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พอ.ศุภกิจ สงวนดีกุล
บทนํา ศัลยกรรมประสาท เปนการรักษาโรคทางระบบประสาทดวยการผาตัด, การใชมือและอุปกรณสําหรับ
ผาตัดเปนเทคนิคที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญเพื่อผลการผาตัดที่ดี ,สมอง ไขสันหลังและเสนประสาทเปน
อวัยวะที่สําคัญซึ่งการผาตัดนั้นไมควรทําลายสวนสําคัญเหลานี้และไมทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย การจะผาตัด
ไดผลดีนั้น ศัลยแพทยตองเขาใจกายวิภาคของระบบประสาทรวมทั้งการทํางานตางๆ(Anatomy&
pathophysiology)อยางดี เพื่อหลีกเลี่ยงผลแทรกซอนที่ทําใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต(First do no
harm) การผาตัดตองทําใหเกิดความเสียหายตอระบบประสาทนอยที่สุด ซึ่งมีการพัฒนาทั้งเทคนิดและอุปกรณ
ตางๆจากการผาตัดพื้นฐาน(Basic neurosurgical technic) สูยุคของการผาตัดที่ลดการทําลายระบบ
ประสาทดวยแผลผาตัดและขนาดการผาตัดที่เล็กลง(Minimal invasive technic) ศัลยแพทยควรรูจักเลือก
เครื่องมือตางๆที่เปนประโยชนตอการผาตัด เชน ชุดจุลศัลยกรรม(Microsurgical instrument ),กลองขยาย
สําหรับการผาตัด (Microscope),เครื่องกําหนดตําแหนงภายในสมอง(Stereotactic Neuronavigator)
กลองสองภายใน(Endoscope),เครื่องสรางภาพสนามแมเหล็กที่ใชในหองผาตัด(Intraoperative MRI),
เครื่องตรวจการนําสัญญาณประสาทระหวางการผาตัด(Intraoperative monitoring:Evoke potential) ,
การกําหนดตําแหนงในสมองดวยแผนตรวจวัดสัญญาณคลื่นสมองและเครื่องกระตุนสมอง (Brain
mapping:Subdural grid,Depth electrode,brain stimulator etc.),เทคนิคการผาตัดพื้นฐานที่
จําเปนตองรูและใชเปนประจํา และการผาตัดขั้นสูงที่พึ่งเครื่องมือทันสมัยดังกลาวไดสรุปเพื่อใหทราบถึงขั้นตอน
การผาตัดตางๆ
ความรูทางระบบประสาทและโรคทางระบบประสาท(Acknownledge) ,ทักษะการใชมือ(Skill)และการ
สรางภาพในสมอง (Imagination mind)ของศัลยแพทยจินตนาการเห็นระบบประสาทและรอยโรค(เครื่องมือ
ตางๆที่แสดงรูปภาพเสมือนจริงเหมือนการสรางภาพที่เกิดในใจของศัลยแพทยผูชํานาญแลว) เปนสิ่งสําคัญตอการ
ผาตัดซึ่งทําใหศัลยแพทยแตละทานมีความแตกตางกัน(เปนศัลยแพทยเหมือนกันแตแตกตางกันที่ความรูฝมือและ
คุณธรรม)อันเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูผลสําเร็จของการรักษา หวังวาคูมือที่จัดทําขึ้นจากการสังเคราะหความรูจาก
ตําราการผาตัดที่มีมากมายรวมกับประสบการณผูเขียนจะเปนประโยชนตอการพัฒนาฝมือการผาตัดและชวยให
ผูเรียนเขาใจทักษะการผาตัดที่ถูกตองอยางรวดเร็วเพื่อประโยชนตอการรักษาผูปวยโรคทางระบบประสาท การ
ผาตัดนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปที่แพทยตองรูจักเลือกใชรักษาผูปวยแตละรายอยางเหมาะสมใหหายปวยพนความ
พิการและรอดตาย
อาจกลาวไดวาเทคโนโลยีแมจะเจริญล้ําหนาเพียงใด ทายที่สุดแลวไมมีเครื่องมือใดจะดีไปกวามือที่ใช
เครื่องมือนั้น(In the last there is no tool better than the hand that use it)

การผาตัดทางระบบประสาท(Neurological operation) อาจแบงเปน3ชนิด คือ
1.)การผาตัดสมอง(Cranial surgical technic)

การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ(Craniotomy&Craniectomy)
การผาตัดเจาะกะโหลกศีรษะใสสายระบายน้ําในโพรงสมอง(Ventriculostomy)
การผาตัดแกไขความผิดปกติแตกําเนิด(Cranial remodeling,Closure of encephalocole)
การผาตัดรักษาโรคตางๆ(Tramatic brain injury,CVA,Tumor,Abscess,Functional
Pain,Abnormal movement,Epilepsy)
2.)การผาตัดไขสันหลัง(Spine surgical technic)

การผาตัดไขสันหลัง (Spinal cord&Nerve root surgery)
การผาตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง(Discectomy,Discoplasty)
การผาตัดยึดกระดูกสันหลัง(Spinal stabilization)
3.)การผาตัดเสนประสาท(Nerve surgical technic)
การตอเสนประสาท(Nerve repair)
การผาตัดกอนเนื้องอกของปลอกประสาท( Resection of peripheral nerve sheath tumor)
การผาตัดแกไขการกดทับเสนประสาท(Release nerve entrapment technic)
การวางแผนกอนการผาตัด(Preoperative planning)
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงเพื่อใหการผาตัดประสบผลสําเร็จอยางดี นอกจากประสบการณและความรูความ
ชํานาญของศัลยแพทยแลว ผลสําเร็จเกิดจากการวางแผนที่ดี คือ
1.)ความเรงดวน,ความรุนแรงของโรค(Severity of disease,Time to operate) โรคที่มีอันตรายถึง
แกชีวิตควรรีบใหการรักษาอยางทันเวลา เชน กอนครอบครองพื้นที่ในกะโหลกศีรษะ (กอนเลือด,ฝ,เนื้องอก,ภาวะ
น้ําคั่งในโพรงสมอง)ซึ่งกอใหเกิดการเคลื่อนของเนื้อสมองกดกานสมองผูปวยหมดสติและหากไมรักษาจะ
เสียชีวิต(Brain herniation syndrome), กอนกดทับไขสันหลัง(Spinal cord compression)ควรผาตัด
เอากอนออกจากสมองและไขสันหลังกอนที่ผูปวยจะเกิดความพิการหรือเสียชีวิต ,ภาวะติดเชื้อทางระบบประสาท
ซึ่งกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตควรรับไวรักษาในรพ. ศัลยแพทยควรรูจักภาวะเรงดวนทางระบบประสาท
(Emergency condition) ซึ่งตองรักษาทันที ระยะเวลาที่การผาตัดแลวไดผลดี(Golden period)หากเลย
ระยะเวลานี้ไปแลว(Decompensation period)ผลการผาตัดมักไมดี
2.)สภาพรางกายของผูปวยที่จะรับการผาตัด(Preoperative evaluation&preparation) ควร
ประเมินความเสี่ยงตอการดมยาสลบและการผาตัด,โรคประจําตัวที่ผูปวยเปนอยู เชนโรคหัวใจ ลมเหลว,กลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด,โรคเลือดตางๆ ,โรคทางระบบอื่นๆ ที่มีผลตอการผาตัด ควรประเมินสภาพผูปวยกอนการผาตัด
อยางละเอียดดวยการซักประวัติ,ตรวจรางกายทุกระบบ และการสืบคนเพิ่มเติม เชน การตรวจเลือด(CBC,
FBS,BUN,Cr.,LFT),การตรวจเอ็กซเรยปอด(CXR),การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ(EKG),การตรวจ
คอมพิวเตอรสมอง(CT scan) หรือ ภาพสนามแมเหล็กไฟฟา(MRI) เปนตน ควรใหการรักษาโรคที่ตรวจพบ
หากเปนภาวะเรงดวนจําเปนตองรีบผาตัดควรแกไขและปองกันโรคตางๆไปพรอมกับการผาตัดรักษาโรค ใน

ผูปวยโรคลมชักหรือเปนผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการชักหลังผาตัด(Cortical lesion
hematoma,abscess,tumor) ควรใหยากันชัก
การเตรียมผุปวยกอนการผาตัด(Preparation) ควรงดน้ําและอาหารกอนการผาตัด(Nothing Per
Oral:NPO)อยางนอย6ชม.เพื่อปองกันการสําลักอาหาร ยกเวนกรณีฉุกเฉินที่ตองรักษาทันที ,ใหสารน้ําทางเสน
เลือดดํา(Intravenous(IV) fluid:0.9%NSS,5%D/NSS,Acetar,Linger lactate),เตรียมเลือดและ
สวนประกอบของเลือดที่ตองใช,เตรียมสายสวนปสสาวะ,เตรียมผิวหนังโดยการโกนผมหรือถาไมโกนสระผม
ดวยแชมพูฆาเชื้อโรค,เตรียมยาปฏิชีวนะ,ยาลดสมองบวม,ยารักษาโรคที่ผูปวยเปนเชน ยาลดความดันโลหิต,ยา
รักษาโรคเบาหวาน ,อธิบายขอมูลแกผูปวยเพื่อการยินยอมรับการผาตัดรักษา,การใหกําลังใจและเยี่ยมผูปวยกอน
การผาตัด(Preoperative visit,Psychological support) หากผูปวยกังวลมากหรือนอนไมหลับอาจใหยา
คลายกังวลหรือยานอนหลับในคืนกอนวันผาตัด
3.)การปองกันการติดเชื้อ(Prevention&treatment of Infection) ระบบประสาทพึ่งการปองกัน
ทางกายวิภาค(Anatomical barrier),มากกวาระบบภูมิคุมกัน(Cell mediated &Immunological
system) ดังนั้นควรผาตัดรักษาโรคที่กอใหเกิดชองทางที่เชื้อโรคจะแพรกระจายเขาสูระบบประสาท เชน รอย
โหว แตกําเนิด (Encephalocole,spinal dysrhaphism) ,บาดเจ็บที่สมองหรือไขสันหลัง(CSF
fistular) เปนตน และควรปองกันการติดเชื้อระหวางผาตัดโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ(Aseptic tecnic),รักษา
สาเหตุของการติดเชื้อ(Get rid source of infection) การผาตัดสมองที่เปน Clean wound ควรพิจารณา
Prophylaxis antibiotic เพื่อปองกันการติดเชื้อจากผิวหนัง ซึ่งมักจะใชยาเพียง24ชม.หลังผาตัด แตถาเปน
Contaminated wound เชน บาดเจ็บที่ศีรษะก็พิจารณาใหยารักษา(Treatment) ที่คลอบคลุมเชื้อที่จะ
กอใหเกิดโรค(Empirical therapy) ทั้งนี้เปนศิลปะในการใชยา(Escalation&Deescalation) ควร
เลือกใชยาอยางเหมาะสม และมีเหตุผล ใหยาที่ตรงกับเชื้อโรค(Culture&sensitivity)คํานึงถึงเภสัช
จลนศาสตร(Pharmacokinetic&Pharmacodynamic) และควรเลือกยาที่ผานเขาสูระบบประสาทไดดี
และระวังการกอใหเกิดเชื้อดื้อยา(Multidrug resistance) ระยะเวลาที่ใชยาขึ้นกับโรคที่เปน เชน ถาเปนฝอาจ
ใชยาเปนเวลานาน8สัปดาห เยื่อหุมสมองอักเสบ ประมาณ10วัน ระมัดระวังเชื้อดื้อยา และ การแพยา ถามีการแพ
ยาควรใชยาที่ผูปวยไมแพAlternative drugที่เหมาะสม
4.)กลไกการแข็งตัวของเลือดและภาวะที่เสียเลือด( Hematological disease &,bleeding
control)ปญหาที่ศัลยแพทยทุกทานตองเผชิญคือภาวะเลือดออก การผาตัดทําใหเสียเลือดไดและอาจเปน
อันตรายถึงชีวิต เวลาสวนใหญที่เสียไประหวางผาตัดนั้นใชไปกับการระงับเลือดที่ออก ศัลยแพทยควรประเมิน
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโรคตางๆกอนการผาตัด ควรตรวจเลือดและการแข็งตัวของเลือด และใหการรักษา
อยางเหมาะสม ควรเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือดอยางเพียงพอตอการผาตัดและการแกไขภาวะเสียเลือด
โดยเฉพาะภาวะ Massive transfusion &Consumptive coagulopathyที่อาจเกิดขึ้น และตองทราบ
วิธีการหามเลือดระหวางผาตัด(Bleeding control tecnic) เชน การกด,การผูก,การใชคีมหนีบ,การใชจี้ไฟฟา
เสนเลือด,การหามเลือดออกที่สวนตางๆผิวหนัง,กะโหลกศีรษะ,เยื่อหุมสมอง,เสนเลือดดําและแดง , การใชวัสดุ
หามเลือด (Bleeding control material :Fibrin glue,gelfoam,surgical etc.) ปจจุบันมีการพัฒนา
ทั้งเทคนิดการผาตัด (Minimal invasive) ยาและวัสดุหามเลือด ซึ่งศัลยแพทยควรรูจักอยางดี
5.)วิธีการผาตัดซึ่งลดการทําลายอวัยวะตางๆ,เครื่องมือผาตัดที่จะใช(Appropriated surgical
approach & Technic,Surgical instrument) ศัลยแพทยควรรูจักโรคและวิธีการผาตัดที่เหมาะสม

ตอการรักษาโรคนั้น ควรเลือกชองทางเขาหารอยโรคที่ดีที่สุด คือ ระยะทางสั้นที่สุด,ปลอดภัยที่สุด ทําลายเนื้อเยื่อ
นอยที่สุด,หลีกเลี่ยงการเสียเลือด ,ควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตอการผาตัดใหไดผลการรักษาที่ดีที่สุด
6.)ความชํานาญทักษะการผาตัดและประสบการณของศัลยแพทย(Surgical skill&Experience)
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการผาตัด ดังกลาวไวแลววาศัลยแพทยแตกตางกันที่ความรูและฝมือ ควรฝกมือใหมีทักษะ
ทางการผาตัดอยางดี หากยังไมมีประสบการณควรฝกซอมการผาตัดเสมือนจริงใน ศพ (Cadaver),หุนจําลอง
(Model) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร(3D Computer) ซึ่งจําลองรอยโรคและฝกซอมการผาตัดกอนการ
ผาตัดจริงในมนุษยเพื่อลดขอผิดพลาดจากแพทย(Iatrogenic complication) ซึ่งชวยสรางประสบการณ, เพิ่ม
ความเขาใจรอยโรค,ความมั่นใจและ ทักษะความชํานาญกอนการผาตัดจริง

รูปการฝกผาตัดหุนจําลองเพื่อการผาตัดทางระบบประสาท
7.)การวางแผนการผาตัดอยางรอบคอบ(Appropriated Operative planning)ศัลยแพทยควร

วางแผนการผาตัดอยางรอบคอบและรัดกุม ตั้งแตชองทางที่จะเขาและสิ่งกีดขวางที่สําคัญ(Surgical
Approach),ความเขาใจทางกายวิภาคของอวัยวะตําแหนงตางๆของสมอง เทียบเคียงกับกายวิภาคที่เห็นภายนอก
(Surface anatomy)เพื่อความแมนยําในการผาตัดเขาหารอยโรคใชตําแหนงอางอิงที่กะโหลกที่นูนเดน เชน
กระดูกหวางคิ้ว(Nasion)ถึงกระดูกทายทอย(External occipital protuberance) จุดยอดของศีรษะ
(Vertex) กระดูกโหนกแกม(Zygoma) ใบหู(Pinna) เปนตําแหนงอางอิงเพื่อกําหนดตําแหนงในสมอง
ปจจุบันมีเครื่องกําหนดตําแหนงในสมองดวยภาพ3มิติ (Stereotacic navigator)ชวยใหการผาตัดเขาหาที่
หมายแมนยําขึ้น และหลีกเลี่ยงการทําลายสวนสําคัญ(Eloquent area)ในสมองและไขสันหลัง มีเครื่องมือที่
ชวยตรวจการทํางานของระบบประสาทระหวางผาตัด(Intraoperative monitor )เชน เครื่องตรวจ
สัญญาณไฟฟา(Electrical monitoring:Evoke potential,Electrial stimulation)ชวยปองกันการ
ทําลายสวนสําคัญของการนําสัญญาณประสาทโดยแสดงคาเปนกราฟของคลื่นไฟฟา ,เครื่องตรวจสนามแมเหล็ก
ไฟฟา(Intraoperative MRI)แสดงภาพภายในกะโหลกศีรษะ,ควรรูจักเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับการ
ผาตัด, วิธีการผาตัดที่ดีและเหมาะสมตอการักษาโรคแตละชนิด,ปจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสราง
ภาพ3มิติเสมือนจริง(Computer assist 3D operative simulator)เพื่อซอมการผาตัดกอนการผาตัดจริง,
การปองกันและแกไขโรคแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นระหวางผาตัดและหลังผาตัด(Unexpected
complication management) ควรรูโรคแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นขณะผาตัดและหลังผาตัดและเตรียมการ
วางแผนการแกไขลวงหนาซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณตางๆก็สามารถแกไขไดทันเวลา เพื่อใหการผาตัดประสบ
ความสําเร็จผูปวยไมมีความพิการหรือเสียชีวิต
8.) การผาตัดรักษาอยางมีจริยธรรมและการดูแลผูปวยแบบองครวม ,ศิลปะของการผาตัด(Ethical
aspect Biopsychosoial treatment )

ศาสตร(Science)ที่ศัลยแพทยตองรูคือทุกเรื่องทุกดานของโรคตางๆ,วิธีการตรวจวินิจฉัย,รักษาดวยยา
ผาตัด เทคนิคการผาตัด การแกไขโรคแทรกซอนตางๆเปนอยางดี มีทั้งความรูและฝมือ(Neurosurgeon is
the neurologist that can operate)
ศิลปะ(State of the art:neurological surgery)ของการรักษาอันเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่งตอ

การประสบความสําเร็จ และทําใหศัลยแพทยมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงในระดับของความเปนแพทยที่แทจริง
(Professionalism ) ไดแก การผาตัดรักษาอยางมีมาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการ(Competency ),
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ(Good communication),อธิบายรายละเอียดของโรคและวิธีการผาตัดแกผูปวย
และญาติ เพื่อการยินยอมรับการรักษา(Informed&consent) ,อธิบายผลการผาตัด โรคแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้น(Tell the truth),รูจักสิทธิผูปวยและการรักษาความลับ(Confidentiality&privacy) ,การดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย(End of life care)เปนการรักษาแบบองครวมที่คํานึงถึงความเปนมนุษย ใจเขาใจเรา
(Sympathy&Empathy, humanized health care) ดูแลทั้งดานรางกาย จิตวิญญาณ เศรษฐานะสังคม
(Hollistic care) ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ดี(Good relationship)และความเชื่อถือไววางใจ
(Trust)ศรัทธา(Believe)ที่ผูปวยมีตอศัลยแพทย(ที่มีทั้งสมองและหัวใจ) อันเปนศิลปะในการผาตัดรักษาโรค
ปองกันและแกไขปญหาการฟองรองเมื่อเกิดขอผิดพลาดและรูจักที่จะเรียนรูจากขอผิดพลาด(Learn from the
fault)เพื่อผลการผาตัดที่เปนเลิศ(Excellent result)
ปจจัยที่มีผลตอการรักษา ซึ่งถาสามารถควบคุมปจจัยเหลานี้ไดจะทําใหการผาตัดประสบความสําเร็จมี
ผลการรักษาที่ดีและพยากรณโรคไดอยางแมนยํา ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวยศัลยกรรม
1.ความรุนแรงของโรค(Severity of disease)
2.สภาพรางกายของผูปวย(Patient condition)
3.โรคแทรกซอน(Complication) โรคแทรกซอนจากขอผิดพลาดของศัลยแพทย(Iatrogenic
complication) ,โรคแทรกซอนที่ไมไดเกิดจากศัลยแพทย(Noniatrogenic complication)
4.คุณภาพของการรักษา(Treatment quality) มาตรฐานการรักษา(Standard of treatment)
,ความพรอมของรพ.ระดับตางๆ แพทยเฉพาะทาง,เครื่องมือ(Level of hospital)
,ความสามารถของศัลแพทย(Surgical competency,skill,experience,ethic)
การวางแผนเพื่อความปลอดภัยของผูปวย SIMPLE PLAN

Surgical Safety ผาตัดอยางปลอดภัย ถูกคน ถูกขาง ถูกตําแหนง ถูกโรค ถูกวิธี มีขอผิดพลาดนอยไมกอใหเกิด
ความพิการ ลดอัตราตายและโรคแทรกซอน

Infectious control การเฝาระวังควบคุมการติดเชื้อ ลดอัตราการติดเชื้อ
Medical safety ,Moral การใหยา ถูกกับโรค ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกคน ถูกเวลา ปองกันและแกไขโรคแทรก
ซอน ถูกและคุมคา ถูกจริยธรรม

Process of patient care กระบวนการดูแลผูปวยตั้งแตเดินเขามารับการรักษาจนกลับบานหรือสงตอไปยัง
รพ.อื่น มีความปลอดภัย มีการวางแผนการดูแลผูปวยอยางมีขั้นตอน(Care map,Clinical Practice
Guideline:CPG) ,มีการบันทึกขอมูลที่เปนหลักฐานทางการแพทยอยางครบถวนสมบูรณ

มีการทบทวนประเมินผลกระบวนการตางๆ การศึกษาวิจัยและใชผลการศึกษาในการวางแผนและดําเนินการ
แกปญหา

Line การดูแลสายตางๆที่เชื่อมตอกับผูปวย เชน สายน้ําเกลือ สายสวนหรือสายระบายของเหลวตางๆ ทอชวย
หายใจ

Emergency response การดูแลรักษาผูปวยภาวะฉุกเฉิน อยางถูกตอง เหมาะสมและ ทันเวลา
เพื่อสรางความมั่นใจและความประทับใจแกผูปวยและญาติในเรื่องความปลอดภัย และบริการที่มีประสิทธิภาพ
ประหยัดคุมคา ปองกันและแกปญหาการฟองรองที่ตนเหตุ
ศัลยแพทยควรหมั่นฝกฝนตนเองใหมีความรู,ฝมือ,และจริยธรรม มีศิลปะดังกลาวเพื่อเขาถึงหัวใจของ
การรักษาโรคใหผูปวยพนความพิการ,รอดตาย และมีความสุขกับชวงเวลาที่เหลืออยู ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน
การเปนศัลยแพทยที่ดี ศัลยแพทยที่ดีจะมีทั้งความรู ทักษะ จริยธรรม และสามารถทํานายผลไดอยางแมนยํา มี
สมองและหัวใจของความเปนมนุษย

1.)การผาตัดสมอง(Cranial operative technic)
หลักการสําคัญ(General principle for cranial operation))คือ
1.)การตัดพยาธิสภาพทั้งหมดหรือเอาออกใหมากที่สุดโดยทําลายเนื่อสมองนอยที่สุด
(Maximized lesionectomy with minimal neurological injury)
2.)การลดการทําลายสมอง,เสนประสาท,เสนเลือด(Preserve brain function)
3.)การลดความดันในกะโหลกศีรษะและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง(Decreased Intracranial
Pressure&Increased Cerebral blood flow)
4.)การหามเลือดและลดปริมาณเลือดที่เลี้ยงพยาธิสภาพ(Bleeding control,decreased
pathological blood supply)
5.)การรักษากลไกปองกันทางกายวิภาคและซอมแซมรอยรั่วในระบบประสาท(Restore
normal anatomical barrier&Repair CSF fistular)
6.) ผาตัดอยางประณีต(Meticulous technic)
7.)การวางแผนผาตัดที่ดี(Good surgical planing)

การพิจารณาเลือกวิธีผาตัดขึ้นกับ ชนิดพยาธิสภาพ(โรคทีต่ องรักษาดวยการผาตัด), ตําแหนง, ขนาดของ
พยาธิสภาพนั้น ซึ่งเทคนิดการผาตัดแตกตางกัน
พยาธิสภาพในกะโหลกศีรษะที่ตองผาตัดรักษา อาจแบงเปน 3ชนิด

1.)พยาธิสภาพที่ทําใหเกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูง(Increased Intracranial pressure)

แบงเปน 4ชนิด
1. กอนครอบครองพื้นที่ในกะโหลกศีรษะ(Intracranial mass lesion) กอนเนื้องอก,

กอนเลือด,กอนฝ :
ผาตัดเปดกะโหลกหรือเจาะกะโหลกเพื่อเอากอนออก(Resection of mass lesion,remove
tumor,evacuated blood clot,aspirate or excision of abscess)
2. น้ําคั่งในโพรงสมอง(Hydrocephalus) ผาตัดเปลี่ยนทางเดินน้ําในโพรงสมอง(CSF
diversion)โดยใสสายระบายน้ําที่คั่งในโพรงสมองออกนอกรางกาย(External ventricular
drainage,ventriculostomy) หรือผาตัดใสสายระบายน้ําในโพรงสมองลงชองวางของรางกาย
(Ventriculoperitoneal (VP) shunt,Ventriculoatrial(VA) shunt,Ventriculopleural
shunt,Lumboperitoneal(LP) shunt,Third ventriculostomy,Cisternalperitoneal
shunt(Torkildsen) shunt,Cystoperitoneal shunt ) ผาตัดแกไขสาเหตุที่ทําใหเกิดการอุดตันทางเดิน

