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การผาตัดทางออรโธปดิกสที่ควรทราบ
การผาตัดทางออรโธปดิกส เปนวิธีการรักษาที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึน้ ในปจจุบนั โดยเฉพาะการรักษา
กระดูกหัก โรคขอเสื่อม หรือโรคที่มีความผิดรูปรางของกระดูกหรือขอ เหตุที่มีความนิยมรักษาโดยวิธีผาตัด
มากขึ้นนี้เนื่องมาจากมีการพัฒนาความรูทางการแพทยทมี่ ากขึ้น เขาใจวิธีแกปญหาโรคดีขึ้น รวมถึงแพทยมี
ประสบการณจากการผาตัดรักษามากขึ้น เนื่องจากการผาตัดรักษาโรคทางออรโธปดิกส มีจํานวนมาก และมี
ชื่อเรียกการผาตัดอยางหลากหลาย
ในที่นี้นําเสนอเฉพาะการผาตัดของกระดูกและขอ รวมถึงเนื้อเยื่อที่
เกี่ยวของที่ควรทราบ ดังตอไปนี้

Operations on joints
การผาตัดกระดูกโดยเฉพาะบริเวณขอตอทั่วรางกาย การผาตัดที่ทําบอย ๆและควรทราบมีดังนี้

Arthrotomy
คือการผาตัดที่มีการเปดเยื่อหุม ขอเพื่อเขาไปในขอ โดยมีวัตถุประสงคตั้งแตเขาไปตรวจสภาพภายใน
ของขอ เชน การผาตัดเปดขอเขา เพื่อไปตรวจดูการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกขอ หรือเขาไปทําหัตถการ
ภายในขอ เนือ่ งจากการใชคําวา arthrotomy ไมมีความเฉพาะตอหัตถการใด ๆ ดังนัน้ เมื่อตองทําการหัตถการ
ผาตัดอยางอื่นเพิ่มเติม จึงนิยมใชคํานี้รวมกับการขยายความดวยหัตถการที่เพิ่มเขามา เชน ผาตัดเปดขอเขาเพื่อ
เอาเศษกระดูกที่แตก เรียกวา arthrotomy with removal of bony fragment ในกรณีที่การเปดเยือ่ หุมขอเปน
บริเวณเล็ก หรือทําการเลาะเยื่อหุมขอที่หดตัวและไปทําใหเคลื่อนไหวขอไดนอยลง อาจเรียกวา capsulotomy
ก็ได แตพึงทราบวา capsulotmy เปนคํากวาง ๆ ซึ่งใชทั่วไปในการหัตถการทางศัลยกรรมที่ตองเปดเขาไปใน
เนื้อเยื่อที่มีลักษณะเปนกอน
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ภาพที่ 1 แสดงการทํา arthrotomy ของขอเทา โดยการลงมีดผานผิวหนัง และเยื่อหุมขอเขาไปในขอ

Synovectomy
คือการตัดเอาเยื่อหุมขอออก โดยอาจเอาออกเพียงบางสวน (partial synovectomy) หรือเอาออก
ทั้งหมด (total synovectomy) ก็ได เปนการผาตัดที่ทําในโรคขออักเสบที่ควบคุมดวยยาแลวไมดขี ึ้น และมี
hypertrophy ของ synovium เชน โรครูมาตอยด ซึ่งแพทยจะทํา total synovectomy หรือในกรณีทเี่ ปนโรคของ
synovium เองที่มีการอักเสบหรือมีความผิดปกติ จนทําใหมกี ารกินที่หรือกัดกรอนของผิวขอ เชน โรค
pigmented villo nodular synovitis หลังจากการทําผาตัด synovectomy อาจมีเลือดออกในขอเปนปริมาณมาก
ได เนื่องจากเปนการเปดผิวเนื้อเยื่อที่อกั เสบอยางมาก

Arthrodesis
คือการทําผาตัดเพื่อทําใหผิวขอเขามาชิดกัน และใหเกิดการเชื่อมติดกันของกระดูก ทําใหขอติดและ
กระดูกขอทั้งหมดกลายเปนกระดูกชิ้นเดียวกัน เปนวิธีการผาตัดวิธีหนึ่งในการแกปญหาการปวดเรื้อรังจาก
โรคขอ ซึ่งแพทยเลือกทําในผูปวยที่อายุนอ ย กระดูกยังแข็งแรง และมีกิจวัตรประจําวันที่มาก เมือ่ บริเวณขอที่
เจ็บปวดถูกเปลี่ยนเปนกระดูกชิ้นเดียวกันแลว ก็จะไมทําใหเกิดการปวดอีก ขอดีของการทํา arthrodesis คือขอ
มีความมั่นคงอยางถาวร เนือ่ งจากไมมีการเคลื่อนไหว แตมีขอเสีย คือ สูญเสียการเคลื่อนไหวของขอ ดังนั้น
หากขอที่ทําผาตัด เปนขอใหญที่สําคัญ เชน ขอเขา หรือขอตะโพก ผูปว ยอาจสูญเสียกิจวัตรประจําวันหลาย ๆ
อยางได ผูปวยจึงตองมีขอสําคัญที่เหลือในขางเดียวกัน หรือดานตรงขามปกติ
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ภาพที่ 2 ภาพถายทางรังสีของผูปวยรับการผาตัด arthrodesis ของขอเขา ดวยการใช plate (ซาย) และภาพวาด
แสดง arthrodesis ของขอตะโพก ดวยการใช plate

Arthroplasty
คือการทําผาตัดที่ขอโดยมีวตั ถุประสงค คือทําใหขอมีการทํางานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับภาวะกอนการ
ผาตัด ทั้งนี้มีรายระเอียดวิธีรักษาหลายวิธีทแี่ ตกตางกัน เชน Resection arthroplasty of hip joint คือ การเอา
สวนหัวของกระดูก femur ออก ซึ่งในผูปวยที่มหี ัวกระดูก femur เสื่อมหรืออักเสบมากจนทําใหการ
เคลื่อนไหวติดขัด และทําใหปวดขณะขยับขอตะโพก เมือ่ เอาสวนหัวกระดูกออกไปแลว ทําใหผวิ สัมผัสของ
ขอเคลื่อนไหวราบเรียบมากขึ้นและเคลื่อนไหวดีขึ้น
แตอาจรับน้ําหนักไมดนี ัก
อีกตัวอยาง
เชน
Acetabuloplasty คือ การผาตัดแตงกระดูก acetabulum เพื่อทําใหผิวสัมผัสของขอตะโพกเดิมที่มสี วนเบาคลุม
หัวกระดูกนอย กลับมามีผิวสัมผัสที่ใหญขึ้น และมีความพอดีกันมากขึน้ นอกจากนี้ arthroplasty ยังหมายถึง
การทําผาตัดเปลี่ยนขอเทียม ซึ่งมีความหมายเดียวกับ prosthetic joint replacement เชน การเปลี่ยนขอตะโพก
เทียมในผูปวยที่มีโรคของขอตะโพกระยะทาย หรือในผูป วยสูงอายุที่มกี ระดูกสวน femoral neck หัก ดังจะ
กลาวตอไป

