา่วคอือันดับศนูยห์มายถงึกลา้มเนือ้ไมม่ี
การหดตัวการท างานเลย อันดับหนึง่กลา้มเนือ้หดตวัทีค่ล าไดห้รอืเห็นได ้อันดับสองกลา้มเนือ้
ท างานไดใ้นสภาวะไมม่แีรงถว่งของโลก อันดับสามกลา้มเนือ้ท างานดา้นแรงถว่งของโลกได ้



อันดับสีก่ลา้มเนือ้เคลือ่นไหวไดต้า้นแรงถว่งของโลกและแรงตา้นภายนอกไดบ้าง สว่น อันดับหา้
มกี าลังกลา้มเนือ้ปกต ิเพือ่เป็นการป้องกันความผดิพลาดจากการแปรผล สิง่ทีค่วรกระท าคอืการ
ก าหนดระดับท างานของกลา้มเนือ้และความรูส้กึทีย่งัด ีอยูโ่ดยใชนั้บจากระดบัต า่สดุหรอืปลาย
สดุทีเ่สน้ประสาทมาเลีย้งยังคงท า หนา้ทีอ่ยู ่โดยท่ัว ๆ ไป แลว้ถอืวา่เสน้ประสาททีท่ าหนา้ที่
ออกเป็นสว่นๆ ดังนี ้C5 กลา้มเนือ้ deltoid, C6 กลา้มเนือ้ biceps, C7 กลา้มเนือ้ triceps และ 
extensor carpi radialis, C8 กลา้มเนือ้ wrist flexors และ T1 กลา้มเนือ้ intrinsic ของมอื ถา้
หากมพียาธสิภาพเหนอืระดับ C4 การท างานของกลา้มเนือ้หายใจเสยีไป ผูป่้วยมชีวีติอยูไ่ดต้อ้ง
อาศัยเครือ่งชว่ยหายใจ ถา้หากการท างานของ C4 ยังดอียูแ่ตส่ว่นต า่ลงไปเสยีหมด การหายใจ
ของผูป่้วยยังมอียูแ่ตแ่ขนทัง้สองจะเป็นอัมพาต ผูป่้วยตอ้งเคลือ่นไหวโดยน่ังในรถเข็นเทา่นัน้ ถา้
ระดับ C5 ท าหนา้ทีไ่ดด้อียูแ่ตส่ว่นต า่เสยีไปกลา้มเนือ้แขนตัง้แตร่ะดับขอ้ศอกจะไม ่สามารถท า
หนา้ทีไ่ด ้แมต้ัวขอ้ศอกเองจะงอไดก็้ตาม การท างานมขีดีจ ากัด ถา้ระดับของมอืดว้ย แตผู่ป่้วย
อาจสามารถยา้ยตัวเองจากรถเข็นไปหาเตยีงหรอืแตง่ตัวเองได ้ถา้ระดับ C7 ยังดอียูน่ิว้มอืยังใช ้

งานไมไ่ด ้แตผู่ป่้วยก็ใชร้ถเข็นเคลือ่นไหวไดแ้ละใชช้วีติประจ าวนัชว่ยตัวเองดว้ยกลา้ม เนือ้ที่
เหลอืท างานอยู ่จะเห็นไดว้า่พยาธสิภาพทีร่ะดับ C5-C6 และC6-C7 มขีอ้แตกตา่งกันมาก การที่
พยายามจะใหเ้หลอืการท างานของเสน้ประสาทใหม้ากระดับทีส่ดุ จะมสีว่นชว่ยใหก้ารใชช้วีติ
ของผูป่้วยไดด้ขี ึน้เป็นอยา่งมาก 
                    ในแงข่องรเีฟลก (reflex) ซึง่อาจจะไมม่เีลยทันทภีายหลังอบุัตเิหตทุีแ่ละมี
พยาธสิภาพตอ่เสน้ประสาทสนัหลัง การทีไ่มม่รีเีฟลก อาจมคีวามหมายสองอยา่งคอื ผูป่้วยอยูใ่น
สภาวะช็อก (spinal shock) หรอืเป็นเพราะมพียาธสิภาพของไขประสาทสนัหลังอยา่งสมบรูณ์
ถาวร spinal shock จะคงอยูไ่มเ่กนิ 24 ชัว่โมงโดยท่ัวๆ ไป ฉนัน้ถา้หากไมม่พียาธสิภาพของไข
ประสาทสนัหลังรเีฟลกควรคนืมาหมดในระยะเวลานี ้ถา้หากรเีฟลกยังไมก่ลับคนืมาแสดงวา่ 
พยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้รนุแรงและมกีารพยากรณ์โรคทีไ่มด่ ีรเีฟลกใหญ่ๆ  ทีค่วรทราบคอื รเีฟลก 
biceps C6, รเีฟลก triceps C7, รเีฟลกทีส่ว่นบนหนา้ทอ้ง T9, T10, รเีฟลกสว่นลา่งหนา้ทอ้ง 
T11, T12, รเีฟลกหัวเขา่ L3, L4, รเีฟลกขอ้เทา้ S1 นอกจากนีค้วรทีจ่ะทราบถงึขอบเขตของ
พยาธสิภาพทีม่ตีอ่ไขประสาทสนัหลังสว่น cauda equina และ conus ของมัน รเีฟลก 
balbocavernosus S3, S4, รเีฟลกการหดตัวของปากทวาร S5 การตรวจรเีฟลก 
balbocavernosus ท าโดยนิว้ทีส่วมถงุมอืยางใสส่อดเขา้ไปในทวารและบบีตัว glans penis, 
หรอื clitoris หรอืขยับสายยาง Foley ถา้คาเอาไวก้อ่นแลว้ในทอ่ปัสสาวะ รเีฟลกทีป่กต ิ
(positive) จะแสดงออกโดยการหดตัวของหรูดูปากทวารตอ่นิว้มอือยา่งชดัเจน การตรวจดกูาร
ยน่ตัวของผวิหนังของทวาร (anal wink) ก็ถอืเป็นรเีฟลกของคนปกต ิกระท าโดยใชเ้ข็มแหลม
จิม้บรเิวณปากรอบทวารเบาๆ รเีฟลกทีป่กตจิะเห็นปากรทูวารมกีารหดตัวเกดิขึน้ รเีฟลกดังกลา่ว
สองชนดิทีก่ลา่วมาตอ้งกระท าการตรวจทัง้คู ่ทัง้นีเ้พราะอาจจะมรีเีฟลกอันหนึง่อันใดที่
แสดงออกไดเ้ห็นในคนปกตก็ิได ้การฟ้ืนตัวของ spinal shock มักจะถอืเอาจากการตรวจรเีฟลก
ของสองชนดินีว้า่คนืมาหรอืยังในระยะ 24 ชัว่โมง 
                    ภายหลังการเกดิภยันตรายตอ่ประสาทไขสนัหลัง เราจะไมพ่บ perianal reflex 
ซึง่ไดแ้ก ่balbocavernosus reflex และ anal wink เนือ่งจากผูป่้วยอยูใ่นภาวะของ spinal 
shock ซึง่สว่นใหญแ่ลว้ reflex นีจ้ะกลับมาภายใน 24 ชัว่โมง และไมเ่กนิ 48 ชัว่โมง ถา้ในชว่ง 
24 ชัว่โมง reflex ยังไมก่ลับมา เรายังบอกไมไ่ดว้า่ผูป่้วยมกีารบาดเจ็บของประสาทไขสนัหลัง
แบบ complete หรอื incomplete ตอ่เมือ่ reflex นีก้ลับมาแลว้ และเราตรวจพบวา่ motor หรอื 
sensation ของประสาทไขสนัหลัง ชว่งทีต่ า่ลงมาจากระดับทีไ่ดรั้บภยันตรายกลับฟ้ืนขึน้มาบา้ง 
ก็ถอืวา่เป็น incomplete cord lesion แตถ่า้ไมม่อีะไรฟ้ืนกลับมาเลย ก็ถอืวา่เป็น complete cord 
lesion ซึง่แมว้า่จะรักษาอยา่งไร ประสาทไขสนัหลังก็จะไมฟ้ื่นคนืมา 
                    สว่น nerve root บรเิวณทีม่ภียันตรายตอ่กระดกูสนัหลังสว่นคอนี ้อาจถกูกดจาก
กระดกูสนัหลังสว่นคอทีม่กีารหักเคลือ่นได ้ซึง่ nerve root พวกนีถ้อืวา่เป็น peripheral nerve 
จะมโีอกาสฟ้ืนตัวไดด้ ีถา้เอาพยาธสิภาพทีก่ดออก เชน่ การดัดดงึกระดกูคอทีห่ักเคลือ่นกลับเขา้
ทีเ่ป็นตน้ 
                    ในการตรวจรา่งกายสว่นทีเ่หลอือืน่ๆ ไดแ้ก ่sharp-dull sensation, light toch, 
deep pressure และ vibration sense เมือ่ไหรท่ีต่รวจความรูส้กึดังกลา่วไดท้ีส่ว่นใดในรา่งกาย 