น้ําหลอสมอง(Correct the cause of hydrocephalus ,open CSF pathway)
3. ภาวะสมองบวมและขาดเลือด(Cerebral swelling &Cerebral ischemia)
จากสาเหตุตางๆ เชน โรคหลอดเลือดสมอง(CVA)สมองขาดเลือด(Massive cerebral infarction),เสน
เลือดแดง อุดตัน(Embolism,Thrombosis,Carotid stenosis),เสนเลือดดําอุดตัน(Venous sinus
thrombosis occlusion& infarction),บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง(Severe brain contusion), ผาตัดลด
ความดันในกะโหลกศีรษะ(Decompressive craniectomy),ผาตัดรักษาโรคของเสนเลือดสมอง : ผาตัด
ขยายเสนเลือด(Carotid enarterectomy,Endovascular Angioplasty,Venous thrombectomy),
ผาตัดตอเสนเลือด(Vascular bypass,anastomosis),ผาตัดรักษาเสนเลือดโปงพอง(Clipping of
cerebral aneurysm),ผาตัดรักษาเสนเลือดผิดปกติในสมอง(Resection of
AVM,AVF,Cavernoma)
4.ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงที่ไมทราบสาเหตุ(Idiopathic intracranial
hypertension) ผาตัดลดความดันในกะโหลกศีรษะ(Decompressive craniectomy) ผาตัดลดความดัน

ที่เสนประสาทตา(optic nerve sheath fenestration),ผาตัดใสสายระบายน้ําในโพรงสมองลงชองทอง
(VP shunt insertion) ผาตัดใสเครื่องวัดความดันในกะโหลกศีรษะ(Burr hole insertion of ICP
monitoring)
2.)พยาธิสภาพที่ทําใหการทํางานของระบบประสาทผิดปกติ(Functional abnormality)

กลุมอาการปวด(Pain) Trigeminal neuralgia,Occipital neuralgia,Postherpetic
neuralgia ,Pathologic pain ผาตัดแกไขการกดเสนประสาท(Microvascular decompression),
ผาตัดกระตุนสมอง(Deep brainstimulation),ผาตัดทําลายการนําสัญญาณประสาท(Ablative surgery:
Thalamotomy,Tractotomy,Cordotomy,Neurectomy,Selective trigeminal nerve
ablation with thermal,electrical,ballon)
กลุมอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ(Abnormal movement) และความผิดปกติทางจิตเวช
(Psychiatric disorder)ผาตัดรักษามี2 วิธี
1. ผาตัดทําลายเสนทางการกระจายสัญญาณประสาท(Ablative surgery)
Thalamotomy,Pallidotomy,Lobotomy

2.ผาตัดใสเครื่องกระตุนสมอง(Deep brainstimulation) รักษาParkinson disease ที่ไมตอบสนอง

ตอยา
กลุมอาการชัก(Intractable epilepsy) อาการชักที่ไมตอบสนองตอการใชยากันชัก หรือ
อาการชักที่มีสาเหตุจากพยาธิสภาพสมอง เชนเนื้องอกสมอง,ฝในสมอง,เลือดออกในสมองเปนตน โรคลมชักมี
วิธีการผาตัด2วิธี
1.ผาตัดสวนที่กอใหชักหรือทําลายเสนทางการกระจายสัญญาณประสาท (Ablative surgery) ผาตัดเอา
พยาธิสภาพที่ทําใหชักออก(:Lesionectomy, Hemispherectomy,Hippocampectomy,Temporal
lobe resection) ผาตัดทําลายเสนทางการนําสัญญาณประสาท(Corpus callosotomy,Subpial
resection),
2.ผาตัดใสเครื่องกระตุนประสาท(Stimulation)ผาตัดใสเครื่องกระตุนVagus nerve (Vagus nerve
stimulation)
3.)พยาธิสภาพแตกําเนิด(Congenital anomaly) ความผิดปกติของกะโหลก(skull
abnormality&defect:Craniosynostosis,Encephalocole,Platybasia,Chiari
malformatiom) ผาตัดเพื่อความสวยงาม,ลดการกดสมอง,ปดรอยรั่วในระบบประสาท
(Cosmetic,Decompression,Closure of defect) ผาตัดแกไขรูปทรงขนาดของกะโหลกและใบหนา
(Cranial remodeling with or without facial reconstruction,Craniectomy),ผาตัดปดรอยรั่ว

ในระบบประสาท(Closure of encephalocole CSF fistular,Cranioplasty),ผาตัดลดการกดสมอง
(Posterior fossa decompression in Chiari malformation)

หรืออาจแบงชนิดของการผาตัดตามสาเหตุของโรคผาตัดรักษา
บาดเจ็บที่ศีรษะ, เสนเลือดสมอง, เนื้องอกสมอง, ฝในสมอง,น้ําคั่งในโพรงสมอง, ความพิการแตกําเนิด,
อาการปวด,การเคลื่อนไหวผิดปกติ, ลมชัก
ตําแหนงของพยาธิสภาพ(Site of pathological lesion)
พยาธิสภาพเกิดขึ้นหลายตําแหนงและวิธีผาตัดรักษา ไดแก
หนังศีรษะ(Scalp) โรคติดเชื้อ(Abscess),บาดเจ็บที่หนังศีรษะ(Scalp injury),เนื้องอกของ
ผิวหนัง(Tumor),เสนเลือดผิวหนังผิดปกติ(Scalp Arteriovenous Fistular:AVF)
ผาตัดระบายฝหนอง(Abscess drainage),ตัดกอนเนื้องอกออก (Resection of tumor),เย็บแผล และ
ผาตัด โยกผิวหนัง(Suture of scalp laceration,Scalp flap closure of scalp defect),ผาตัดเอาเสน
เลือดผิดปกติออก(Resection of Scalp AVF)
กะโหลกศีรษะ(Skull) โรคติดเชื้อ(Osteomyelitis),บาดเจ็บที่กะโหลก(Skull fracture),
เนื้องอกของกะโหลก(SkullTumor),ความพิการแตกําเนิด(Skull defect,deformity)
ผาตัดเอากะโหลกที่ติดเชื้อ, แตกยุบ(Depressed skull fracture),มีเนื้องอกออก(Craniectomy),ผาตัด
แกไขความผิดปกติแตกําเนิด(Closure of skull defect,Cranial remodeling)
เยื่อหุมสมอง(Mininges) เนื้องอกของเยื่อบุสมอง(Meningioma),เสนเลือดผิดปกติของเยื่อบุ
สมอง(Dural AVF),รอยรั่วของเยื่อบุสมองจากการบาดเจ็บหรือความพิการแตกําเนิด(Dural ,CSF
fistular)

ผาตัดเอาเนื้องอกออก(Resection of meningioma),ผาตัดเอาเสนเลือดผิดปกติออก(Resection of
Dural AVF),ผาตัดซอมรอยรั่วของเยื่อบุสมอง
ชองวาง(Dural space) หนอง หรือเลือดออกเหนือเยื่อบุสมอง(Epidural
Hematoma,abscess) ใตเยื่อบุสมอง(Subdural hematoma abscess)
ผาตัดเปดหรือเจาะกะโหลกเอากอนเลือดหรือหนองออก(Craniectomy evacuated blood
clot,abscess or Burr hole irrigation of old blood, aspirate of abscess)
เนื้อสมอง(Brain parenchyma) โรคติดเชื้อ(Brain abscess),บาดเจ็บที่สมอง(Cerebral
contusion,hemorrhage),เนื้องอกของสมอง(Brain Tumor),ความพิการแตกําเนิด(Congenital
anomaly),จุดกําเนิดลมชัก(Epileptogenic foci)

ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ เอาฝหนอง,กอนเลือด,เนื้องอกออก(Craniotomy or craniectomy remove
abscess,hematoma,tumor ,epileptogenic lesion, Burr hole aspiration
abscess,hematoma) ผาตัดแกไขความพิการแตกําเนิด(Operation for congenital malformation)

โพรงสมอง(Ventricle) น้ําคั่งในโพรงสมอง(Hydrocephalus),เนื้องอกในโพรงสมอง
(Intraventricular tumor),เลือดออกในโพรงสมอง(Intraventricular hemorrhage),ฝในโพรงสมอง
(Ventriculitis)

ผาตัดเจาะกะโหลกศีรษะใสสายระบายน้ํา,เลือด,หนองออกจากโพรงสมอง(Burr hole
,Ventriculostomy,External ventricular drainage:EVD,Ventriculoperitoneal Shunt),
ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะเอากอนเนื้องอกในพรงสมองออก(Craniotomy remove tumor)

เสนเลือดสมอง(Cerebral vessel) โรคหลอดเลือดสมอง(CVA) เสนเลือดอุดตัน(Cerebral
vessel occlusion :Thrombosis,Embolism),เสนเลือดแตก(Hypertensive,Non hypertensive
hemorrhage) เสนเลือดโปงพองในสมอง(Cerebral aneurysm),เสนเลือดผิดปกติในสมอง
(Arteriovenous malformation:AVM,Carvernous angioma)
ผาตัดเปดเสนเลือดอุดดัน หรือ ตัดตอเสนเลือด(Carotid endarterectomy,Angioplasty,Venous
thrombectomy,Vascular bypass&anastomosis) ผาตัดรักษาเสนเลือดโปงพองในสมอง(Cerebral
aneurysm clipping,wrapping) ผาตัดเอาเสนเลือดผิดปกติในสมองออก(Resection of
AVM,Carvernous angioma)
เสนประสาท(Cranial nerve) เสนประสาทสมองถูกกดทับ(Nerve compression:
Trigeminal neuralgia,Occipital neuralgia,Hemifacial spasm),เนื้องอกของปลอกเสนประสาท

สมอง(Schwannoma)
ผาตัดแกไขการกดทับเสนประสาทสมอง(Microvascular decompression:MVD) ,ผาตัดเอากอนเนื้อ
งอกออก(Resection of tumor)
ตอมใตสมอง(Pituitary gland) ผาตัดเนื้องอกตอมใตสมอง(Transcranial,Transnasal
:sublabial,submucosa,endonasal endoscopic),ผาตัดรักษาภาวะEmpty sellar syndromeหรือ
กอนบริเวณSellar
ขนาดของพยาธิสภาพ(Size of pathological lesion)

ขนาดของพยาธิสภาพมีผลตอทั้งอาการแสดงของความผิดปกติทางระบบประสาท ,ความรุนแรงและความเรงดวน
ของการผาตัดรักษา กอนที่มีขนาดใหญ(Large,Mass effect)มีอันตรายถึงชีวิตตองรีบใหการรักษาเรงดวน
(Emergency treatment)อาจจําเปนตองเปดกะโหลกศีรษะขนาดใหญพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ
กอนขนาดกลางหรือขนาดเล็กมีเวลาที่จะวางแผนเตรียมการผาตัด(Elective surgery)
ขั้นตอนการผาตัด
การผาตัดสมองตองเปดสวนที่ปกปองสมองเปนชั้นๆ ไดแก ผิวหนัง,กลามเนื้อ,กะโหลกศีรษะ,เยื่อหุม
สมอง ตามลําดับและตองมีการหามเลือดทุกชั้นที่ผาตัด และระมัดระวังโรคแทรกซอนจากการติดเชื้อ(Aseptic
tecnic)
1.)การวางแผนกอนการผาตัด(Preoperative planning)ดังกลาวไวตอนตน ควรดูแลผูปวยแบบ

องครวม สรางความสัมพันธที่ดีกับผูปวยและญาติ อธิบายขอมูลตางๆอยางเหมาะสม ซักประวัติตรวจรางกายและ
สืบคนเพิ่มเติมอยางละเอียด วางแผนผาตัดอยางรอบคอบรัดกุม เตรียมการปองกันและรักษาโรคแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้น
2.)การเลือกวิธีระงับความรูสึก(Anesthesia) การระงับปวดเฉพาะที่(Local anenesthesia),การ
ดมยาสลบ(General anesthesia) การผาตัดสมองสวนใหญใชการดมยาสลบ
การระงับปวดเฉพาะที่มักใชในกรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงตอการดมยาสลบหรือการผาตัดที่ตองใหผูปวยตื่น
( Awake craniotomy) เพื่อทดสอบดานภาษาหรือการเคลื่อนไหวเมื่อตองผาตัดในตําแหนงสําคัญ
(Eloquent area)เชน ตําแหนงที่ควบคุมกลามเนื้อและภาษาในสมองดานที่เดน หรือการผาตัดเจาะกะโหลก
(Burr hole)ใสสายระบายน้ําในโพรงสมอง ,ใสเครื่องวัดความดันในกะโหลกศีรษะ,ระบายเลือดเกาใตเยื่อบุ
สมอง หรือการผาตัดStereotactic surgery เพื่อBiopsy,Aspirate pus,hematoma
3.) การเลือกเครื่องมือที่จะใชผาตัด(Surgical instrument)จัดเตรียมเครื่องมือเปนชุดใหพรอมใช
งานที่ตองการ เชน ชุดเปดกะโหลก,ชุดเปดกระดูกสันหลัง,ชุดผาตัดจุลศัลยกรรม, กลองขยายสําหรับการผาตัด ,
ชุดยึดศีรษะ,ชุดดึงรั้งสมอง,เครื่องมือกําหนดตําแหนงในสมอง ,เครื่องIntraoperative monitoring,กลอง
Endoscope เปนตน เครื่องมือตางๆตองปราศจากเชื้อ(Sterile instrument)หรือมีการปองกันการ
ปนเปอนเชนการใชถุงคลุมกลอง เปนตน
4.)การจัดทาผูปวย(Patient positioning) ทาสําหรับการผาตัด ทานั่ง ทากึ่งนั่ง ทานอนหงาย, หนา
ตรง,บิดหัว, ทาตะแคง,ตะแคงกึ่งคว่ํา,ทาคว่ําหนา) ซึ่งจัดทาใหเหมาะสมสําหรับการผาตัดแตละตําแหนงของ
สมอง ควรยึดศีรษะติดกับเตียงผาตัด โดยใชเครื่องยึดศีรษะ(Mayfield head clamp)หรือวางศีรษะบนหมอ
รองศีรษะรูปเกือกมา(Horse shoe head rest)แลวใชเทปกาวพาดทับบริเวณเหนือริมฝปาก(Maxillary
bone)ยึดศีรษะกับเตียง ซึ่งเตียงผาตัดสามารถปรับทาหรือเอียง เพื่อใหมีมุมมองที่ดีและมีชองทางสําหรับทําผาตัด
มากที่สุด ระมัดระวังโรคแทรกซอน เชนการเสียเลือด ควรใหศีรษะสูงกวาระดับหัวใจเพื่อใหเลือดดําไหลกลับเขา
หัวใจไดดีขึ้นชวยลดการบวมของสมองจากเลือดดําคั่ง,ในทานั่งหรือกึ่งนั่งระวังAir embolismควรหามเลือด
อยางรวดเร็ว ,การกดทับหรือดึงรั้งเสนประสาท ไมควรบิดคอมากเกินไปเพราะจะดึงรั้งเสนประสาท และลดการ
ไหลเวียนเลือดดําผานJugular veinถาจะบิดคอควรหนุนไหลขึ้นดวยหมอนรองใตไหล,การปองกันแผลกดทับ
เมื่อตองผาตัดเปนเวลานาน ควรมีเจล,หมอนยางรองรับสวนที่กดทับ

5.) การเตรียมผิวหนังตองมีการฟอกหรือใชยาฆาเชื้อ(Skin preparation) อาจผาตัดโดยโกนผม
(Shaving)ทั้งศีรษะ,โกนผมบางสวนหรือไมโกนผม(Non shaving) ถาไมโกนผมควรสระผมดวยแชมพูฆา

เชื้อกอนผาตัด ทําความสะอาดผิวหนังและใชยาฆาเชื้อทาบริเวณที่จะทําผาตัด

6.) การปูผาปราศจากเชื้อ เพื่อปองกันการปนเปอนของเครื่องมือผาตัดกับสิ่งแวดลอม(Surgical
drape) มีผาปูปราศจากเชื้อสําเร็จรูปใชแลวทิ้ง และผาปูที่นํากลับมาใชใหม ควรปูผาเพื่อปองกันการปนเปอน

บริเวณที่จะผาตัดซึ่งปราศจากเชื้อจากบริเวณโดยรอบที่ไมไดฆาเชื้อ
7.) การวางแผนลงมีดที่ผิวหนังที่(Surgical incision) ควรวาดแนวผาตัดดวยสีปราศจากเชื้อ
(Skin marker)ครอบคลุมสวนของกะโหลกศีรษะที่จะเปด ควรลงมีดผาตัดโดยไมตัดเสนเลือดและ

เสนประสาทสําคัญที่เลี้ยงผิวหนังที่จะเปด ไมควรลงมีดออกนอกไรผมซึ่งจะทําใหเกิดแผลเปนที่เห็นชัดทําใหเสีย
โฉม การลงมีดมีหลายวิธี ขึ้นกับตําแหนง,พยาธิสภาพและวิธีที่จะผาตัด เชน เปนเสนตรง(Linear) เชน การ
ผาตัดใสสายระบายน้ําในโพรงสมองออกนอกรางกาย(Ventriculostomy), เปนเสนโคง(Curvilinear),
เปนรูปตัวยู(U or Inverted u shape) ,รูปตัวS เชน การเปดเขาหาCPA Posterior fossa ,รูป
เครื่องหมายคําถาม(Question mark) ซึ่งใชกับการเปดกะโหลกลดความดันในกะโหลกศีรษะและการผาตัด
รักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ(Standard Traumatic scalp flap),รูปไมฮอกกี้(Hockey stick ) เชน การผาตัด
Posterior fossa

8.)การเปดหนังศีรษะ(Scalp retraction &hanging) หลังจากลงมีดแลวการเปดหนังศีรษะมี
2 วิธี คือ เปดหนังศีรษะพรอมกับกลามเนื้อTemporalis muscleแยกจากกะโหลกศีรษะ,เปดหนังศีรษะกอน

แลวเปดกลามเนื้อTemporalis muscle ระมัดระวังที่จะไมทําลายเสนประสาทเลี้ยงใบหนา(CN.7) เมื่อเปด
หนังศีรษะแลวใหดึงรั้งไวดวย ตะขอเกี่ยว(Fish hook)หรือใชคีมหนีบผา(Towel clamp)หรือเย็บกลามเนื้อ
กับหนังยาง(Suture)แลวใชคีมหนีบผาเกี่ยวดึงไปยึดติดกับผาที่ปูเหนือบริเวณที่จะผาตัด เพื่อเปดใหเห็นสวน
ของกะโหลกที่จะผาตัดมากที่สุด ควรระมัดระวังไมใหเกิดการกดเสนเลือดที่หนังศีรษะจนผิวหนังขาดเลือด
(Scalp flap necrosis) อาจใชผากอซชุบน้ําหอหุมสวนผิวหนังที่ดึงรั้ง

9.)การหามเลือดที่ผิวหนัง(Scalp bleeding control) มีหลายวิธี เชน ใชคีมจับเสนเลือดคีบที่
galeal หลายอันแลวมัดรวมกันเพื่อใหมีการถวงกดเสนเลือดที่หนังศีรษะ ,ปจจุบันมีคลิปหนีบขอบแผลเพื่อหาม

เลือด ในเด็กใช Children hospital clip,ผูใหญใชRaney clip ,อาจใชจี้ไฟฟาชวยหามเลือด,หรือถาจําเปน
อาจจะตองผูกเสนเลือดที่มาเลี้ยงเชน Superficial temporal artery(ไมควรผูกโดยไมจําเปนเนื่องจากอาจใช
ในการผาตัดตอเสนเลือดจากภายนอกกะโหลกมาตอกับภายในเสนเลือดสมอง)

10.)การเปดกะโหลกศีรษะ(Craniotomy&Craniectomy) ควรพิจารณาถึงชนิด
(Type),ตําแหนงและชองทางที่จะเขาหาพยาธิสภาพ(Site&Surgical approach),ขนาดของกะโหลก
(Size)ที่จะเปดดังนี้
1.)ชนิดของการเปดกะโหลกศีรษะ(Type)
Craniotomy คือการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะแลวปดกะโหลก การเปดแลวปดมี2 แบบ
Osteoplastic flapเปดกะโหลกโดยชิ้นกะโหลกมีกลามเนื้อติดยึดระหวางกระโหลกที่ตัดออก

กับกะโหลกเดิม
Free bone flap เปดกะโหลกออกจากที่เดิมทั้งชิ้น ปจจุบันนิยมเปดกะโหลกแบบนี้
Craniectomy คือการผาตัดเปดกะโหลกแลวไมปด มี2ชนิด
Primary decompressive craniectomy เนื่องจากมีพยาธิสภาพที่ทําใหสมองบวมปด

กะโหลกไมได(เชน บาดเจ็บที่ศีรษะ)
Secondary decompressive craniectomy เปดกะโหลกเพื่อรักษาภาวะความดันใน

กะโหลกศีรษะสูงซึ่งไมตอบสนองตอวิธีอื่น(Intractable intracranial hypertension)
Cranioplastyคือ การผาตัดปดกะโหลกศีรษะในภายหลัง โดยทั่วไปจะผาตัดปดกะโหลกเมื่อสมองยุบ
บวม และไมมีการติดเชื้อที่ระบบตางๆของรางกาย โดยระยะเวลาประมาณ1-6เดือนหลังผาตัดเปดกะโหลกครั้ง
แรกเพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยใชกะโหลกเดิมที่แชแข็งเก็บไว,กระดูกจากตําแหนงอื่น เชน กะโหลก
สวนOuter table ขางเคียง กระดูกซี่โครง หรือใชกะโหลกศีรษะเทียม(Methylmethracrylate)
2.)ตําแหนงของการเปดกะโหลกและชองทางเขาหาพยาธิสภาพในกะโหลกศีรษะ(Site&Surgical
approach)

วางแผนการผาตัดเลือกชองทางที่จะเขาหาพยาธิสภาพในกะโหลก ซึ่งควรเลือกทางที่ดีที่สุด คือ ระยะทาง
สั้นที่สุด, มีการดึงรั้งสมองหรือทําลายเนื้อสมองนอยที่สุด ,หลีกเลี่ยงสวนสําคัญของสมอง ทั้งนี้ขึ้นกับความ
ชํานาญและประสบการณของศัลยแพทย ทางที่เลือก ผาน
1.)กะโหลกศีรษะสวนบน(Cranial vault) เปดกะโหลกศีรษะผานสวนของกะโหลกใดก็เรียกชื่อ
ตามสวนนั้นเชน Fronto temporo parietal craniectomy เพื่อผาตัดรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ
,Bifrontal,frontal, fronto temporal or pterional craniotomy,subtemporal,suboccipital
craniectomy
2.)กะโหลกศีรษะสวนฐาน(Skull base)การผาตัดรักษาพยาธิสภาพที่อยูบริเวณฐานกะโหลก มีหลาย

ชองทางขึ้นกับตําแหนงพยาธิสภาพ
ฐานกะโหลกหนา(Anterior cranial fossa) ผานทางSubfronatal, Transbasal orbital or
orbitozygomatic

ฐานกะโหลกสวนกลาง(Middle cranial fossa) ผานทางSubtemporal, Transsphenoid
ฐานกะโหลกสวนหลัง (Posterior fossa) พยาธิสภาพอยูดานหนา Clivus ผานใบหนา
Transfacial, Transoral พยาธิสภาพอยูดานขางSuboccipital
retrosigmoid,Transpetrosal,Translabyrinthine,Transmastoid
retrolabyrinthine,Farlateral ,Transcondylar
3.)ขนาดของกะโหลกที่จะเปด(Size)ขึ้นกับพยาธิสภาพของแตละโรค ควรเปดกะโหลกศีรษะใหตรงกับ

ตําแหนงพยาธิสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพ อาจแบงขนาดเทียบเคียงกับพยาธิสภาพ
ขนาดใหญ(Large size craniectomy)ในกรณีที่คาดวาสมองจะบวมมากเชน สมองขาดเลือด
(Large cerebral infarction),บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง(Acute subdural hematoma,cerebral
contusion with brain herniation),เนื้องอกสมองขนาดใหญ(Large brain tumor with brain
herniation),ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา(Intractable
intracranial hypertension) จําเปนตองเปดกะโหลกขนาดใหญ(Large craniectomy)เพื่อลดความดัน
ในกะโหลกศีรษะ(Decompressive craniectomy)ซึ่งขนาดที่เหมาะสมยังไมมีการกําหนดชัดเจน ควรเปด
ใหเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 ซม.ในกรณีที่จะทําการลดความดันในกะโหลกศีรษะ(Secondary
decompressive craniectomy)อาจเปดสวนของกะโหลกหลายแบบ เชน
Hemicraniectomy,Bifrontal craniectomy,Bitemporal craniectomy ซึ่งเปนการผาตัดที่ชวยให
ผูปวยรอดชีวิต(Life saving procedure)