Prosthetic joint replacement
คือการผาตัด arthroplasty ชนิดหนึ่ง ซึ่งเนนเปลี่ยนเอาขอเทียมใสแทนที่ขอธรรมชาติ เปน surgical
operation ที่มีความพิเศษกวาวิธีผาตัดทั่ว ๆ ไป กลาวคือ ตองมีการใสสิ่งแปลกปลอมชิ้นใหญ ซึง่ มีทั้งสวนที่
เปนโลหะ และสวนที่เปนผิวขอเทียม ซึ่งที่นิยมใชมาก คือ ultrahigh-molecular weight polyethylene (PE)
เนื่องจากในระยะ 40 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ความรูและเทคโนโลยีที่ใชในการผาตัด และชนิดขอ
เทียมอยางรวดเร็วมาก ทําใหการผาตัดวิธนี ี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดี และขอเทียมมีอายุใชงานนานขึ้น
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มาก ทําใหในปจจุบันนี้ การผาตัด prosthetic joint replacement ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการรักษา
โรคขอเสื่อม หรือโรคขออักเสบในระยะสุดทาย โดยเฉพาะสวนทีร่ ับน้ําหนัก คือ ขอเขา และขอตะโพก
นอกจากนี้แลวยังมีขออื่น ๆ คือ ขอหัวไหล ขอศอก ขอมือ ขอเทา และขอนิ้วมือ คําวา joint replacement และ
arthroplasty เปนคําที่ใชกนั อยางทั่วไป สําหรับการผาตัดเปลี่ยนขอเทียม การแบงการผาตัดเปลี่ยนขอเทียม
เปนกลุมใหญ ๆ ตามลักษณะของขอเทียม และวิธีการทําผาตัดไดดงั นี้
Resurfacing arthroplasty
คือการเปลี่ยนผิวขอเทียมเฉพาะบางสวน โดยวิธีการเอากระดูกของผูปวยสวนที่เปนรอยโรคออกไป
เพียงเทานั้น และไมพยายามเอาสวนกระดูกที่ดีออก จึงเปนการทําผาตัดที่เอากระดูกออกนอยมาก เชน femoral
head resurfacing arhtroplasty คือ การกรอกระดูก femoral head สวน cartilage ทั้งหมดและ subchondral bone
ออกเพียงเล็กนอย แลวใสฝาครอบบน femoral head แทน โดยใหฝาครอบนี้ทําหนาที่เปนผิวขอเทียม อีก
ตัวอยางเชน patellofemoral resurfacing arthroplasty คือการเอา cartilage และ subchondral bone ทั้งของ
กระดูก femur และ patella สวนที่เปน patellofemoral joint ออก แลวใสผิวขอเทียมเขาไปแทน โดยฝง femur
เปนโลหะ สวนฝง patella เปน PE

ภาพที่ 3 แสดงขอตะโพกเทียมชนิด resurfacing โดยสวนที่เปนผิวขอแทน femoral head มีลักษณะเปนฝา
ครอบ และมีเดือยสําหรับเสียบเขาไปใน femoral neck และสวนทีเ่ ปนผิวขอแทน acetabular surface เปนฝา
ครอบโลหะบาง ๆ ทําใหมีการเอากระดูกออกไปนอย เมือ่ เทียบกับวิธีอื่น ๆ
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Partial joint replacement
คือการเปลี่ยนขอเพียงดานใดดานหนึ่ง สวนผิวสัมผัสอีกดานหนึ่งของขอเปนกระดูกออนธรรมชาติ
เปนการทําผาตัดที่ทําบอยทีข่ อตะโพก หรือขอหัวไหล ซึ่งนิยมเรียกวา hemi-hip arthroplasty หรือ hemishoulder arthroplasty ตัวอยางที่พบบอย คือ การทําผาตัดใสขอตะโพกเทียมในผูป วยสูงอายุ ทีม่ ีกระดูกหัก
บริเวณ femoral neck บางครั้ง ขอตะโพกเทียมชนิดสวนเดียวในปจจุบนั มีการพัฒนาไปมาก จากผิวสัมผัสชั้น
เดียว (unipolar หรือที่เรียกทั่ว ๆ ไปวา hip prosthesis) มาเปนผิวสัมผัส 2 ชั้น ในการเรียกชื่อการผาตัดที่
ละเอียด จึงมีชื่อเรียกชนิดของขอเทียมเพิม่ เติมเขาไป bipolar hemi-hip arthroplasty นอกจากนี้แลว partial
joint replacement ยังหมายถึง การเปลี่ยนขอเฉพาะบางสวนของขอเทานั้น เชน ในการผาตัด
unicompartmental knee replacement (arthroplasty) หรือ unicondylar knee replacement (arthroplasty) เปน
การทําผาตัดเฉพาะซีก medial หรือซีก lateral ของขอเขาเทานั้น

