การผาตัดสําหรับโรคโพรงกระดูก
สันหลังตีบรวมกับภาวะกระดูกไมมั่นคง
ทําไดโดย แพทยจะตัดกระดูกที่กดทับเสน
ประสาทออก แลวทําการเชื่อมขอกระดูก
รวมกับการใชโลหะดามกระดูกสันหลังให
ขอนั้นอยูนิ่ง มั่นคง ปจจุบันการผาตัดวิธีนี้
มักไดผลเปนที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม
ภาพเอกซเรย
ก็อาจเกิดภาวะแทรกซอนได เชนเดียว ผูปวยใสโลหะดามกระดูก
สันหลัง ภายหลังผาตัด
กับการผาตัดใหญอื่นๆ ทั่วไป

ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการผาตัด
• เลือดออกมาก อาจจําเปนตอง
ไดรับเลือดระหวางผาตัด หรือหลังผาตัด
• ติดเชื้อพบไดประมาณ 1% โดย
อาจตองใหยาปฏิชีวนะ หรือผาตัดเพื่อลาง
• ภาวะแทรกซอนจากการดมยา ทานสามารถทราบ
รายละเอียดจากแพทยวิสัญญี ซึ่งจะประเมินสภาพรางกาย
ตรวจและพูดคุยกับทานในวันกอนผาตัด
• การรั่วของน้ําไขสันหลัง พบได 1-3 % โดยอาจทําให
ตองนอนราบหลังผาตัดนานขึ้น
• เสนประสาทไดรับบาดเจ็บ พบได 0.1% โดยอาจมี
อาการออนแรงหรือชาหลังผาตัดได แตสวนใหญอาการจะคอยๆ
ดีขึ้น มีสวนนอยที่อาจมีการสูญเสียการทํางานของเสนประสาท
อยางถาวร ซึ่งแพทยจะติดตามการรักษาตอไป
• ภาวะการไมมั่นคงของกระดูกสันหลัง อาจเกิดขึ้นได
5-10% ซึ่งเปนผลจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังในปลอง
ที่ยังไมไดรับการรักษา หรือกระดูกที่ไดรับเชื่อมไวไมติด หรือ
โลหะที่ดามกระดูกสันหลังไว หลุด หัก ซึ่งอาจทําใหตองเขารับ
การผาตัด เพื่อแกไขตอไป
• ยังคงมีอาการปวดอยู และอาจปวดเรื้อรัง พบได 10 %

ผลการรักษา และการปฏิบัติตัวขณะนอนโรงพยาบาล
• มีอาการออนเพลีย เนื่องจากการดมยาสลบ การเสีย
เลือดจากการผาตัด แตอาการจะดีขึ้นตามลําดับ
• มีอาการปวดแผลบริเวณที่ผาตัด โดยเฉพาะเวลาขยับตัว
ซึ่งแพทยจะใหยาบรรเทาอาการปวดตามความเหมาะสม
• โดยทั่วๆ ไป ใชเวลานอนโรงพยาบาลประมาณ 4-5
วัน โดยแพทยพิจารณาใหกลับบานไดเมื่อผูปวยสามารถ
นั่งและเดินโดยใชเครื่องชวยพยุงอยางปลอดภัย
การปฏิบัติตัวที่ถูกตองอยางตอเนื่องภายหลังการผาตัด
จะชวยปองกันภาวะแทรกซอน และ ปองกัน
การกลับเปนโรคนี้ซ้ําอีก สามารถปฏิบัติไดดังนี้
1. นอนราบตลอดเวลา ศีรษะหนุนหมอนได หามลุกนั่ง
เองประมาณ 3-4 วัน
หรือจนกวาแพทยจะ
อนุญาต
พยาบาลจะชวยพลิกตะแคงตัวใหแบบทอนไม
ทานชวยไดโดยเกร็งหลังใหแข็ง ชันเขาดานตรงขามกับที่
ตองการพลิกตัวไป ใชมือขางเดียวกันจับราวขางเตียงแลว
คอยๆ พลิกตะแคงตัวไปโดยไมใหหลังบิด
2. นอนหงายขับถายโดยใชหมอนอนชนิดแบน โดย
ตะแคงตัวแบบทอนไม พยาบาลจะชวยวางหมอนอนบริเวณ
กน จากนั้นพลิกตัวมาบนหมอนอน หามใชวิธีชันเขายก
กนเพื่อสอดหมอนอน แตถาปสสาวะเองไมไดในชวงแรก จะ
ไดรับการสวนปสสาวะเปนระยะตามความเหมาะสม
3. การหายใจเพื่อบริหารปอด ปองกันปอดแฟบ ปอด
ติดเชื้อ โดยการหายใจเขาทางจมูกลึกๆ และคอยๆ ผอน
ออกทางปากชาๆ ควรทําทันทีหลังผาตัด 5-10 ครั้งตอรอบ
ทุก 1-2 ชั่วโมง และหากมีเสมหะ ก็ตองไอ
ออกมาโดยการสูดหายใจเขาลึกๆ คางไว นับ
ในใจ1-3 แลวไอออกมาจากสวนลึกของลําคอ