ขนาดกลาง(Medium craniotomy,appropriated with lesion ) เปดกะโหลกใกลเคียงกับ
พยาธิสภาพในกะโหลกศีรษะ ไมควรเปดกะโหลกที่มีขนาดใหญเกินความจําเปน เนื่องจากสวนของสมองที่อยู
รอบพยาธิสภาพจะถูกกดกับขอบกระดูกทําใหขาดเลือดและเกิดความเสียหาย ควรเปดใหมีขนาดพอดี
(Appropriated craniotomy size)กับพยาธิสภาพและสะดวกตอการผาตัดเขาหาพยาธิสภาพนั้น

ขนาดเล็ก(Small craniotomy :Key hole operation) ปจจุบันมีการพัฒนาเทคนิดการผาตัดที่
ทําใหเปดกะโหลกเล็กลง ซึ่งเปดกะโหลกศีรษะเล็กเพียง 2ซม. สามารถทําผาตัดเอากอนเนื้องอก กอนเลือดขนาด
ใหญ ออกจากสมองได ซึ่งลดขนาดของแผล ,การทําลายเนื้อสมอง และระยะ เวลาการผาตัด

ในกรณีที่มีการผาตัดกอนที่ฐานกะโหลกตัดกระดูกสวนอื่นนอกจากกะโหลก กระดูกขอบกระดูกเบาตา หรือ
ตัดZygoma(Orbitozygomatic Approach)เพื่อลดการดึงรั้งสวนของสมองและเพิ่มมุมมองตอการผาตัด
เมื่อเปดกะโหลกแลวควรเจาะรูที่ขอบกะโหลกชั้นนอก(Outer cortex)เพื่อไวเย็บดึงเยื่อบุสมองดูรา(Dural
hanging)หรือใชไหม,ลวดเพื่อยึดกะโหลกที่จะปดกลับเขาที่เดิมหลังการผาตัดปจจุบันมีการใช
Miniplate&skrewเพื่อยึดกะโหลกกลับเขาที่
เทคนิคการเปดกะโหลก
เครื่องมือที่ใชตัดเปดกะโหลกมี 5 ชนิด และวิธีการใชมีดังนี้
1.เครื่องเจาะกะโหลกดวยมือหมุน(Hudson brace) เปนสวานมือหมุนมีหัวเจาะ
(Perforator)และหัวขยายรู(Burr) ใชเจาะกะโหลก เพื่อใสสายระบายน้ําในโพรงสมอง ,ใสเครื่องวัดความดัน
ในกะโหลกศีรษะ(Intracranial pressure monitoring),เปดดูราลางเลือดใตเยื่อบุสมองที่ละลายแลว
(Burr Hole irrigation of Chronic subdural hematoma),เพื่อใสเครื่องมือตัดกะโหลก
(Craniotome,Gilgli saw)เลื่อยเอากะโหลกออก กรณีที่ไมมีเครื่องมืออื่นๆ การเจาะรูหลายรูเรียงตอกัน
(Multiple burr hole) สามารถตัดกะโหลกออกได(Craniectomy)

รูปการผาตัดเจาะกะโหลกดวยHudson brace
2..คีมตัดกะโหลก(Skull ronguer)ใชแรงมือบีบคีมตัดกะโหลกขยายจากรูเจาะกะโหลก หรือใช

เปดกะโหลกขยายจากการเปดกะโหลกดวยCraniotome

รูปการผาตัดเปดกะโหลกดวยคีมตัดกะโหลก(Craniectomy by Ronguer)

3.ลวดเลื่อย(Gigli saw) ใชมือออกรงดึงตัดกะโหลก อุปกรณผาตัดประกอบดวย1.) เลื่อยเปน

เสนลวดที่ปลายทั้งสองใชคลองกับดามจับ และใชเกี่ยวกับตัวนําเลื่อยSaw passer , 2.)ตัวนําเลื่อยSaw
passer&dural guard เปนแผนเหล็กบางและยาวประมาณ12นิ้วใชสอดผานใตกะโหลกเพื่อนําลวดเลื่อยจากรู
หนึ่งไปอีกรูหนึ่งและปองกันเยื่อบุสมอง วิธีการเปดกะโหลก : เจาะกะโหลก 2รูที่ปลาย2ดานของสวนที่
ตองการตัด นําลวดเลื่อยคลองกับเหล็กยึดที่กลางตัวนําเลื่อย สอดตัวนําลวดเลื่อยผานจากรูหนึ่งไปยังอีกรูเมื่อ
ปลายลวดเลื่อยโผลออกมา ใหใสที่จับเลื่อยลวดทั้ง2ดาน จับดามเลื่อยแลวออกแรงดึงลวดกลับไปกลับมามาจากรู
หนึ่งไปอีกรูลวดเลื่อยจะคอยๆตัดกะโหลก ขณะตัดควรใหลวดทั้ง2มือทํามุมตั้งฉากกัน จํานวนรูที่จะเจาะนั้น
ขึ้นกับขนาดและรูปรางกะโหลกที่จะตัด ถาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมอยางนอยเจาะ 4รู การตัดกะโหลกวิธีนี้จําเปนตอง
เจาะกะโหลกหลายรู ควรเก็บเศษกระดูกไวใชปดรูที่เจาะ ซึ่งปจจุบันมีแผนเหล็กยึดกะโหลกซึ่งปดรูเจาะกะโหลก
ได

รูปการผาตัดเปดกะโหลกดวยเลื่อย Gigli saw
4.เครื่องตัดกะโหลก(Craniotome) มี2ชนิด ชนิดที่ใชลมหมุนใบเลื่อย,ชนิดที่ใชมอเตอรไฟฟา
ประกอบดวย ดามจับที่มีสวนมอเตอรหมุนใบเลื่อย,สวนหัวสามารถใสใบเลื่อยและหัวสวานเจาะกะโหลก,ใบเลื่อย
มีลักษณะเปนแทงมีคมที่ขอบ4ดาน,สวนปองกันใบเลื่อยตัดดูรา(Dural guard),สายตอถังแกส หรือสายไฟฟา
วิธีการเปดกะโหลก เจาะรูกะโหลกโดยใชหัวสวาน(จํานวนรูที่เจาะขึ้นกับขนาดและรูปราง อยางนอยตองเจาะ2รู)
จากนั้นเปลี่ยนหัวเลื่อยใสเขาไปในรูที่เจาะโดยใชหัวกันดูราแยกดูราจากกะโหลกแลวตัดไปตามแนวที่ตองการ
ระมัดระวังไมตัดเขาดูรา และเสนเลือดดํา(Superior sagittal sinus,transverse sinus,sigmoid sinus)
ระวังไมใหเกิดความรอนที่ใบเลื่อยโดยหยอดน้ําบนใบเลื่อยขณะที่ตัด เมื่อตัดไปโดนรองกระดูกที่มีเสนเลือดผาน
(Vascular groove)สวนกันดูรา(Dural guard)อาจติดกับขอบกระดูกทําใหเลื่อยไมไป แกไขโดยการโยก
เลื่อยไปดานหลังสลับกับดานหนาทํามุม60องศากับกะโหลกเพื่อใหสวนกันดูราหลุดจากการติดขอบกระดูกก็จะ
เลื่อยตอไปได ควรตัดใหขอบกระดูกมีความลาดเอียงซึ่งเมื่อปดกะโหลกกลับจะปองกันการยุบจมลงของกะโหลก
เมื่อตัดกระดูกโดยรอบแลวใชPenfield เบอร1หรือ3 แยกกะโหลกออกจากเยื่อบุสมองแลวจึงเอากะโหลกศีรษะ
ออก

รูปการผาตัดเปดกะโหลกดวยเครื่องเปดกะโหลก(Craniotomy by craniotome)

5. เครื่องกรอความเร็วสูง(High speed drill) มีทั้งชนิดใชลมและใชไฟฟา ดามจับมีขนาดเล็กวา

และเบากวาCraniotome,ตัดกะโหลกไดงายกวาเดิม สามารถเปลี่ยนหัวกรอไดหลายแบบและใสใบเลื่อย
สําหรับตัดได ความเร็วของมอเตอร 60000-80000รอบตอวินาที วิธีการเปดกะโหลกเชนเดียวกับการใช
Craniotome แตเจาะรูกะโหลกเพียงรูเดียวเพื่อสอดใบเลื่อยลงไปก็สามารถตัดกะโหลกไดอยางงายดายและเร็ว
กวาCraniotome ใชกรอกระดูกที่ฐานกะโหลก เพื่อเปดกะโหลกเขาหาพยาธิสภาพในสมอง เชน
Transsphenoid,Transmastoid,Translabirynthine,Key hole operation

รูปการผาตัดเปดกะโหลกดวยเครื่องกรอความเร็วสูง(High speed craniotomy)
การเปดกะโหลกผานแองเลือดดํา(Superior Sagittal sinus,Transverse sinus) มี2 วิธีคือ
เปดจากดานขางของแองเลือดดํา เจาะกะโหลก 2ขางแองเลือดดํา แลวตัดกะโหลกจากดานหนึ่งไปอีก
ดานหนึ่ง หรือใชเครื่องกรอความเร็วสูงตัดผานจากดานหนึ่งไปดานหนึ่ง
เปดจากตรงกลางแองเลือดดํา เจาะกะโหลกกลางแองเลือดดําโดยใชเครื่องกรอกระดูกความเร็วสูง
ระมัดระวังไมใหเกิดการบาดเจ็บตอเยื่อบุแองเลือดดํา แลวตัดกะโหลกจากตรงกลางไปดานขางทั้ง2ดาน
หากมีการบาดเจ็บเลือดออกจากแองเลือดดําซึ่งจะเสียเลือดมากควรหามเลือดดังจะกลาวถึงในวิธีการหาม
เลือดที่แองเลือดดํา และควรเตรียมเลือดใหมากพอ
11.)การหามเลือดที่กะโหลกศีรษะ(Skull ,Diploic vessel bleeding control) ควรใชขี้ผึ้ง

หามเลือด(Bone wax)อุดรูเลือดออกดวยนิ้วมือ หรือPenfield dissector เบอร1หรือ3 ,คลึงขี้ผึ้งเปนกอน
ใหออนตัวและมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของรูเลือดออกที่จะอุด นําขี้ผึ้งติดที่หัว Penfield dissector เบอร3
ที่รองที่หัวไปกดใหติดที่ขอบกะโหลกแลวใชดานปลายซึ่งโคงแบนกดดันขี้ผึ้งใหแบนติดขอบกะโหลก แทนการ
ใชนิ้วกดซึ่งมีโอกาสเกิดการบาดถุงมือจึงควรใชเครื่องมือใหคลองแคลว,ถากะโหลกไมหนามากอาจใชจี้ไฟฟา
หามเลือดที่ขอบกระดูก(Monopolar coagulator)
12.) การเย็บดูราดึงรั้งไวกับขอบกระดูกเพื่อหามเลือด(Dura hanging)ควรเย็บดูราที่ชั้นนอก ไม
ควรตักเข็มทะลุดูราเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บตอเนื้อสมองและเสนเลือด ควรเย็บเปนระยะใหชิดขอบกระดูก
ระยะหางระหวางไหมที่เย็บพิจารณาตามความเหมาะสม อาจใชวัสดุหามเลือดเชนSurgicelหรือ Gel foam
วางที่แนวตอระหวางดูรากับขอบกระดูกเพื่อหามเลือด

รูปการเย็บแขวนดูรากับขอบกะโหลก(Dura hanging)

13.)การหามเลือดที่เยื่อบุสมอง(Dural bleeding control) เสนเลื่อดเลี้ยงเยื่อบุสมองฉีกขาด

จากการบาดเจ็บหรือจากเครื่องมือผาตัดตัดเสนเลือด สามารถหามเลือดที่ออกจากเสนเลือดแดงโดยวิธี
1.จี้ดวยเครื่องจี้หามเลือดไฟฟา(Bipolar coagulator)ซึ่งทํางานเมื่อมีน้ําอยูระหวางBipolar
กระแสไฟฟาจะกอใหเกิดความรอนจนโปรตีนของเสนเลือดเกิดการแข็งตัว(Coagulate protein) ควรใชจี้คีบ
เสนเลือดบริเวณจุดที่เลือดออก ใชกระแสไฟฟาขนาดพอดี และไมควรจี้มากเกินไปซึ่งจะทําใหดูราหดตัว
2. เย็บผูกเสนเลือดที่เลี้ยงเยื่อบุสมอง(Suture ligation) ใชเข็มเล็ก ไหมเย็บเบอร3 เย็บเยื่อหุมสมองชิด
เสนเลือดจากดานหนึ่งคลองไปอีกดานหนึ่งแลวผูกรอบเสนเลือด นอกจากจะหามเลือดแลวอาจใชในการลด
ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอกเยื่อบุสมอง(Meningioma)หรือDural AVF
3.กดบริเวณที่มีเลือดออก(Pressure control)ใชวัสดุหามเลือด(Surgicel,Gel foam) วางกดทับ
จุดที่เลือดออกมักใชกับเลือดที่ออกจากเสนเลือดดํา เสนเลือดแดงมักใชจี้ไฟฟา
4.ใชสารเคมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด(Hydrogenperoxide)เจือจาง(1:1) ราดบริเวณที่มีเลือดออก
เมื่อมีจุดเลือดออกเล็กๆหลายจุด ซึ่งมีฤทธิ์เปนกรดทําใหโปรตีนแข็งตัว ระวังอยาใหสัมผัสกับเนื้อสมองเพราะจะ
ทําลายเนื้อสมอง
การหามเลือดเมื่อเกิดการบาดเจ็บตอแองเลือดดํา(Superior sagittal sinus,Transverse
sinus,Sigmoid sinus) ระมัดระวังการตัดกะโหลกผานแองเลือดดําเยื่อบุสมอง หากมีเลือดออกควรหาม
เลือดดวยความรวดเร็วเพราะจะเสียเลือดมาก(Massive bleeding)โดย
1. กดบริเณที่มีเลือดออก(Pressure control)ใชวัสดุหามเลือด(Surgicel,Gel foam)ที่มีขนาดกวาง
กวารูรั่ววางบนจุดเลือดออกแลวใชแผนสําลี(Cottonoid)หรือผากอซวางซอนทับเพื่อเพิ่มแรงกด
2. เย็บกดคลอมระหวางแองเลือดดํา(Pressure with suture:Figure of 8)วางแผนหามเลือดGel
foam(อาจใชชิ้นกลามเนื้อวางเพื่อเพิ่มแรงกด)บนรูรั่วแลวเย็บดูรา2ขางแองเลือดดําคลายรูปเลข8เพื่อยึดตรึงกด
แผนหามเลือดไวกับแองเลือดดํา หรือเย็บดูรารั้งไวกับขอบกะโหลก(Outer cortex)
3. เย็บโดยตรง(Direct suture repair) อาจเย็บซอมรอยรั่วโดยตรงซึ่งไมทําใหเสนผาศูนยกลางลดลง
มากวา50%ซึ่งถาเย็บแลวเสนผาศูนยกลางลดลงมากควรเย็บซอมดวยเยื่อบุดูราหรือเยื่อบุดูราเทียม
4. เย็บซอมดวยดูรา(Dural path repair) อาจใชเยื่อบุสมองเทียมเย็บซอม หรือใชดูราที่หุมสมองขางรอย
รั่วตัดเปนรูปตัวยูใหสวนฐานอยูติดชิดกับแองเลือดแลวพับเปนแผนขึ้นมาเย็บปดคลอมรอยรั่วแองเลือดดํา
5. เย็บซอมดวยเสนเลือดดําหรือเสนเลือดเทียม(Sinorhaphy ,Repair Venous graft or
Synthetic graft ( Portex)) กรณีที่มีการฉีกขาดจากกันของแองเลือดดํา รีบหามเลือดเหนือและใตตอแอง
เลือดดําดวยคีมคีบเสนเลือด(Vascular clamp)หรือใชBalloonของForgathy catheterอุดในแองเลือดดํา
แลวจึงเย็บตอแองเลือดดําดวยเสนเลือดเทียม ใชไหม(Synthetic monofilament no 8-10)
6.เย็บผูกแองเลือดดํา(Suture ligation obliteration) กรณีเลือดออกบริเวณ1/3สวนหนาของแอง
เลือดดํา(Superior saggital sinus)สามารถเย็บผูกได โดยเปดดูราขางแองเลือดดําทั้งสองขางใชBrain
retractorรั้งสวนสมองใหเห็นแองเลือดดําเพื่อเย็บผูกดวยไหมเบอร2 ไมควรเย็บผูกหลัง1/3 ซึ่งจะทําใหเกิด
สมองบวม(Venous infarction)
13.)การเปดดูรา(Dura opening)
เริ่มเปดดูรา ใชมีดชายธง(Blade no 11 หรือ n0 15)กรีดโดยตรงที่ดูราเปนชองหรือเย็บดูราแลวดึงขึ้นใช
มีดชายธงตัดเปด แลวใชคีม(Tooth forcep)จับดูรายกขอบดูราที่เปดเปนชองเพื่อใชกรรไกร

(Mesenbaum)หรือมีดเปดดูรา(Dural knife:เปนมีดที่สวนหัวปลายมีดมีสวนกันดูราDural guard)ตัด

ดูราเปดเปนรูปตางๆ เชน รูปตัวI,U,X,Y,stellateรูปเครื่องหมายดอกจัน,Curvilinearเปดเปนเสนโคง ซึ่ง
อาจขยายโดยเปดเปนเสนรัศมีออกจากเสนโคง แนวเปด(Dural incision)ไมควรชิดขอบกะโหลกเพื่อใหงาย
ตอการเย็บปด เปดดูราใหครอบคลุมสวนของสมองที่จะผาตัด

รูปการผาตัดเปดดูรา(Dura opening)
การหามเลือดที่ขอบดูรา ใชคีมจับเข็ม(Needle holder)หนีบจุดเลือดออกที่เสนเลือดที่ขอบดูราจนกวาจะ
หยุด หรือ การใชจี้ไฟฟา(Bipolar coagulator) หรือเย็บผูก
14.)การลดขนาดสมองและการดึงรั้งสมอง(Cerebral relaxation&retraction)
เพื่อลดการทําลายเนื้อสมองควรจะลดความตึงของสมองลงซึ่งชวยใหลดการดึงรั้งสมอง(Brain retraction)
ที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บตอสมอง(Iatrogenic complication)
โดยเริ่มตั้งแตการจัดทายกหัวสูง(30องศา)กวาหัวใจและไมบิดคอจนเกิดการอุดตันของJugular vein เพื่อ
ชวยใหเลือดดําไหลกลับหัวใจดีขึ้น,การเพิ่มการหายใจเพื่อลดปริมาณคารบอนไดออกไซดในกระแสเลือด
(Hyperventilation), การใชยาลดปริมาณน้ําในสมอง(Drug mannital,diuretic),การใชยาเสตอรลอยด
(Steroid) ลดสมองบวมจากเนื้องอก,ฝในสมอง
การผาตัดนั้นสิ่งที่จะชวยลดความตึงตัวของสมองโดยการระบายน้ําหลอสมองและไขสันหลัง(CSF
Drainage:Cranial subarachnoid,cistern,ventricle,Lumbar subarachnoid) หรือ ลดปริมาตร
พยาธิสภาพ(Decreased pathological volume:Big ball to small ball)ดวยการดูดของเหลวที่อยูใน
พยาธิสภาพที่เปนถุงน้ํา ( Fluid (Abscess,hematoma,CSF)Aspiration) กอนที่จะผาตัดเปดสมองเขา
หาพยาธิสภาพ
การระบายน้ําหลอสมองจากจากแองน้ํา(Subarachnoid opening&Cisternal drainage)เมื่อ
เริ่มเปดดูราแลวควรเปดเยื่อหุมสมองArachnoid เพื่อระบายน้ําหลอสมองใตArachnoid ออกจะชวยลด
ปริมาตรภายในกะโหลกซึ่งชวยลดความตึงของสมอง กอนที่จะตัดเปดดูราจนหมด ระมัดระวังที่จะไมทําลายเสน
เลือดและเนื้อสมอง
การใสสายระบายน้ําในโพรงสมอง(External ventricular drainage)
การผาตัดเจาะกะโหลกระบายน้ําจากโพรงสมอง การระบายน้ําจากโพรงสมอง(Venticular
drainage,Ventriculostomy) เพื่อรักษาน้ําคั่งในโพรงสมองจากรอยโรคที่อุดตันทางเดินน้ําหลอสมอง หรือ
เพื่อลดความตึงสมอง ทําการเจาะกะโหลก(Burr hole)และเจาะโพรงสมอง(Ventricular puncture)เพื่อ
การรักษาหรือระบายน้ํากอนการผาตัดเขาหาพยาธิสภาพ หรืออาจกระทําหลังเปดกะโหลกศีรษะ การเจาะโพรง
สมองเพื่อระบายน้ํามีตําแหนงที่จะทํา3ตําแหนง Frontal,Trigone,Occipital horn of Lateral
ventricle

รูปตําแหนงเจาะกะโหลกเพื่อเจาะโพรงสมอง(Burr hole&Ventricular puncture)
การเจาะโพรงสมองFrontal horn of lateral ventricle ตําแหนงเจาะกะโหลก (Landmark of
entry point)เจาะกะโหลกสวนFrontal (Kocher point)หนาตอCoronal suture ซึ่งใชวิธีลากเสนตั้ง
ฉากจากกึ่งกลางกระดูกโหนกแกม(Zygoma)ขึ้นตัดกับแนวเสนที่ลากจากMid papillary lineจะไดจุดตัดที่
จะเจาะกะโหลกในสวนFrontal, ทิศทางในการเจาะโพรงสมองใหชี้ไปทางรูหูเขาหาแนวกลางหวางคิ้วหรือตั้ง
ฉากกับเสนลากสัมผัสสวนโคงกะโหลกศีรษะ แลวใชเข็มระบายน้ําในโพรงสมองแทงผานเนื้อสมองประมาณ5
ซม(ความลึกที่จะแทงขึ้นกับขนาดเนื้อสมองและปริมาตรโพรงสมองซึ่งไมมีกําหนดที่แนชัดควรวัดระยะที่
แนนอนจากภาพคอมพิวเตอรสมอง).ก็จะเขาสูโพรงสมองที่ตําแหนงForamen of Monro

รูปตําแหนงและทิศทางการเจาะโพรงสมองTrigonel(Keen point of ventriculostomy)
ขณะผาตัดเมื่อเปดกะโหลกศีรษะแลว จะหาตําแหนงที่จะแทงที่ผิวสมองโดยวัดจากFrontal tip 2.5ซม. หาง
จากSylvian fissure2.5ซม.เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทาจะมีมุมสามเหลี่ยมที่ผิวสมองเปนตําแหนงที่จะปกเข็ม
แทงเข็มตั้งฉากกับผิวสมองจะเขาสูโพรงสมองFrontal horn

รูปการผาตัดเจาะกะโหลกศีรษะและเจาะโพรงสมองเพื่อใสสายระบายน้ําในโพรงสมองออกนอกรางกาย
Trigone of lateral ventricle เจาะกะโหลกผานสวนParietal bone(Keen point)เหนือและ

หลังตอยอดใบหู(Pinna) 3ซม. ทิศทางการปกเข็มตั้งฉากกับกะโหลกหรือ ชี้ไปทางหวางคิ้ง(Nasion)ลึก
ประมาณ5ซม.จะเขาโพรงสมอง

รูปตําแหนงและทิศทางการเจาะโพรงสมองTrigonel(Keen point of ventriculostomy)
Occipital Horn of lateral ventricle เจาะกะโหลกผานสวนOccipital bone(Dandy
point)ตําแหนงเหนือและชิดLambdoid suture หรือเหนือตอกระดูกโหนกทายทอย(External occipital
protuberance)6ซม. หางแนวกลาง(Midline)3ซม. ทิศทางการแทงเข็มตั้งฉากกับกะโหลกศีรษะชี้ไปทาง

หวางคิ้ว(Nasion)ลึกประมาณ5ซม.จะเขาโพรงสมอง
เมื่อแทงเขาโพรงสมองแลวควรรีบใสสายระบายในโพรงสมองออกนอกรางกายชั่วคราว ควรวัดความดันใน
กะโหลกศีรษะและระบายน้ํา ออกซึ่งไมควรระบายมากเกินไปสมองจะยุบตัวลงจนเกิดการฉีกขาดเสนเลือด
ระหวางผิวสมองกับเยื่อหุมสมอง(Bridging vein)ทําใหเกิดเลือดออกใตเยื่อบุสมองได

รูปตําแหนงและทิศทางการเจาะโพรงสมองOccipital(Dandy point of ventriculostomy)
เมื่อลดความตึงของสมองแลวการดึงรั้งจะงายขึ้นสมองจะเหี่ยวและยุบตัวลง อาจใชกอนสําลีค้ํายันแยก
สมองจากพื้นกะโหลกหรือเนื้อสมอง แทนการใชเครื่องดึงรั้งสมอง การดึงรั้งสมองควรทําอยางระมัดระวังเนื้อ
สมองมีความออนนุมคลายเตาหู แตกไดงาย ศัลยแพทยตองระมัดระวังในการควบคุมแรงดึงสมองอยางนุมนวล
ไมใหเกิดการบาดเจ็บตอสมอง
15.)การเปดสมอง (Cerebral approach)
หลังจากเปดเยื่อบุสมองและทําใหสมองหยอนตัวแลว เลือกชองทางที่ดีที่สุดคือปลอดภัยที่สุด,ระยะทาง
สั้นที่สุดที่จะเขาสูพยาธิสภาพ ใชวิธีลดความตึงของสมองและเครื่องดึงรั้งสมองดังกลาวขางตนเพื่อเปดเสนทาง
เขาหาพยาธิสภาพที่จะผาตัด
พยาธิสภาพที่เกิดในเนื้อสมองหรือโพรงสมอง สามารถผาตัดเขาหาพยาธิสภาพ2ทางคือ
ผานเนื้อสมอง (Corticotomy Transgyrus, Transcorpus
callosum,Translamina terminalis)
ผานรองสมอง(Trans sulcus,Transsylvian)ทั้งนี้หลีกเลี่ยงการทําลายเนื้อสมองที่สําคัญ
(Eloquent area)และเสนทางนําสัญญาณประสาทตางๆ(Fiber tract)