ภาพที่ 4 ภาพถายทางรังสีหลังการผาตัดใสขอตะโพกเทียม unipolar hemihip arthroplasty (ภาพซาย) bipolar
hemihip arthroplasty (ภาพขวา)
Total joint replacement
คือการเปลี่ยนขอเทียมทุกสวนของผิวขอ เชน total knee replacement (TKR) หรือ total knee
arthroplasty (TKA) คือการเปลี่ยนผิวขอสวน tibiofemoral joint และ patellofemoral joint ในผูปวยที่มีโรคขอ
เขาเสื่อม หรืออักเสบในระยะทาย และ total hip replacement (THR) หรือ total hip arthroplasty (THA) คือ
การเปลี่ยนผิวขอเทียมทั้งสวน acetabulum และสวน femur ชนิดของขอเทียมที่ใชในปจจุบนั มีรายละเอียด
ความแตกตางเรื่องชนิดของ fixation ระหวางขอเทียมกับกระดูก การเรียกชื่อการผาตัดที่ละเอียดขึน้ มีดังนี้
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ภาพที่ 5 ภาพถายทางรังสีของขอเทียมชนิด unicompartmental knee replacement (ภาพซาย) และขอเขาเทียม
ชนิด total knee replacement (ภาพขวา)
Cemented total hip replacement, cemented total hip arthroplasty
หมายถึงการทําผาตัดเปลี่ยนขอตะโพกเทียม โดยที่ทําใหขอเทียมยึดติดกับกระดูกดวยสารที่เรียกวา
bone cement ซึ่งมีชื่อทางเคมีวา polymethylmethacrylate (PMMA) เปนตัวยึดใหขอ เทียมติดกับกระดูกอยาง
แนน และใชสารนี้ทั้งสวน femoral component และ acetabular component เปนวิธีที่แพทยมักเลือกใชกรณีที่
เปนผูปวยอายุมาก หรือ กระดูกบาง
Cemented total knee replacement, cemented total knee arthroplasty
หมายถึงการทําผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม โดยที่ทําใหขอเทียมยึดติดกับกระดูกดวยสารที่เรียกวา bone
cement เชนเดียวกับ cemented THA และใชสารนี้ทั้งสวน femoral component และ tibial component เปนวิธี
ที่แพทยใชเปนวิธีมาตรฐานสําหรับการทําผาตัด TKA
Cementless total hip replacement, cementless total hip arthroplasty
หมายถึงการทําผาตัดเปลี่ยนขอตะโพกเทียม โดยไมใชสาร bone cement แตอาศัยกลไกทางกายภาพ
ทําใหขอ เทียมยึดติดแนนกับกระดูกในระยะแรก คือ ใชการเบียดแนนระหวางกระดูก acetabulam กับ
acetabular component และ กระดูก femur กับ femoral component อาจใชสกรูชวยยึดเพิม่ ความแข็งแรงที่
acetabular component รวมดวย และในระยะเวลาตอมาอาศัยกลไกทางชีวภาพ ทําใหรางกายสรางกระดูกมายึด
กับผิวขอเทียม ทําใหขอติดแนนอยางถาวร เปนการผาตัดที่แพทยเลือกใชในผูปวยอายุนอย หรือมีกระดูกที่
แข็งแรงดี เนื่องจากในการยึดติดระหวางขอเทียมกับกระดูกมีความถาวรกวาชนิดใช bone cement
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Cementless total knee replacement, cementless total knee arthroplasty
หมายถึงการทําผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม โดยไมใชสาร bone cement และอาศัยกลไกการติดแนน
เชนเดียวกับ cementless THA แตไมนิยมใชในการผาตัด TKA เนื่องจากผูป วยสวนใหญมีกระดูกบาง
โดยเฉพาะกระดูก tibia
Hybrid total hip replacement, hybrid total hip replacement arthroplasty
หมายถึงการทําผาตัดเปลี่ยนขอตะโพกเทียม โดยที่สวนใดสวนหนึง่ ของขอเทียมเทานั้นที่ยดึ ติดกับ
กระดูกดวยสาร bone cement แตอีกสวนหนึ่งไมใชสารยึดกระดูก แตใชกลไกเดียวกับชนิด cementless สวน
hybrid TKA มีหลักการคลายกับ hybrid THA แตไมนยิ มเชนกัน

ภาพที่ 6 ภาพถายทางรังสีหลังการผาตัดใสขอตะโพกเทียม total hip arthroplasty ชนิด cemented THA (ภาพ
ซาย) สังเกตไดวารอบ ๆ ขอเทียมมีสีขาวของ bone cement, ชนิด cementless THA (ภาพกลาง) สังเกตไดวา
acetabular component มีสกรูยึดเพิ่มความแข็งแรง และชนิด hybrid THA (ภาพขวา)

Osteocartilaginous allografts
คือการเอาชิ้นกระดูกซึ่งมีทั้งสวนที่เปน articular surface ทําหนาที่เปนผิวขอ และกระดูกสวนที่เปน
cortical bone ใหความแข็งแรง โดยมาจากสิ่งมีชีวิต specie เดียวกัน ก็คือนํากระดูกผูอื่นมาใชในผูปวยนั่นเอง
เนื่องจากกระดูกที่นํามาใชเปนกระดูกชิ้นใหญ จึงมักใชวิธีนี้ในการผาตัดรักษาเนื้องอก หรือมะเร็งของกระดูก
ที่จําเปนเอาสวนกระดูกเปนจํานวนมาก ทําใหโครงสรางของรางกายสวนนี้ขาดหายไป จึงจําเปนตองหา
กระดูกมาทนแทนกระดูกเดิม เพื่อใหสว นของ extremity นั้นยังคงอยู
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Operations on bones
เปนการผาตัดซึ่งทําที่ตัวกระดูกโดยตรง โดยเนนที่บริเวณสวนกลางของกระดูก (diaphysis) หรือสวน
ปลายของกระดูก (metephysis) การผาตัดที่ทําบอย ๆ มีดังนี้

Osteotomy
เปนการผาตัดโดยตัดสวนของกระดูกใหขาดจากกันเพื่อแกไข deformity ที่เกิดกับกระดูก หรือแกไข
แนวของกระดูกใหมแี นวเปนตามปกติของแนวแกนของ extremity เชนการทําผาตัดแกไขความบิดเบี้ยวของ
กระดูกในผูปว ยมี malunion จากกระดูกเดิมที่หัก หรือการผาตัดกระดูกแกไขแนวโกงของขอเขาในผูปวยมี
varus deformity จากการมีขอเขาเสื่อม โลหะที่นํามาใชยึดกระดูกมีหลายชนิด มีทั้งยึดภายใน (internal
fixation) และยึดภายนอก (external fixation) ในการทํา osteotomy เพื่อแกไข deformity ที่โกงหรือบิด อาจตัด
กระดูกออกเปนรูปรางลิ่ม (closed wedge) หรือหนุนชิ้นกระดูกเขาไประหวางรอยตัด (open wedge) หรือตัด
กระดูกเปนมุมโคง ขึ้นกับความถนัด และการพิจารณาของแพทย การทํา osteotomy ที่ทําบอยคือ high tibial
osteotomy เปนการตัดกระดูก proximal tibia ที่ตําแหนงเหนือตอ tibial tubercle แลวดัดใหขอเขาที่โกง
กลับมาเปนมุมที่ปกติ

ภาพที่ 7 ภาพวาดแสดงการทํา high tibial osteotomy ของขอเขา ดวยการตัดกระดูกเปนมุมโคง แลวหมุน
กระดูก ตอจากนั้นใช external fixator เปนตัวยึด (ภาพซายและกลาง) และแสดงภาพถายทางรังสีของผูปวย
หลังจากรับการผาตัด high tibial osteotomy ชนิดเปนมุมโคงไปแลว (ภาพขวา)
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Sequestrectomy
คําวา sequestrum หมายถึงกระดูกที่ตายแลว การทํา sequestrectomy จึงหมายความวาการทําผาตัดเอา
กระดูกที่ตายแลวออกมา เปนการทําผาตัดในผูปวยที่มี osteomyelitis ซึ่งกระดูกที่ตายนี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
discharge ออกจากบริเวณทีอ่ ักเสบติดเชื้ออยางตอเนื่อง โดยปกติการทําผาตัด sequestrectomy ตองคํานึงถึง
กระดูกสวนทีต่ องเปนโครงสรางของรางกายดวย การเอากระดูกสวนนีอ้ อกถึงเปนกระดูกที่ตายแลวก็ตาม โดย
ไมคํานึงถึงความสําคัญในการทําหนาที่เปนโครงสรางของรางกายอาจทําใหเกิดปญหาใหม คือเรือ่ งการหา
สวนกระดูกมาทดแทน