ก็จะบง่ถงึระดับเสน้ประสาททีม่าเลีย้งวา่ยังดอียูถ่งึระดับไหน (ทัง้ความรูส้กึ และการท างานของ
กลา้มเนือ้) ทัง้นีเ้พราะวา่จะไมส่ามารถบอกไดอ้ยา่งเต็มทีว่า่เกดิพยาธสิภาพของประสาทไข สนั
หลังไดอ้ยา่งสมบรูณ์ จนกระท่ังไดต้รวจถงึความรูส้กึแหลมคมหรอืทือ่บรเิวณรอบทวาร 
(perianal sensation) วา่มอียูห่รอืไม ่ถา้ปรากฏวา่มคีวามรูส้กึบรเิวณนีเ้หลอือยูก็่แสดงวา่พยาธิ
สภาพนัน้เป็น incomplete cord lesion ซึง่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยจะมโีอกาสดกีวา่ชนดิ
สมบรูณ ์

Patterns of cord lesion 

I. Complete cord lesion 
                    ความเป็นจรงิทีเ่ป็นทีย่อมรับกันท่ัวไปแลว้วา่ ผูป่้วยทีย่ังคงมอีัมพาตของแขนขา 
(quadriplegia) หลังอบุัตเิหตแุลว้ 24-48 ชัว่โมง จะไมม่กีารฟ้ืนคนืตัวของหนา้ทีไ่ขประสาทสนั
หลังทีเ่ป็นประโยชนไ์ด ้และผูป่้วยดังกลา่วนีจ้ะมอีัตราการตายทีส่งู อัตราการตายทีส่งูนีย้ังมขีอ้
โตเ้ถยีงวา่มสีาเหตจุากอะไร Verbiest ในปี ค.ศ.1973 บง่ชีว้า่น่าจะมสีาเหตมุาจากการรับผา่ตัด
ในผูป่้วยนี ้ขณะเดยีวกัน Bohlman ในปี ค.ศ.1979 ก็เชือ่วา่อัตราการตายสงูมาจากการไมร่บีเขา้
ไปผา่ตัดน่ันเอง ความจรงิอัตราการตาย (mortality) น่าจะมสีาเหตมุาจากอันตรายอยา่งอืน่ทีเ่กดิ
รว่มขึน้ในผูป่้วยหรอืตายจากภาวะโรคแทรกซอ้นในระบบหายใจภายหลัง นอกจากนีก้ลุม่ผูป่้วยที่
อัมพาตนีม้ักแสดงอัตราการตายสงูเมือ่ไดรั้บการรักษาโดยยาสเตอรร์อยด ์(steroids) หรอืผา่ตัด 
laminectomy 70%ของผูป่้วยชนดินีม้ักเกดิจากกระดกูสนัหลังเลือ่นหรอืเคลือ่นหลดุ (bilateral 
subluxation or dislocations) การรักษาโดยท่ัวไปจงึอาจพจิารณาครา่ว ๆ ดงันี ้ 
                    - อัมพาตแตส่ภาพกระดกูยังมั่นคง การรักษาโดยใชเ้ครือ่งพยงุกระดกูสนัหลัง 
แตน่อ้ยก็เพยีงพอ 
                    - อัมพาตแลว้สภาพรา่งกายท่ัวไปไมด่อีันเนือ่งจากอันตรายตอ่ระบบอืน่รว่มดว้ย 
การรักษาควรทีจ่ะใช ้skeletal traction กอ่น จนสภาพรา่งกายทกุอยา่งดขี ึน้ 
                    - อัมพาตและกระดกูสนัหลังไมม่ั่นคงซึง่จ าเป็นตอ้งอาศัยการผา่ตัด เวลาเป็นสิง่
ทีส่ าคัญควรจะผา่ตัดเมือ่สภาพรา่งกายพรอ้มและวางแนวกระท าของ กายภาพบ าบัด 
                    - ผูป่้วยอัมพาตบางรายอาจจ าเป็นตอ้งท า decompressive laminectomy ตาม
หลักฐานบง่ชีจ้าก tomography, CT scan, MRI หรอื myelogram ทัง้นีเ้พราะอาจมสีว่นชว่ยให ้
เสน้ประสาทบางเสน้ฟ้ืนคนืหนา้ทีไ่ด ้

II. Partial cord lesion 
                    การตรวจรา่งกายในระยะแรกๆ จะชว่ยบง่ชีไ้ดว้า่ พยาธสิภาพของไขประสาทสนั
หลังทีเ่กดิขึน้ภายหลังอบุตัเิหตเุป็นชนดิใด เชน่ central cord syndrome, anterior cord 
syndrome, posterior cord syndrome หรอื Brown-Sequard syndrome 

1. Central cord syndrome 
                    เป็นกลุม่อาการทีพ่บบอ่ยทีส่ดุในจ านวนพยาธสิภาพของไขประสาทสนัหลังโดย
พยาธสิภาพเกดิจากสว่น central grey matter ของประสาทไขสนัหลังถกูท าลาย ซึง่อาการ
แสดงออกเป็น flaccid paralysis ของ lower motor neurones ของนิว้มอื, มอืและแขน พยาธิ
สภาพของสว่น central corticospinal tracts และ spinothalamic long tracts ใน white 
matter ของประสาทไขสนัหลัง มอีาการแสดงออกมาของ upper motor neurone ม ีspastic 
paralysis ของล าตัวและขา 2 ขา้ง สว่น sacral tracts ซึง่อยูบ่รเิวณขอบรอบนอกของประสาท
ไขสนัหลังจะไมม่พียาธสิภาพ ฉนัน้ผูป่้วยกลุม่นีจ้ะตรวจพบมอีัมพาตเกร็ง (spastic paraplegia) 
ของขาทัง้ 2 ขา้ง แตม่ ีsacral sparing และอัมพาตออ่น (flaccid paralysis) ของแขน 2 ขา้ง  

2. Anterior cord syndrome  
                    มอีาการแสดงออกคอื ก าลังกลา้มเนือ้เป็นอัมพาตอยา่งสิน้เชงิ (complete 
motor paralysis) แตย่ังคงความรูส้กึบางสว่น ไขประสาทสนัหลังถกูกดทับดา้นหนา้ แตส่ว่น



ดา้นหลังยังดอียู ่(dorsal column sparing) ฉะนัน้ผูป่้วยจงึรับความรูส้กึ deep pressure, 
proprioception ของล าตวัและขา 2 ขา้งได ้กลุม่อาการนีม้ักเกดิจากสาเหตทุีห่มอนกระดกูสนั
หลังยืน่มากดทับ (protruding disc) หรอืกดทับโดยเศษกระดกูหัก หรอืจากการเคลือ่นของ
กระดกูสนัหลังเอง โอกาสการฟ้ืนคนืตัวทีด่ทีีส่ดุของกลุม่อาการนีค้อื พยายามดงึสว่นกระดกูทีย่ัง
เคลือ่นหรอืสิง่กดทับใหค้นืสูส่ภาพปกตเิดมิโดยเร็วทีส่ดุ พยากรณ์โรคจะดกีวา่ถา้หากสงัเกตเห็น
วา่มกีารเริม่ฟ้ืนตัวบา้งในระยะ 24-48 ชัว่โมงแรก ถา้หากไมม่กีารฟ้ืนตัวของสว่น sacral cord 
เลยก็บง่วา่พยากรณ์โรคไมด่ ี

3. Posterior cord syndrome  
                    กลุม่อาการนีเ้กดิขึน้ไดน้อ้ยมาก ถา้เกดิแลว้จะตรวจพบความรูส้กึดา้น position, 
motion, vibration บกพรอ่งหรอืสญูเสยีไป สว่นความรูส้กึดา้น touch, pain และ temperature 
ยังดอียู ่อัมพาตของแขนขาอาจเป็นอยา่งสมบรูณ์หรอืมแีคอ่อ่นแรงไดผ้ันแปรตามพยาธสิภาพ 
ของไขประสาทสนัหลัง 

4. Brown-Sequard syndrome 
                    พยาธสิภาพเกดิขึน้ทีส่ว่นครึง่หนึง่ของไขสนัหลังท าใหเ้กดิ อัมพาตของแขนขา
ดา้นหนึง่ของรา่งกาย และความรูส้กึตอ่ pain, temperature ดา้นตรงขา้มของรา่งกายลดลง 
กลุม่อาการนีม้กีารพยากรณ์โรคทีด่คีอื โอกาสฟ้ืนตวัของไขประสาทสนัหลังอาจเกดิขึน้ไดเ้ป็น
บางสว่น และผูป่้วยสามารถควบคมุการขบัถา่ยปัสสาวะอจุจาระได ้และสามารถฝึกใหห้ัดเดนิได ้
ตารางที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบของ incomplete cord syndrome ชนดิตา่ง ๆ 

Syndrome Frequency Description Recovery 

Central Most 
common 

Usually quadriplegic 
Upper extremities affected more than lower  

75% 

Anterior Common Complete motor deficit, trunk and lower 
extremity deep pressure and propricoption 
preserved  

10% 

Brown-
Sequard 

Uncommon Ipsilateral motor deficit, contralateral pain and 
temperature deficit 

> 90% 

Posterior Rare Loss of deep presure, deep pain and 
proprioception 

  

                    ในการประเมนิผลของการตรวจรา่งกายของระบบประสาทมั่นคง ควรทีจ่ะแบง่
พยาธสิภาพของผูป่้วย ออกเป็นล าดับขัน้ดังนี ้(Frankel neurological grading of spinal cord 
injury) 
                    A - Complete motor loss 
                          Complete sensory loss 
                    B - Complete motor loss 
                          Incomplete sensory loss  
                    C - Incomplete motor , useless 
                          Complete sensory loss 
                    D - Incomplete , motor useful 
                          incomplete sensory loss 
                    E - Normal motor  
                          Normal sensory 