ใชมีด,กรรไกรหรือเครื่องจี้ไฟฟาเปดเยื่อหุมสมอง(Pia matter) แลวตัดเนื้อสมองในแนวขวางกับรอย
หยักสมอง(Gyrus)หรือเปดตามแนวรองสมอง(Sulcus,fissure) ใชเครื่องจี้(Bipolar coagulator),หัว
เครื่องดูด(Suction tip)แหวกสมองลึกลงไปรวมกับใชBrain retractor ดึงรั้งเปดชองทางเขาหาพยาธิสภาพ

รูปการผาตัดเปดสมองและการใชเครื่องดึงรั้งสมอง(Corticotomy&Brain retractor)
พยาธิสภาพที่เกิดที่ผิวสมอง,ฐานกะโหลก ไมจําเปนตองทําลายหรือตัดผานเนื้อสมอง ลดความตึงของสมอง
ทําใหสมองยุบตัวลงแลวใชการดึงรั้งใตผิวสมอง ผานใตเนื้อสมอง
(Subfrontal,Subtemporal,Suboccipital,Cerebellar retraction)แยกออกจากฐานกะโหลกและ
ผาตัดเปดแองน้ําที่หุมพยาธิสภาพนั้นอยู(Transcistern open&drainage of CSF)
16.)การผาตัดพยาธิสภาพ(Resection of pathological lesion)
บาดเจ็บที่ศีรษะ(Traumatic brain injury)
สมองช้ําและเลือดออกใตเยื่อบุสมอง(Cerebral contusion,Subdural hematoma)
ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะตามขั้นตอนที่กลาวขางตน ซึ่งบาดเจ็บที่ศีรษะมักจะมีสมองช้ําและมีเลือดออกใตเยื่อบุ
สมองในสวนสมองFrontoTemporoParietal(FTP)ซึ่งมักจะเปดกะโหลกศีรษะขนาดใหญ(FTP
Craniectomy) แนวการลงมีดที่ผิวหนัง(Standard traumaticskin flap)ตั้งแตหนาหู(Tragus)โคงผาน
ยอดหูผานสวนกะโหลกFTP ผานแนวกลางสมองไปจบที่ไรผม แนวเปดกะโหลกหางแนวกลางอยางนอย1ซม.
เมื่อเปดกะโหลก,เยื่อบุสมองแลว หามเลือดที่ออกในแตละชั้นดังกลาวขางตน ใชSuction ดูดเอากอนเลือดออก ,
หามเลือดที่ออกจากเสนเลือดสมองดวยเครื่องจี้ไฟฟา(Bipolar coagulator), ใชวัสดุหามเลือด เชน
Surgicel,Gelfoamวางเหนือบริเวณที่มีเลือดออก ตัดสวนเนื้อสมองที่ตายออก(ไมควรตัดเนื้อสมองโดยไม
จําเปน) เมื่อหามเลือดจนแหงสนิทดีแลว ควรเย็บปดดูราดวยไหม(Non absorbable monofilament No
3) ถาสมองบวมมากหรือดูราหดตัวควรปดดวยดูราเทียม หรือเย็บปด(Duraplasty)ดวยเยื่อบุกะโหลก
(Periosteum),เยื่อหุมกลามเนื้อ(Fascia)

รูปการผาตัดเปดกะโหลกเอากอนเลือดใตเยื่อบุสมองออก(Craniectomy remove blood clot)
กอนเลือดใตเยื่อบุสมองที่เปนมานาน(Chronic subdural hematoma)เกินสัปดาหและ
ละลายแลวไมจําเปนตองเปดกะโหลกศีรษะ ผาตัดเจาะกะโหลก (Burr hole irrigation)เปดดูราเปนรูป

กากบาทX ระบายและลางเลือดออกจากใตเยื่อบุสมอง ลักษณะเลือดเกาที่ละลายมีสีดําคลายน้ํามันเครื่องเกา
(Crank oil blood) อาจเจาะกะโหลก1-2รู เพื่อลางและระบายเลือดเกา ใชNSS ลางจนกระทั่งน้ําหลอสมอง
ใสจึงปดดูราและวางสายระบายเลือด(Radivac drain)ใตผิวหนังเหนือรูกะโหลกที่เจาะ ไมจําเปนที่จะตองใส
สายระบายไวใตเยื่อบุสมองในรูกะโหลก

รูปการผาตัดเจาะกะโหลกลางระบายเลือดเกาใตเยื่อบุสมอง(Burrhole irrigation of Chronic subdural
hematoma)

กอนเลือดเหนือเยื่อบุสมอง(Epidural hematoma) เปดผิวหนังเปนรูปตัวU หรือเปนเสน
โคง และเปดกะโหลกครอบคลุมบริเวณที่เลือดออกซึ่งเลือดที่ออกเหนือเยื่อบุสมองมักเกิดจากเสนเลือดเยื่อบุ
สมองฉีกขาด(Middle meningeal artery) หรือ จากกะโหลกศีรษะแตก(Diploic vessel) เมื่อเอากอน
เลือดออกแลวรีบจี้หามเลือด ดังกลาวไวถึงวิธีหามเลือดที่ดูรา หรือหามเลือดที่ออกจากกะโหลกดวยขี้ผึ้งอุดรูที่
เลือดออก แลวปดกะโหลกและผิวหนัง กรณีที่มีเลือดซึมออกมาก หรือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ควรเปด
กะโหลก (Craniectomy)และวางสายระบายเลือดใตผิวหนัง

รูปการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะเอากอนเลือดออก(Craniotomy remove blood clot)
กะโหลกแตกยุบ(Depressed skull fracture) จะผาตัดในกรณีที่เปนแผลเปดมีโอกาสติด
เชื้อเขาสูระบบประสาทกะโหลกแตกยุบเกินความหนาของกะโหลกซึ่งมีโอกาสทิ่มทะลุเยื่อบุสมอง หรือมีกอน
เลือดออก หรือ เสียโฉม ผาตัดเอากะโหลกที่แตกยุบออก(Craniectomy) ถางแผลที่ฉีกขาดดวยSelf
Retaining Retractor ใหเห็นสวนแตกยุบมากที่สุด เจาะกะโหลกที่ขอบสวนที่ยุบแลวตัดกะโหลกรอบสวนที่
ยุบ ดึงกะโหลกที่แตกยุบออก หามเลือดที่ออกบริเวณดูรา กะโหลกดังกลาวขางตน ถามีเลือดออกเหนือ หรือ ใต
เยื่อบุสมองใหเอากอนเลือดออก เย็บซอมสวนดูราที่ฉีกขาด เย็บปดผิวหนัง ในเด็กเล็ก(Pingpong fracture)
กะโหลกไมหนามากและยืดหยุนการผาตัดเพียงเจาะกะโหลกแลวสอดPenfield dissector ไปงัดสวนที่ยุบให
เดงขึ้นมา
ในกรณีที่ผาตัดบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงกระดูกFrontal sinus แตกยุบ (Posterior wall
fracture)หรือเปดกะโหลกศีรษะผานโพรงกระดูกFrontal sinus ซึ่งน้ําหลอโพรงสมองอาจรั่วผาน
Frontal sinus ออกทางรูจมูก( CSF rhinorhea)การผาตัด2วิธีหลักคือ
1.อุดโพรงกระดูกFrontal sinus(Frontal sinus packing) ดวยกลามเนื้อ ไขมัน หรือ
วัสดุหามเลือดGelfoam อุด กอนอุดใหขูดเยื่อบุโพรงกระดูกออกปองกันการเกิดถุงMucocole
2.การเอาโพรงกระดูกออกทําใหเปนสวนหนึ่งของกะโหลก(Cranialization) เมื่อเปด
กะโหลกศีรษะออกแลวใชคีมตัดกะโหลกตัดกะโหลกสวนหลังของFrontal sinusออกและอุดปดรูรั่วพรอมทั้ง

ซอมดูราดวยเยื่อบุดูราเทียม(Artificial dura)หรือเยื่อบุกะโหลก(Periosteum)หรือพังผืดของกลามเนื้อ
(Fascia) ปดรอยรั่ว
เมื่อจะเปดกะโหลกศีรษะเหนือFrontal sinusควรแยกเยื่อหุมกะโหลกออกจากกะโหลกเปนแผนติดกับผิวหนัง
สวนหนาผากเพื่อใชปดFrontal sinusและซอมฐานกะโหลกสวนหนา โดยวางคลุมFrontal sinusและฐาน
กะโหลกสวนหนาและอาจใชกาวแทนการเย็บปดแลวจึงปดกะโหลก
ฐานกะโหลกศีรษะแตก ทําใหมีรอยรั่วในระบบประสาทเกิดการติดเชื้อ ควรผาตัดปดรอยรั่วเมื่อ
กะโหลกแตกและมีเยื่อหุมสมองฉีกขาด ซึ่งมักเกิดที่ฐานกะโหลกสวนหนาและสวนกลาง(Anterior,middle
cranial fossa) การผาตัดมี2วิธี
1.การเย็บซอมรอยรั่วนอกดูราโดยไมเปดเยื่อหุมสมอง(Extradural repair) ผาตัดเปด
กะโหลกศีรษะไมเปดดูราแลวแยกดูราจากฐานกะโหลกเพื่อตรวจหารอยฉีกขาด แลวเย็บซอมถารอยฉีกขาดอยูลึก
หรือเย็บยากอาจใชใชกาว(Fibrin glue)ทาบริเวณที่จะปด วางแผนดูราเทียม(Artificial dura)หรือเยื่อบุ
กะโหลก(Periosteum)หรือพังผืดของกลามเนื้อ(Fascia)ปดรอยรั่ว ควรใชขี้ผึ้งอุดรอยแตกที่ฐานกะโหลก
2.การเย็บซอมรอยรั่วในดูราโดยเปดเยื่อหุมสมอง(Intradural repair) ผาตัดเปดกะโหลก
ศีรษะและเปดดูราเขาไปแยกและยกผิวสมองออกจากฐานกะโหลกเพื่อตรวจใหเห็นรอยฉีกขาดดูรา เย็บซอมจาก
ภายในเยื่อบุสมอง ถาเย็บไมได ใชวิธีการเชนเดียวกับที่กลาวขางตนคือใชกาว(Fibrin glue)ทารอบรอยรั่วแลว
ปดทับดวยเยื่อบุดูราเทียม(Artificial dura)หรือเยื่อบุกะโหลก(Periosteum)หรือพังผืดของกลามเนื้อ
(Fascia) ปดรอยรั่ว
เสนเลือดสมอง(Cerebrovascular disease:CVA)
เสนเลือดแตกในสมอง (Intracerebral hemorrhage)ควรผาตัดผูปวยที่มีกอนเลือดขนาด
กลาง-ใหญ(30-50cc. หรือ >50 cc.) ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ เปดดูรา ใชเข็ม(Dandy needle)แทงเขาไป
ในโพรงเลือดเพื่อดูดเลือดออกบางสวนกอนที่จะเปดสมองเขาหากอนเลือดเพื่อใหสมองลดความตึงตัว(Brain
relaxation), ใชจี้(Bipolar coagulator),Suction,Brain spatular แหวกรั้งสมองเขาหากอนเลือดและ
ดูดกอนเลือดออก ใชน้ํา(NSS)ลางเลือดและใชดูเลือดที่ออกผานน้ําเพื่อใชจี้ไฟฟาหามเลือดที่ออกจากเสนเลือด,
อาจใชกอนสําลี(Cotton ball )วางในโพรงเลือด(Pressure control)เพื่อหามเลือดชั่วคราวแลวเอาออก ,วาง
แผนหามเลือดSurgicel(Fibrillar) ที่ผนังโพรงเลือด เมื่อหามเลือดที่ออกดีแลวจึงปดดูรา, ผิวหนัง

รูปการผาตัดเอากอนเลือดในสมองออก(Small craniectomy & Blood clot evacuation)
เสนเลือดโปงพองในสมอง(Cerebral aneurysm) ทําความเขาใจกายวิภาคของเสนเลือด
สมองของผูปวยโดยดูจากภาพแสดงหลอดเลือดสมอง(Cerebral angiography,MRA,MRV,CT
angiography)จัดทาใหเหมาะสมเพื่อสะดวกตอการผาตัดหนีบเสนเลือด(Clip application)และการ

มองเห็นผานกลองจุลศัลยกรรม(Operative field of microscope) ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ เปดดูรา แยก
ผิวสมองออกจากฐานกะโหลก ดึงรั้งไว เปดArachnoid, Cistern ที่หุมรอบเสนเลือด ควรใชเครื่องมือจุล
ศัลยกรรมที่มีความคมในการผาตัด(Sharp dissection) เปดใหเห็นเสนเลือดสวนตนกอนถึงสวนที่โปงพอง
(Proximal Arterial control)และเสนเลือดสวนปลาย(Distal aterial control)เตรียมคลิปสําหรับหนีบ
เพื่อหามเลือดชั่วคราว(Temporary arterial clip)หากเสนเลือดโปงพองแตกขณะผาตัด จากนั้นจึงผาตัดเปด
ใหเห็นเสนเลือดที่โปงพองทุกดานอยางระมัดระวัง และเตรียมคลิปหนีบสวนคอของเสนเลือดที่โปงพอง

รูปภาพการผาตัดหนีบเสนเลือดโปงพอง(Posterior communicating aneurysm&aneurysm
clipping)

คลิปที่หนีบมีหลายแบบ(fenestrate,non fenestrate ,sundt kiess)และหลายรูปราง
(Straight,curve,angle) เลือกคลิปที่เหมาะสมสามารถหนีบคอเสนเลือดโปงพอง โดยไมหนีบเสนเลือด
(Parent artery) เทคนิดการใชคลิป ไดแก ใชคลิปอันเดียวหนีบโดยตรง(Direct clipping),กรณีที่คอเสน
เลือดโปงพองกวางมาก(Broad neck)ใชคลิปหลายอัน(Multiple) หนีบเสริมกัน(Reinforce clip), หนีบ
เรียงตามกัน(Tandem clip) ,กรณีที่เสนเลือดบางฉีกขาดจําเปนตองใชคลิปหนีบคลุมรอบเสนเลือด(Sund
kies clip)หลังจากหนีบเสนเลือดโปงพองสําเร็จควรเจาะดูด(Aneurysm aspiration)เพื่อตรวจวาหนีบได
สําเร็จไมมีเลือดวิ่งผานเขาในเสนเลือดที่โปงพอง หรือถาเสนเลือดโปงพองมีขนาดใหญอาจตองตัดออก หรือการ
เย็บซอมผนัง(Aneurysmorhaphy)
หากไมสามารถใชคลิปหนีบได(Unclipable) ใชเทคนิดการหุมรอบเสนเลือดโปงพอง(Wraping)ดวย
Muslin gauze,Teflon

ถาจําเปนตองหนีบเสนเลือดทั้งเสนเ(Sacrifice blood vessel)นื่องจากไมสามารถหนีบไดหรือเสนเลือด
ฉีกขาดควรเตรียมการผาตัดตอเสนเลือด( Vascular bypass&Anatomosis) มี2วิธี
1.การตัดตอเสนเลือดระหวางนอกกะโหลกกับในกะโหลกศีรษะ(Extracranial-intracranial
anatomosis)ที่นิยมใช คือSuperficial temporal arteryกับMiddle cerebral artery
2.การตัดตอเสนเลือดระหวางภายในกะโหลกเสนเลือดInternal carotid(Petrous part) กับเสน
เลือดแขนงตางๆ
หลังจากการผาตัดหนีบเสนเลือดสมองควรลางเลือดที่คางอยูออกใหมากที่สุด และอาจใชPapaverine ลาง
บริเวณเสนเลือดเพื่อปองกันเสนเลือดหดตัวตีบตัน(Vasospasm)
การผาตัดแกไขกรณีเสนเลือดโปงพองแตกระหวางผาตัด(Intraoperative aneurysm rupture)
ควรแกไขดังนี้
ผาตัดดวยความระมัดระวัง(Sharp dissection)
วางCottonoid และใชSuctionกดบริเวณที่เสนเลือดแตก(Pressure control)พรอมทั้งดูดเลือดออก
(อาจตองใชSuction 2 อัน)
หนีบคลิปชั่วคราวที่สวนตนและสวนปลายเสนเลือด(Apply temporary clip at proximal and
distal artery)

รีบหนีบคลิปที่คอเสนเลือดโปงพอง(Apply permanent clip at neck of aneurysm)
อาจใชจี้ไฟฟาจี้บริเวณเสนคอเสนเลือดโปงพองเพื่อชวยลดขนาดของรอยฉีกขาด
ถาไมสามารถหนีบไดอาจใชวิธีหุมดวยคลิปคลุมรอบเสนเลือด(Sundkies) หรือถาเสนเลือดโปงพองมี
ขนาดใหญอาจใชวิธีเย็บซอมผนังเสนเลือดโปงพอง(Aneurysmorhaphy) หรือการตัดตอเสนเลือด
(Vascular bypass)

การลดความดันโลหิต(Hypotension)ชั่วคราวเพื่อลดปริมาณเลือดออกชวยใหหนีบคลิปไดดีขึ้น
ในบางตําแหนงที่เสี่ยงตอการแตก เชนBasilar tip aneurysm อาจพิจารณาทําใหหัวใจหยุดเตนชั่วคราว
รวมกับการลดอุณหภูมิกาย(Temporary Cardiac arrest with hypothermia)เชนเดียวกับการทําผาตัด
หัวใจซึ่งตองใชเครื่องHeart-lung machine
เสนเลือดผิดปกติในสมอง(Arteriovenous malformation:AVM) ทําความเขาใจกาย
วิภาคของเสนเลือดสมองผูปวยจากภาพเสนเลือดสมอง Cerebral angiography ,MRA,MRV ,CT
Angiography เพื่อวางแผนผาตัด โดยดูขนาด,ตําแหนง,เสนเลือดดํา ถากอนAVM มีขนาดใหญ อาจจะตอง
ลดปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงดวยการอุดเสนเลือดแดงกอนการผาตัด(Preoperative embolization) ถาAVM
อยูในตําแหนงสําคัญ(Deep seat,eloquent area)มีความเสี่ยงสูง,กอนมีขนาดไมเกิน3ซม.หรือเสนเลือดดํา
ระบายลงในเสนเลือดดําใหญที่สําคัญ(Deep vein drainage) ทําการรักษาโดยอุดเสนเลือดแดง
(embolization)หรือการฉายรังสีรักษา(Stereotactic radiosurgery)
กรณีที่เสนเลือดAVMแตก(Rupture AVM)มีกอนเลือดขนาดใหญ(Hematoma ,Mass effect)
จําเปนตองผาตัดเอากอนเลือดออก ซึ่งอาจผาตัดเอาเสนเลือดผิดปกติออกพรอมกัน การทําผาตัดเอากอนเลือดและ
เสนเลือดผิดปกติออก อาจใชภาพรังสีเสนเลือดสมองจากการทําคอมพิวเตอรสมอง(CT Angiography) การ
ใชสารFluorescine(ICG:Isocyanine green,Intraoperative ICG VDO angiography)ฉีดและดู
ภาพเสนเลือดผานกลองผาตัดที่สามารถเห็นสารเรืองแสงในหลอดเลือดชวยขณะผาตัดเห็นภาพเสนเลือดเปนสี
ขาว เนื้อสมองเปนสีดํา ปจจุบันมีโปรแกรมที่สรางภาพเปนสี แดง น้ําเงิน เขียว(Intraoperative
Nearinfrared ICG VDO angiography)หรือภาพรังสีหลอดเลือดขณะผาตัด(Intraoperative
cerebral angiography) หรือเอากอนเลือดออกแลวจึงทําผาตัดตัดAVMออกในภายหลัง (Stage
operation)เมื่อทําการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมดวยภาพรังสีเสนเลือดสมอง(4vessel cerebral
angiography,CT Angiography,MRI with MRA)

วิธีการผาตัด ใชกลองจุลศัลยกรรมและเครื่องมือผาตัดจุลศัลยกรรม ผาตัดเอากอนเสนเลือดผิดปกติ(Nidus of
AVM)ออก โดยแยกกอนเสนเลือดผิดปกติออกจากเนื้อสมองปกติบริเวณGliosisดวยเทคนิคจุลศัลยกรรม ตัด
เสนเลือดแดงที่มาเลี้ยง(Feeding artery)ออกกอน ไมควรตัดเขาตัวกอนเลือดเพราะจะเสียเลือดมากตัดเสน
เลือดแดงรอบกอนจนเลาะกอนออก แลวจึงตัดเสนเลือดดําออกตอนสุดทาย หามเลือดดวยจี้ไฟฟา และวางแผน
หามเลือดSurgicelคลุมบริเวณผิวสมองที่เลาะAVMออกแลว
ในกรณีที่เกิดเสนเลือดแตกในหญิงตั้งครรภการผาตัดตองระมัดระวังถึงความปลอดภัยของทั้งแมและลูก เสน
เลือดAVMมักแตกเมื่ออายุครรภใกลคลอด(Third trimester)และขณะเบงคลอด พิจารณารักษาชีวิตแม และ
ทําคลอดเด็กในภายหลังซึ่งถาผูปวยอาการดีสามารถเบงคลอดไดก็คลอดตามปกติ(Normal labor) ถาจําเปน
ผาตัดคลอดเด็กทางหนาทอง(Cesarean section) การตัดสินใจและทักษะการผาตัดที่ดีจะรักษาทั้ง2ชีวิตได
อยางปลอดภัย

ในกรณีที่เสนเลือดไมแตกผูปวยอาการปกติมาดวยอาการชัก หรือปวดศีรษะคลายไมเกรน หรือตรวจพบโดย
บังเอิญ ควรอธิบายรายละเอียดธรรมชาติการดําเนินโรคและวิธีการรักษาเพื่อใหผูปวยตัดสินใจเลือกการรักษา 1.)
การผาตัด(Craniotomy resection of AVM) 2.)การฉายรังสี(Stereotacticradiosurgery 3.)การอุด
เสนเลือดผิดปกติ(Embolization) หรือ4.)การสังเกตอาการ(Observation)

รูปการผาตัดเอาเสนเลือดผิดปกติออก(Resection of AVM,AVF)
เสนเลือดสมองตีบ(Cerebral occlusion,Cerebral ischemia or infarction)
การผาตัดมี3ชนิด
1.ผาตัดลดความดันในกะโหลกศีรษะ(Decompressive craniectomy)เนื่องจากสมองบวมจากเนื้อ
สมองตาย(Massive cerebral infarction, Hemorrhagic infarction,cerebellar infarction) ชวย
ผูปวยใหรอดชีวิต2/3 ผาตัดเปดกะโหลกขนาดใหญ(Hemicraniectomy:frontotemporoparietal FTP
craniectomy)เสนผาศูนยกลางมากกวา10ซม. เปดขยายดูรา(Dural opening with duraplasty) ไมควร
ตัดเนื้อสมองโดยไมจําเปน การเปดดูราควรเปดขยายใหใหญเพื่อลดความดันในกะโหลกลง อาจใสเครื่องวัดความ
ดันในกะโหลกศีรษะ ชนิดใสในโพรงสมอง หรือ ใสในเนื้อสมองเพื่อวัดความดันในกะโหลกศีรษะ และหลัง
ผาตัดอาจทําBarbiturate coma ในผูปวยที่ความดันในกะโหลกศีรษะสูงที่ไมตอบสนองตอการรักษา
2. ผาตัดตอเสนเลือดเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง (Cerebral blood flow augmentation:Vascular
bypass,anatomosis) มี2วิธี คือ
1.การตัดตอเสนเลือดระหวางนอกกะโหลกกับในกะโหลกศีรษะ(Extracranial-intracranial
anatomosis)ที่นิยมใช คือSuperficial temporal arteryกับMiddle cerebral artery:STA-MCA
anastomosis,เสนเลือดInternal carotid ที่คอกับเสนเลือดในกะโหลกศีรษะ
2.การตัดตอเสนเลือดระหวางภายในกะโหลก เชนเสนเลือดInternal carotid(Petrous part) กับเสน
เลือดแขนงตางๆ ,เสนเลือดที่อยูใกลเคียงกัน(Side by side anastomosis)
ควรทําในผูปวยที่เริ่มมีอาการสมองขาดเลือด(Cerebral ischemia :TIA,RIND) เนื้อสมองยังไมตาย
(Cerebral infarction) การตัดตอเสนเลือด STA-MCA anastomosis ควรดูภาพเสนเลือดสมองเพื่อ
เลือกเสนเลือดที่จะตอซึ่งควรมีขนาดใกลเคียงกัน ผาตัดเปดหนังศีรษะ เปดกะโหลก ในสวนTemporal
craniotomy เตรียมเสนเลือดSTAเลาะออกจากเนื้อเยื่อโดยรอบอยางระมัดระวังตัดผูกแขนงที่แยกออก
จากนั้นใชTemporaly clip หนีบปลายเสนเลือดแลวตัด ,เปดกะโหลก, เปดดูรา, เลือกเสนเลือดMCA เทคนิด
การตอมีแบบตอปลายเสนเลือดตอกัน(End to end anastomosis) หรือ ตอปลายเสนเลือดเขากับดานขาง
ของเสนเลือดMCA(End to side anastomosis) ควรทําEnd to side ใช Temporaly clipหนีบที่
สวนตนและปลายที่จะตอชั่วคราว เปดเสนเลือดMCAที่ผนังเสนเลือดดานขาง เย็บตอปลายเสนเลือดSTAเขา
กับMCA ระหวางผาตัดควรใชยาขยายหลอดเลือดเฉพาะที่และลางเสนเลือดดวยHeparin เพื่อปองกันเสน
เลือดตีบตัวและอุดตัน เมื่อตัดตอเสนเลือดเสร็จแลวเอาคลิปที่หนีบออก ,ปดกะโหลกโดยเปดชองบริเวณที่เสน