Open reduction
คือการทําผาตัดเพื่อจัดเรียงกระดูกทีห่ ักใหเขาที่ ซึ่งเปนวิธีที่มีความนิยมใชมาก เนื่องจากในการรักษา
กระดูกหักดวยวิธีผาตัด แพทยสามารถจัดเรียงกระดูกไดดีและเทีย่ งตรงกวาวิธีไมผาตัดอยางมาก นอกจากนั้น
แลวการรักษาโดยวิธีผาตัด ยังทําใหขอ ที่บริเวณสวนขางเคียงกับบริเวณที่ผิดปกติของรางกายเคลื่อนไหวได
เปนอิสระ ตางกับการรักษาในอดีตที่ขอบนและลางตรงบริเวณบาดเจ็บ ตองไดรับการ immobilization ทําให
ผูปวยที่รับการรักษาโดยวิธีผาตัดสามารถทํากายภาพเพื่อฟนฟูรางกายไดงายและเร็วกวา และสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางปกติไดเร็วขึ้น
เมื่อแพทยจัดกระดูกไดดแี ลว มักตองทําการยึดกระดูก (fixation) ใหนงิ่ ดวยโลหะ จึงเรียกวา internal
fixation แตพงึ ทราบวา การผาตัดจัดเรียงกระดูก และดามโลหะ เปนเพียงการชวยใหกระดูกอยูใ นตําแหนงที่
เหมาะสม และมักไดความแข็งแรงเบื้องตนจากโลหะทีด่ าม จึงไมไดทําใหกระดูกที่หักติดเร็วขึ้น และอาจทํา
ใหเกิดขอแทรกซอนตาง ๆ จากการผาตัดไดเชนกัน เนือ่ งจากการผาตัดทําใหเกิดแผล และอาจเกิดการทําลาย
ของเนื้อเยื่อเพิม่ เติม จนทําใหการหายของกระดูกชาลงไปก็ได ดังนั้น จึงตองมีขอบงชี้ในการทําหัตถการนี้ที่
ชัดเจนเสมอ ซึง่ ไมกลาวถึงในที่นี้

Closed reduction
กระดูกหักบางกรณี แพทยอาจทําการจัดกระดูกเขาที่ โดยการจัดจากภายนอก ไมตองทําผาตัด การทํา
อยางนี้เรียกวา closed reduction เชน การทํา closed reduction ใน Colles fracture แตอาจไมแมนยํามาก
จึงจําเปนตอง
เนื่องจากเปนการจัดกระดูกที่หักกลับไปสูร ูปรางเดิมโดยการประเมินจากรูปรางภายนอก
ตรวจสอบความแมนยําจากภาพถายทางรังสีอีกครั้ง
อีกวิธีหนึ่งในการจัดกระดูกที่หักใหเขาที่ และลดปญหาจากการเปดแผลผาตัด แพทยอาจจัดกระดูกให
เขาที่ไดโดยการขยับสวนที่หกั จากภายนอก และใชเครื่องฉายทางรังสีที่เรียกวา fluoroscopy ชวยตรวจสอบ
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ตําแหนงพรอมกันไป ซึ่งจําเปนตองหาวิธี immobilization ตอจากการทํา closed reduction เชน การใสเฝอก
หรือยึดดวยเสนลวดโลหะ (Kirchner wire) ผานผิวหนัง อยางไรก็ตามการพิจารณาเลือกวาจะใชวิธี closed
reduction แทนการผาตัดเขาไปในบริเวณกระดูกหักนัน้ ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง แตสําหรับผูปวยที่เกิด
failure closed reduction ตองรักษาตอดวยวิธี open reduction

Internal fixation
การทํา internal fixation เปนหัตถการที่ทําตอเนื่องจากการทํา open reduction หมายถึงการยึดสวนของ
กระดูกเขาดวยกันเพื่อใหไดรูปรางกายวิภาคคงเดิม ในปจจุบันการเลือกโลหะมาใชเปนตัวยึดมีอยูด วยกันหลาย
ชนิด ตั้งแตเสนลวด หรือโลหะเสนปลายแหลม (K-wire) ซึ่งนิยมใชกับกระดูกชิ้นเล็ก หรือกระดูกที่ยึดเขาที่
ดวยความลําบาก เนื่องจากที่จํากัด หรือกระดูกแตกอยางละเอียด การใช plate และ screw นิยมใชกับ long
bone การใช nail ใสใน intramedullary canal นิยมใชใน lone bone เชนกัน รายละเอียดการใชโลหะแตละชนิด
กลาวถึงในเรื่อง fractures ตอไป

ภาพที่ 8 internal fixation ชนิดตาง ๆ (จากซายไปขวา) การยึด intertrochanteric fracture ดวย angle blade
plate การยึด fracture femoral neck multiple screws การยึด fracture both bone of leg ดวย tibial interlocking
nail และ plate ที่ fibular และภาพวาดพรอมภาพถายรังสีการยึด fracture femur ดวย interlocking nail
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External fixation
เปนหัตถการทีท่ ําเพื่อจัดกระดูกใหเขาที่เชนกัน แตทําโดยการเสียบโลหะปลายแหลม (Steinmann
pin) หรืออาจมีสวนปลายเปนเกลียว จํานวนหลาย ๆ ตัวเขาผานกระดูกรอบ ๆ บริเวณทีห่ ัก จากนั้นจัดเรียง
กระดูกโดยการคลําหรือใช fluoroscopy ชวย และยึดชิน้ โลหะเหลานีเ้ ขาดวยกันดวยโลหะที่เปนแกนเชื่อมยึด
ใหเกิดความแข็งแรง โดยแกนโลหะนี้อยูภ ายนอกของรางกาย นิยมใชวิธีนี้เมื่อเปนกระดูกหักชนิดมีแผลเปด
และมีกระดูกแตกละเอียดหรือมีโอกาสเกิดการติดเชื้อสูง หรือใชเพื่อรักษาความผิดปกติทางรูปรางของกระดูก
หรือการยืดกระดูกใหยาวขึน้

ภาพที่ 9 แสดงการ external fixation ชนิดที่เปนวงแหวนกลมหลายอัน (multiple rings) ยึดดวยเหล็กเปนเสน
(K-wire) (ซาย) และชนิดที่เปน pin หลายอันยึดดวยเหล็กเปนทอน (rod) (ขวา)