Principle of treatment 



1. Transportation  
                     การเคลือ่นยา้ยคนไขจ้ากจดุทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตมุาโรงพยาบาลนัน้เป็นสิง่ส าคัญ
มาก โดยเฉพาะในราย unstable fracture มักจะมกีารสญูเสยีของระบบประสาทเพิม่ขึน้ในชว่งนี้ 
ในรายทีส่งสยัวา่มบีาดเจ็บทีก่ระดกูสนัหลัง คนไขค้วรจะไดรั้บการยดึหรอืตรงึใหอ้ยูใ่นแนวตรง
บนพืน้ราบแข็ง เชน่ กระดาน หรอื spinal board และมผีา้มว้นรองใตค้อเพือ่ป้องกันไมใ่หค้อกม้
ลงแลว้จงึน าสง่โรงพยาบาลเร็วทีส่ดุ  
2. Initial management 
            * Immobilization 
                     ขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งกระท าทันท ีเมือ่สงสยัวา่ ผูป่้วยจะมกีารบาดเจ็บตอ่ประสาทไข
สนัหลัง เพราะมรีายงานบอ่ย ๆ วา่ผูป่้วยม ีneurological deficit ภายหลังจากเคลือ่นยา้ยผูป่้วย
ไปเอ็กซเรย ์ส าหรับอปุกรณ์ทีใ่ช ้ไดแ้ก ่หมอนทราบ, ถงุน ้าเกลอื, ปลอกคอชนดินิม่หรอืแข็ง, 
head halter , skull traction หรอื short spinal board  
             * Medical stabilization  
                     ใชห้ลักการเดยีวกันกับการรักษาผูป่้วยอบุัตเิหตฉุุกเฉนิโดยท่ัวไปโดยค านงึถงึ 
Breathing , Bleeding , Brain , Bone ตามล าดับและทีส่ าคัญ ผูป่้วยทีไ่ดรั้บภยันตรายตอ่
กระดกูคอในระดับสงู ๆ จะมผีลของ sympathectomy ท าใหค้วามดันโลหติต า่ และชพีจรจะชา้
ดว้ย ตอ้งแยกใหด้จีาก Hypovolemic shock เพราะฉะนัน้จะตอ้ง monitor การหายใจ , 
cardiovascular status อยา่งตอ่เนือ่ง ในรายทีม่ ีspinal shock ควรใหน้อนในทา่ศรีษะต า่ และ
ใหย้า atropine พรอ้มกับ cardiac pressors เป็นทีย่อมรับวา่การให ้methyprednisdone ขนาด
สงู ๆ ขนาด 30 mg/kg body weight ทันทแีลว้ตามดว้ย 5.4 mg/ kg ทกุ 1 ชม. เป็นเวลา 2 – 
3 ชม. โดยตอ้งใหภ้ายใน 8 ชม. ภายหลังอบุัตเิหต ุจะชว่ยลดภาวะ cord edema และ ischemia 
ลงได ้ 
                     มกีารศกึษาการใช ้21- aminosteroids ซึง่ออกฤทธิย์ับยัง้ lipid peroxidase 
โดยตรง โดยไมม่ ีsteroid effect อืน่ จงึน่าจะไดผ้ลดกีวา่การใช ้steriod ท่ัวไป นอกจากนี ้ยังมี
การทดลองใชว้ธิกีารรักษาในหลายรปูแบบ เพือ่พยายามใหม้กีารฟ้ืนคนืหนา้ทีข่องเนือ้เยือ่
ประสาท เชน่ การท า Myelotomy, การให ้diuretics, hypothermia with irrigation cord, 
hyperbaric oxygen, anticathecholamine therapy การท า Myetomy เพือ่ลดความดันภายใน
ไขประสาทสนัหลังซึง่ไดผ้ลในหอ้งทดลอง โดยเฉพาะเมือ่ท าในชัว่โมงแรกหลังอบุัตเิหตแุต่
เป็นไปไมไ่ดใ้นแงป่ฏบิัต ิDiuretics ใชเ้พือ่ลดความบวมซึง่ไดผ้ลในหอ้งปฏบิัตกิาร แตท่าง
ปฏบิัตยิังไมม่หีลักฐานเพยีงพอ การให ้anticathecholamine ไดผ้ลเมือ่ใหก้อ่น หรอืหลัง
อบุัตเิหตไุมก่ีน่าท ีซึง่ในทางปฏบิัตยิังเป็นไปไมไ่ด ้ 
                     การใช ้Monosialotetrahexasy1-ganglioside (GM-1) สามารถชว่ยใหเ้ซลล์
ประสาทมกีารฟ้ืนตัวไดด้ขี ึน้ โดยพบวา่ชว่ยใหม้กีารงอกของเสน้ใยประสาทและฟ้ืนตัวของการ
ท างานของเซลลป์ระสาท  

          * Restoration of spinal alignment  
                     กระดกูคอทีไ่ดรั้บภยันตราย โดยท่ัวไปสามารถจัดใหเ้ขา้ทีไ่ดด้ว้ย skull 
traction โดยใช ้Halo ring หรอื Garder wells tongs ถงึแมว้า่ในปัจจบุันจะมผีูแ้นะน าใหท้ า 
MRI หรอื Myelogram กอ่นการดงึกระดกูเขา้ที ่เพือ่หลกีเลีย่ง concurrent disc herniation ที่
จะกดประสาทไขสนัหลังมากขึน้ เมือ่ดงึกระดกูเขา้ที ่แตโ่ดยท่ัวไปถา้ผูป่้วยรูส้กึตัวด ีและเรา
สามารถตรวจระบบประสาทและถา่ยภาพรังสกีระดกูคอเป็นระยะ การท า MRI หรอื Myelogarm 
กอ่นจะไมจ่ าเป็น  

3. Definitive management 
            * Neural decompression 
                     การผา่ตัดเพือ่แกไ้ขการกดทับของประสาทไขสนัหลังจะท าในรายcanal 
compromise อยา่งชดัเจนภาพหลังการดงึกระดกูเขา้ที ่การผา่ตัดมดีว้ยกันหลายวธิขี ึน้อยูก่ับ
พยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้ 



              * Spinal stabilization  
                     ควรจะแยกใหไ้ดก้อ่นวา่เป็นชนดิ stable หรอื unstable ซึง่สว่นใหญจ่ะวนิจิฉัย
ไดจ้ากการตรวจรา่งกายและภาพรังสธีรรมดา ในราย unstable fracture มักจะมอีาการทางระบบ
ประสาทถกูกดรว่มดว้ย ควรจะรักษาดว้ยการผา่ตัดเพือ่ยดึกระดกูทีห่กั หรอืเคลือ่นใหแ้ข็งแรง 
ป้องกันระบบประสาทสญูเสยีเพิม่ขึน้ ในปัจจบุันม ีspinal instrumentation แบบตา่ง ๆ มากมาย 
ซึง่สามารถเลอืกใชต้ามความเหมาะสม 

              * Rehabiliation 
                     เป็นสิง่ส าคัญ เพือ่การฝึกใหผู้ป่้วยกลับมาใชก้ลา้มเนือ้ทีเ่หลอือยูช่ว่ยเหลอื
ตัวเองใหไ้ดม้ากทีส่ดุ รวมทัง้มกีารใช ้Orthotic devices ตา่ง ๆ ท าใหค้นไขเ้หลา่นีช้ว่ยเหลอื
ตนเองไดม้ากขึน้ 

 
รปูแสดงการดงึถว่งกระดกูคอดว้ย skull tongs 

จะแยกกลา่วเป็นสว่นๆ ตามล าดับดังนี ้คอื  
                     1. Atlanto - occipital dislocation 
                     2. Isolated fracture of atlas -Jefferson „s fracutre 
                     3. Atlanto - axial dislocation 
                     4. Odontoid fracture 
                     5. Hangman „ s fracture หรอื traumatic spondylolisthesis of C2 
                     6. Lower cervical spine fracture และ dislocation ตัง้แต ่C3 - C7 

I . Atlanto-occipital dislocation 
                     สว่นใหญค่นไขม้ักจะเสยีชวีติในทีเ่กดิเหต ุสว่นทีร่อดตายมกัพบวา่ occipital 
condyle อาจเคลือ่นไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลังตอ่ atlas ก็ได ้แลว้แตแ่รงทีม่ากระท าโดยดไูดจ้าก
ภาพถา่ยรังสดีา้นขา้งของคอ ซึง่อาจเกดิจากการฉีกขาดของ ligament คอื alar, apical 
ligament, tectorial membrane และ posterior atlantoccopital ligament injury พวกนีจ้ะมี
ความไมม่ั่นคงมาก จงึไมค่วรรักษาดว้ยการท า traction แตต่อ้งใช ้rigid immobilization คอื 
Halo attached to body cast ภายหลังจัดกระดกูเขา้ที ่และถา้ไมส่ามารถจัดกระดกูเขา้ทีไ่ดก็้
ตอ้งท าผา่ตัด posterior open reduction + fusion ตัง้แต ่occiput ถงึ C2 