เลือดSTA รอดเขาไปในสมองหลังผาตัดควรทําCerebral angiographyหลังผาตัด เพื่อดูวาหลอดเลือดไม
อุดตัน(Patency of vascular anastomosis)
3.ผาตัดเปดเสนเลือดCarotidที่คอเลาะเอาสิ่งอุดตัน(Plaque)ออก(Carotid endarterectomy)
ผาตัดผูปวยเสนเลือดที่คอตีบ(Carotid stenosis) >90%ของรูหลอดเลือดในผูปวยที่ไมมีอาการและเสนเลือด
ตีบ>70%ในผูปวยที่มีอาการสมองขาดเลือด(Cerebral ischemia:TIA,RIND)
วิธีผาตัด ลงมีดในแนวหนาตอกลามเนื้อSternocleidomastoid ตั้งแตบริเวณมุมขากรรไกร(Angle of
mandible) ถึงใตตอลูกกระเดือก(Cricoid ) เปดกลามเนื้อPlatysmar คลําหาCarotid sheath หาเสน
เลือดCommon ,Internal ,External carotid ใชคลิปหนีบเสนเลือดชั่วคราว(Temporary clip) ใชมีด
และกรรไกรเปดผนังเสนเลือดCarotid ,เลาะPlaque ออกโดยใชPenfield no.1 เริ่มจากCommon
carotid ไปยังExternal และInternal carotid artery เมื่อเอาสิ่งอุดตันออกหมดแลวเย็บปดดวยProlene
10/0 หรืออาจใชPortex ทําGraftเย็บปดหลอดเลือด เปดเสนเลือดเอาคลิปออก เริ่มจาก
External,Common,Internal Carotid ตามลําดับ
ระหวางผาตัดอาจใหHeparin เพื่อปองกันการเกิดลิ่มเลือดเมื่อเย็บปดเสนเลือดแลวจึงหยุดใชHeparinและ
แกไขการแข็งตัวของเลือดใหเปนปกติ จากนั้นเย็บปดกลามเนื้อและผิวหนัง
เนื้องอกสมอง(Brain tumor)
เนื้องอกสมองเกิดขึ้นไดทุกตําแหนงในสมอง เนื้องอกเยื่อบุสมอง, เนื้องอกสมอง,เนื้องอกโพรง
สมอง,เนื้องอกกานสมอง, เนื้องอกตอมใตสมอง,เนื้องอกปลอกเสนประสาทสมอง ซึ่งอาจแบงงายๆเพื่อการ
ผาตัด เปนเนื้องอกที่อยูในเนื้อสมอง(Intraaxial tumor) เนื้องอกนอกเนื้อสมอง(Extraaxial tumor)
เนื้องอกมีหลายชนิดอาจแบงไดหลายแบบอาทิเชน แบงตามเนื้อเยื่อที่เปนตนกําเนิด,ตามพยาธิวิทยาความ
รายแรงของเซลลเนื้องอกซึ่งมีหลายระบบที่นิยมใช ของWHO classification แบงระดับความราย
(Malignant)เปน4ระดับ(Grade 1,2:Low grade, grade 3 anaplastic,grade4 malignant)โดยดู
ลักษณะของเซลล(Cellularity) การแบงตัว(Pleomorphism) เสนเลือดผิดปกติ(Neovascular) การมี
เซลลที่ตาย(Necrosis)หรือแบงเปนเนื้องอกที่ไมราย(Low grade) กับชนิดที่ราย(High
grade,Malignant,metastasis)ซึ่งชวยบงบอกวิธีการรักษาและการการพยากรณโรค
การผาตัดเขาหาเนื้องอกเปดกะโหลกศีรษะและสมอง ไดหลายชองทางขึ้นกับตําแหนงดังกลาวการเลือก
ชองทางผาตัดมีหลักการที่กลาวไปแลวคือ ปลอดภัยและสั้นที่สุด สามารถเอาเนื้องอกออกใหมากที่สุด ขนาดของ
กะโหลกที่เปดขึ้นกับขนาดพยาธิสภาพ ควรเปดกะโหลกใหเหมาะสมกับขนาดและตําแหนงเนื้องอก ถาเนื้องอกมี
ขนาดใหญและเกิดการเบียดเนื้อสมองจนเกิดการเคลื่อนของเนื้อสมองอาจตองเปดกะโหลกลดความดันใน
กะโหลกศีรษะ(Decompressive craniectomy)
หลักการผาตัด ตัดเนื้องอกออกใหมากที่สุดโดยเกิดบาดเจ็บตอสมองนอยที่สุด(Maximal tumor
resection with minimal neurological deficit)
เนื้องอกที่ผิวสมอง(Extraaxial tumor) เชนเนื้องอกเยื่อบุสมอง เนื้องอกปลอกประสาท เนื้องอกตอมใต

สมอง การผาตัดไมจําเปนตองทําลายเนื้อสมองที่อยูรอบเนื้องอก สามารถตัดออกไดหมดหรือเกือบหมด(Total
or near total tumor resection) เมื่อเปดกะโหลกแลว เนื้องอกที่ไมใชเนื้อสมอง แยกขอบเขตของเนื้องอก
ออกจากเนื้อดี โดยดูจากลักษณะ สี ความแนนเหนียว(Consistency) เนื้องอกบางชนิดมีเลือดมาเลี้ยงมาก เชน
เนื้องอกเยื่อบุสมอง จําเปนตองตัดเสนเลือดที่มาหลอเลี้ยงเพื่อลดปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงซึ่งอาจทําการอุดผานหลอด

เลือดกอนผาตัด1สัปดาห(Preoperative embolization) หรือเมื่อเปดกะโหลกแลวอาจเย็บผูกหรือจี้ไฟฟา
หลอดเลือดที่เยื่อบุสมอง(Suture ligation or coagulate ) จากนั้นจึงตัดดูรารอบกอนเนื้องอก อาจตัดแยก
เนื้องอกออกจากเนื้อสมองแลวเอาเนื้องอกออกทั้งหมด จี้ไฟฟาบริเวณขอบดูราที่เหลือ ระมัดระวังที่จะไมทําลาย
เนื้อสมองหรือเสนเลือดสมองที่ปกติ

รูปการผาตัดเอากอนเนื้องอกเยื่อบุสมองออกทั้งหมด(Total tumor(Meningioma) resection)
ในกรณีที่เนื้องอกอยูที่ฐานกะโหลกการจะนําเนื้องอกทั้งกอนจํากัดดวยชองทางที่แคบ ตองตัดเนื้องอกเปนชิ้นๆ
(Piece meal) ซึ่งควรตัดเนื้องอกจากดานในเพื่อลดขนาดเนื้องอก(Internal decompression)และแยก
แคปซูลเนื้องอกสมองออกจากเนื้อสมองและเสนประสาท(Tumor capsule dissection,cut blood
supply) การตัดเนื้องอกใชเครื่องมือตางๆไดแก กรรไกร,คีมตัดเนื้องอก(Pituitary,tumor remover
ronguer),จี้ไฟฟาLoop momopolar coagulator,Laser,Cavitron ultrasonic
aspiration(CUSA) วิธีดั้งเดิมคือใชมีดหรือกรรไกรไมโครตัดเปดแคปซูลเนื้องอก แลวใชคีมตัดเนื้องอกออก
รวมกับจี้ไฟฟาหามเลือดที่ออกจากเสนเลือด ตัดเนื้องอกจากภายในแลวใชSuction แยกแคปซูลจากเนื้อสมอง,
ยุบกอนเนื้องอกและใชจี้ไฟฟาจี้เสนเลือดที่เขาไปเลี้ยงเนื้องอกแลวใชกรรไกรตัดเสนเลือด หรืออาจใชloop
coagulator,Laser,CUSA ตัดเนื้องอกออกจนสามารถเอาออกทั้งหมด กรณีที่เนื้องอกติดกับสวนสําคัญของ
สมองจําเปนตองเหลือแคปซูลบางสวนไว หรือถาเนื้องอกมีขนาดใหญมาก(Huge tumor)อาจพิจารณาผาตัด
หลายครั้ง(Multistage operation) เมื่อตัดเนื้องอกหมดแลวหามเลือดใหดี ดวยจี้ไฟฟา,วางแผนวัสดุหาม
เลือดSurgicel เย็บปดเยื่อหุมสมอง(Dural closure,water tight) ควรสงชื้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อ
การวินิจฉัยชนิดของเนื้องอก(Pathological diagnosis)

เนื้องอกนอกเนื้อสมอง ซึ่งอยูทีฐานกะโหลก เชน เนื้องอกบริเวณSellar ตอมใตสมอง การผาตัดอาจผานฐาน
กะโหลก(Subfrontal transbasal) หรือผานทางจมูก(Transsphenoid:Endoscopic Endonasal
transphenoid) ซึ่งใชกลองEndoscopeชวยผาตัด,เนื้องอกบริเวณPosterior fossa Cerebellopontine
angle :CPA ผาตัด Suboccipital craniectomy แยกCerebellum และเปด CPA cistern เพื่อตัดเนื้อ
งอกออก อยางระมัดระวัง ตองหาเสนประสาทที่สําคัญและตัดเนื้องอกออกใหมากที่สุดโดยไมทําลายทั้งเสนเลือด
และเสนประสาท

เนื้องอกในสมอง(Intraaxial tumor) มีหลายชนิดสวนใหญเปนเนื้องอกของGlial cell ในชนิดที่ไม
ราย(Low grade glioma)สามารถผาตัดออกไดหมด ในชนิดที่ราย(Malignant,High grade glioma)
ยากที่จะตัดออกไดหมด ทําผาตัดเพื่อลดปริมาณเนื้องอกใหมากที่สุด(Cytoreduction)และตัดชิ้นเนื้อสงตรวจ
เพื่อการวินิจฉัย(Biopsy for tissue diagnosis)เพื่อใชการรักษารวมดวยเคมีบําบัดและการฉายรังสีรักษา
การผาตัดเนื้องอกในเนื้อสมอง
1.ตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา(Tissue biopsy) เนื้องอกที่อยูในตําแหนงสําคัญ อาจทําผาตัดเพียง
เพื่อใหทราบผลชิ้นเนื้อวาเปนชนิดใด ถาเปนเนื้องอกที่ตอบสนองตอการฉายรังสี(Radiosensitive) เชน
Germinoma อาจพิจารณาใชการรักษาดวยการฉายรังสีรักษา กอนเนื้องอกที่ขนาดเล็กกวา3ซม. ทํา
Stereotactice radiosurgery หากเปนเนื้องอกที่ไมตอบสนองตอการฉายรังสีควรพิจารณาการใชยาเคมี
บําบัด วิธีการผาตัด เจาะกะโหลกตัดชิ้นเนื้อดวยเครื่องมือStereotactic biopsy หรือเปดกะโหลกเปดดูราตัด
ชิ้นเนื้องอกบางสวน
2.เปดกะโหลกตัดเนื้องอก(Craniotomy remove tumor) เปดกะโหลกศีรษะ เปดดูรา เปดสมอง
ตามหลักการที่กลาวขางตน เขาหาเนื้องอกและแยกเนื้องอกจากเนื้อปกติ ใชจี้ไฟฟารวมกับSuction ตัดเนื้องอก
ออกใหมากที่สุด หามเลือดใหดี วางแผนหามเลือดSurgicel ปดดูรา กะโหลก,ผิวหนัง

3.เปดกะโหลกตัดเนื้องอกและสมอง (Craniotomy Lobectomy) เนื้องอกที่จํากัดอยูที่Lobe ของ

สมองตัดสมองFrontal ,Temporal ,Occipital Lobeนั้นออกโดยไมทําลายสวนสําคัญ ขนาดของLobeที่
จะตัดวัดจากสวนปลายโดยประมาณคือ Frontal lobe วัดจากFrontal tip 6ซม.เปนแนวที่สามารถตัดไดอยาง

ปลอดภัย,Temporal lobeวัดจากTemporal tip 3ซม. โดยไมตัดSuperior temporal gyrus และไมตัด
เลยVein of labbe,Occipital lobe วัดจากOccipital tip4ซม. เปดกะโหลกใหครอบคลุมสวนที่จะตัด
เปดเยื่อหุมสมองเปนรูปตัวU ทําใหสมองหยอนตัวแลววัดระยะดังกลาว ตัดตามแนวจากผิวสมองลึกไปในเนื้อ
สมอง ระมัดระวังที่จะไมทําลายเสนเลือดสมอง และระวังไมใหเลือดออกในโพรงสมอง เมื่อหามเลือดดีแลวปด
ดูรา,กะโหลก,ผิวหนัง
เนื้องอกในโพรงสมอง(Intraventricular tumor) ผาตัดผานเนื้อสมองเขาหาโพรงสมอง หรือผาตัดผาน
แนวกลางTrans corpus callosum,Trans laminaterminalis โดยชุดเครื่องมือผาตัดพื้นฐาน(Basic
microsurgical instrument) หรือใชกลองEndoscope, เครื่องกําหนดตําแหนงในสมอง(Stereotactic
neuronavigator) เพื่อเอาเนื้องอกในโพรงสมองออก
ฝในสมอง(Brain abscess)
การผาตัดมี2วิธี
1.เจาะกะโหลกดูดหนองออก(Burr hole aspirate abscess) ควรทําเมื่อฝมีขนาดใหญกวา1.5ซม.ฝ
อยูในตําแหนงสําคัญ (Deep or eloquent area) ผาตัดโดยใชเครื่องกําหนดตําแหนงในสมอง
(Stereotactic aspiration) การทําStereotactic aspirationมีขอดีที่แผลเล็กผูปวยไมจําเปนตองดม
ยาสลบ ใชวิธีฉีดยาชาที่ผิวหนัง ,กอนผาตัดทําCTscanสมองเพื่อดูตําแหนงและขนาด กําหนดพิกัดเพื่อคํานวณ
ตําแหนงฝกําหนดตําแหนงแลวเจาะกะโหลกศีรษะ เปดดูรา สอดเข็มแทงผานเนื้อสมองเขาไปยังถุงฝหนองเพื่อดูด
หนองออก แลวจึงปดดูรา หลังผาตัดทําCT Scanสมองเพื่อดูขนาดฝลดลงและมีเลือดออกหรือไม

2.ผาตัดเปดกะโหลกตัดฝออก(Craniotomy remove abscess) ผาตัดเปดกะโหลกเอาหนองเหนือ

เยื่อบุสมองและเอากะโหลกที่ติดเชื้อออกโดยไมเปดดูรา(Craniectomy remove epidural abscess ),
ผาตัดเปดกะโหลกเอาหนองออกจากใตเยื่อบุสมองและฝในสมองออก(Craniotomy remove subdural
,intracerebral abscess) ฝในสมองที่มีขนาดใหญ(Mass effect) ไมอยูในตําแหนงสําคัญ(Non
eloquent area) อยูในตําแหนงที่ผาตัดออกได ผาตัดเปดกะโหลก เปดดูรา แทงเข็มดูดหนองเพื่อลดขนาดฝและ
ทําใหสมองลดความตึงตัว จากนั้นเปดสมองเขาหาถุงฝเลาะแคปซูลออกใหมากที่สุด
หลังผาตัดใหยาปฏิชีวนะ6-8สัปดาห
น้ําคั่งในโพรงสมอง(Hydrocephalus)
การรักษาโรคน้ําคั่งในโพรงสมอง รักษาดวยยาที่ลดการสรางน้ําหลอสมองและไขสันหลัง เชน
Acetazolamide(Diamox),Furosemide(lasix)
การ ผาตัดรักษามี2วิธีหลัก 1.ผาตัดเปลี่ยนทางเดินน้ําหลอสมอง,2.ผาตัดเปดทางเดินน้ําหลอสมอง
1.ผาตัดเปลี่ยนทางเดินน้ําหลอสมองและไขสันหลัง(CSF diversion) มี 4 วิธี

1.ผาตัดใสสายระบายน้ําจากโพรงสมองออกนอกรางกาย(External ventricular
drainage:EVD,Ventriculostomy) เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ,วัดความดันในกะโหลกศีรษะ,

ระบายเลือด ทําผาตัดเจาะกะโหลก เจาะโพรงสมองดังกลาวในตอนตน ควรเจาะในตําแหนงKocher point
แลวใสสายระบายน้ําออกนอกรางกาย สายระบายน้ํามีแบบสําเร็จรูป(Commercial silicon tube) หรือใช
Feeding tube no.8-10 ควรทําชองลอดใตผิวหนังหางจากแผลเจาะกะโหลกใหสายระบายน้ําออก

2. ผาตัดใสสายระบายน้ําจากโพรงสมองไปยังชองวางในรางกาย(Ventriculo peritoneal
(VP) shunt,Ventriculo atrial (VA) shunt,Ventriculo pleural shunt

3.ผาตัดระบายน้ําจากโพรงสมองไปยังแองน้ําในกะโหลกศีรษะ(CSF
cistern,subarachnoid space) เชน Cisterna magna (Ventriculo cisternal shunt(Torkilsend
shunt) เจาะกะโหลกสวนOcciput ที่Dandy point และเปดกะโหลกSuboccipital craniectomyเปดดู

รา เปดCisterna magna ใสสายระบายน้ําในโพรงสมองเขาไปในโพรงสมองสวนOccipital horn ลอดใต
ผิวหนังไปใสไวในcisterna magna
ผาตัดเปดโพรงสมองThird ventricleระบายน้ําหลอสมองจากไปยังแองน้ําหลอสมองที่ฐาน
กะโหลก(Basal cistern) Third ventriculostomy ทําผาตัด ผาตัดเจาะกะโหลกสวนFrontal Kocher
point เปดดูรา แทงเข็มนํารองเขาโพรงสมองแลวถอดออกจากนั้นใสEndoscopegเขาไปในโพรงสมองผาน
Foramen of monro เขาไปในThird ventricle ใชเลเซอรหรือคีมตัด เปด พื้นของ Third ventricle
หลังMammillary bodyเขาสูBasal cistern และอาจใชBalloon(Forgathy catheter) ถางขยายชอง
ปดดูรา และผิวหนัง
4.ผาตัดใสสายระบายน้ําจากชองไขสันหลังไปยังชองทอง(Lumboperitoneal shunt)
ผาตัดรักษาโรคน้ําคั่งในโพรงสมองชนิดCommunicating hydrocephalus จัดทาผูปวยนอนตะแคง เปด
แผลขนาดเล็กที่บริเวณกระดูกสันหลังสวนเอวขอที4่ -5และเปดผิวหนังถึงชองทองดานหนา ทําชองทางใต
ผิวหนังระหวางแผลที่หลังและชองทอง แลวเจาะหลังเขาสูLumbar subarachnoid space สอดสายระบาย
น้ําเขาไปในชองไขสันหลังใหสายอยูในSubarachnoid space สอดปลายอีกดานผานใตผิวหนังไปโผลที่แผล
ที่ชองทองแลวสอดปลายลงชองทอง เย็บปดแผลที่หลังและชองทอง
2.ผาตัดเปดทางเดินน้ําหลอสมอง(CSF pathway opening)ในกะโหลกศีรษะ

ผาตัดรักษาภาวะน้ําคั่งในโพรงสมองจากการอุดตันทางเดินน้ําหลอโพรงสมอง(Obstructive
hydrocephalus)เนื่องจากสาเหตุตางๆผาตัดเปดทางเดินน้ําและนําสิ่งที่อุดตันออก
ผาตัดเปดAqueduct(Aqueductoplasty) โดยใช Flexible endoscope ใสเขาในโพรงสมอง
ทางKocher point ผานเนื้อสมองเขาสูFrontal horn of lateral ventricle ผาน Foramen of monro
เขาสูThird ventricle เปดขยายสวนที่ตีบตัน(Aqueduct stenosis)
ผาตัดเปดกะโหลกเอากอนที่อุดตันทางเดินน้ําหลอสมองออก(Craniotomy Remove
pathological obstructive lesion) ผาตัดเอากอน(เนื้องอก,กอนเลือด,ถุงน้ําออก) ในโพรงสมองหรือกอน
ที่เบียดโพรงสมองออก
ความพิการแตกําเนิด(Congenital anomaly)
กะโหลกผิดรูป(Craniosynostosis) ผาตัดรักษากะโหลกผิดรูปเนื่องจากรอยตอของกะโหลกศีรษะ
ปดกอนกําหนดทําใหศีรษะมีรูปรางผิดปกติ เบี้ยว แบน เอียง สูง โหนกกวาปกติ ผาตัดเปดหนังศีรษะ , ตัดเปด
กะโหลกบริเวณที่รอยตอของกะโหลกปด (Strip craniectomy) หรือ ตัดกะโหลกรวมกับจัดรูปกะโหลก
(Cranial remodelling) แลวนํามาปดกลับที่เดิม
Chiari malformation ความผิดปกติ Hind brain herniation ผาตัดเปดกะโหลก
Suboccipital craniectomy อาจเปดกระดูกสันหลังขอที่หนึ่ง(Laminectomy)เพื่อลดการกดกานสมอง
และไขสันหลัง,เปดดูรา ,ตัดเปดArachnoid เลาะเนื้อเยื่อที่ติดออก(Lysis adhesion) อาจจี้ไฟฟาสวน
Tonsil ของCerebellar tonsilที่ยื่นออกนอกForamen magnumใหหดตัว ,เย็บขยายดูรา(Duraplasty)

Encephalocole มีความผิดปกติของการเชื่อมปดกะโหลกศีรษะ เกิดชองโหวและมีสวนของสมอง

และเยื่อหุมสมองยื่นออกคลายงวงชาง
หลักการผาตัด ตัดสวนที่ยื่นออก,เย็บปดดูรา และปดรอยโหวของกะโหลก แกไขความผิดปกติบนใบหนา
การผาตัดมี2วิธี
1.ผาตัดนอกกะโหลกศีรษะ(Extracranial approach) กรณีที่กอนที่ยื่นมีขนาดเล็ก ทําผาตัดเปด
ผิวหนังลงมีดใหอยูเหนือไรผม(Bicoronal sutar incision)ถลกผิวหนังใหเห็นDefectที่กะโหลก ตัดสวนที่
ยื่นออก,หามเลือด,เย็บปดดูรา ปดกะโหลกโดยใชกะโหลกเทียม หรือ กะโหลกผูปวย หรือ Facial
reconstruction แกไขความผิดปกติบริเวณใบหนาเพื่อความสวยงาม เชน ตาหาง จมูกแบน โดยโยกกระดูก
สวนOrbital ridge ปดรอยโหวและลดระยะหางระหวางตา
2.ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ(Intracranial approach) กอนที่ยื่นมีขนาดใหญ ผาตัดเปดผิวหนัง
กะโหลก ตัดถุงทียื่นออก ตัดเนื้อสมองสวนเกินออก หามเลือด เย็บปดดูรา ปดกะโหลก ดังกลาวขางตน
โรคที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบประสาท(Functoinal abnormality)

อาการปวดใบหนาจากเสนประสาทคูที่5ถูกกดทับ (Trigeminal neuralgia)
ผาตัดแยกเสนเลือด(Superior cerebellar,AICA,PICAหรือ Vein)ที่กดเสนประสาทสมองคูที่5ออก
(Microvascular decompression) เปดกะโหลกศีรษะSuboccipital craniectomy(Key hole )
เปดดูรา ,เปดArachnoid ระบายน้ําออกจากcistern, ดึงรั้งCerebellumจากฐานกะโหลก,เปดCPA
cistern หาเสนประสาทคูที่5 และเสนเลือดที่กดทับ ,เลาะ(Sharp dissection)เสนเลือดออกจากเสนประสาท
ควรวางแผน Teflon คั่นระหวางเสนเลือดและเสนประสาท ดังรูปขางลาง เย็บปดดูรา และผิวหนัง