Amputation
คือการตัดสวนของ extremity เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน tumor หรือ gangrene ของ extremity สวน
นั้น ในการทําผาตัดอาจเปดปากแผลไว (open stump) หรือปดปากแผล (closed stump) ก็ได ระดับของการทํา
amputation เรียกตามตําแหนงของทางกายวิภาค เชน การตัดขาระดับต่ํากวาขอเขาที่บริเวณหนาแขง เรียกวา
below knee amputation (BK amputation) การตัดขาระดับสูงกวาขอเขาที่บริเวณตนขา เรียกวา above knee
amputation (AK amputation) การทํา ampututation ที่ตรงกับตําแหนงขอพอดีเรียกวา disarticulation เชน การ
ตัดที่ระดับขอตะโพกเรียกวา hip disarticulation
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ภาพที่ 10 ภาพวาดแสดงการทํา below knee amputation โดยกลามเนือ้ และผิวหนังดานหลังยาวกวาดานหนา
(ซาย) ตอขาหลังจากที่เย็บผิวหนังปด (กลาง) ผูปวยที่รับการผาตัดจริง (ขวา)

Operation on muscles, tendons, and ligaments
การผาตัดเนื้อเยื่อสวนกลามเนื้อ เสนเอ็น และพังผืด ที่ทําบอยและควรทราบชื่อมีดังนี้

Fasciotomy
เปนการทําผาตัดกรีดเนื้อเยือ่ สวนที่เปน fascia ซึ่งคลุมรอบกลามเนื้อ compartment ของกลามเนื้อ เปน
แนวตามยาว เพื่อทําใหแรงดนั ภายใน compartment ของกลามเนื้อนั้นลดลง การทําผาตัดชนิดนี้มีขอบงชี้คือ
เกิด compartment syndrome คือภาวะซึง่ ความดันใน compartment ของกลามเนื้อนั้นสูงขึ้นผิดปกติจนทําให
ระบบประสาท และระบบไหลเวียนทํางานผิดปกติ ซึง่ พบบอยบริเวณขา จากการมีกระดูกหนาแขงหัก หรือ
บริเวณแขน จากการที่กระดูก radius และ ulnar หัก

ภาพที่ 11 ภาพวาดแสดง compartment ของ leg ซึ่งในการทํา fasciotomy จําเปนตองกรีด fascia ใหทกุ
compartment ลดแรงดันลง (ซาย) ผูปวยทีร่ ับการผาตัดจริงที่ไดรับการทํา fasciotomy สังเกตวา แมผิวหนังมี
แผลขนาดเล็ก แตภายในตองกรีด fascia ตลอดแนวยาวของขา (ขวา)
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Tenorrhaphy
คือการผาตัดเพื่อตอเสนเอ็นที่ขาดใหเชื่อมกัน โดยปกติแลวการตอเสนเอ็นที่ขาดชนิด acute ทําได
โดยงาย แตในรายที่เปนมานานเสนเอ็นจะหดตัว ทําใหไมสามารถตอถึงกันได จําเปนตองเอาเสนเอ็นที่อื่นมา
ตอชดเชยสวนที่ขาดหาย เสนเอ็นที่นํามาตอเรียกวา tendon graft การตอเสนเอ็นมีหลักสําคัญคือรอยตอตอง
สนิทกัน และมีผิวที่เรียบ เนือ่ งจากเสนเอ็นอาจตองขยับผานปลอกเสนเอ็น ถารอยตอมีผิวเปนปม จะทําใหการ
ขยับของเสนเอ็นเกิดปญหาได หลังจากการตอเสนเอ็นจําเปนตองใสเฝอกหรืออุปกรณพยุงอีกระยะหนึ่ง เพื่อ
เสนเอ็นที่ตอไวเชื่อมตัวกันจนแข็งแรง

Tenolysis
คือการเลาะเอาสวน adhesion ที่เกาะติดรอบ ๆ เสนเอ็นหรือระหวางเสนเอ็นกับปลอกเสนเอ็น ซึ่งทํา
ใหเสนเอ็นเคลื่อนไหวไมไดตามปกติ และเกิดอาการอักเสบหรือขอติด ตัวอยางเชน ในการทําผาตัด tenolysis
ในผูปวยที่เปนโรค de Quervain’s disease ซึ่งนอกจากมี tendon sheath ที่หนาตัวกดรัดเสนเอ็นแลวอาจพบวา
ยังมี adhesion อยูรอบเสนเอ็นดวย หลังการผาตัดชนิดนี้ ควรใหผูปวยรีบขยับขอสวนปลายที่เสนเอ็นนั้นเกาะ
อยู เพื่อปองกันการกลับมาติดใหม

ภาพที่ 12 แสดงวิธีการทํา tenorhhaphy วิธีที่แตกตางกัน (ซาย) การทํา soft tissue release ของ A2 pulley ที่กด
รัด flexor tendon ทําใหเกิด trigger finger ดังแนวศรชี้ 2 หัว บางครั้งเรียก procedure นี้วา tenolysis (กลาง)
และแสดงการทํา soft tissue release ของ transverse carpal ligament ดังแนวศรชี้ 2 หัว เพื่อรักษาโรค carpal
tunnel syndrome (ขวา)
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Release
คือการกรีดใหสวนของเนื้อเยื่อที่หนา ๆ เชน ligament หรือ fascia ซึ่งไปกดทับโครงสรางอื่น ๆ เชน
เสนประสาท เสนเอ็น ทําใหโครงสรางเหลานั้นทํางานผิดปกติ ทําไดโดยการกรีดใหพงั พืดทีก่ ดทับนั้นขาด
แยกจากกัน เสมือนทําใหสว นที่เปนอุโมงคเปดกวางออกจึงไมเกิดการกดทับตอไป เชนการผาตัด soft tissue
release ในโรค carpal tunnel โดยทําการกรีดให transverse carpal ligament ที่กดทับเสนประสาท median ให
แยกออกจากกัน การทําผาตัดวิธีนี้จําเปนตองตรวจสอบใหแนใจวาสวนที่กรีดนัน้ ไดรับการกรีดตลอดทั้งแนว
หรือไม มิเชนนั้นอาจทําใหอาการไมหายได กรณีที่ใชคําวา release กับโรคของเสนเอ็น อาจมีความหมาย
คลายคลึงกับการใชคําวา tenolysis