 
II. Jefferson’ s fracture 



                     เกดิจาก vertical compression force ท าให ้articular facet ของกะโหลก
ศรีษะกระแทกกับ lateral mass ของ atlas แตก ผูป่้วยมักมอีาการปวดและมกีารจ ากัดการ
เคลือ่นไหวของคออยา่งมาก โดยเฉพาะในทา่ extension, ประสาทไขสนัหลงัมักไมค่อ่ยมกีาร
ถกูท าลาย แตถ่า้รนุแรงมากๆ จะมกีารท าลายของประสาทไขสนัหลังดว้ย ผูป่้วยมักจะเสยีชวีติ 
สว่น nerve root ทีไ่ดรั้บบาดเจ็บเสมอ ๆ คอื suboccipital และ greater occipital nerve 
                     การถา่ยภาพรังสใีนทา่ AP, lateral view และทีส่ าคัญคอื open mouth view 
จะชว่ยบอก displacement ของ fragment ไดม้าก 
                     การรักษา สว่นมาก immobilization ดว้ย Minerva cast หรอื Halo cast 
ประมาณ 12 สปัดาห ์ในรายทีม่กีารเคลือ่นของกระดกูมาก ๆ และไมม่คีวามมั่นคงก็ตอ้งท า 
posterior fusion 

III. Atlanto-Axial dislocation 
                     Ligament ทีค่อยป้องกันไมใ่ห ้C1 เคลือ่นไปขา้งหนา้คอื transverse 
ligament ซึง่ถา้พบวา่ ligament นีข้าด C1 สามารถเคลือ่นไปหนา้ตอ่ C2 ได ้3-5 mm. ซึง่
สว่นมาก เกดิจากแรงในแนว flexion บางครัง้ C1 อาจเคลือ่นไปทาง posterior ได ้หรอืมกีาร
หมนุของ C1 ตอ่ C2 ทีเ่รยีกวา่ rotatory dislocation ได ้ผูป่้วยจะมาหาเราดว้ยลักษณะของคอ
เอยีงคอื torticollis 
                     การรักษา ในพวก C1 – C2 dislocation นีต้อ้งท า reduction ดว้ย skull 
traction และ fusion ของ spine 

IV. Odontoid fracture 
                     พวกนีม้ักรว่มกับ craniofacial injury เชน่ การบาดเจ็บของศรีษะรว่มดว้ย 40% 
และพบวา่มกีระดกู ขากรรไกรหักรว่มดว้ยบอ่ยมาก แรงทีท่ าใหก้ระดกู odontoid หักจะเป็นแรง
กระท ารว่มกันระหวา่ง horizontal shear และ vertical compression  
                     Anderson และ D‟ Alonzo ไดแ้บง่ odontoid fracture ไวเ้ป็น 3 ชนดิคอื 
                     Type I. เป็น avulsion fracture ของ tip ของ odontoid พวกนีไ้มค่อ่ยมกีาร
เคลือ่นหลดุ รักษาโดย immobilzation ดว้ย cervical orthosis 12 สปัดาห ์
                     Type II. พบไดบ้อ่ยทีส่ดุ จะหักบรเิวณฐานของ odontoid ในระดับ superior 
articular facet ของ axis พวกนีพ้บวา่ 36% จะม ีnonunion ได ้การรักษาโดยใช ้Halobody 
jacket 12 สปัดาห ์ถา้มกีระดกูไมต่ดิเกดิขึน้ และมกีารเคลือ่นไหวระหวา่ปลอ้งกระดกู เวลาท า 
flexion-extension จากภาพถา่ยรังสทีางดา้นหนา้ หรอืมอีาการปวด เวลามกีารเคลือ่นไหวของ
คอ ก็พจิารณาท าผา่ตัด spinal fusion โดยท า posterior C1-C2 fusion 
                     Type III. รอยหักผา่นเขา้ไปใน body ของ axis พวกนีก้ระดกูจะตดิไดด้ ี
รักษาการใส ่Halo-body jacket 12 สปัดาห ์



 

รปูแสดงกระดกู odontoid หัก แบง่เป็น 3 แบบ 

 
V. Hangman’ s fracture  
                     ปัจจบุันพบวา่กระดกูหักบรเิวณนีพ้บบอ่ยในอบุัตเิหตรุถยนตช์นกัน หรอืรถชน
ตน้ไมแ้ละศรีษะผูป่้วยกระแทกกระจกหนา้รถ ซึง่เกดิจากแรงกระท า 2 แรง คอื แรง distraction 
และ extension, ลักษณะของกระดกูหักทีพ่บบอ่ย จะมรีอยหกัผา่นบรเิวณ lateral mass หรอื 
pedicles ของ axis ท าให ้skull และ C1 เคลือ่นไหวเป็น ชิน้เดยีวกันกับ body ของ C2 แต ่
posterior part ของ C2 ยังคงตดิอยูก่ับ C3  
                     การรักษา พวกนีค้อื การจัดกระดกูใหเ้ขา้ที ่ในทา่ neutral position ถา้เขา้ทีก็่
ใส ่Halocast ไว ้3 เดอืน ในกรณีทีม่กีระดกูหกัไมต่ดิ หรอืมคีวามไมม่ั่นคงเกดิขึน้ ตอ้งรักษาโดย
การท า C1-C2 posterior fusion แต ่ทีน่ยิมกันคอื C2-C3 anterior fusion เพราะสญูเสยีการ
เคลือ่นไหวดา้นการหมนุของคอนอ้ยกวา่ C1 - C2 fusion 

Fracture และ dislocation ของ C3-C7 
                     ในบรเิวณนี ้การเคลือ่นหลดุของขอ้ตอ่ โดยไมม่กีระดกูหักพบไดบ้อ่ย และเป็น
บรเิวณทีป่ระสาทไขสนัหลัง และ nerve root ถกู injury ไดบ้อ่ยมากเชน่กัน 

1. Anterior element หรอื vertebral body fracture ซึง่มหีลายลักษณะ 
                     1.1 Anterior wedging เกดิจากแรงกระท าในทา่ศรีษะม ีhyper-flexion, 
vertebral body ยบุตัวไมถ่งึ 50%, ligament ทางดา้นหลังมักไมข่าด, ขอ้ตอ่ยังมคีวามแข็งแรง  
                     1.2 Burst fracture เป็น axial loading ลงตรงกลางศรีษะ พวกนี ้หมอนรอง
กระดกู และกระดกูอาจจะแตก ทะลักเขา้ไปกด ประสาทไขสนัหลังได ้
                     1.3 Tear drop fracture เกดิจากแรงกระท าในทา่ศรีษะม ีflexion ท าใหข้อบ
ลา่งของ body ทีก่ระแทกลงมาแตกออก ซึง่มักเกดิมกีารบาดเจ็บของประสาทไขสนัหลังรว่ม
ดว้ย 



2. Posterior element  
                     2.1 Unilateral facet dislocation เกดิจาก flexion และ rotation injury อาจ
ท าใหม้ ีnerve root หรอื spinal cord involvement แบบ Brown Sequard syndrome ได,้ 
ภาพถา่ยรังสทีางดา้นขา้ง จะเห็นวา่ มกีารเคลือ่นของ body อันบนตอ่อันลา่งนอ้ยกวา่ 50% ของ
ความกวา้งของ body และภาพถา่ยรังสดีา้นหนา้ จะเห็นวา่ pedicle และ spinous process ของ
อันบนเบีย่งเบนออกไปจากกึง่กลาง 
                     2.2 Facet fracture แรงกระท าในทา่ flexion และ rotation พวกนีม้ักกด 
nerver root เพยีงเสน้เดยีวในบรเิวณทีม่กีระดกู เทา่นัน้, ภาพถา่ยรังสใีนทา่ oblique หรอื pillar 
view จะชว่ยไดม้าก 
                     2.3 Bilateral facet dislocation เกดิจากแรงกระแทกทีศ่รีษะในทา่กม้คอมาก ๆ 
พวกนี ้facet joint capsule, posterior ligament complex จะขาดดว้ย มักจะกดทับตอ่ประสาท
ไขสนัหลังอยา่งมากจนมกีารสญูเสยีการท างานของประสาทไข หลังอยา่งสมบรูณ์ 
ภาพถา่ยรังสทีางดา้นขา้ง จะพบวา่ body อันบนจะเคลือ่นมาขา้งหนา้ตอ่อันลา่งมากกวา่ 50% 
ของความกวา้งของตัว body 
                     2.4 Spinous process fracture (Clay Shover‟s fracture) เกดิจาก
แรงกระชากของกลา้มเนือ้ เป็น avulsion fracture 
           การรักษา ใน fracture-dislocation ระดับ C3-C7 นัน้ อาจรักษาไดด้ว้ยการรักษาดว้ยวธิี
อนุรักษ์ หรอืการผา่ตัดรักษา ซึง่ตอ้งพจิารณาเป็นราย ๆ ไป โดยอาศัยหลักตา่ง ๆ คอื  
                     1. มกีารกดของ nerve root หรอื ประสาทไขสนัหลัง หรอืไม ่
                     2. การแตกหรอืเคลือ่นนัน้เป็นแบบ stable หรอื unstable 

           1. ในพวกทีไ่มม่ ีneurologic deficit ในรายทีไ่มม่กีารผดิรปูกระดกูทีห่ักหรอืเคลือ่น เรา
ก็ใสเ่ฝือกไวจ้นกวา่กระดกูจะตดิประมาณ 12 สปัดาห ์แตใ่นรายทีม่กีระดกูหกัเคลือ่น เราตอ้งดงึ
กระดกูเขา้ที ่ซ ึง่อาจท าโดย skull traction หรอื manipulation รว่มดว้ย เพือ่กันไมใ่หส้ว่นที่
กระดกูเคลือ่นไปนัน้ ไปกดทับประสาทไขสนัหลังในภายหลัง, สว่นการจะพจิารณาวา่จะผา่ตัด
หรอืไมข่ ึน้อยูก่ับ 
                     1.1 ถา้เป็นกระดกูหกัเคลือ่นแบบทีไ่มม่คีวามมั่นคง (unstable fracture) 
                     1.2 ในพวกทีม่ ีlocked facet joint เราไมส่ามารถดงึใหก้ลับเขา้ทีไ่ด ้ก็ตอ้งท า
ผา่ตัดและมักจะรว่มกับการท า posterior fusion ไปดว้ยเลย 