4. บริหารกลามเนื้อและขอตอตางๆ โดยเฉพาะ
กลามเนื้อหลัง แขน ขา ขอตอตางๆ เพื่อใหการไหลเวียนเลือด
สะดวก และเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ ทาบริหาร
กลามเนื้อหลังและสะโพก โดยนอนหงายราบเหยียดขาตรง
เกร็งกลามเนื้อบริเวณทอง ขมิบแกมกน 2 ขางเขาหากันนาน 5
วินาที 10 ครั้ง 3-4 รอบ/วัน ขณะ
เกร็งกลามเนื้อ ไมตองกลั้นหายใจ
5. เมื่อแพทยอนุญาตใหลุกจากเตียงได ผูปวยที่แพทยใหใส
อุปกรณชวยพยุงตองใสกอนเสมอ การลุกจากทานอนตองใช
ทาที่ถูกตอง ดังนี้ โดย
เริ่มจากทานอนตะแคงตัว
ใชมือและแขนชวยในการ
พยุงตัวลุกขึ้นคอย ๆ
หยอนขาลงจากเตียง นั่ง
พักสักครู หากทรงตัวไดดีและไมเวียนศีรษะ จึงคอยๆ กาวเดิน
ควรลุกเดินอยางนอยวันละ 1 ครั้งในระยะใกลๆ แลวจึงคอย ๆ เพิ่ม
จํานวนครั้งและระยะทางในวันตอ ๆ ไป
วิธีลงนอนบนเตียง ใชวิธียอนกลับกัน
วิธีลุกยืนจากทานั่ง โดยใชมือยันที่เทาแขน
เกาอี้ แลวคอย ๆ ยันตัวขึ้นยืน

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบานแลว
1. ดูแลแผลผาตัดใหสะอาดและแหง ไมควรใสหรือ ทายา
ใดๆ ที่แผล หามอาบน้ําจนกวาจะตัดไหมและแผลแหงดีแลว
ประมาณ 2 สัปดาหนับจากวันผาตัด
2. มาตรวจตามแพทยนัด ผูปวยสามารถเลาอาการที่สงสัย
และซักถามการปฏิบัติตัวเพิ่มเติมจากแพทยและพยาบาลได
3. บํารุงสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน ควรงดบุหรี่ สุรา ของหมักดอง
รวมทั้งพักผอนอยางเพียงพอ ดูแลจิตใจใหแจมใส
4. ควบคุมน้ําหนักตัวไมใหอวน

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบานแลว (ตอ)
5. ควรมีอิริยาบถในชีวิตประจําวันที่เหมาะสม ไดแก
• ในทายืน เดิน นั่ง นอน
ควรใหแนวกระดูกสันหลังตรง
เพื่อใหรางกายสมดุล กระดูก
หลังไมรับน้ําหนักมากไป
• ทานั่ง หลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้น นั่งยอง ขัดสมาธิ
พับเพียบ เพราะหลังจะงอ
• พยายามใชกลามเนื้อแขน ขาชวยใน
การกระจายการรับน้ําหนักจากกระดูกหลัง เชน
ใชกลามเนื้อแขนชวยในการพยุงตัวเมื่อเปลี่ยน
ทา ใชกลามเนื้อตนขาโดยการยอเขาเมื่อ
จําเปนตองกมตัวหยิบหรือยกของจากพื้น
• หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตองกมเงยตัว
บิดหมุนตัวหรือ ยกของหนักๆ โดยเฉพาะ
ในชวง 6-12 เดือนแรก
6. ควรบริหารกลามเนื้อ
หลังและสะโพก
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
7. ดัดแปลงสภาพความเปนอยูใหเหมาะสมกับสภาวะ
รางกาย ไดแก
• เตียงนอนรวมที่นอนควรมีความสูง
เสมอเขา ที่นอน ควรหนาและแนน
• เกาอี้ที่ใชนั่ง ควรมีพนักพิงหลังที่
พอดี มีที่เทาแขน
• การอาบน้ําควรใชฝกบัว ไมควรตักน้ําอาบ