โรคกลามเนื้อใบหนากระตุก(Hemifacial spasm)
วิธีการผาตัด Microvascular decompression เชนเดียวกับที่กลาวในการรักษาTrigeminal neuralgia
เมื่อเปดCPA cistern เพื่อหาเสนประสาทสมองคูท7ี่ และเสนเลือดที่กดทับ ,ผาตัดใช
Microdissector(Sharp dissection)แยกเสนเลือดออกจากเสนประสาทสมองคูท7ี่ วางแผนTeflonคั่น
ระหวางเสนเลือดและเสนประสาทสมองดังรูปขางลาง

ลมชัก(Epilepsy)
การผาตัดลมชักกรณีที่พยาธิสภาพอยูบริเวณที่สําคัญควบคุมกลามเนื้อ(Motor area)หรือสมองขางที่เดนและ
ใกลศูนยภาษา(Language area) มีวิธีการผาตัดที่ปลอดภัย2วิธีคือ
1.ผาตัดขณะผูปวยตื่น(Awake craniotomy) ใชการฉีดยาชาเฉพาะที่(Local anesthesia:Marcain)
ผูปวยตื่นสามารถถามตอบเพื่อทดสอบดานภาษา ,กลามเนื้อ ใชCortical brain mapping และCortical
stimulator หาตําแหนงที่สําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายสวนสําคัญของสมอง
2.ผาตัดผูปวยดมยาสลบ(General anesthesia) ไมสามารถทดสอบดานภาษา ใชCortical brain
mapping, รวมกับElectrophysiologic monitoring :Somatosensory evoke
potential:SSEP,Auditory,Visual evoke potential
1. ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ ตัดจุดกําเนิดสมชัก(Lesionectomy, resection of epileptogenic
foci,Temporal resection,amygdalohippocampectomy)
เปดกะโหลกศีรษะ เปดดูรา Subdural grid เพื่อหาตําแหนงEloquent area,Epileptogenic
foci,Lateralization, เมื่อหาตําแหนงของพยาธิสภาพและตําแหนงสําคัญในสมองไดแลว เปดเยื่อหุมสมองชั้น
Pia ตัดเนื้อสมอง Subpia resection อยางระมัดระวังไมใหบาดเจ็บที่เสนเลือด และหลีกเลี่ยงการทําลายสวน

ของสมอง หามเลือดใหดี แลวเย็บปดดูรา ในการผาตัดTemporal resection ตัดสวนTemporal lobe และ
Hippocampus,amygdale ระมัดระวังไมทําลายเสนเลือดสมองที่สําคัญและสวนของSuprior temporal
gyrus
2. ผาตัดCorpus callosotomy เปดกะโหลกแนวกลางคลอมSuperior saggittal sinus เปดดูรา แหวก
Interhemispheric fissure และรั้งเนื้อสมองดานในFrontal lobe ออกจากFalx cerebri อาจใชกอน

สําลีวางแยกระหวางเนื้อสมองเพื่อใหเห็นCorpus callosum ตัดCorpus callosum ไดอยางปลอดภัย4ซม.
ระมัดระวังไมทําลายเสนเลือดสมองAnterior cerebral artery หามเลือดใหดี ปดดูรา กะโหลกและหนัง
ศีรษะ
3. ผาตัดใสVagus nerve stimulation ผาตัดเปดเขาหาLt.Vagus nerve ผานหนาตอกลามเนื้ อ
Sternocleidomastoid blunt dissection หาCarotid sheath เปดCarotid sheath เมือพบVagus
nerveแลวใสสายลวดกระตุนไฟฟามีลักษณะเหมือนสปริงพันรอบVagus nerve ซึ่งเครื่องกระตุนจะฝงไว
บริเวณใตผิวหนังหนาอก
17. การหามเลือดที่สมอง(Cerebral bleeding control)

เลือดออกจากเสนเลือดแดงในสมองควรใชจี้ไฟฟา หรือ เลเซอรจี้หามเลือดซึ่งควรจี้จุดเลือดออกจากเสน
เลือดแดงเทานั้นไมควรจี้ทําลายเสนเลือดหรือเนื้อสมอง ,เลือดออกจากเสนเลือดดําเสนเล็ก จี้ไฟฟา หรือใชวัสดุ
หามเลือดSurgicelกด, เสนเลือดดําใหญหรือเลือดออกจากแองเลือดดําไมควรจี้ไฟฟา ควรใชวัสดุหามเลือด
Surgicelกดไวชั่วคราว หลังจากเอากอนเลือดหรือเนื้องอกออกควรหามเลือดดดยการใชกอนสําลีชุบน้ํา
(Cottonoid)วางกดทับ(Pressure control bleeding)ทิ้งไวสักครูแลวคอยดึงออกจากนั้นจึงวางแผนหา
เลือดSurgicelบนเนื้อสมอง(Raw surface) ควรตรวจสอบใหแนใจวาหามเลือดไดดีจริงโดยใชน้ํา
(NSS)ลางบริเวณที่เลือดออก ถายังมีเลือดออกจะเห็นเลือดไหลเปนเสนจากจุดเลือดออกมาบริเวณที่ใสน้ํา ใหรีบ
หามเลือดจากจุดเลือดออกที่เห็นถาน้ําใสดีแสดงวาหามเลือดออกหยุดสนิทดีแลวจึงปดดูรา
18.การปดดูรา(Dural closure)

เย็บปดดูราดวยไหมเย็บ(Silk,Nonabsorbable monofilament no.3) เย็บทีละStitch
Intrreupt mattres หรือเย็บตอเนื่อง Continuous เพื่อปองกันการรั่วของน้ําหลอโพรงสมอง(Water
tight)และปองกันการติดเชื้อ
กรณีที่ตองตัดดูราหรือดูราหดตัวมากหรือสมองบวมอาจตองเย็บปดดูราดวยเนื้อเยื่อจากแหลงอื่น
(Duraplasty) เนื้อเยื่อบุกะโหลก(Periosteum),ผังพืดของกลามเนื้อ(Temporalis or Frontalis
fascia),ดูราเทียม(Artificial dura,duragen) โดยตัดเนื้อเยื่อดังกลาวใหมีขนาดเทากับชองโหวที่จะปด
(Defect) แลวเย็บเขาดวยกันทีละดานจนเย็บปดหมดทุกดาน การใชดูราเทียมอาจจะไมตองเสียเวลาเย็บ โดย
วางปดทับDefect หรือใชกาว(Fibrin glue)โดยรอบ
19.การปดกะโหลกศีรษะ(Skull flap fixation)

นํากะโหลกศีรษะมาใสกลับที่เดิม ยึดติดกับกะโหลกดวยMiniplate ,Skrew หรือใชไหมเย็บหรือ
ลวดลอดรูที่เจาะOuter cortex ผูกยึดกะโหลกเขาดวยกัน
20.การปดหนังศีรษะ(Scalp flap closure)

หามเลือดที่ผิวหนัง, วางสายระบายเลือด(Radivac drain)ไวใตผิวหนัง เย็บSubcutaneousเขา
ดวยกันดวยไหมละลาย(Absorbable monofilament: Ethilon no. 3), ใชไหมเย็บผิวหนัง(Interupt
vertical mattress or continuos locked) หรือใชStaple หนีบผิวหนัง
21. การดูแลผูปวยหลังการผาตัด(Post operative care)

การดูแลหลังการผาตัดเปนสิ่งสําคัญ เปนการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผูปวย ปองกันความเสี่ยงจาก
การดมยาสลบและโรคแทรกซอนตางๆ รวมไปถึงการฟนฟูสภาพ เพื่อใหผูปวยรอดตาย พนความพิการและ
กลับไปใชชีวิตในสังคมตามปกติ
แผลผาตัดควรทําแผลดวยเทคนิคปราศจากเชื้อทุกวัน
สายระบายเลือดใตผิวหนังควรถอดออกเมื่อไมมีของเหลวออก ไมควรใสนานเกิน5วัน
ตัดไหมหรือ เอาStrapler ออกประมาณ 7-10วันหลังผาตัด กรณีที่มีโอกาสเกิดแผลแยก จากยาSteroid,
ภาวะทุพโภชนาการ,การติดเชื้อ,สมองบวมมาก ควรตัดไหมชาประมาณ 10-14วัน หรือจนกวาสมองยุบบวม
ทอชวยหายใจและเครื่องชวยหายใจ เมื่อผูปวยอาการดี ไมจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจหรือทอชวยหายใจ
ควรรีบถอดออกโดยเร็วเพื่อลดอันตรายจากการใชเครื่องชวยหายใจ
ควรเจาะคอใสทอชวยหายใจเมื่อผูปวยอาการหนักจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจเปนเวลานานเกิน1สัปดาห
การรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการฟนตัว เชน Electrolyte,CBC
Hematocrit,BUN,Creatinine

การผาตัดที่ไดผลดี อาจไมตองใชเลือด (Bleedless surgery)เนื่องจากผาตัดอยางประณีตรุจักการหามเลือด
ในทุกขั้นตอน ซึ่งลดการเสียเลือดจึงไมเสี่ยงตอการใชเลือดโดยไมจําเปน ซึ่งการผาตัดเนื้องอก,โรคหลอดเลือด
สมองสามารถผาตัดไดผลดี ไมเสียเลือด ไมมีการทําลายสมอง ผลการผาตัดจึงดีเลิศ ผูปวยไมพิการและรอดจาก
ความตาย เทคนิคการผาตัดที่ดีจึงไดรับผลที่ดีดังกลาวลดทั้งอัตราตายและอัตราพิการ

2.)การผาตัดไขสันหลัง(Spine surgical technic)
พยาธิสภาพที่ตองผาตัดรักษา2ชนิด
1.พยาธิสภาพที่ไขสันหลังและรากประสาทถูกกดทับ(Spinal cord&nerve root
compression)หรือทํางานผิดปกติ(Congenital ,Functional spinal abnormality)
ผาตัดแกไขการกดทับไขสันหลังและรากประสาท(Spinal decompression) จากสาเหตุตางๆเชน เนื้องอก
ฝหนอง การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก ชองไขสันหลังตีบแคบ(Spinal stenosis)
ผาตัดรักษาความผิดปกติแตกําเนิด ผาตัดปดรอยโหวที่สันหลัง(Closure of spinal dysrhaphism)
ผาตัดรักษาการทํางานผิดปกติของไขสันหลัง เชน Neuropathic pain,
Cordotomy,Myelotomy,Dorsal root entry zone ablation ,Reflex sympathetic
dystrophy: Sympathectomy
2.พยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง

ผาตัดแกไขความไมมั่นคงของกระดูกสันหลัง(Unstable spine : fracture,deformity)กระดูกหักผิดรูป
สูญเสียความมั่นคง(spinal Instabiliy),กระดูกเคลื่อน(Spondylolis thesis) ผาตัดจัดกระดูกเขาที่,ยึดดวย
เหล็ก และเชื่อมกระดูก(Open Reduction and Internal Fixation:ORIF &Spinal fusion)
แกไขกระดูกผิดรูป(Spinal deformity Scoliosis,Kyphosis)

หมอนรองกระดูกแตก(Herniated nucleus pulposus) ยื่นกดทับรากประสาทหรือไขสันหลัง
ชนิดของการผาตัดแบงเปน
1.การผาตัดไขสันหลัง(Spinal cord surgery)
ผาตัดเปดกระดูกสันหลังเพื่อแกไขการกดทับรากประสาทและเสนประสาท (Spinal
decompression )

ผาตัดปดรอยโหวที่สันหลังและแกไขพยาธิสภาพแตกําเนิด(Closure of spinal
dysrhaphism:Myelomeningocole,Meningocole)ผาตัดรักษาโพรงน้ําในไขสันหลัง
(Syringomyelia)

ผาตัดรักษาอาการปวด(Neuropathic pain)
2.การผาตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง(Discectomy,Discoplasty)

ผาตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก(Discectomy)
ผาตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออกและใสหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม(Discoplasty)
3.การผาตัดกระดูกสันหลัง(Spine surgery)
ผาตัดยึดกระดูกสันหลัง(Spinal stabilization &fusion)
ผาตัดแกไขกระดูกสันหลังผิดรูป(Deformity correction:Kypkosis,scloriosis)
การผาตัดยืดกระดูกสันหลังที่แตกยุบ(Vertebroplasty)
1.)การผาตัดไขสันหลัง(Spinal cord surgery)
1.)การผาตัดเปดกระดูกสันหลังแกไข ไขสันหลังและรากประสาทถูกกดทับ(Spinal decompression)

ผาตัดเปดกระดูกสันหลัง ดานหนา ผานBody กระดูกสันหลัง(Corpectomy),ดานหลัง ผานLamina
กระดูกสันหลัง(Laminectomy,Laminoplasty) เพื่อขยายชองไขสันหลังและเอาสิ่งที่กดทับออก
การผาตัดกระดูกสันหลังดานหนาออก (Corpectomy) ขอบงชี้เมื่อมีการกดทับไขสันหลังหรือราก
ประสาทจากดานหนา จากสาเหตุตางๆเชนกระดูกแตกหัก(Pathologic fracture), กอนครอบครองพื้นที่ชอง
ไขสันหลังดานหนา:โรคเนื้องอก, กระดูกติดเชื้อฝหนอง ,บาดเจ็บที่สันหลัง(Traumatic burst fracture)
หรือมีการกดทับไขสันหลังทั้งดานหนาและหลังจําเปนตองผาตัดเปดกระดูกเอาสิ่งกดทับทั้งดานหนาและหลัง
ออก (Decompressive around the clock)
วิธีการผาตัด การเขาหาพยาธิสภาพ(Surgical approach)
ระดับคอ เขาดานหนา(Anterior)
ระดับอกเขาดานขางผานชองอก (Transthoracic:Lateral thoracotomy, ดานหนา
Anterior:Transmanubrial for T1-T2),หรือดานหลัง(Posterolateral)
ระดับเอวเขาดานขาง(Lateral transabdominal) ระดับเอวลาง(L4-5)( Anterior transabdominal)
ระดับกระเบนเหน็บเขาดานหนา (Anterior Transabdominal retroperitoneal)
ลงมีดตามแนวSkin crease ระดับคอ Collar incision,หรือลงหนาตอแนวกลามเนื้อ
Sternocleidomastoid,ระดับอก,เอว ดานหนาลงมีดแนวกลางอก หรือทอง ดานขางลงมีดแนวชองวาง
ระหวางกระดูกซี่โครง,ขางเอว

ระดับคอ
หลังจากเปดผิวหนังแหวกกลามเนื้อและพังผืด ระมัดระวังเสนเลือดCarotid,หลอดอาหาร,หลอดลม เพื่อเขาหา
กระดูกสันหลัง ใสเครื่องมือดึงรั้ง(Self retaining retractor:Caspar)Carotid sheath ออกไปดานขาง
และแหวกLongus colli หลอดลม หลอดอาหารไปดานกลาง ผาตัดเปดเนื้อเยื่อเผยใหเห็นกระดูกสันหลัง
ระดับที่จะผาตัด ใชเครื่องมือกรอกระดูก หรือBone ronguereตัดกระดูกออก จนเห็นDura ของไขสันหลัง
เมื่อทําCorpectomyแลว เอากอนกดทับไขสันหลังออก อาจเชื่อมกระดูก(Bone fusion)ดวย กระดูก
(Autologous bone graft :Fibular,Rib,Skull)หรือใชวัสดุสังเคราะห(Cage,Peak)รวมกับกระดูก
เทียม(Hydroxyhapatite)หรือใชหลอกระดูกเทียม(Methylmetracrylate)ในกรณีที่เปนมะเร็ง
แพรกระจายมายังกระดูก ใสแทนที่กระดูกที่ตัดออก ในกรณีที่กระดูกเสียความมั่นคง(Unstable spine)ควรใส
เหล็กยึดกระดูก ระดับคอ Anterior cervical plate&skrew ระดับที่เหนือและใตตอกระดูกที่ตัดออก ควร
เลือกPlateที่มีความยาวพอดีที่จะยึดSkrew ตรงกลางBody ของกระดูกสันหลังและอาจจะดัดPlateใหมีความ
โคงเขากับกระดูกคอ ใชสวานเจาะกระดูกเพื่อใสสกรูยึดเหล็กเขากับกระดูกสันหลัง หามเลือดที่ออกใหหยุดสนิท
เอาเครื่องดึงรั้งออกเย็บพังผืด(Muscle fascia)และผิวหนังปด
ระดับอก
เขาดานหนา(upper T T 1-3) เปดกระดูกManubrium แหวกออก ระมัดระวังAorta เลาะเนื้อเยื่อเปด
ใหเห็นกระดูกสันหลัง ตัดกระดูกออก เอากอนกดทับไขสันหลังออก เชื่อมกระดูกดวยกระดูกหรือวัสดุสังเคราะห
ยึดดวยPlate&skrew หลังผาตัดหามเลือด เย็บปดกระดูก ผิวหนัง
เขาดานขาง(T5-12:Lateral transthoracic) Lateral thoracotomy เปดผานชองวางกระดูกซี่โครง
ยุบปอดดานที่จะผาตัด(One lung) เลาะเนื้อเยื่อเผยใหเห็นกระดูกที่จะตัด ตัดกระดูกออก เอากอนกดทับไขสัน
หลังออก เชื่อมกระดูกดวยกระดูกหรือวัสดุสังเคราะห ยึดกระดูกดวยPlate&skrew หรือ Rod&skrew
(หรืออาจจะผาตัดใสเหล็กยึดกระดูกดานหลัง Harrington rod,Pedicular skrew)หามเลือดใหหยุดสนิท
ใสทอระบายลม และสายระบายเลือด เย็บปดชองอก
เขาดานหลัง(Posterolateral) Transpedicular,costrotransversal approach :จากดานหลัง
ระดับอกสมารถตัดกระดูกสันหลังดานหนาโดยตัดผานกระดูกCostrotransverse process และหรือ
Pedicle ใชเครื่องกรอกระดูก ,Bone curettage เอากระดูกดานหนาออก(Partial corpectomy) เอากอน
กดทับไขสันหลังออก แลวใสกระดูกหรือวัสดุสังเคราะห เชื่อมกระดูก ใสเหล็กยึดกระดูก Pedicular
skrew,Harrington rod

ระดับเอว
เขาดานหนาหรือดานขาง เลาะแยกผานPeritoneal หรือRetroperitoneal ดึงรั้งอวัยวะในชองทองเพื่อเผยให
เห็นกระดูกสันหลัง ตัดกระดูก เอากอนกดทับไขสันหลังออก เชื่อมกระดูก ใสเหล็กยึดกระดูก(Plate or Rod
&Skrew fixation) หามเลือด เย็บปดชองทอง
ระดับกระเบนเหน็บ
เขาดานหนา Transabdomen แยกอวัยวะภายใน ดึงรั้งใหเห็นกระดูกกระเบนเหน็บแลวใชเครื่องกรอตัด
กระดูก เอากอนกดทับรากประสาทออก อาจเชื่อมกระดูก แลว เย็บปดชองทอง
การผาตัดเปดกระดูกสันหลังดานหลัง(Laminectomy,Laninoplasty)
จัดทาผูปวยนอนคว่ํา,ลงมีดแนวกลางดานหลัง,แหวกกลามเนื้อเผยใหเห็นกระดูกLamina ,ใสเครื่องดึงรั้ง
กลามเนื้อ(Self reteaining retractor:Beckmann),

Laminectomy:ตัดSpinous processออก ,ตัดLamina ดวยคีมตัดกระดูก Kerrison,Sperling
ronguer ,เครื่องกรอกระดูกเอากอนกดทับไขสันหลังออก เนื้องอกนอกเนื้องอกในดูราหรือนอกดูรา นอกไข

สันหลังสามารถตัดออกไดหมด สวนเนื้องอกในไขสันหลังควรตัดออกใหมาที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมใหเกิด
ความพิการเพิ่มขึ้น อาจใชเครื่องตรวจสัญญาณประสาทระหวางผาตัด(Intraoperative
monitoring:Somatosensory Evoke Potential)ชวยการผาตัดซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณคลื่นเมื่อ
เขาใกลเสนใยประสาทที่สําคัญ หามเลือดใหหยุดสนิท เย็บMuscle fascia ผิวหนังปด
Laminoplasty: มักทําในระดับคอ
Medial laminoplasty แยกกระดูกLaminaตรงกลาง กรอกระดูกOuter cortex เพื่อเปนบาน
พับเปดLaminaตัดSpinous processออกเปดแนวกลางLamina แยกและยกLaminaออกจากกัน
,ใชSpinous process ที่ตัดออกมาวางคั่นกลางเจาะรูยึดดวยลวด หรือ ใชMiniplate&skrewยึดกระดูกให
มั่นคงหามเลือดใหหยุดสนิท เย็บMuscle fascia ผิวหนังปด
Lateral laminoplasty แยกกระดูกLaminaดานขางโดย ตัดSpinous processออก กรอ
กระดูก Outer cortex ของLamina ขางหนึ่งเปนบานพับ และกรอตัดLaminaอีกดานออก แยกและยก
Laminaขึ้น เอากอนกดทับไขสันหลังออก ใชSpinous processที่ตัดออกมาวางคั่นรอยแยก และยึดโดยเจาะ
กระดูกยึดดวยลวด หรือ ใชMiniplate&Skrew ยึดกระดูกใหมั่นคง หามเลือดใหหยุดสนิท เย็บMuscle
fascia ผิวหนังปด
ผาตัดรักษาอาการปวด(Neuropathic spinal pain)
การผาตัดรักษาอาการปวดจากไขสันหลัง3 ชนิด
1. ผาตัดทําลายการนําสัญญาณประสาท(Ablative surgery) Median cordotomy,DREZ
lesion ,Sympathectomy
2. ผาตัดใสเครื่องกระตุนไฟฟา (Stimulation surgery) Somatosensory stimulation
3. ผาตัดเอากอนกดทับรากประสาท หรือไขสันหลังออก
2.)ผาตัดปดรอยโหวที่สันหลัง(Closure of spinal
dysrhaphism:Myelomeningocole,Meningocole)
ภาวะที่การสรางไขสันหลังผิดปกติทั้งในระยะ Neurulation และPost neurulationตั้งแตกําเนิด ไมมีการ

เชื่อมปดของไขสันหลังและกระดูกสันหลัง มีถุงน้ําที่หุมไขสันหลัง ไมมีผิวหนังและกระดูกปดเรียก
Myelomeningocoel

,

ถามีผิวหนังคลุม แตไมมีกระดูกปด เปนถุงน้ํา เนื้อไขสันหลังปกติเรียกวาMeningocole การผาตัด
MeningocoleงายกวาMyelomeningocoel เนื่องจากเนื้อไขสันหลังปกติ การผาตัดเปนการซอม
Anatomical barrier เปนชั้น และซอมไขสันหลังที่ผิดปกติในMyelomeningocoel
ควรรักษาภาวะน้ําคั่งในโพรงสมองที่พบรวมกับMyelomeningocoel

ระยะเวลาที่จะผาตัด Myelomeningocoel เนื่องจากไมมีผิวหนังปกคลุมเปนภาวะเรงดวนที่ตองรีบผาตัดปด
เพื่อปองกันและรักษาการติดเชื้อในระบบประสาทไมควรรอเกิน24ชม. Meningocoelมีผิวหนังปกติคลุม
ผาตัดแบบElectiveเมื่อเด็กโตและสุขภาพดีพรอมที่จะผาตัด
วิธีการผาตัดMyelomeningocoel

การระงับความรูสึกโดยการดมยาสลบ
จัดทานอนคว่ํา
1.ลงแผลผาตัดตามแนวยาว หรือแนวขวางซึ่งตองเปดผิวหนัง(Skin flap Z or lazy S flap)เพื่อโยกผิวหนัง
ปดรอยโหว
2.ลงมีดที่รอยตอระหวางเนื้อไขสันหลังกับผิวหนังเพื่อแยกสวนไขสันหลังและรากประสาทออกจากผิวหนังและ
เยื่อบุดูรา
3.เย็บสวนของขอบไขสันหลัง(Neural placode)ทั้งสองขางมวนเขาหากันตรงกลางดานหลัง
4.เย็บดูราปดเขาหากันโดยตัดFascia ของกลามเนื้อหลังเปนแผนบานพับที่โคนอยูที่ขอบไขสันหลังโยกมาปด
ทั้ง2ขางเย็บทบกัน2ชั้น หรือใชดูราเทียมเย็บปด หรือใชFascia ของกลามเนื้อหลังตัดเปนแผนขนาดพอดีปดรอย
โหวมาเย็บปด
5.อาจพิจารณาปดกระดูกโดยดัดสวนของTransvers process ใหโคงงอมาปดดานบนไขสันหลัง

6.เย็บปดผิวหนังโดยโยกผิวหนังมาปดรอยโหวโดยไมใหเกิดแรงดึง ควรวางสายระบายใตผิวหนัง(Radivac
drain)

วิธีการผาตัดMeningocoel
การระงับความรูสึกโดยการดมยาสลบ
จัดทานอนคว่ํา
1.ลงมีดเปนรูปวงรี(Elipsoid)รอบโคนของถุงน้ําโดยเมื่อเย็บปดผิวหนังจะปดพอดี (ผิวหนังมากกวารอยโหว)
ระมัดระวังที่จะไมทําลายสวนของไขสันหลังและรากประสาท
2.เปดถุงน้ํา แยกสวนของไขสันหลังและรากประสาทจากเยื่อบุดูรา
3.ตัดสวนที่เกินเปนถุงดูราออก เย็บดูราปดเขาหากัน
4.เย็บปดผิวหนังควรวางสายระบายใตผิวหนัง(Radivac drain)
2.การผาตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง(Discectomy)

ผาตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก(Discectomy)และเชื่อมกระดูกดวยBone graft,วัสดุ
สังเคราะห(Cage,Peak,Hydroxy appatite)
ผาตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออกและใสหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม(Artificial disc)
หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทหรือไขสันหลัง มักเกิดที่ระดับคอและระดับเอว
วิธีการผาตัด
การผาตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก มี2ทาง
1.ผาตัดผานชองกระดูกสันหลัง(Transcanal approach)
ผาตัดเปดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก(Standard open discectomy)
ผาตัดใชกลองMicroscope เอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก(Microdiscectomy)
2.ผาตัดเขาหมอนรองกระดูกโดยตรง(Intradiscal approach)
Chemonucleolysis ใชChymopapainฉีดเขาไปละลายหมอนรองกระดูกแลวดูดออก ผลสําเร็จ

ต่ํากวาการผาตัด
Automate percutaneous lumbar discectomy ใช Nucleotomeตัดและดูดหมอนรอง

กระดูกออก
Percutaneous endoscopic discectomy ใชEndoscope ผานผิวหนัง สอดเขาหมอนรอง

กระดูกเพื่อตัดหมอนรองกระดูกออก
Laser disc decompression ใชEndoscope รวมกับLaser ในการEvaporized Disc ตัด

หมอนรองกระดูกออก
1.ผาตัดผานชองกระดูกสันหลัง(Transcanal approach)

ผาตัดเปดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก(Standard open discectomy)
ระดับคอ(Cervical discectomy) รวมกับการเชื่อมกระดูกสันหลัง มี2วิธี
การผาตัดเขาดานหนา(Anterior approach)
Cloward operation

ผาตัดเขาหากระดูกสันหลังดานหนา ลงมีดตามรอยยนผิวหนัง(Collar incision) ตัดPlatysma เปดFascia
แหวก(Blunt dissection)ผานชองวางระหวางกลามเนื้อ แยกCarotid sheathไปทางดานขาง หลอดอาหาร
และหลอดลมไปในแนวกลาง เผยใหเห็นกระดูกสันหลัง แหวกLongus colli เปดเนื้อเยื่อใหเห็นกระดูกและ
หมอนรองกระดูก ใสCloward retractor ตัดหมอนรองกระดูกออกโดยใชมีดชายธงNo11.เปดAnterior
longitudinal ligament ตัดเปดและใชDisc remover ronguer ตัดหมอนรองกระดูกสันหลังออก ใช
Cloward burr เจาะชองระหวางกระดูกสันหลังเปนวงกลมเพื่อใสBone graft ที่นํามาจากกระดูกIliac
crest ซึ่งเจาะเปนวงกลมใสพอดีกับชองที่เจาะเพื่อทําการเชื่อมกระดูกคอ หามเลือด เย็บปดกลามเนื้อ ผิวหนัง
การเตรียมBone graft โดยลงมีดตามแนวกระดูกIliac boneเหนือAnterior Superior Iliac
Spine(ASIS)เปดผิวหนังเลาะกลามเนื้อออกจากIliac crest ใชCloward cutting burr เจาะตัดกระดูก
เปนทรงกลม(Bone dowel)นําBone graft มาใช หามเลือดที่ออกจากกระดูกดวยขี้ผึ้ง(Bone wax) เย็บ
ผิวหนังปด
Modified Smith robinson operation

วิธีการที่นิยมทําผาตัดหมอนรองกระดูกเชนเดียวกับการทําCloward operationดังกลาวขางตน
แตกตางกันที่การเชื่อมกระดูก ใชBone graft เปนชิ้น(Tricortex) ใชเครื่องกรอกระดูกหรือBone
curettageทําใหผิวชองกระดูกสันหลังที่ตัดหมอนรองกระดูกออกเปนสลักกันไมใหชิ้นกระดูกเลื่อนหลุด
(Bone graft displacement)แลวใสBone graft เขาที่
หรือตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออกแลวใสวัสดุสังเคราะห(Cage,Peak)รวมกับHydroxyappatie
เพื่อเชื่อมกระดูกสันหลัง
หรือตัดหมอนรองกระดูกสันหลังและใสหมอนรองกระดูกเทียม(Artificial disc)ซึ่งมีขอดีกวาการเชื่อม
กระดูกโดยทําใหการเคลื่อนไหวของขอตอเปนปกติ(Preserve motion) หลังจากเอาหมอนรองกระดูกออก
แลว กรอกระดูกใหชองระหวางกระดูกมีขนาดพอดีกับหมอนรองกระดูกเทียม ใสหมอนรองกระดูกเทียมซึ่งมี
พื้นผิวเปนรอยหยักยึดติดกับกระดูกสันหลัง หามเลือดแลวเย็บปดผิวหนัง
ดานหลัง(Posterior approach)
ระดับคอและระดับเอว
Partial laminectomy with discectomy

วิธีการผาตัด ลงมีดแนวกลางดานหลัง แหวกกลามเนื้อเชนเดียวกับการทําLaminectomy ผาตัดกรอกระดูกหรือ
ใช Kerrison,Sperling ronguer ตัดกระดูกสันหลังสวนLamina ชิดกับFacet และตัดLigament เผย
ใหเห็นรากประสาท ใชNerve root retractorดึงรั้งรากประสาทเปดหมอนรองกระดูกและตัดหมอนรอง
กระดูกออกทางดานหลัง ดวยมีดชายธงNo 11 ,Disc remover ronguer หามเลือดใหหยุดสนิท เย็บ
Muscle fascia,ผิวหนัง
ผาตัดใชกลองMicroscope เอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก(Microdiscectomy)
การผาตัดเชนเดียวกับการทําStandard open discectomy แตกตางที่แผลขนาดเล็กลง(Cosmetic) ลด
ระยะเวลาที่อยูในรพ.
วิธีการผาตัด ทานอนคว่ํา เปดแผลผาตัดตรงกลางหลังทําเชนเดียวกับStandard open laminectomy with
discectomy แตมีขนาดเล็กแลวใชกลองผาตัดจุลทรรศนเพื่อกรอกระดูกLamina เผยใหเห็นรากประสาท รั้ง
รากประสาทตัดหมอนรองกระดูกออก
เปดแผลผาตัดดานขางแนวกลางกลังตรงกับตําแหนงFacet เปดผิวหนังแหวกกลามเนื้อโดยใชเครื่องถาง
Tubular dilator และเครื่องรั้งกลามเนื้อเปนทอกลวงทรงกระบอก Tubular retractor ขยายชองทางผาน
กลามเนื้อ ใหเห็นกระดูกสันหลังสวนFacetและLamina จากนั้นใชกลองผาตัดจุลทรรศน
(Microscope)หรือกลองสองภายใน(Endoscope)ชวยการผาตัดในชองเล็ก ใชเครื่องกรอกระดูกตัด
Lamina ใกลSuperior articular facet เผยใหเห็นรากประสาท ดึงรั้งรากประสาทเพื่อใหเห็นหมอนรอง
กระดูก ตัดหมอนรองกระดูกออก หามเลือดเย็บปดแผล
ผาตัดเขาหาหมอนรองกระดูก(Intradiscal approach)
ใชBiplane fluoroscope หรือ Neuronavigator ชวยระบุตําแหนงหมอนรองกระดูกสันหลังที่จะใส
เครื่องมือผาตัด:เข็ม,Nucleotome,Endoscope,LASER
Chemonucleolysis ใชChymopapainฉีดละลายหมอนรองกระดูกและดูดออก ผลสําเร็จต่ํากวา
การผาตัด

Automate percutaneous lumbar discectomy ใช Nucleotomeใสเขาตัดหมอนรองกระดูก

และดูดชิ้นหมอนรองกระดูกออก
Percutaneous endoscopic discectomy ปจจุบันนิยมใชในกรณีที่หมอนรองกระดูกที่ยื่นไม

ใหญมากหรือแตกเขาไปในชองไขสันหลัง
ชองทาง ผานดานหลัง(Posterior endoscopic approach)
แทงเข็มนํารอง(Guide needle)เขาหาหมอนรองกระดูกสันผานชองInterlamina ชิดSuperior articular
facetจากนั้นสอดTrocar เขาแทนเข็มนํารอง ใสEndoscope ผานTrocar ใช Endoscope
microscissor,ronguer ตัดLigament เผยใหเห็นเยื่อบุรากประสาท ใชMicrodissector,Retractor
เปดชองเขาหาหมอนรองกระดูก ตัดหมอนรองกระดูกออกและจี้หามเลือด
ผานดานขางลําตัว(Posterolateral endoscopic approach)
แทงเข็มGuide needle นํารองเขาหาหมอนรองกระดูกหนาตอIntervertebral foramen จากนั้นสอด
Trocar เขาแทนเข็มนํารอง ใสEndoscope ผานTrocar ใช Endoscope microscissor,ronguer ตัด
หมอนรองกระดูกออก
ดานหนาผานชองทอง(Transabdominal endoscopic discectomy)
ใสEndoscopeเขาดานหนาชองทองเชนเดียวกับการทําEndoscopic laparotomy มีBalloon retractor
ดันแยกลําไสออกจากกระดูกสันหลัง เปดเนื้อเยื่อหนาหมอนรองกระดูกสันหลังตัดหมอนรองกระดูกสันหลังออก
Laser disc decompression
ใชLASERในการทําใหหมอนรองกระดูกฝอตัว(Evaporization of herniated nucleus palposus)

โดยใชวิธีการผาตัดเชนเดียวกับการใชEndoscope disectomy เมื่อเขาถึงหมอนรองกระดูกแลวใชLASER
จี้ หรือใชLASERรวมกับเครื่องมือEndoscopic disc remover ในการตัดหมอนรองกระดูกออก
3.การผาตัดกระดูกสันหลัง(Spine surgery)

ผาตัดยึดกระดูกสันหลัง(Spinal stabilization &fusion)
การผาตัดยึดกระดูกสันหลัง(Spinal stabilization:Open Reduction & Internal Fixation)แกไข
ปญหากระดูกสันหลังไมมั่นคง(Unstable spine:Fracture,Spondylolisthesis)และแกไขกระดูกสันหลัง
ผิดรูป(Spinal deformity:Kyphosis,Scoliosis)
การผาตัดยึดกระดูกดานหนา(Anterior fixation and interbody fusion) ยึดกระดูกดานหลัง
(Posterior fixation, and interbody fusion) โดยใชเครื่องยึดกระดูกชนิดตางๆ ลวด (Wire),สกรู
(Skrew),แทงเหล็ก(Rod),แผนเหล็ก(Plate)ซึ่งการผาตัดยึดกระดูกแตกตางกันในระดับตางๆและชนิดของ
การบาดเจ็บ
การดึงกระดูกคอใหเขาที่ (Closed reduction of cervical spine fracture dislocation) โดยใช
เครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะGardner wel tong .ใสสกรูยึดกับกะโหลกศีรษะ2ขางของกะโหลก Parietal
bone กับแกนถวงน้ําหนัก ตําแหนงที่จะปกสกรูอยูเหนือยอดใบหูประมาณ2นิ้วมืออยูในแนวเสนตรงที่ลากจาก
แนวกึ่งกลางกระดูกคอผานมุมขากรรไกรผานหนาTragusมายังกะโหลก และเปนแนวเดียวกับเชือกที่ดึงถวง
น้ําหนัก หมุนสกรูใหผานOuter table of skull โดยใหหมุดกลางสกรูโผลขึ้นมา1มม.ระวังไมใหทะลุผาน

กะโหลก จากนั้นถวงน้ําหนักที่ปลายสายเชือก ที่ตอกับGardner weltong โดยคํานวณน้ําหนัก กระดูกคอขอที่
หัก ตอน้ําหนัก 5ปอนด เชน ขอที่4หักเคลื่อน ถวงนน. 20 ปอนด นน.สูงสุดไมเกิน30ปอนด ,Crutchfield
tong ปลายสกรูไมแหลมมีสลักหมุนยึดติดกับกะโหลก ใชในเด็กอายุนอยกวา5ป เจาะกะโหลกแลวใสเครื่องดึง
กะโหลกเขาไประวังไมใหทะลุผานเยื่อบุสมอง ระหวางที่ดึงกระดูกคอควรใหยาระงับปวดและยาคลายกลามเนื้อ
ถาถวงนน.เต็มที่แลวไมสามารถดึงกระดูกคอใหกลับเขาที่ ควรใชวิธีการดมยาสลบแลวดึงคอ ถายังไมเขาที่ผาตัด
จัดกระดูกคอใหเขาที(่ Open reduction &Internal fixation))
การพิจารณาวิธีการผาตัด ขึ้นกับกลไกและชนิดของการบาดเจ็บตอไขสันหลัง และการบาดเจ็บตอกระดูกสัน
หลัง
ไขสันหลังเสียหนาที่โดยสิ้นเชิง(Complete spinal cord injury) ผาตัดเพื่อยึดกระดูกสันหลังกลับเขาที่
(Elective surgery)และเพื่อใหสามารถเคลื่อนไหวผูปวยและทํากายภาพบําบัดไดเร็ว(Early ambulation
&Physiotherapy) ลดโรคแทรกซอน
ไขสันหลังเสียหนาที่บางสวน(Incomplete spinal cord injury) ผาตัดเพื่อแกไขการกดทับไขสันหลัง
และรากประสาท(Decompressive surgery) ยึดกระดูกสันหลังใหกลับเขาที่(Spinal stabilization)
ทั้งนี้ตองไมทําลายสวนของกระดูกสันหลังที่ยังดี ชวยใหการฟนตัวของไขสันหลังดีขึ้นเปนภาวะเรงดวนทาง
ศัลยกรรมประสาท(Emergency surgery)
กระดูกสันหลังเสียความมั่นคง(Spinal instability) จําเปนตองผาตัดยึดกระดูกสันหลังใหเขาที่โดยผาตัด
ยึดกระดูกสันหลังและทําการเชื่อมกระดูก(Spinal fusion)เนื่องจากเครื่องมือยึดกระดูกเพียงชั่วคราวกลไก
ความมั่นคงทางธรรมชาติของการเชื่อมติดของกระดูกเปนการเสริมความมั่นคง(Restore stability) ซึ่งถาไม
เชื่อมกระดูกจะเกิดความลมเหลวของเครื่องมือที่ยึดกระดูก
ผาตัดยึดกระดูกดานหนา(Anterior immobilization&fusion)
ขอบงชี้เมื่อเสียความมั่นคงดานหนา(Anterior&middle column injury) :Vertebral body
fracture ,spinal cord compression,Extension injury,Compression injury,หรือPosterior
elementเสียหายไมสามารถผาตัดยึดกระดูกดานหลังได ควรผาตัดโดยตัดกระดูกที่กดทับดานหนาออก
CorpectomyและใสกระดูกBone graft หรือวัสดุสังเคราะหกระดูกเทียม(Cage,hydroxyhappatite)
รวมกับยึดกระดูกโดยเครื่องมือ(Anterior spinal instrument)
ผาตัดยึดกระดูกดานหลัง(Posterior immobilization&fusion)
เมื่อเสียความมั่นคงดานหลัง(Posterior column injury) :Flexion,distraction injury
ผาตัดยึดกระดูกทั้งดานหนาและดานหลัง(Combine anterior &posterior stabilization)ถากระดูก
เสียหายมากอาจตองผาตัดทั้งดานหนาและดานหลัง
เครื่องมือยึดกระดูกสันหลังและวิธีการผาตัด(Spinal instrument&surgical technic)
1.ลวด( Wire,Cable) การใชลวดยึดกระดูกเขาดวยกัน
การใชลวดมัดกระดูกดานหลัง 3วิธี
1.Sublamina wiring เทคนิคการมัดลวดเพื่อยึดกระดูกคอขอที่1-2(AtlantoAxial fixation&fusion)มี3วิธี Brook, Galies,Sontagg
Brook,ผาตัดเปดเขาหากระดูกสันหลังที่หักเคลื่อนดานหลัง สอดลวดไปผานใตกระดูกLaminaกระดูกสันหลัง
สวนคอขอที่1-2ทั้ง2ขาง ที่ตองการยึดเขาดวยกันวางกระดูกที่จะใชเชื่อม(Bone Graft)ระหวางกระดูกLamina

2ชิ้น2ขางบนลวดที่สอดใตLaminaแลวมัดเขาดวยกันใหแนน อีก2วิธีสอดลวดใตLaminaของกระดูกคอขอที่1
เทานั้นแลวมัดกับSpinous process ของกระดูกคอขอที่2 Galiesใชกระดูกเชื่อม(Bone graft)เปนรูปตัวH
ชิ้นเดียววางระหวางกระดูกคอขอที่1-2,Sontagg ดัดแปลงจากGaliesและBrookรวมกัน ใชกระดูกที่เชื่อม
(Bone graft)2ชิ้นวางระหวางกระดูกคอขอที่1-2 GSปลอดภัยกวาของฺBrookที่ไมตองสอดลวดลอดใต
Lamina C2 และลดการเกิด Posterior subluxationC1
2.Interspinous wiring เจาะโคนSpinous process เพื่อสอดลวดแลวมัดลวด
ระหวางกระดูกที่ตองการยึดเขาดวยกัน วิธีนี้มีความมั่นคงและแข็งแรงนอยกวาการมัดลวดSublamina wiring
3.ใชลวดมัดกระดูกกับแทงเหล็ก(Rod:luque) ผาตัดเพื่อยึดกระโหลกเขากับกระดูก
คอขอที่1,2(Occiput-atlas-axial fixation&fusion) หรือผาตัดเพื่อยึดกระดูกสันหลังสวนอก-เอว โดยใช
ลวดสอดใตLamina แลวมัดติดกับแทงเหล็ก
2.สกรู(Skrew) การใชสกรูยึดกระดูก (Skrew) odontoid skrew ผาตัดเขาทางดานหนาคอ เปดเห็นกระดูก
สันหลังสวนคอขอที่ 2-3 ยิงสกรูยึดกระดูกOdontoidที่หักเขาดวยกันโดยใชFluoroscope ชวยในการบอก
ทิศทาง ,Lateral mass ผาตัดเขาทางดานหลังเห็นกระดูกคอขอที่1-2ยิงสกรูยึดLateral mass กระดูกสันหลัง
ขอที่1-2เขาดวยกัน,
สกรูรวมกับแผนเหล็ก(Plate&skrew) Interfacetal skrew เทคนิดการผาตัดกลาวไวในเรื่องแผน
เหล็ก
สกรูกับแทงเหล็ก(Pedicular skrew&rod fixation)เทคนิคการผาตัดกลาวไวในเรื่องแทงเหล็ก
(Pedicular skrew insertion) Sublamina wiring
3.แทงเหล็ก(Rod) Harrington rod แทงเหล็กที่ใสกับตัวยึดLamina ,Luque rod แทงเหล็กกับลวด
(Sublamina wiring&Rod)
สกรูยิงผานPedicleกับแทงเหล็ก(Pedicular skrew&rod fixation)

สกรูที่ยิงเขาBody ดานหนาและยึดกับแทงเหล็กKaneda rod หรือแผนเหล็ก(Z-plate)
Pedicular skrew fixation

การยึดกระดูกโดยยิงสกรูผานPedicleเขาBody ของกระดูกสันหลัง และใสRod ยึดระหวางสกรู
(Unicortex skrew,cancellous skrew) ซึ่งอาจแบงSkrew เปน Top opening,Side opening หัว
สกรูเปดดานบนกับเปดดานขาง สกรูสวนใหญทําจากTiatanium เพื่อสามารถทําMRIได Pedicular skrew
มีหลายยี่หอ เทคนิดการใสสกรูเขาPedicle ไมแตกตางกันหลังจากผาตัดเปดใหเห็นกระดูกสันหลังดังกลาวใน
เทคนิคการผาตัดLaminectomy ตําแหนงที่ใชเปนLandmark ใชเสน2เสน เสนที่ลากผานกึ่งกลาง
Transverse process และกึ่งกลางSuperior articular facet มาตัดกัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงขึ้นกับลักษณะทางกายวิภาคที่แตกตางกัน การเจาะPedicle ทํามุมเอียงตางกันในแตละระดับ เชนระดับ
คอ ทํามุมเฉียงขึ้นเขาใน ระดับอก ตั้งฉาก ระดับเอว เฉียงเขานํา ทั้งนี้ระมัดระวังที่จะไมเจาะดานขางPedicle,
และเกิดการบาดเจ็บตอรากประสาท,ไขสันหลัง,เสนเลือด อาจใชเครื่องNavigator ชวยระบุตําแหนง เมื่อใช
เครื่องมือเจาะนํารองผานPedicle เขาสูBody ของกระดูกสันหลังแลว ใสสกรู แลวใสเหล็ก ขณะใสเหล็กเปน
การดึงกระดูกใหกลับเขาที่ จากนั้นใสน็อตยึดสกรูกับแทงเหล็ก
ปจจุบันมีการผาตัดMinimal invasive โดยใช Biplane Fluoroscope ระบุตําแหนงPedicle เปด
แผลผาตัดขางแนวกลาง2ขาง อาจใชเครื่องถางชนิดหลอดโลหะ(Tubular retractor)แหวกกลามเนื้อใหเห็น

กระดูกสวนที่จะใสสกรู แลวผาตัดใสสกรู แผลผาตัดขนาดเล็ก ลดอาการปวดหลังผาตัดและระยะเวลาอยูรพ.หลัง
ผาตัด

4.แผนเหล็กและสกรู(Plate&Skrew) ผาตัดวางเหล็กยึดดานหนา หรือดานหลัง( Anterior ,Posterior
plate (Lateral mass plate))
Anterior cervical plate:

มีหลายแบบ แตกตางกันที่รูปรางPlate,Skrew มีหลายยี่หอ อาจแบงชนิดโดยดูจากการยึดสกรู
Bicotricex skrew,Unicortex skrew ซึ่งปจจุบันนิยมใชUnicortex(Cancellous ) skrew หรืออาจ
แบงชนิดตามการยึดของสกรูและแผนเหล็ก เปนแบบ
แผนเหล็กที่ไมตองมีตัวล็อคกันสกรูหลุดจากแผนเหล็กสกรูออกแบบเปนพิเศษเพื่อใหยึดติดกับแผนเหล็ก
โดยตรง เชน Caspar plate
แผนหล็กที่มีตัวล็อดสกรูกันหลุดจากแผนเหล็ก(Locking plate) เชน Codman,Synthes,Orion
วิธีการผาตัดใชวิธM
ี odified Smith robinson ดังกลาวขางตน เมื่อผาตัดเปดถึงBody กระดูกสันหลังสวน
คอดานหนาแลว จัดกระดูกใหเขาที่(Open reduction &internal fixation)ในกรณีที่มีการหักเคลื่อนของ
กระดูกเอาหมอนรองกระดูกออกแลวเชื่อมกระดูกดวยการใสกระดูก(Autologous bone graft or bone
matrix or peak)แลวใสแผนเหล็กและสกรูยึดกระดูก ควรเลือกขนาดของแผนเหล็กใหมีความยาวที่พอเหมาะ
กับระดับกระดูกที่จะใสและควรดัดPlateใหมีความโคงแนบสนิทกับผิวกระดูก ซึ่งการยิงสกรูควรยิงกึ่งกลาง
กระดูกสันหลังลึกประมาณ2/3ของความหนากระดูกสันหลัง เทคนิคการใสสกรูอาจแตกตางกันที่ทิศทางและมุม
การยิงสกรู ควรใช Biplane fluoroscope หรือ Intraoperative X-ray ในการผาตัดเพื่อดูตําแหนงสกรู
และแผนเหล็ก ควรใสสกรู2ตัวตอหนึ่งBody การล็อคแผนเหล็กกับสกรู ชนิดที่ใชงายคือแผนเหล็กที่ยึดกับสก
รูโดยไมตองมีตัวล็อค (Caspar plate) สวนที่ตองล็อค(Locking plate)หลังจากใสสกรูเขาที่ บางชนิดตอง
ใสสกรูขนาดเล็กซ้ําเพื่อขยายหัวสกรู(Expand locking skrew)ใหยึดติดกับแผนเหล็ก,หรือตองหมุนสลักยึด
สกรูใหติดแนนกับแผนเหล็ก(Orion,Atlantis) หลังจากใสแผนเหล็กและสกรูแลวหามเลือด เย็บปดกลามเนื้อ
และผิวหนัง
Posterior cervical plate