           2. ในพวกทีม่ ีneurological deficit 
                     2.1 Complete cord lesion พวกนีค้วรจัดแนวของกระดกูสนัหลัง โดยท าการดงึ
ถว่งคอกอ่น ถา้ไมเ่ขา้ทีจ่งึท าผา่ตัด เพือ่จัดใหเ้ขา้ทีแ่ละท าการเชือ่มกระดกูไปดว้ยเลย แตผู่ป่้วย
พวกนีเ้ราไมต่อ้งรบีท าผา่ตัดนัก ตอ้งดสูภาพรา่งกายท่ัวไป และบาดเจ็บอืน่ๆ ทีเ่กดิรว่มกอ่น การ
ผา่ตัด เพยีงเพือ่ชว่ยใหผู้ป่้วยลกุขึน้ไดเ้ร็วขึน้เทา่นัน้ แตไ่มไ่ดช้ว่ยในแงก่ารฟ้ืนตัวของประสาท
ไขสนัหลัง 
                     2.2 Incomplete cord lesion พวกนี ้ประสาทไขสนัหลังมโีอกาสจะฟ้ืนคนืมา
ไดม้ากนอ้ยตาม ความรนุแรงของการบาดเจ็บ จงึเป็นเรือ่งรบีดว่นในการจัดกระดกูใหเ้ขา้ทีใ่หเ้ร็ว
ทีส่ดุโดยใช ้skull traction ถา้ไมไ่ดก็้ตอ้งท าผา่ตัดจัดแนวของกระดกู และเอาชิน้กระดกูหรอื
หมอนรองกระดกูทีก่ดประสาทไขสนัหลังออกดว้ย รว่มกับการท าผา่ตัดจัดยดึกระดกูสนัหลังไป
ดว้ย 

สรปุลกัษณะของเอก๊ซเรยท์ีจ่ะบอกบง่ถงึ cervical spine instability ไดค้อื 
                     1. Fanning ของ spinous process โดยมกีารแยกออกระหวา่ง spinous 
process มากผดิปกตหิรอืไม ่ถา้แยกออกแสดงวา่เอ็นสว่นนีฉ้ีกขาด ความไมม่ั่นคงจะเกดิขึน้  
                     2. Widening ของ disc space ใหส้งัเกตดชูว่งความหา่งระหวา่งกระดกูสนัหลัง
แตล่ะขอ้ โดยอาจใชเ้อก๊ซเรยช์ว่ยระหวา่ง flexion หรอื ดงึถว่งศรษีะ ถา้ชว่งนีม้รีะยะหา่งมากขึน้ 
ก็แสดงวา่เกดิความไมม่ั่นคง 



                     3. Disruption ของ facet joint อาจจะเห็นเป็น locked facets ซึง่ถอืวา่มคีวาม
ไมม่ั่นคง โดยเฉพาะถา้มกีระดกูหักสว่น posterior element รว่มดว้ย 
                     4. อบุัตเิหตแุบบ vertical compression แลว้เกดิม ีtear drop fragment หรอื 
เกดิมตีัวกระดกูสนัหลังแตกแยกจากกัน ( Burst ) 
                     5. กระดกูหักชนดิทรดุยบุตัวอยา่งมาก ( Severe wedging ) 
                     6. Multiple fracture ใน segment เดยีวกัน แสดงถงึความรนุแรงของอบุัตเิหตุ
มมีาก  
                     7. Posterior subluxation แมเ้พยีงเล็กนอ้ย ( 2-3 มม ) ซึง่มักเกดิจาก 
extension injury บง่ถงึมกีารฉีกขาดของ anterior longitudinal ligament  
                     8. Anterior subluxation มากกวา่ 3.5 มม. 
                     9. Angulation ของ body มากกวา่ 11 องศาในระหวา่ง vertebral body บน
และลา่ง 
                     10. เงาของเนือ้เยือ่ในเอก๊ซเรยม์ากกวา่ 15 มม. ( retrotracheal shadow ) ที่
ระดับ C6  
                     11. ขอ้ตอ่ระหวา่ง atlas และ dens มชีอ่งหา่งเกนิ 3 มม. ใน adult และ
มากกวา่ 5 มม. ในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 5 ปี แสดงวา่มกีารฉีกขาดของ transverse ligament 
                     12. กระดกูหักผา่น pedicle ของ C2 ( Hangman „s fracture ) 
                     13. กระดกูหักบรเิวณเอว ( waist ) ของ odontoid process โดยเฉพาะในราย
ทีม่ ีdisplacement 
                     14. กระดกูหักบรเิวณ lateral mass ของ C1 ทัง้ 2 ดา้น และม ีDisplacement  
                     15. เงาด าของเนือ้เยือ่ในภาพเอก๊ซเรยบ์รเิวณ C3 ( retrotrocheal shadow ) 
มคีา่ปกตนิอ้ยกวา่ 5 มม. หรอืไมค่วรเกนิ 2/3 ของความกวา้งของ C2 
                     16. เด็กอายตุ า่กวา่ 8 ปี อาจจะมกีารเคลือ่นของกระดกูสนัหลังไปดา้นหนา้มาก
เกนิปกตริะหวา่ง flexion ทีร่ะดับ C2-3 ซึง่พบไดถ้งึ 40% ทัง้นีเ้ป็นเพราะแนวของ facets อยูใ่น
แนวราบมาก ซึง่ถอืวา่เป็นปกต ิ

 
Injury of Thoracic spine (mid thoracic region) 
                     ในบรเิวณ mid thoracic region นี ้rib และ sternum จะชว่ยใหม้คีวามมั่นคง
และป้องกันการบาดเจ็บของกระดกูสนัหลังไดเ้ป็นอยา่งมาก ซึง่จะพบการบาดเจ็บบรเิวณนีไ้ด ้
เป็น 2 แบบ คอื 
                     1. Anterior wedge fracture มักพบในคนแกท่ีม่กีระดกูบาง เป็นแบบ flexion 
compression injury ซึง่พวกนีค้งตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่อาจมพียาธสิภาพอืน่แอบแฝงอยู ่
นอกจากปัญหาจากกระดกูบาง แลว้, ทีส่ าคัญคอื metastatic tumour การรักษา สว่นใหญใ่ห ้
เพยีง bed rest พอหายเจ็บก็ใหใ้ส ่brace หรอื corset ชว่ยพยงุหลังไวแ้ลว้ใหม้ ีactivity ได ้
ตามปกต ิซึง่พวกนีม้ักไมค่อ่ยม ีneurological deficit 
                     2. Fracture dislocation พวกนีม้ักมกีารบาดเจ็บทีร่นุแรงจนท าใหค้นไขม้ ี
complete paraplegia ได ้การรักษาคอืการ reduction และ stabilization ซึง่การท า closed 
reduction มักไมค่อ่ยไดผ้ล ตอ้งท า open reduction และ stabilization ดว้ย instrument ซึง่ 
ทีน่ยิมกันคอื Harrington instrumentation รว่มกับการท า spinal fusion และรักษาคนไขแ้บบ 
paraplegia ตอ่ไป 

Injury of Thoracolumbar spine 
                     กระดกูสนัหลังหักเคลือ่นบรเิวณ Thoracic และ lumbar เป็นบรเิวณทีพ่บได ้
บอ่ย โดยเฉพาะตรงบรเิวณรอยตอ่ระหวา่งกระดกูสนัหลังสว่นอกและสว่นเอว กระดกูสนัหลัง
บรเิวณนีม้ักมกีารบาดเจ็บของกระดกูสนัหลังไดบ้อ่ยเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางกายวภิาค 
จาก thoracic spine ซึง่ม ีrib cage ใหค้วามมั่นคง แกก่ระดกูสนัหลัง ซึง่เรยีงตัวในแนว frontal 
plane ท าใหม้ ีrotation ไดง้า่ย แต ่limit ในทา่ flexion, extension และ lateral bending, แต่