Tenotomy
เปนการตัดเสนเอ็นที่เปนตนเหตุใหขอเกิดการยึดติด โดยที่มีสาเหตุมาจากเสนเอ็นหด หรือ ตึงตัวมาก
ทําใหการขยับของขอในบางทิศทางนอยลงอยางผิดปกติ หรือ เสนเอ็นอาจหดรุนแรงจดเปนตนเหตุใหขอนั้น
หลุดเคลื่อนจากดานตรงขามไดงาย โดยแพทยพิจารณาตัดเสนเอ็นใหขาดบางสวน หรือขาดทั้งหมด เปนกรณี
ๆ ไป วัตถุประสงคเพื่อลดแรงตึงผิดปกติรอบ ๆ ขอ และใหไดการเคลื่อนไหวของขอนั้นดีขึ้น หรือทําใหขอ
มั่นคงขึ้น ตัวอยางเชนการทํา tenotomy ของเสนเอ็นกลามเนื้อ adductor longus จากการที่กลามเนื้อมัดนี้ทําให
เกิด hip adduction contracture ทําใหผูปวยเคลื่อนไหวผิดปกติ เมื่อผูปว ยจําเปนตองไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอ
ตะโพกเทียมแรงดึงที่ผิดปกตินี้ อาจเปนสาเหตุใหผูปว ยยังขยับขอหลังผาตัดไดนอย และอาจเกิดขอตะโพก
หลุดเคลื่อนได

Tendon transfer, muscle transfer
เปนการยายเสนเอ็น หรือยายกลามเนื้อ เพื่อใหเสนเอ็นหรือกลามเนื้อนั้นทํางานแทนเสนเอ็นหรือ
กลามเนื้อที่ออนแรงผิดปกติ โดยการทําผาตัดชนิดนี้มีหลักที่สําคัญวากลามเนื้อที่ดึงเสนเอ็นนั้น ๆ ตองมีความ
แข็งแรงเปนอยางดี จึงจะยายไปชวยกลามเนื้ออื่นได เนื่องจากการยายเสนเอ็นหรือกลามเนื้อไปทํางานแทน
สวนอื่นนัน้ จะทําใหกลามเนื้อมัดที่ยายไปมีกําลังนอยลงไป 1 grade ตัวอยางเชน การยายเสนเอ็น tibialis
posterior ไปทํางานแทนเสนเอ็น tibialis anterior ในผูปวยที่มี foot drop เมื่อกลามเนื้อทํางานก็จะดึงใหเทา
กระดกขึ้น ใหผูปวยเดินไดโดยเทาไมตกลง หลังจากการยายและยึดใหมของเสนเอ็นจําเปนตองใสเฝอกหรือ
อุปกรณพยุงอีกระยะหนึ่ง เพือ่ ใหเนื้อเยื่อหายดีกอน
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ภาพที่ 13 แสดงการทํา tendon transfer โดยการยายเสนเอ็นออมผาน distal ulnar และมาเย็บเกาะกับ extensor
tendon ของนิ้วโปง เพื่อไปทําหนาที่เหยียดนิ้วโปงแทน (ซาย) และการทํา tenodesis โดยการเย็บเอ็นกลามเนื้อ
เพื่อดึงใหขอเทาไมตกลง (ขวา)

Tenodesis
เปนการทําใหกลามเนื้อเกิดความตึงตัว (tension) ที่เหมาะสม โดยการเย็บสวนปลายของเสนเอ็น
กลามเนื้อเขากับกระดูก มักใชเมื่อทําการผาตัดตัดแขน หรือขาผูปวยจากสาเหตุตาง แลวตองเย็บเสนเอ็นหรือ
กลามเนื้อที่บริเวณตอขา หรือ ตอแขน ใหเกิดความตึงตัวที่พอดี นอกจากนี้ การรักษาวิธีดังกลาวยังใชสําหรับ
รักษาการเคลือ่ นไหวผิดปกติของขอจากการที่กลามเนื้อบางมัดออนแรง เชน ไมสามารถกระดกขอมือขึ้นได
การเย็บเสนเอ็นเขากับกระดูกโดยจัดใหเสนเอ็นดึงใหเกิดแรงตึงคงที่เสมอในทาขอมือกระดกขึน้ ก็ทําใหผูปว ย
อยูในทาที่ตองการได

Tendon lengthening
คือการทําใหเสนเอ็นมีความยาวเพิ่มขึ้น ใชในกรณีที่เสนเอ็นหดสั้นลง และเอ็นเสนนัน้ ซึ่งเปนเสนเอ็น
หลักในการเคลื่อนไหวเปนตนเหตใุ หขออยูในทาผิดปกติ หรือขยับตัวในบางทิศทางไดนอยลงอยางผิดปกติ
โดยมีรายละเอียดวิธีผาตัดหลายวิธี ตัวอยางเชน การทําผาตัดยืดเสนเอ็น achilles ในผูปว ยที่มีความผิดปกติของ
ขอเทาซึ่งแปไปดานฝาเทาทําใหมีความลําบากในการเหยียบเทาบนพืน้ (equines foot) อาจมีสาเหตุจากเสนเอ็น
นี้หดสั้น เนื่องจากการยืดเสนเอ็น ก็คือ การตัดและตอใหมใหยาวขึ้น หลังจากการยืดเสนเอ็นจําเปนตองใส
เฝอกหรืออุปกรณพยุงอีกระยะหนึ่ง เพื่อใหเสนเอ็นหายดีกอ น
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Ligament repair, muscle repair
คือการเย็บซอมแซมพังผืดหรือกลามเนื้อที่ฉีกขาด โดยมีรายละเอียดการเย็บหลายวิธี มีหลักการที่
สําคัญคือสวนที่ขาดตองชิดติดกันดีหลังจากที่เย็บซอมแซมแลว และจําเปนตอง immobilization ตออีกระยะ
หนึ่งจนหายดี อยางไรก็ตาม ligament ที่ไดรับการเย็บซอมแซมอาจมีความแข็งแรงไมเทากับกอนเกิดการ
บาดเจ็บได ทําใหผูปวยบางรายไมเหมาะสมกับการรักษาวิธีนี้

Ligament reconstruction
ดังที่กลาวมาแลววาการเย็บซอม ligmament อาจไมเหมาะสมในผูปวยบางราย การทํา reconstruction
เปนการทําใหมหรือเอาเสนเอ็นจากสวนอืน่ มาสรางเปนเสนเอ็นเพื่อชดเชยเสนเอ็นที่ขาดไป โดยเสนเอ็นที่
นํามาสรางใหมนี้ อาจนํามาจากรางกายผูปวยเอง (autogenous graft) หรือ จากคนอืน่ (allograft) ผานธนาคาร
เนื้อเยื่อ หรือสารสังเคราะห (synthetic graft) ตัวอยางเชน การทําผาตัด anterior cruciate ligament (ACL)
reconstruction ในผูปว ยที่มีเสนเอ็น ACL ขาดหรือหยอนผิดปกติ ทําใหไมสามารถพยุงใหขอเขาเกิดความ
มั่นคงไดตามปกติ นิยมเอาเสนเอ็นมากจากเอ็นสะบา (patellar tendon) หรือ เอ็นจากกลามเนื้อ semitendinosus
หลังจากการสรางเสนเอ็นแลวมีความ จําเปนตองใสเฝอกหรืออุปกรณพยุงอีกระยะหนึ่ง พรอมกับการฝกให
ผูปวย สามารถบริหารขอเขาใหไดมุมของการเคลื่อนไหวที่ดี และกลามเนื้อ quadriceps ที่แข็งแรง