วิธีการผาตัดเขาหากระดูกสันหลังดานหลังทําเชนเดียวกับการผาตัดLaninectomyดังกลาวขางตน เมื่อผาตัด
ถึงกระดูกแลวใชแผนเหล็กและสกรูยึดกระดูกที่ไมมั่นคงเขาดวยกัน โดยวางแผนเหล็กและยิงสกรูทL
ี่ ateral
mass 2ขาง ควรยิงสกรูที่กึ่งกลางlateral mass เฉียงขึ้นบนออกนอกซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องมุมการยิงที่
แตกตางกันดานกายวิภาค(Anatomy )ของคนแตละคน สรุปคือยึดกระดูกโดยไมเกิดการบาดเจ็บตอเสนเลือด
Vertebral artery,รากประสาท และไขสันหลัง ใชBiplane fluoroscope ชวยดูตําแหนงแผนเหล็กและสรู
การเชื่อมกระดูกเขาดวยกัน(Bone fusion) โดยใชกระดูกของตนเอง(Autologous bone graft) กระดูก
ของคนอื่น(Allograft) หรือวัสดุสังเคราะห(Ceramic,Hydroxyhappatite) ทั้งนี้ควรเลือกใชกระดูกของ
ตนเอง(Autograft)โดยตัดจาก กระดูกซี่โครง, กระดูกFibular,กะโหลกศีรษะ ,กระดูกสวนPelvis(Iliac

crest) หรือวัสดุสังเคราะห ดีกวาใชกระดูกคนอื่น(Allograft)ซึ่งตองเก็บไวในตูแชแข็ง(Freezed dried
graft,-70องศา)มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อและปฏิกิริยาตอตานของรางกาย(Host versus graft) การเชื่อม

กระดูกควรกรอกระดูกชั้นนอกออก(Outercortex) วางชิ้นกระดูกใหแนบสนิท การมีแรงกดตอกระดูกชวยการ
เชื่อมกระดูก(Bone healing)ไดดีขึ้น, วางชิ้นกระดูกระหวางBodyของกระดูกสันหลังที่ตองการเชื่อม
(Anterior or Posterior Intervertebral body fusion) หรือวางบนLamina,Spinous
process,Transverse process(Posterolateral fusion)
ผาตัดแกไขกระดูกสันหลังผิดรูป(Deformity correction:Kypkosis,scloriosis)

การผาตัดยืดกระดูกสันหลังที่แตกยุบโดยฉีดPolymethylmetracrylate(Vertebroplasty)
ขอบงชี้ กระดูกแตกยุบจากสาเหตุตางๆ (Pathological fracture:Osteoporosis,Metastasis)
ขอหาม กระดูกไมมั่นคง(Spinal instability),ไขสันหลังถูกกดทับจากหมอนรองกระดูก,ภาวะติดเชื้อที่
กระดูก
วิธีการ จัดทาผูปวยนอนคว่ํา ใชBiplane fluoroscope เพื่อระบุตําแหนงเมื่อแทงเข็มผานPedicleเขาไปใน
กึ่งกลางVertebral body อาจทดลองฉีดสารทึบแสง(Omnipaque)เพื่อดูวามีการรั่วออกนอกกระดูกเขาเสน
เลือดหรือไม เมื่อปลายเข็มอยูในตําแหนงที่ดีแลว ฉีดPolymethylmetracrylate 3-5ซีซี ระมัดระวังไมให
PMMA เขาไปในชองกระดูกสันหลังและเสนเลือด

3.การผาตัดเสนประสาท(Nerve surgical technic)
แบงวิธีการผาตัดรักษาเสนประสาทเปน3วิธีตามพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
1.การผาตัดรักษาบาดเจ็บที่เสนประสาท(Nerve repair)
2.การผาตัดรักษาเสนประสาทถูกกดทับ(Released nerve entrapment)
3.การผาตัดรักษาเนื้องอกของเสนประสาท(Nerve sheath tumor resection)
1.การผาตัดบาดเจ็บที่เสนประสาท(Nerve repair)

หลักการรักษา คือ การเชื่อมตอปลายเสนประสาทที่บาดเจ็บเขาดวยกันโดยใหมีการงอกของใยประสาทไป
ยังสวนปลาย(Neurotization)อยางถูกตอง(มีการสบกันของFascicle)เพื่อใหเสนประสาททํางานเปนปกติ
โดยใชการเย็บดวยเสนใยสังเคราะห หรือ กาวไฟบรินยึดปลอกประสาท
ขอพิจารณา: 1.ชนิดของการบาดเจ็บและขอบงชี้ตอการผาตัดรักษา,
2.วิธีการผาตัดที่เหมาะสม
3.ระยะเวลาที่ควรผาตัด
1.)ขอบงชี้สําหรับการผาตัดตอเสนประสาท
1. เสนประสาทฉีกขาด Sunderland grade 3-5
2.เสนประสาทบาดเจ็บ และไมฟนตัวในระยะเวลาที่ควร ซึ่งพบไดในบาดเจ็บบางสวนและมีพังผืดขวางหรือ

่ ranchial plexus ที่เกิดจากแรงกระชาก หรือกดทับ
เกิด Neuroma in continuity เชน การบาดเจ็บทีB
ควรทําผาตัดเมื่อสังเกตอาการ และ ตรวจ EMG 3 เดือนแลวไมมีการฟนตัว,
2.)ชนิดของการผาตัดรักษาบาดเจ็บที่เสนประสาท

1) Neurorhaphy :เปนการเย็บซอมเสนประสาทที่ขาดตอเขาดวยกัน(Direct repair) เรียกชื่อการตอ

เสนประสาทตามเนื้อเยื่อที่เย็บ
Epineurial repair เย็บ Epineurium
Group fascicular repair เย็บ Interfascicular epineurium
Fascicular repair เย็บPerineurium
2) Nerve graft : ใชเสนประสาทที่รับความรูสึกจากผิวหนังตัดมาเชื่อมตอปลายเสนประสาทซึ่งอยูหางจาก
กัน(Nerve gap) และลดแรงดึงลง(Tension free) เสนประสาทที่นิยมนํามาใชมากที่สุดคือ Sural nerve
graft สามารถตัดไดยาวถึง20-30 ซม.โดยมีเพียงอาการชาที่ผิวหนังบริเวณขางเทาหลังตาตุม เสนประสาทที่
นํามาเปนDonor graft ไดแก Sural,Medial or Lateral cutaneous antebrachial,Superficial
radial sensory ,Dorsal cutaneous branch of ulnar nerve
3) Entubulation repair : คือ การใชวัสดุที่เปนทอ(Conduit)มาเชื่อมปลายเสนประสาทที่ขาดออกจาก

กันและอาจใชสารที่กระตุนและชักนําใหเกิดการงอก ของใยประสาทเคลือบไวภายในทอ(Neurotrophic
factor) ใชแทน Nerve graft ทอที่ใชเปนเนื้อเยื่อของรางกาย เชน Vein graft,Mesothelial
tube,Muscle fiberหรือ วัสดุสังเคราะห(Synthetic tube nerve guide )ชนิดที่ไมเสื่อมสลาย Silicone
tube,วัสดุสังเคราะหที่เสื่อมสลาย Polyglycolic acid tube มีรายงานผลการรักษาในสัตวทดลอง,ในมนุษย
ยังอยูในการวิจัย

รูปแสดงการใช Synthetic tube nerve guide repair
4) Nerve transfer การตัดเอาสวนตนของเสนประสาทที่ดีไปตอกับสวนปลายของเสนประสาทที่บาดเจ็บ

เพื่อใหมีการงอกของเสนใยประสาทไปยังกลามเนื้อ หรือผิวหนัง (Neurotization) เชน Hypoglossalfacial nerve anastomosis ตัดเสนประสาทสมองคูที่ 12 มาตอกับสวนปลายของเสนประสาทสมองคูที่ 7
เสนประสาทที่สารมารถนํามาทําDonor ไดแก Accessory nerve,Motor branch of cervical
plexus,Supraclavicular nerve for sensory fibers,Intercostal brachial nerve for sensory
fibers,Hypoglossal nerve,Phrenic nerve,Intercostal nerve, Root c 7 of the contralateral
side
5) Neurolysis การผาตัดเลาะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ขัดขวางการงอกของเสนใยประสาท
(Fibrosis,Neuroma)ซึ่งพบในการบาดเจ็บเสนประสาทขาดออกบางสวน(Partial nerve injury) หรือ
Neuroma incontinuity หรือ เสนประสาทที่ขาดออกจากกันเปนระยะเวลานาน
6) Plliative surgery ในกรณีที่ไมสามารถรักษาดวยวิธีการตางๆดังกลาวขางตน เพื่อแกไขความพิการอาจ

พิจารณาทําผาตัดTendon transfer,Free Muscle trasfer เพื่อใหมีการเคลื่อนไหวของขอตอได

3.)ระยะเวลาในการซอมเสนประสาท
1) Primary repair: ควรทําการผาตัดตอเสนประสาททันที เมื่อเกิดการบาดเจ็บเสนประสาทฉีกขาดและ

บาดแผลสะอาด (Clean sharp cut wound)
2) Delay Primary repair: ในกรณีที่มีการบาดเจ็บที่ระบบอื่น(Life threatening condition)
จําเปนตองใหการรักษากอนอาจเลื่อนการผาตัดซอมเสนประสาท ประมาณ 1-2 สัปดาห
3) Secondary repair: บาดเจ็บจากการกระชาก ,กดทับ,กระสุนปน,ลูกระเบิด,บาดแผลสกปรกมาก
(Contaminated wound) รักษาการติดเชื้อที่บาดแผล หรือขอบเขตของการบาดเจ็บไมชัดเจน ทําผาตัด
ประมาณ3-6 สัปดาหหลังบาดเจ็บ ควรเย็บปลายเสนประสาทที่ขาดกับเนื้อเยื่อขางเคียงเพื่อปองกันการหดตัว
และงายตอการคนหาเมื่อมาทําผาตัดในภายหลัง
หลักการผาตัดทีสําคัญ
ผาตัดตอเสนประสาทใหสบกันอยางถูกตองโดยใชจุลศัลยกรรม(Microsurgical technic)
ลดแรงดึงหรือไมมีแรงดึง(Tension free)
ควรใช Nerve graft มาตอเสนประสาทถามีระยะหางระหวางเสนประสาท> 2.5 ซม.หรือมีแรงดึงมาก
เลือกวิธีการผาตัด Epineurial repair สําหรับ mixed nerve, proximal lesion , Fasicular repair
เมื่อ เห็นการเรียงตัว fasicular topography ชัดเจน Distal lesion
เครื่องมือที่ใชในการผาตัด
Loup or Microscope,Microsuction tip,Microbipolar,Fine irrigation needle,Jeweler’s
forceps(no.1,3,5),Fine dissector,Microscissor,Razor blade,Nerve stimulator,Nerve
action potential recorder,Monofilament nylon 8/0 – 10/0

เทคนิคในการผาตัด
การระงับความรูสึก สวนใหญผาตัดโดยดมยาสลบ(General anesthesia),การฉีดยาระงับความรูสึกเฉพาะที่
(Local anesthesia) ผูปวยอาจรูสึกปวด เสียว ซึ่ง ไมนิยม
อาจใชTouniquet รัดหามเลือดขณะผาตัด
ควรปูผาใหเห็นขอบเขตที่จะผาตัดและสามารถจัดทาของขอตอใหงอไดระหวางผาตัดเพื่อลดแรงดึงและระยะหาง
ระหวางปลายประสาทที่ขาด
เปดแผลผาตัดตามแนวยาวของเสนประสาท และแนวผาตัดที่ผานขอตอควรเปนเสนโคง
เริ่มหาเสนประสาทจากสวนที่ดีไปยังสวนที่บาดเจ็บทั้งสวน ตน(Proximal),และปลาย(Distal)
ควรลดแรงดึง(Tension free) และระยะหางระหวางปลายเสนประสาท(Nerve gap)โดย
1)การเลาะเสนประสาทจากเนื้อเยื่อขางเคียง(Mobilization) เปนระยะไดถึง 50 เทาของเสนผาศูนยกลาง
เสนประสาท ถาจําเปนอาจตัดแขนงบางเสนที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อขางเคียง หรือ โยกเปลี่ยนตําแหนงเสนประสาท
เชน Anterior transposition ของ Ulnar nerve นําเสนประสาท Ulnar ออกจาก Cubital tunnel ที่
ขอศอกมาวางหนาขอศอก
2)จัดทาของขอตอที่ทําใหลดแรงดึง เชน งอขอศอกทําใหเพิ่มระยะของเสนประสาทที่วิ่งผานดานเดียวกับขอที่
งอ
3)ตัดกระดูกออกบางสวน เชน ตัดHead of Fibular ในการผาตัดตอเสนประสาท Peroneal

ถาระยะหางระหวางปลายเสนประสาท(Nerve gap)> 2.5 ซม.หรือมีแรงดึงมาก ควรใช Nerve graft มาตอ
ใชแผนยางมารองดานหลังเพื่อเปนฉากใหเห็นเสนประสาทชัดขึ้น
จัดเตรียมปลายเสนประสาทที่จะตอ โดยเลาะผังผืด(Fibrosis) และ Neuromaออกจนถึงเสนประสาทที่ดีเห็น
การเรียงตัวของFascicle อาจใชใบมีดที่คม(มีดโกนหนวด)เปด Epineurium ประมาณ 0.5-1 มม. จาก
ปลายเพื่อปลิ้นใหเห็น Fascicle
ใช Synthetic Monofilament/ Nylon 8/0-10/0เย็บใหปลายเสนประสาท(Fascicle)สบกันตามกลุม
Motor และ Sensory โดย
1) พิจารณาแนวหลอดเลือดที่ผิวเสนประสาทเปนตัวชวยในการกําหนดตําแหนงที่จะตอใหตรงกัน
2) การจัดเรียงตัวของFascicle
3) Nerve stimulator เพื่อชวยแยก Motor และ Sensory Fascicle
4) วิธีทางBiochemistry ตรวจหา Acetylcholinesterase,Acetyltransferase เพื่อชวยแยก
Motor และ Sensory แตมีขอจํากัดที่ใชเวลานาน
ควรเย็บใหนอยที่สุดเพื่อลดการเกิดพังผืด (Fibrosis)
Epineurial repair เย็บEpineurium เปนวิธีที่งาย อาจใชเพียงแวนขยาย(Loup)และมักใชในกรณีที่
เสนประสาทบาดเจ็บในสวนตนซึ่งการเรียงตัวของ Fascicle ไมชัดเจน และมีหลาย Fascicles
เย็บรั้งเสนประสาทเขาดวยกัน 2 Stitchs ที่ 0˚ และ 180˚ อาจเย็บเสริม 2-3 Stitchs ในแตละครึ่ง
Group fascicular repair เย็บ Interfascicular epineurium ,Fascicular repair เย็บ
Perineurium จําเปนตองใชกลอง Microscope ใชเวลานานและยุงยากกวา,ใชในกรณีบาดเจ็บที่สวนปลาย
เสนประสาทการเรียงตัวของ Fascicleชัดเจน มีจํานวนFascicle นอย(Oligo or monofascicle )
ไมควรเย็บเกิน 2 Stitchs
ผลการผาตัด(Functional outcome)ไมแตกตางกันระหวาง Epineurial กับ Fascicular repair
ควรใชBipolar coagulator จี้หามเลือด
หลังผาตัดควรใส Splint ในทาที่ลดแรงดึง 3 สัปดาห

Epineurial repair

Group Fascicular repair

Interfascicular graft repair

โรคแทรกซอน
พบโรคแทรกซอนหลังการผาตัดนอยมาก เชน แผลติดเชื้อ ,การเย็บซอมเสนประสาทลมเหลว(Failure of
reinnervation) ซึ่งถาไมมีReinneration ในเวลา 6-8 เดือนหลังผาตัดควรทําผาตัด
Exploration,Neurolysis,หรือ ตัดตอเสนประสาทใหม(Resection and Resuturing)
การพยากรณผลการรักษา
ปจจัยที่มีผลตอการรักษา
1) อายุ(Age) อายุนอยมีการฟนตัวดีกวา
2) ตําแหนงที่เกิดการบาดเจ็บ (The level of the injury) สวนปลายดีกวาสวนตนของเสนประสาท
3) ความรุนแรงของการบาดเจ็บ(The severity and extent of injury) เชน Neurapraxia ดีกวา
Neurotemesis , บาดเจ็บจากของมีคมบาดแผลสะอาด ดีกวา ระเบิด,กระสุนปนบาดแผลสกปรก
4) ความลาชาของการรักษา(Delay between time of injury and repair) ผาตัดทันทีดีกวาผาตัดใน
ภายหลัง
5) ระยะหางระหวางปลายเสนประสาท(Nerve gap) ระยะหางมากผลการรักษามักไมดี
6) ชนิดของการเย็บซอมเสนประสาท (Type of repair) การตอเสนประสาทโดยตรงดีกวาการใชNerve
graft
7) โรคในระบบอื่นของรางกาย (Systemic disorder) เชน Alcoholic neuropathy ทําใหผลการ

ผาตัดไมดี
กายภาพบําบัด(Rehabilitation)
หลังจากผาตัดซอมเสนประสาท ควรงดการเคลื่อนไหวของขอตอโดยใส Splint 3-6 สัปดาห ไมควรเกิน 8
สัปดาห หลังจากนั้นทํากายภาพบําบัดโดย Passive ,active range of motion exercise,Electrical
stimulation ของกลามเนื้อ

2.การผาตัดรักษาเสนประสาทถูกกดทับ(Released nerve entrapment)

เสนประสาทถูกกดทับมักจะเกิดบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวและเสนประสาทลอดผานเนื้อเยื่อที่แคบซึ่งอาจถูกกด
โดยเนื้อเยื่อพังผืด เชน Flexor retinarculumกดทับเสนประสาทUlnar,medianที่ขอมือ,เนื้อเยื่อรอบ
เสนประสาทซึ่งบวมจากภาวะตางๆ(หญิงตั้งครรภ,ยาคุมกําเนิด,Hypothyroid) หรือกระดูกที่มีหินปูนเกาะหรือ
หักผิดรูป เชน Medial epicondyle กดทับเสนประสาทUlnarที่ขอศอก เปนตน เสนประสาทที่ถูกกดทับ
บอยไดแก 1.)Carpal tunnel syndrome เสนประสาท Median ถูกกดทับที่ขอมือ
2.) Cubital tunnel syndrome เสนประสาทUlnar ถูกกดทับที่ขอศอก
3.)Guyon canal syndrome เสนประสาทUlnar ถูกกดทับที่ขอมือ
หลักการผาตัด ผาตัดแกไขการกดทับ(Release nerve) ลดการดึงรั้งเสนประสาทไมทําลายเสนประสาท
(Tension free) ระมัดระวังไมทําลายเสนประสาทและเสนเลือดที่มาเลี้ยงเสนประสาท(Avoid
nerve&blood supply injury)

ขอบงชี้ เมื่อมีการกดทับเสนประสาท มีอาการปวด กลามเนื้อออนแรง รักษาดวยยาไมดีขึ้น
การระงับความรูสึก มักใชการฉีดยาระงับความรูสึกเฉพาะที่(Local anesthesia)
ชนิดของการผาตัด
การผาตัดเปดเสนประสาท(Open nerve release entrapment)
การผาตัดโดยใชกลองEndoscope(Endoscope nerve release entrapment)
วิธีการผาตัดเปดเสนประสาท(Open nerve release entrapment)
1.กําหนดตําแหนงของเสนประสาทตามลักษณะกายวิภาค
2.วางแนวลงมีดตามแนวยาวเสนประสาท หรือที่ขอมืออาจลงมีดตามแนวSkin crease ที่ขอมือ
3.เปดผิวหนังและแหวกเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
4.ตัดเปดพังผืดตลอดแนวเสนประสาทที่ถูกกดทับ ใหเห็นเสนประสาทที่ถูกกดทับ โดยใชRetinaculotome,
มีด,กรรไกร

5.ตัดสิ่งที่กดทับเสนประสาทออก เชน ตัดกระดูกที่หักผิดรูป (Medial epicondylectomy)
6.อาจผาตัดโยกเสนประสาทออกจากที่เดิม เชน Ulnar nerve transposition ยกเสนประสาทUlnar ออก

จากCubital tunnelไปวางไวที่ใตผิวหนังหรือใตกลามเนื้อ เพื่อลดแรงดึงตอเสนประสาทที่ผานบริเวณขอศอก

7.หามเลือดอยางระมัดระวังไมใหเกิดการบาดเจ็บตอเสนประสาทและเสนเลือดที่มาเลี้ยงเสนประสาท
8.เย็บปดผิวหนังดวยไหมเย็บ(Nonabsorbable monofilament)

วิธีการผาตัดโดยใชกลองRigid Endoscope
ลงแผลผาตัดขนาดเล็ก(0.5-1ซม.)ที่เหนือและใตตอสวนของเสนประสาทที่ถูกกดทับ สอดกลองเพื่อดูพยาธิ
สภาพที่กดทับและใชเครื่องมือมีดผาตัด เชน Carpal tunnel syndrome ลงมีดที่ฝามือเหนือขอบบนสุดของ
Flexor retinaculum และที่ขอมือ(Second wrist crease)lateral ตอเสนเอ็นPalmaris longusใตตอ
สวนที่ต่ําสุดของ Flexor retinaculum เพื่อสอดกลองEndoscopeที่ฝามือลอดใตผังพืดFlexor
retinaculum เห็นเสนประสาท และสอดกลองเหนือเสนประสาทMedian ไปจนสุดปลายอีกดานที่ขอมือ
แลวใชมีดตัดกลับมายังจุดเริ่มตนระมัดระวังไมทําลายเสนประสาทและเสนเลือด เย็บปดแผล การผาตัด
เสนประสาทที่ถูกกดทับที่อื่นๆก็ใชวิธีเดียวกัน โดยสอดกลองจากตําแหนงที่ไมถูกกดทับผานไปยังสวนที่ถูกกด
ทับตลอดแนวเสนประสาท แลวใสเครื่องมือตัดพังผืดที่กดทับถอยกลับมายังจุดเริ่มตนและถอดกลองออก มีขอดี
กวาการผาตัดเปดคือแผลเล็ก ,ระหวางที่ผาตัดเห็นเสนประสาทตลอด
ผลการรักษาดวยการผาตัดดีเยี่ยม90-100% โอกาสกลับเปนซ้ํา<10%
3.การผาตัดรักษาเนื้องอกของเสนประสาท(Nerve sheath tumor resection)

เนื้องอกปลอกประสาท(Neurofibroma,Neuroma)มักเกิดกับเสนประสาทรับความรูสึก(Sensory
nerve)ซึ่งโตกดทับเสนใยประสาทอื่น(Mixed nerve) การผาตัดอยางระมัดระวังมักไดผลดี การผาตัดงายและ
ไมยุงยากเหมือนในกะโหลกศีรษะ
หลักการผาตัด ตัดเนื้องอกออกใหมากที่สุดโดยทําลายเสนใยประสาทนอยที่สุด
การระงับความรูสึก ดมยาสลบ หรือฉีดยาชาเฉพาะที่
วิธีการผาตัด
1.กําหนดตําแหนงเนื้องอกปลอกประสาทโดยดูจากภาพMRI ของเสนประสาท

2.ลงมีดตามแนวรอยยนผิวหนัง(Skin crease) หรือตลอดแนวเนื้องอกเสนประสาท
3.เปดผิวหนังแหวกเนื้อเยื่อใตผิวหนัง กลามเนื้อ ถางไว(Self retaining retractor)ใหเห็นกอนเนื้องอก หา

เสนประสาทเหนือและใตตอกอนเนื้องอก ดังรูปขางลาง

4.เปดEpineurium ตรงตําแหนงกอนเนื้องอกซึ่งไมมีเสนใยประสาทอยู เปดตามแนวยาวของเสนประสาท

5.เลาะเนื้องอกออกจากเสนใยประสาทขางเคียงที่ปกติซึ่งเมื่อไดแนว(Plane)ตามยาวของเสนประสาทแลวจะ

ปอกเนื้องอกออกไดงาย

6.ตัดเสนใยที่เปนตนกําเนิดเนื้องอกออกพรอมกับกอนเนื้องอก ออกจากเสนประสาทปกติ

7.หามเลือดอยางระมัดระวัง ไมควรใชจี้ไฟฟาโดยไมจําเปน
8.เย็บผิวหนังปด

รูปภาพMRI Branchial plexus schwanoma และการผาตัดเอากอนเนื้องอกออกหมดโดยไมมีความ
ผิดปกติทางระบบประสาท

ผลการผาตัดดีเยี่ยม สามารถตัดเนื้องอกออกทั้งหมดโดยไมพบความผิดปกติทางระบบประสาท เนื่องจากเนื้องอก
มักเกิดจากเสนใยที่รับความรูสึกและเปนเนื้องอกของปลอกประสาทการผาตัดอยางประณีตและระมัดระวัง
สามารถรักษาเสนใยประสาทไวไดทั้งหมด

การแพทยเพื่อมนุษยชาติ (Exellence for all humanity)

ความเปนเลิศทางศัลยกรรม(Excellence surgery)
ผลสําเร็จสูง(High success rate)
การผาตัดปลอดภัย ไมกอใหเกิดอันตราย(Patient safety,No surgical mortality)
อัตรตาย ,พิการ,โรคแทรกซอนต่ํา(Low morbidity,mortality,complication)
การฟนตัวสูงสุดรวดเร็ว(Maximized recovery)
ลดระยะเวลาอยูใน รพ.(Short length of stay in hospital)
ความถูกตอง,แมนยํา,คุมคา,มีประสิทธิภาพ,มีมาตรฐานของการรักษาโรค(Validity,Accuracy, Cost‐
Effective, Standard of treatment)

คํานึงถึงความเปนมนุษยและจริยธรรม(Human right,Ethic)
กระบวนการดูแลผูปวยที่ด(ี Good Service system)

First do no harm
It is not for you to do the black cap take hope away from the patient hope that come to us all
In the last there is no tool better than the hand that use it
Exellence for all humanity