ของกระดกูสนัหลังสว่นเอว ไมม่ ีrib cage คอยป้องกัน, และ facet joint ยังเรยีงตัวในแนว 
sagittal plane ซึง่จะป้องกันการเคลือ่นไหว ในแนว rotation แตจ่ะมกีารเคลือ่นไหวในแนว 
flexion, extension และ lateral bending ซึง่ท าใหร้อยตอ่ระหวา่งกระดกูสนัหลังสว่นอกและ
เอว บรเิวณนี ้มกีารเคลือ่นไหวในแนวทีต่า่งกัน จงึท าใหเ้กดิการบาดเจ็บของกระดกูสนัหลัง 
บรเิวณนีไ้ดบ้อ่ย 
                     การบาดเจ็บของกระดกูสนัหลังทีพ่บบอ่ยทีส่ดุในบรเิวณนีไ้ดแ้ก ่compression 
fracture ไมว่า่ wedge compression หรอื bursting compression เป็น การบาดเจ็บทีย่ังมี
ความมั่นคง ซึง่สว่นใหญม่สีาเหตจุากการตกจากทีส่งู โดยแรงกระแทกบรเิวณกน้ หรอืจากเทา้
ขึน้มา ทีพ่บรองลงมาแตม่อีันตรายอยา่งมากก็คอื fracture dislocation ซึง่มักเกดิจากอบุตัเิหตุ
ทางรถยนต ์จากการทีก่ารบาดเจ็บชนดินีม้คีวามไมม่ั่งคงสงู จงึมักเกดิการบาดเจ็บตอ่ประสาทไข
สนัหลังหรอืประสาท cauda equina 
                     Wedge compression fractures เกดิจากแรงกระแทกจากดา้นลา่ง ในขณะที่
กระดกูสนัหลังอยูใ่นทา่กม้ หรอืเป็นแรงกระแทกจากดา้นบน ท าใหม้กีารงอของกระดกูสนัหลัง
มากเกนิกวา่การงอโดยปกต ิแรงอัดจะเกดิขึน้มากทีส่ดุบรเิวณดา้นหนา้และดา้นเวา้ (concave) 
ของกระดกูสนัหลัง โดยทีเ่สน้เอ็น posterior longitudinal ligament ไมม่กีารฉีกขาด เป็นผลให ้
เกดิ wedge compression fracture ทางดา้นหนา้ อาการทีเ่กดิขึน้ของผูป่้วยอาจจะมอีาการปวด
หลัง และมจีดุกดเจ็บบรเิวณกระดกูสนัหลังทีห่ักซึง่เห็นไดช้ดัจากภาพถา่ยรังสทีางดา้นขา้ง, การ
รักษาโดยท่ัวไป เนือ่งจากเป็นกระดกูหักแบบทีม่คีวามมั่นคงและไมม่กีารสญูเสยีทางระบบ
ประสาท ในผูป่้วยทีม่อีายนุอ้ย จะใหน้อนในทา่ hyperextend เพือ่เป็นการจัดกระดกูทีท่รดุและ 
kyphosis ใหเ้ขา้ทีแ่ลว้ใสเ่ฝือก body jacket หรอืถา้หักทรดุไมม่าก ก็อาจจะยอมใหก้ระดกูตดิ
ในสภาพทีท่รดุเล็กนอ้ย ถา้อาการปวดไมม่าก ผูป่้วยสามารถจะเริม่ลกุยนืเดนิได ้หลังจากนอน
พัก 1-2 วนั ในรายทีก่ารบาดเจ็บรนุแรง และกระดกูทรดุมาก จะใหน้อนพักจนกวา่อาการปวดจะ
ทเุลา แลว้ใส ่body jacket ตอ่ 4-6 สปัดาห ์ในผูป่้วยทีส่งูอายแุละมกีารหักทรดุของกระดกูสนั
หลัง จากกระดกูพรนุหรอืจากมะเร็งของกระดกูกระจายมาทีก่ระดกูสนัหลัง การใสเ่สือ้เกราะ 
thoracolumbar orthosis เพือ่ลดอาการปวด ก็เพยีงพอแลว้ 

 
ภาพแสดงกระดกูสนัหลังหักแบบ Wedge compression fracture 

                     Vertical compression burst fractures เมือ่กระดกูสนัหลังอยูใ่นสภาพตรง 
เชน่ ตกจากทีส่งูและเทา้กระแทกพืน้แรงอัดกระแทกในแนวดิง่ มผีลท าใหเ้กดิการแตกของ
กระดกูสนัหลังเป็นเสีย่ง (Burst fractures) หมอนรองกระดกูจะถกูดันเขา้ไปในเนือ้ของกระดกู
สนัหลัง และ กระดกูสนัหลังแตกเป็นชิน้ ๆ ออกไปทกุทศิทาง ในกรณีเชน่นี ้เสน้เอ็นทาง
ดา้นหลังยังไมฉ่ีกขาด เพราะฉะนัน้กระดกูสนัหลังยังคอ่นขา้งมั่นคง แตป่ระสาทไขสนัหลังและ



ประสาท cauda equina อาจจะไดรั้บการบาดเจ็บจากชิน้กระดกูทีแ่ตกและเคลือ่นไปดา้นหลัง
เขา้ไปในชอ่งทางเดนิประสาทไขสนัหลัง อาการของ burst fracture จะรนุแรงกวา่ wedge 
compression fracture กระดกูสน้เทา้มักจะหกัรว่มดว้ย สน้เทา้ของผูป่้วยจงึควรไดรั้บการตรวจ
วา่มกีระดกูหักหรอืไมร่ว่มกับการถา่ยภาพรังส ีภาพรังสขีองกระดกูสนัหลังจะเห็นวา่กระดกูแตก
เป็นเสีย่ง ๆ ในขณะทีทั่ง้ภาพรังสคีลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) และภาพรังสคีอมพวิเตอร ์(CT 
scan) อาจจะพบวา่มกีระดกูสนัหลังเคลือ่นตัวเขา้ไปในชอ่งทางเดนิไขสนัหลัง การรักษา
โดยท่ัวไปจะไมม่กีารจัดกระดกูเขา้ที ่แตถ่า้กระดกูทีเ่คลือ่นรว่มกับมอีาการของระบบประสาท
ผดิปรกต ิการผา่ตัดเพือ่เอากระดกูทีก่ดทับออกมคีวามจ าเป็น โดยท่ัวไปควรใหผู้ป่้วยนอนพัก
เป็นเวลา 1-2 สปัดาห ์แลว้จงึใสเ่ฝือก body jacket ตอ่อกี 8 สปัดาห ์ในกรณีทีอ่าจจะมอีาการ
ปวดหลังเรือ้รังในภายหลัง ซึง่อาจจะเกดิจากมคีวามไมม่ั่นคงของกระดกูสนัหลังขอ้นัน้ ก็จะตอ้ง
พจิารณาท าการเชือ่มกระดกูขอ้นัน้ตอ่ไป 

 
ภาพแสดงกระดกูสนัหลังหักแบบ burst fracture 

 
                     Fracture – Dislocation การบาดเจ็บตอ่กระดกูสนัหลังทีร่นุแรง เชน่ อบุัตเิหตุ
ทางรถยนต ์ซึง่มักจะมแีรงบดิหมนุและบางครัง้มแีรงกระท าทางดา้นขา้ง และหลังอยูใ่นทา่งอ 
กระดกูสนัหลังจะถกูดันแยกจากกัน เสน้เอ็น posterior longitudinal ligament จะฉีกขาด ขอ้
ตอ่ facet ทางดา้นหลัง อาจจะหัก, ท าใหก้ระดกูสนัหลังเคลือ่นตัวออกจากกนัและขาดความ
มั่นคง ในบรเิวณกระดกูสว่นอก ถา้เป็นอบุัตเิหตชุนดินี ้ประสาทไขสนัหลังมักจะฉีกขาด หมด แต่
ในบรเิวณกระดกูเอว ประสาท cauda equina, มักจะมกีารบาดเจ็บแตจ่ะไมบ่าดเจ็บทัง้หมด 
อาการทีพ่บมักจะรว่มกับอาการช็อคเสยีเลอืดจากความรนุแรงของการบาดเจ็บ มกีารสญูเสยีทาง
ระบบประสาท การตรวจทางระบบประสาทอยา่งละเอยีดมคีวามจ าเป็นอยา่งมาก และตอ้งตรวจ
ซ ้าเป็นระยะในวนัแรกๆ เพือ่ดกูารเปลีย่นแปลงของระบบประสาท การถา่ยภาพรังสจีะชว่ยการ
วนิจิฉัย และบง่บอกลักษณะของการเกดิการบาดเจ็บ 



 
ภาพแสดงกระดกูสนัหลังหักเคลือ่น fracture dislocation 

                     การรักษา ในกรณีทีร่ะบบประสาทไมส่ญูเสยีอยา่งสมบรูณ์กระดกูทีห่ักเคลือ่น
จะตอ้งถกูจัด เขา้ทีแ่ละยดึ ดว้ยโลหะและเชือ่มกระดกูเพือ่ป้องกันไมใ่หม้กีารเสยีหายของ
ประสาทมากยิง่ ขึน้ ในกรณีทีม่กีารสญูเสยีของระบบประสาทอยา่งสมบรูณ์การผา่ตัดจัดกระดกู
เขา้ที ่และยดึดว้ยโลหะรว่มกับการเชือ่มกระดกู จะชว่ยใหม้กีารฟ้ืนตัว ของเสน้ประสาทไดบ้า้ง 
และชว่ยใหก้ารดแูลพยาบาลเป็นไปไดง้า่ยขึน้ ป้องกันการเกดิแผลกดทับและผลขา้งเคยีงจาก
การนอนนาน ๆ ได ้
                     สิง่ส าคัญทีต่อ้งค านงึถงึเมือ่ม ีfracture-dislocation บรเิวณนี้คอื neurological 
deficit ซึง่ใน normal anatomy เราพบวา่ ประสาทไขสนัหลังจะมาสิน้สดุบรเิวณ lower border 
ของ lumbar body ที ่1 หลังจากนัน้ลงไปจะเป็น cauda equina ซึง่เปรยีบเสมอืนกับเป็น 
peripheral nerve น่ันเอง potential ในการ recovery จงึดกีวา่ spinal cord injury และ 
paralysis บรเิวณนี้ จงึมักไม ่complete และมักไมเ่รยีกเป็น paralysis แตเ่รยีกเป็น 
“Pseudoparalysis” แทนทัง้นี ้เพราะไมใ่ช ่การบาดเจ็บตอ่ไขสนัหลังโดยตรงน่ังเอง 
          ความมั่นคงของกระดกูสนัหลังบรเิวณนีไ้ดม้าจาก 
               1. ligament ตา่งๆ ทีย่ดึกระดกูเขา้ดว้ยกัน อันไดแ้ก ่
                     1.1 Anterior part คอื intervertegral disc, periosteum, anterior และ 
posterior longitudinal ligament 
                     1.2 Posterior part คอื supraspinous, interspinous ligament, capsule 
ของ facet joint และ ligamentum flavum 
               2. รปูรา่งของ facet joint และการเรยีงตัวของ facet joint 