Operation on nerves
การผาตัดเนื้อเยื่อเสนประสาทที่ทําบอย ๆและควรทราบชื่อมีดังนี้

Neurolysis
คือการเลาะเอาสวนผังผืด หรือ adhesion ที่เกาะติดรอบ ๆ เสนประสาทและทําใหเสนประสาททํางาน
ผิดปกติ เนื่องจากเนื้อเยื่อเหลานี้ไปกดทับเสนเลือดที่มาเลี้ยงเสนประสาท เชนการทํา neurolysis ตอจากการ
ผาตัด soft tissue release ในโรค carpal tunnel syndrome หลังจากการทํา neurolysis มักสังเกตเห็นเสนเลือด
ฝอยรอบ ๆ เสนประสาทเปนเสนสีแดงขึน้ มาชัดเจน ทัง้ ๆ ที่ผูปวยถูกรัดตนแขนดวย tourniquet

Decompression
คือการทําผาตัดเพื่อเอาสิ่งทีก่ ดทับเสนประสาทหรือเนื้อเยื่อประสาทออก โดยสิ่งกดทับเหลานี้อาจเปน
กระดูก พังผืด หรือกอนเนื้อตาง ๆ ก็ได ตัวอยางเชนการทําผาตัด decompression บริเวณ lumbar spine ใน
ผูปวยที่เปนโรค spinal stenosis เนื่องจากมีเสนประสาทถูกกดทับจากกระดูกสันหลัง หรือเนื้อเยื่อที่หนาตัว
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รอบ ๆ facet joint หรือการทํา decompression ในรายทีม่ ีกระดูกสันหลังหักแลวเคลื่อนมาทับไขสันหลัง หรือ
เสนประสาท

Nerve transposition
คือการเปลี่ยนตําแหนงของเสนประสาท โดยเลาะใหเสนประสาทปราศจากเนื้อเยื่อมาดึงรั้ง แลวเลือก
ตําแหนงของเสนประสาทใหม ตัวอยางเชน การยายตําแหนงของเสนประสาท ulnar ในผูปวยที่มี cubitus
valgus เนื่องจากเสนประสาทถูกรั้ง โดยยายจากดาน posterior มายังดาน anterior

Nerve repair
คือการเย็บตอเสนประสาทที่ขาด โดยทัว่ ไปการตอเสนประสาททําเพียงใหปลายทัง้ 2 ขั้วของ
เสนประสาทมาอยูชิดกัน และอยูในแนวเดียวกัน หลังจากการตอเสนประสาทจําเปนตองใสเฝอกหรืออุปกรณ
พยุงอีกระยะหนึ่ง

ภาพที1่ 4 แสดงการทําulanr nerve transposition ชนิด submuscular ไปทางดานหนา (ซาย) และแสดงการทํา
nerve repair ซึ่งตองพยายามทําให fascicle อยูในแนวเดียวกัน และเย็บดวยไหมเสนเล็ก ๆ ที่บริเวณ
perineurium (ขวา)

Arthroscopic surgery
เปนการผาตัดดวยการใชกลอง และเครื่องมือพิเศษทีม่ ีขนาดเล็ก การผาตัดนี้มีการพัฒนาขึ้นมาก
เนื่องจากแนวโนมของการทําผาตัดในปจจุบันและในอนาคต มีความพยายามทีจ่ ะทําใหผูปวยเจ็บตัวนอยลง
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และไมตองพักฟนนาน การผาตัดดวยกลองมีประโยชนมากบริเวณขอ โดยเฉพาะขอเขา และขอหัวไหล ซึ่ง
ประกอบดวยหัตถการตาง ๆ ดังนี้

Arthroscopic menisectomy
คือการผาตัดเอาหมอนรองกระดูก (menicus) ออกจากขอเขา การทําผาตัดชนิดนี้แตเดิมตองใชวิธี
arthrotomy ขอเขากอนแลวจึงคอยทําการตัดหมอนรองกระดูก แตการผาตัดดวยกลองมีแผลเพียงเปนรูเล็ก ๆ 2
รูเทานั้น มักมีขอบงชี้ในผูปวยอายุนอยที่มอี ุบัติเหตุของขอเขา แลวเกิดอาการขัดหรือปวดในขอเขา

Arthroscopic debridement
เปนการผาตัดที่ใชกลองเขาไปลางทําความสะอาดภายในขอ โดยเฉพาะขอเขา ทําในรายที่มีขอ เขา
เสื่อมอักเสบมาก หรือขอติดเชื้อ ซึ่งไดผลดีระดับหนึ่ง แตอาจไมสมบูรณเทาการทํา arthrotomy

Arthroscopic reconstruction of ligament
เปนการทําผาตัด reconstruction ของเสนเอ็น โดยเฉพาะ anterior cruciate ligamant หรือ posterior
cruciate ligament ของขอเขา วิธีผาตัดชนิดนี้มีแผลผาตัดขนาดเล็ก ความชอกช้ําในขอเขาจากการทําผาตัดนอย
ทําใหผูปวยเจ็บตัวนอย และพักฟน เร็วกวาวิธีดั้งเดิมอยางมาก การผาตัดชนิดนี้ไดรบั ความนิยมแพรหลายใน
ปจจุบันมากกวาวิธีดั้งเดิม ซึง่ เปดเปนแผลแนวยาว

ภาพที่ 15 แสดงการทํา arthroscopic menisectomy ซึ่งทําใหขอเขาอักเสบระบมหลังผาตัดนอยกวาวิธีเปดแผล
ใหญ (ซาย) และแสดงการทํา posterior cruciate ligament reconstruction โดยเครื่องมือที่รูปรางคลายวงเวียน
ยื่นเขาไปในขอเฉพาะสวนทีเ่ ปนขาเทานั้น (ขวา)
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Microsurgery
เปนการผาตัดที่มีการพัฒนามากในรอบหลายปที่ผานมา ทําใหแพทยสามารถรักษาผูปวยที่มแี ขน หรือ
ขาขาดได และผลของการรักษาดีเปนทีพ่ อใจ วิธีนที้ ําไดโดยใชกลองจุลทรรศนชวยในการทําผาตัด ซึ่งมี
ประโยชนมากในการตอโครงสรางที่เล็ก ๆ เสนเลือดหรือเสนประสาทที่เล็ก การทําผาตัดชนิดนี้แพทยผูทํา
ผาตัดตองฝกความสัมพันธระหวางภาพที่เห็น และการใชมือในการทําหัตถการ เทคโนโลยีทางการแพทยที่
พัฒนาอยางตอเนื่องทําใหกลองจุลทรรศนในปจจุบนั
มีสมรรถนะสูงทําใหการผาตัดรวดเร็วและสะดวกขึน้
การผาตัดที่ใชกลองจุลทรรศนชวย ทีเ่ ห็นไดบอย ๆ ไดแก