• สวมควรเปนโถนั่ง หากยังใชสวมซึม ควรปรับโดยใช
เกาอี้เจาะรูหรือเกาอี้สําเร็จรูปที่ใชวางครอมบนโถสวม
8. ระยะเวลาการทํากิจกรรมตางๆ และการทํางาน
• ในระยะแรก สามารถนั่งและเดิน
โดยใชเครื่องชวยพยุง และทํากิจกรรมเบาๆ
ได อาจมีอาการปวดเล็กนอยซึ่งเมื่อ
รับประทานยา อาการจะทุเลาลง
• ประมาณ 6 สัปดาห เริ่มเดินไดดี
ขึ้น ผูปวยสวนใหญเดินโดยไมใชเครื่องพยุง
ได แตอาจมีปวดเมื่อยไดบาง กรณีที่เดิน หรือนั่งนานๆ
• ประมาณ 6-12 สัปดาห โดยทั่วไปสามารถกลับ
ไปทํางานได ผูท ี่ทํางานใชแรงงานมาก อาจจําเปนตอง
ปรับงานตามความเหมาะสม
• ประมาณ 6 สัปดาหอาจเริ่มออกกําลังกายที่ไมหนัก
เกินไป ไมมีแรงปะทะหรือกระแทก เชน การเดินเร็ว วายน้ํา
ปนจักรยาน อาจทํากิจกรรมตามปกติไดประมาณ 1 ป ซึ่ง
ควรปรึกษาแพทยผูทําการผาตัด
• ควรงดการมีเพศสัมพันธจนกวาความปวดจะทุเลา
หรือประมาณ 3-6 สัปดาหหลังผาตัด ควรใสเสื้อพยุงหลังและ
ใชทานอนหงายหรือนอนตะแคง ในหญิงที่มีโอกาสตั้งครรภ
ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภภายใน 1 ½ ปหลังผาตัด

อาการผิดปกติที่ตองรีบมาพบแพทย ถึงแมยังไม
ถึงวันนัด ไดแก
• ไขสูง หนาวสั่น มีอาการบวม แดง รอนบริเวณ
แผล มีน้ําเหลืองหรือหนองไหลออกจากแผล
• มีอาการปวดบริเวณแผลมากขึ้น
เอกสารอางอิง
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การฟนสภาพภายหลังผาตัดกระดูกสันหลังและความพึงพอใจในการพยาบาลที่ไดรับ.

การปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยผาตัด

โรคกระดูกโพรงสันหลังตีบ
(โรคกระดูกสันหลังกดทับเสนประสาท)

รวมกับ

ภาวะกระดูกไมมั่นคง
ราก โพรงไขสันหลัง
ประสาท ปกติ

โพรงไขสันหลัง
ตีบ แคบ

โรคกระดูกสันหลังกดทับเสนประสาทรวมกับภาวะกระดูกไม
มั่นคง หมายถึง ภาวะที่มีการแคบตัวลงของชองโพรงกระดูก

สันหลัง และมีการหลวมตัวของขอในบางปลอง
ภาวะกระดูกสันหลังกดทับเสนประสาทโดยเฉพาะบริเวณ
บั้นเอว พบไดบอ ยในวัยสูงอายุ อาการมักเกิดขึ้นเมื่อเดินหรือยืน
นานๆ จะปวดหลังราวลงถึงนอง ขาออนแรง อาจมีชาปลายเทา จะ
ดีขึ้นเมื่อนั่งพักหรือกมตัว มักคอยๆ มีอาการมากขึ้นอาจนานหลาย
เดือน หรือหลายป เมื่อไดรับการรักษาโดยวิธีรับประทานยา บริหาร
กลามเนื้อหลัง กายภาพบําบัดระยะหนึ่งแลวไมดีขนึ้ ยังคงมีอาการ
ปวดมาก เดินตอเนื่องไดระยะทางนอยลงเรื่อยๆ หรือขาออนแรง
อาจมีปญหากลั้นอุจจาระปสสาวะไมอยู ทําใหผูปวยไดรับความทุกข
ทรมานจากอาการดังกลาว ซึ่งอาจจําเปนตองรักษาโดยการผาตัด
โดยแพทยจะใหขอมูลผลดีรวมทั้งภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
ไดภายหลังผาตัด ซึ่งผูปวยและญาติสามารถซักถามขอของใจ
และมีบทบาทสําคัญยิ่งในการตัดสินใจผาตัดรวมกันกับแพทย
ผูรวบรวม : ทิพวรรณ ไตรติลานันท, จารุณี นันทวโนทยาน