               ม ีClassification ของ dislocation ในบรเิวณนีม้ากมายแลว้แตใ่ครจะแบง่อยา่งไร 
แตโ่ดยสรปุแลว้ เรามักจะแบง่ตามกลไกของแรงทีม่ากระท าและลักษณะทางภาพถา่ยรังส ีซึง่จะ
ชว่ยใหเ้ขา้ใจถงึพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้แก ่spine ไดม้ากทีส่ดุ โดยแบง่เป็นพวกใหญ่ๆ  ได ้2 ชนดิ 
คอื 
                1. stable injury โดยถอืวา่ถา้ posterior ligament complex ไมฉ่ีกขาดเป็นพวก 
stable type แตก็่มขีอ้ยกเวน้เป็นบางรายทีเ่วลาม ีvertebral body ยบุตัวมากๆ หลังจากนัน้จะมี
การโกง่งอเพิม่ขึน้ได ้ซึง่พวกนีจ้ะม ีlate unstable ได ้
                2. Unstable injury พวกนีม้กีารฉีกขาดของ posterior ligament complex ท าให ้
กระดกูสนัหลังขาดความมั่นคง ซึง่จะท าใหม้ ีการบาดเจ็บตอ่ nerve , nerve root และ spinal 
cord ไดอ้าจจะเกดิทันททีีไ่ดรั้บอบุตัเิหต ุหรอืเกดิภายหลังก็ได ้
                     เมือ่ผูป่้วยไดรั้บภยันตรายตอ่กระดกูสนัหลังบรเิวณนีม้า เราควรตอ้งตรวจรา่งกาย
ผูป่้วยอยา่งละเอยีดเพือ่ประเมนิ general และ neurological condition ของผูป่้วยในขณะแรก



รับ และเมือ่ ผูป่้วยพน้จากภาวะ spinal shock แลว้ เพือ่จะไดท้ราบวา่ผูป่้วยมปีระสาทไขสนัหลัง 
มาสิน้สดุตรง lower border ของ L1 บรเิวณ T12 และ L1 จะเป็น sacral segment ทัง้ 5 อัน
ของประสาทไขสนัหลัง สว่น lumbar root นัน้จะเริม่ออกจากประสาทไขสนัหลัง ตรงระดับ T10 
vertebra ฉนัน้เมือ่เกดิการบาดเจ็บ บรเิวณ T12 และ L1 ก็จะท าใหม้กีารท าลายระบบประสาท
ไดทั้ง้ upper และ lower motor neurone ซึง่จะท าใหม้ ีspasticity ของ bowel และ bladder 
ได,้ แตข่าจะเป็นแบบ flaccid paralysis. 
                     การเคลือ่นยา้ยคนไขไ้ปถา่ยภาพรังส ีก็มคีวามส าคัญมาก เพราะอาจจะท าใหม้ี
การบาดเจ็บ ตอ่ประสาทไขสนัหลัง เพิม่มากขึน้ได ้โดยเฉพาะในรายทีเ่ป็น unstable injury อยู่
แลว้ นอกจากภาพถา่ยรังสธีรรมดาแลว้บางครัง้อาจตอ้งท า tomogram หรอื CTscan เพือ่การ
ประเมนิ ในรายทีค่ดิวา่มกีารกดของ ประสาทไขสนัหลัง จากหมอนรองกระดกูหรอืชิน้กระดกูที่
เคลือ่นเขา้ไป เพือ่การวางแผนในการรักษาตอ่ไป 

Management 
              การรักษา ภยันตรายตอ่กระดกูสนัหลังบรเิวณนี ้นอกจากกระดกูสนัหลัง แลว้ยังตอ้ง
ค านงึถงึการบาดเจ็บทีเ่กดิรว่มดว้ย เชน่ abdominal injury, chest injury หรอืการบาดเจ็บ
บรเิวณแขนขา อืน่ๆ การใชย้าเพือ่ใหป้ระสาทไขสนัหลัง ฟ้ืนตัวนัน้ ยังไมม่หีลักฐานทีแ่น่นอน 
เพราะวา่ประสาทไขสนัหลัง ทีเ่สยีหนา้ทีไ่ป แลว้นัน้จะไมก่ลับคนืมาอกี ดังนัน้จดุมุง่หมายในการ
รักษาการบาดเจ็บ ตอ่ประสาทไขสนัหลัง จงึตอ้งพยายามท าให ้ประสาทไขสนัหลังคงสภาพเดมิ
ใหม้ากทีส่ดุ พรอ้มทัง้ท าใหก้ระดกูสนัหลัง บรเิวณนัน้ มคีวามแข็งแรงขึน้ ซึง่อาจรักษาโดยวธิี
ผา่ตัดหรอืไมผ่า่ตัดนัน้ยังมขีอ้โตเ้ถยีงกันอยู ่ซึง่ปัจจบุันมแีนวโนม้ทีจ่ะท า การผา่ตัดมากขึน้ใน
พวก unstable injury ทีม่หีรอืไมม่กีารบาดเจ็บ ตอ่ประสาทไขสนัหลังรว่มดว้ย พรอ้มทัง้การใช ้
internal fixation ชนดิตา่งๆ เพือ่ท าใหก้ระดกูสนัหลัง บรเิวณนัน้มคีวามแข็งแรงเร็วทีส่ดุทีจ่ะ
ชว่ยใหผู้ป่้วย ambulate และ rehabilitation ไดเ้ร็ว 

             การรักษา ในกรณีทีร่ะบบประสาทไมส่ญูเสยีอยา่งสมบรูณ์กระดกูทีห่ักเคลือ่นจะตอ้ง
ถกูจัด เขา้ทีแ่ละยดึดว้ยโลหะและเชือ่มกระดกูเพือ่ป้องกันไมใ่หม้กีารเสยีหายของ ประสาทมาก
ยิง่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารสญูเสยีของระบบประสาทอยา่งสมบรูณ์การผา่ตัดจัดกระดกูเขา้ที ่และยดึ
ดว้ยโลหะรว่มกับการเชือ่มกระดกู จะชว่ยใหม้กีารฟ้ืนตัว ของเสน้ประสาทไดบ้า้ง และชว่ยใหก้าร
ดแูลพยาบาลเป็นไปไดง้า่ยขึน้ ป้องกันการเกดิแผลกดทับและผลขา้งเคยีงจากการนอนนาน ๆ 
ได ้
                     จะขอแยกกลา่วถงึการรักษาการบาดเจ็บตอ่กระดกูสนัหลัง บรเิวณนีอ้อกเป็น 4 
หัวขอ้ใหญ่ๆ  เพือ่ใหง้า่ยตอ่การ จ า และจะไดเ้ป็นแนวทางในการรักษาตอ่ไป คอื  
                     1. Stable fracture without neurological deficit 
                         1.1 ถา้ vertebral height ของ body ทรดุลงนอ้ยกวา่ 30-50% ใหค้นไข ้
bed rest และดวูา่ม ีileus หรอืไม ่ถา้ม ีก็รักษาโดยจ ากัดอาหาร หรอืใหอ้าหารออ่นจนกวา่จะม ี
bowel movement แลว้จงึใส ่corset support ไว ้และเริม่ใหผู้ป่้วย ambulation ไดเ้ลย 
                         1.2 ในรายทีม่ ีcompression ของ body มากกวา่ 50% ควรท า closed 
reduction แลว้ ใสเ่ป็นเฝือก body cast ไว ้12-16 สปัดาห ์แลว้ตามดว้ย orthosis ตอ่อกี 3 
เดอืน หรอืบางคนอาจท า open reduction ดว้ย Harringtion instrumentation ก็ได ้
                     2. Stable fracture with Neural deficit 
                         2.1 ถา้ม ีneual deficit immediate และ complete เลยทันท ีเราจะใสเ่ป็น
เฝือกล าตัว ที ่well molded และ well-paded เพือ่ให ้rehabilitation ไดเ้ร็วทีส่ดุ 
                        2.2 ถา้ neural deficit incomplete หรอื onset delay และเราพบวา่ม ี
compressive lesion ไปกดโดยดจูาก ภาพถา่ยรังส ีหรอื CT scan เราตอ้งรักษาโดยท า 
decompression ดว้ย การผา่ตัด และ stabilization spine ดว้ย instrumentation ทีน่ยิม กันคอื 
Harrington instrumention สว่นชนดิอืน่ๆ ก็มเีชน่ Lugue sublaminar wiring, plate and 
screw, external fixator เป็นตน้ 
                     3. Unstable fracture without neural deficit พวกนีต้อ้งรักษาโดยการท า 



early open reduction และ internal fixation รว่มกับการท า spinal fusion ในระหวา่งท าผา่ตัด
ตอ้ง monitor ดว้ย somatosensory evoked potential  
                     4. Unstable fracture with neural deficit ผูป่้วยพวกนีไ้มจ่ าเป็นตอ้งรบีท า
ผา่ตัด ควรประเมนิ ผูป่้วยในเรือ่งอืน่ๆ กอ่นเมือ่สภาพของ ผูป่้วยพรอ้มแลว้ จงึเอาไปท าผา่ตัด 
เพือ่ stabilization ของกระดกูสนัหลังทีไ่มม่ั่นคง เพือ่คนไขจ้ะไดท้ า rehabilitation ไดเ้ร็ว อัน
เป็นการ ลด ผลแทรกซอ้นจาก paralysis ได ้
ผลแทรกซอ้น ในพวกทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บบรเิวณกระดกูสนัหลัง thoracolumbar นอกจากจะม ี
ผลแทรกซอ้น จาก paralysis ตามทีก่ลา่วมาใน cervical spinal injury แลว้ยังมผีลแทรกซอ้น 
อืน่ๆ ทีส่ าคัญอกี คอื 
                     1. Progressive deformity ซึง่มักพบในพวกทีม่ ีchronic instability 
                     2. Pain ซึง่อาจเกดิบรเิวณทีม่กีารบาดเจ็บหรอืเกดิเหนอืหรอืใตต้อ่บรเิวณนัน้ก็
ไดซ้ ึง่การรักษาคอ่นขา้งยาก  