Replantation
เปนการตอสวนของ extremity ที่ถูกตัดขาดแยกจากกัน โดยสวนสําคัญเชนเสนเลือด เสนประสาท
กระดูก เสนเอ็น หรือกลามเนื้อ ขาดจากกัน แตอาจเหลือเนื้อเยื่อบางสวนที่ไมสําคัญติดกันอยูเ ล็กนอยได
อุบัติเหตุที่พบบอยและจําเปนตองทําผาตัดดวยวิธีนี้คือ traumatic digit amputation ซึ่งเสนเลือดและ
เสนประสาทของนิ้วมีขนาดเล็ก ทําผาตัดดวยตาเปลาจะทําไดโดยยาก บางกรณีการตอสวนของ extremity ที่
เกือบขาดแยกจากกัน เพียงคงเหลือเนื้อเยื่อที่สําคัญบางสวนติดกันอยู เรียกวา revascularization

ภาพที 16 แสดงการทํา replantation ของนิ้วโปง ซึ่งจําเปนตองตอเสนเลือดแดง เสนเลือดดํา เสนประสาททั้ง 2
ขาง เสนเอ็นเหยียดนิว้ เสนเอ็นงอนิ้ว และยึดกระดูกใหเขาที่

Free flap transfer
เปนการยายเนือ้ เยื่อหลาย ๆ ชนิด (composite tissue) เชน กลามเนื้อ fascia และผิวหนัง มาปกคลุม
เนื้อเยื่อกระดูกซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือถูกตัดออกจากการผาตัด แลวไมมีเนื้อเยื่อใดมาคลุมอยูบนกระดูกเลย ซึ่ง
ถาปลอยใหกระดูกอยูในสภาพนี้ กระดูกบริเวณนี้ก็จะตายในเวลาตอมา การยายเนื้อเยือ่ composite นี้โดยปกติ
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แพทยจะเลือกนํามาจากเนื้อเยื่อบริเวณขางเคียงกอน
แตถาหาไมไดก็มีความจําเปนตองนํามาจากที่อนื่
เนื่องจากเนื้อเยื่อที่นํามาเปน flap เปนเนื้อเยื่อขนาดใหญ จึงจําเปนตองนําเสนเลือดที่เขาไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเหลานี้
มาดวย แลวนํามาตอเขากับเสนเลือดบริเวณที่อยูใกล ๆ กับเนื้อเยื่อที่เปนฝายรับ (doner site)

Spinal surgery
การผาตัดที่บริเวณกระดูกสันหลังที่ทําบอย ๆ มีดังนี้

Laminotomy/ laminectomy
เปนการตัดกระดูกสันหลังสวน lamina เพื่อทําการเปดชองทางเขาสู spinal canal โดยการทํา
laminotomy มีจุดมุงหมายเพื่อการเปดชองทางเขาสูภายในเทานัน้ จึงมีการตัดกระดูกนอย เปนหัตถการที่ทํา
เปนสวนประกอบในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนตัว สวน laminectomy เปนการตัดกระดูกมากขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพิ่มเติมคือ เปนการทํา decompression neural element ที่อยูในโพรง spinal canal หรือ
intervertebral foramen ซึ่งเปนหัตถการที่ทาํ ในการรักษาโรค spinal stenosis

Discectomy
เปนหัตถการทีแ่ พทยเขาสูบริเวณ intervertebral area อาจเปนดานหนา หรือดานหลังของ spine ก็ได
และตัดผาน anterior หรือ posterior longitudinal ligament เพื่อคีบเอาสวน nucleus palposus ที่เคลื่อนหรือ
ทะลักตัวออกมากด neural element กรณีที่การที่ผาตัดเขาทางดานหลังอาจจําเปนตองทํา laminotomy ในบาง
รายเพื่อเปดทางเขาดังกลาว

ภาพที 17 แสดงการทํา laminotomy ของขอตอกระดูกเอว (ซาย) และการทํา lamenectomy ของขอตอกระดูก
เอว เพื่อ decompress แรงกดที่เกิดกับ dural sac (ขวา)
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ภาพที 18 แสดงการทํา disectomy ของ intervertebral disc บริเวณขอตอกระดูกเอว รวมกับการทํา laminotomy
(ซาย) และแสดงถุง dural sac ที่ไมเกิดแรงกด ภายหลังจากการทํา lamenectomy ของขอตอกระดูกเอว (ขวา)

Spinal instrumentation
คือการดามโลหะที่กระดูกสันหลัง เพื่อตรึงใหกระดูกสันหลังที่ไมมั่นคงกลับมามีความมั่นคง หรือ
แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดพอที่จะเคลื่อนไหวได เชน ผูปวยทีก่ ระดูกสันหลังเลื่อน (spondylolisthesis)
หรือทําใหกระดูกสันหลังกลับมาอยูในแนวแกนที่ปกติ เชน ผูปวยมีแนวแกนกระดูกสันหลังคด (scoliosis)
โดยการดามโลหะทําไดทั้งดานหนา และดานหลัง ลักษณะของโลหะที่ใชมีความหลากหลาย แตในปจจุบนั
นิยมใชโลหะที่เปน screw ยึดเขาไปในกระดูกแตละปลอง และตอยึดกันระหวางปลองดวยแกนโลหะ (screw
and rod system)

ภาพที 19 ภาพวาดตัดขวาง แสดงการยึดกระดูกสันหลังสวนเอวดวย screw ผาน pedicle (ซาย) ภาพถายทาง
รังสีหลังจากการผาตัดดามโลหะ (กลาง) และภาพถายทางรังสีการแกไข scoliosis โดยการผาตัดเขาทางชอง
ทรวงอกดานหนา (ขวา)
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Spinal fusion
คือการนํากระดูกมาวางเชื่อมระหวางกระดูกสันหลังแตละปลอง เพื่อทําใหเกิดการประสานตัวติดกัน
ของปลองนั้น ๆ และทําใหเกิดผลระยะยาว คือกระดูกสันหลังที่ไมมั่นคงกลับมามีความมั่นคง หรือแข็งแรง
พอที่จะรับน้ําหนักไดพอที่จะเคลื่อนไหวได โดยวิธีการทํา fusion เลือกไดทั้งดานหนา และดานหลัง และอาจ
เสริมความแข็งแรงเบื้องตนดวยการใชโลหะมาชวยตรึงกระดูกกอน จนกระดูกมีการติดกันดี

ภาพที 20 ภาพวาดแสดงการทํา spinal fusion กระดูกสันหลังสวนคอ โดยการเขาจากดานหนา (ซาย) และการ
การทํา spinal fusion กระดูกสันหลังสวนเอว โดยการเขาจากดานหลัง (ขวา)
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