  

Spinal injuries in Children 

                     กระดกูสนัหลังในเด็กมคีวามยดืหยุน่มากกวา่ในผูใ้หญม่าก ดงันัน้ จงึมโีอกาสที่
จะเกดิ fracture หรอื dislocation นอ้ยกวา่ จากการทีม่คีวามยดืหยุน่ของเนือ้เยือ่กระดกูสนัหลัง
ดังกลา่ว อาจจะท าใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรงตอ่ประสาทไขสนัหลังโดยไมม่คีวามผดิปกตใิน
ภาพรังส ี(spinal cord injury without radiographic abnormality “ SCIWORA” ) โดยท่ัวไป 
การบาดเจ็บตอ่กระดกูสนัหลังในเด็กจะมแีนวโนม้ทีร่นุแรงนอ้ยกวา่ในชว่งผูใ้หญน่อกจาก
อบุัตเิหตรุถยนต ์หรอืในกรณีทีต่กจากทีส่งูมาก ๆ  
                     อาการทีน่่าจะสงสยัวา่มกีารบาดเจ็บตอ่กระดกูสนัหลัง ไดแ้ก ่มจีดุกาดเจ็บ, 
กลา้มเนือ้มกีารเกร็งตัว, กระดกูผดิรปู ตลอดจนมกีารถา่ยรังสอียา่งนอ้ย 4 ดา้น (anterior 
posterior, lateral, oblique) และบางครัง้อาจจะตอ้งม ี( CT Scan , MRI หรอื 
cineradiography) 

Cervical spine injuries 
                     1. Rotatory subluxation of the atlantoxial joint การเคลือ่นไหวของขอ้ตอ่ 
C1-2 เป็นการเคลือ่นไหวแบบหมนุไปมาซึง่ท าใหศ้รีษะหันไปมาได ้แตถ่า้ขอ้ตอ่นีถ้กูแรงกระท า 
ท าใหห้มนุมากกวา่การหมนุโดยปกต ิเชน่ ถกูแรงบดิอยูอ่ยา่งฉับพลัน บางครัง้อาจจะถกูล็อกตดิ
ในต าแหน่ง rotatory ซึง่พบไดน้อ้ยเฉพาะในเด็ก rotatory subluxation ของ C1-2 มแีนวโนม้
สงูขึน้ในเด็กทีม่กีารตดิเชือ้ในล าคอ เพราะการตดิเชือ้ท าใหเ้กดิการอักเสบท าใหเ้สน้เอ็นทีย่ดึ
กระดกูคอออ่นตัวลง ท าใหข้อ้ตอ่ C1-2 มคีวามแข็งแรงนอ้ยกวา่ปกต ิในสภาพดังกลา่ว ท าให ้
rotatory subluxation อาจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารบาดเจ็บเกดิขึน้ 
                     การวนิจิฉัยสามารถวเิคราะหจ์ากอาการคอเอยีง (wry necks) และมอีาการปวด
รว่มดว้ย พบวา่เด็กอาจจะใชม้อืดันทีศ่รษีะเวลาจะนอนลง ภาพถา่ยรังสอีาจจะยากในการทีจ่ะ
วนิจิฉัย ภาพถา่ยรังส ีopen mouth จะพบวา่มคีวามไมส่มดลุของขอ้ตอ่ C1-2 
                     การรักษาโดยท่ัวไป จะใชก้ารดัดดงึคอใหเ้ขา้ที ่แตก็่มโีอกาสเสีย่งตอ่การ
บาดเจ็บตอ่ประสาทไขสนัหลัง วธิทีีป่ลอดภัยทีส่ดุ คอื การถว่งดงึดว้ย head halter จนกระท่ัง
ขอ้ตอ่เขา้ทีเ่ป็นเวลา 2-3 วนั จากนัน้จะใหส้วม soft collar ตอ่อกี 2-3 สปัดาห ์
                     2. Anterior subluxation of the Atlantoaxial joint  
                             การกระแทกจากดา้นบนของศรษีะจะท าใหเ้กดิการเคลือ่นของ C1 บน C2 
การบาดเจ็บดังกลา่วอาจจะเกดิจากการกระโดดน ้า, ตกจากทีส่งูหรอือบุตัเิหตจุากการชนกัน
ระหวา่งเลน่กฬีา เนือ่งจากประสาทไขสนัหลังมักจะเกดิอันตรายรว่มดว้ย การดัดดงึกระดกูเขา้ที่
จงึมคีวามจ าเป็น การดัดดงึเขา้ทีส่ามารถท าไดโ้ดยการถว่งดงึ (Halo traction) และตอ่ดว้ยการ
ผา่ตัดเชือ่มขอ้ตอ่ดังกลา่ว เพือ่ป้องกันการเกดิ Subluxation ซ ้าอกี 



                     3. Subluxation of the cervical spine ในระดับอืน่  
                            การบาดเจ็บทีค่อในเด็ก การประเมนิภาพถา่ยรังสจีะตอ้งดดูว้ยความ
ระมัดระวงั การเคลือ่นไหวของกระดกูคอในเด็กจะมสีงูกวา่ในผูใ้หญ่ อาจจะท าใหเ้ราเขา้ใจผดิคดิ
วา่ม ีsubluxation เกดิขึน้จรงิโดยเฉพาะบรเิวณ C2-3 อยา่งไรก็ตามการเกดิ subluxation หรอื 
dislocation ก็มโีอกาสเกดิขึน้เมือ่เกดิการบาดเจ็บรนุแรง 
                           การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ควรดงึเขา้ทีด่ว้ย Halotraction และใส ่Halo vest 
หรอื Halocast ตอ่อกีประมาณ 8 สปัดาห ์แตถ่า้ยังม ีunstable อยู ่ก็จะตอ้งท าการเชือ่มขอ้ตอ่
นัน้ ๆ ตอ่ไป 
 
Thoracic spine injuries 
                     การบาดเจ็บบรเิวณนีพ้บนอ้ยมากในเด็ก ถา้พบกระดกูหกับรเิวณนีใ้หส้งสยัวา่
อาจเกดิจาก Pathological fracture กระดกูสนัหลังทีห่ักบรเิวณนี ้ไดแ้ก ่Compression 
fracture ซึง่มักเกดิจากการตกจากทีส่งู เนือ่งจาก posterior longitudinal ligament ไมข่าด, 
การบาดเจ็บตอ่ประสาทไขสนัหลังจะไมเ่กดิขึน้ ผลการรักษาจงึดมีากในกรณีทีก่ระดกูหกัทรดุไม่
มาก ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งจัดกระดกูใหด้ขี ึน้ และใหใ้ส ่body cast เป็นเวลา 8 สปัดาห ์

Lumbar spine injuries 
                     ในเด็ก กระดกูสนัหลังสว่นเอวมักจะเคลือ่นไหวไดม้าก ดังนัน้ การบาดเจ็บที่
รนุแรงจงึจะท าใหเ้กดิ fracture หรอื dislocation ในบรเิวณนีไ้ด ้เมือ่เกดิ fracture dislocation 
ขึน้ ก็มักจะมผีลใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่ cauda equina ดว้ย 
                     ในเด็กทีน่ั่งในรถ และคาดเข็มขดันริภัย (lap seat belt) จะมผีลตอ่การ flexion 
อยา่งฉับพลันของกระดกูสนัหลังสว่นเอว และเกดิ flexion distraction fracture ซึง่กระดกู
อาจจะหักบรเิวณ end plateและ ผา่น pedicle ซึง่เรยีกวา่ “Chance” fracture การเกดิ Burst 
fracture บรเิวณกระดกูสนัหลังสว่นเอวในเด็กพบมากกวา่ในผูใ้หญ ่ 
                     การรักษาโดยการดงึกระดกูทีเ่คลือ่นเขา้ที ่และใสเ่ฝือก body cast เป็นเวลา 8 
สปัดาห ์แตถ่า้ยังคงมคีวามไมม่ั่นคง ก็ตอ้งเชือ่มกระดกูรว่มกับการใสโ่ลหะยดึ โดยเฉพาะในเด็ก
โตควรเลอืกวธิผีา่ตัดตัง้แตแ่รก 
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