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การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวร่วมกับ
การเชื อมกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้เหล็ กในผูป้ ่ วยโรคกระดูกสันหลังเคลื อนระดับเอว
OUTCOME ANALYSIS OF LUMBAR LAMINECTOMY WITH
NONINSTRUMENTED ARTHRODESIS IN LUMBAR SPONDYLOLISTHESIS
วัชรพงศ์ มีพรสวรรค์ พบ.วว. (ออร์โธปิ ดิกส์) *
บทคัดย่อ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวมักจําเป็ น
ในการรั กษาผูป้ ่ วยโรคกระดู กสั น หลัง เคลื อนและมี
ภาวะกระดูกทับเส้นร่ วมด้วย งานวิจยั นี' รายงานเทคนิ ค
และผลลัพ ธ์ ข องการผ่ า ตัด กระดู กสั น หลัง ระดับ เอว
ร่ ว มกับ การเชื อมกระดูก สัน หลัง โดยไม่ใ ช้เ หล็ก ใน
โรงพยาบาลพิจิตร โดยการทบทวนจากบันทึกเวชระเบียน
ผูป้ ่ วย 67 ราย ที ผ่าตัดในปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2546
ผลลัพธ์ของการรักษาใช้ Prolo Functional Economic
Outcome Rating Scale เป็ นตัววัดและเปรี ยบเทียบกับ
งานวิจยั อืนๆ ส่ วนใหญ่ของผูป้ ่ วยมีอาชี พทํานา (ร้อยละ
43.28) ผูป้ ่ วย 63 ราย (ร้อยละ 94.04) มีผลลัพธ์ทีดีเมือคิด
เป็ นคะแนน 7 – 10 ผูป้ ่ วย 4 ราย (ร้อยละ 5.96) มีผลลัพธ์
พอใช้ งานวิจยั นี' สรุ ปว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ
เอวร่ ว มกับ การเชื อมกระดูก สันหลัง โดยไม่ใ ช้เ หล็ก
เป็ นทางเลื อกหนึ งสํา หรับ ผ่า ตัด โรคกระดูก สัน หลัง
เคลื อน ซึ งให้ผ ลดี ราคาไม่ แ พง และทํา ได้ง่ า ยใน
โรงพยาบาลทัวไป

*

Abstract
Decompressive lumbar laminectomy is often
necessary in the treatment of symptomatic patients
who have degenerative spondylolisthesis and spinal
stenosis. This article reported the technique and
outcomes of decompressive lumbar laminectomy with
noninstrumented arthrodesis in Phichit Hospital by
reviewed medical record of 67 patients who were
operated from 1998 to 2003. The outcomes of the
treatment method based on the Prolo Functional
Economic Outcome Rating Scale to improve the
ability were compared with other series. Most of
patients were farmer (43.28%). Sixty - three patients
(94.04%) had good outcomes as defined by score 7 –
10, four patients (5.96%) had fair outcomes. We can
concluded that decompressive lumbar laminectomy
with noninstrumented arthrodesis could be an
alternative choice for lumbar spondylolisthesis which

นายแพทย์ 7 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร
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had good outcomes, inexpensive and available in
general hospitals.
บทนํา
Junghanns1 ในปี ค.ศ. 1931 เป็ นคนแรกทีU
อธิ บายเกีUยวกับ degenerative lumbar spondylolisthesis
เขาให้คาํ จํากัดความ lumbar vertebral spondylolisthesis
ทีU ไ ม่ มี pars interarticularis defect ว่ า เป็ น
pseudospondylolisthesis. Newman2 กล่าวว่าการเลืUอน
ของกระดูกสันหลังโดยทีUมี intact neural arch มักจะมี
สาเหตุมาจากการเสืU อมทีUขอ้ facet การรักษากระดูกสัน
หลังเคลืUอนส่ วนใหญ่ได้ผลดี ดว้ ยวิธีรักษาแบบอนุรักษ์
ด้วยการให้ยาแก้อกั เสบ การออกกําลังกาย การใส่ เสืd อ
พยุงหลัง การฉี ดสารสเตี ยรอยด์เข้า epidural ในรายทีU
ไม่ได้ผลอาจพิจารณาทําการผ่าตัด ซึU งทําได้หลายวิธี
1. decompression3
2. decompression and arthrodesis4
3. decompression and arthrodesis with
spinal instrumentation5
ในอดีตการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังเคลืUอน
ทํา เพี ย ง decompression อย่ า งเดี ย ว ภายหลังมี ก าร
ศึกษาวิจยั เพิUมเติมพบว่าการทํา decompression ร่ วมกับ
arthrodesis ให้ผลทีUดี แพทย์ผ่าตัดหลายๆท่านเริU มนิ ยม
การใส่ instrument เข้าไปด้วย ซึU งมีขอ้ ดีทาํ ให้กระดูกทีU
เชืUอมติดเร็ ว ลดการนอนในโรงพยาบาล แต่ขอ้ เสี ยก็คือ
ค่าใช้จ่ายสูง
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ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาลักษณะอาการทางคลินิก
และผลลัพ ธ์ ข องการผ่ า ตัด lumbar laminectomy
ร่ ว มกับ การเชืU อ มกระดู ก โดยทีU ไ ม่ ใ ช้เ หล็ ก ในผู ้ป่ วย
กระดูกสันหลังเคลืUอนในโรงพยาบาลพิจิตร
วัตถุประสงค์
1. เพืUอ ศึ ก ษาลัก ษณะอาการทางคลินิ กและ
ผลของการผ่า ตัด ด้ว ยวิธี decompressive lumbar
laminectomy ร่ วมกับการเชืU อมกระดูกสันหลังโดยไม่
ใช้เหล็ก
2. เพืUอ เปรี ย บเที ย บอาการและอาการแสดง
ก่อนและหลังผ่าตัด
3. เพืUอเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ก่อนหน้านีd
สมมติ ฐานการวิจยั
การผ่าตัด decompressive lumbar laminectomy
ร่ วมกับการเชืUอมกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้เหล็กให้ผลทีUดี
ขึdนกว่าก่อนผ่าตัด
วัสดุและวิธีการวิจยั
เป็ นการศึกษาย้อนหลัง โดยรวบรวมผูป้ ่ วยทีU
ให้การวินิจฉัย ว่า เป็ นโรคกระดูกสันหลังเคลืUอนและ
ได้รับการผ่า ตัดกระดูกสันหลังในโรงพยาบาลพิ จิต ร
โดยอาศัย บันทึ กจากเวชระเบี ยนและบันทึ กผูป้ ่ วยใน
โดยศึ กษาเรืU องของอายุ เพศ อาการ อาการแสดง ชนิ ด
ของกระดูกสันหลังเคลืU อน ระดับทีU ผ่าตัด การติ ดของ
กระดูกทีU เชืU อม ระยะเวลาผ่าตัด การสู ญเสี ยเลือด และ
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การติดตามผลของการรักษา ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะมีอาการ
ปวดหลังซึU งอาการจะมากขึdนถ้ามีการเคลืUอนไหวและจะ
ทุ เ ลาเมืU อ มี ก ารพัก ผู ้ป่ วยส่ ว นใหญ่ จ ะมี อ าการปวด
สะโพกร้ าวลงไปขาก่อนผ่าตัด บางรายจะมี อาการชา
ปลายเท้าร่ วมด้วย
เกณฑ์ในการเลื อกตัวอย่าง
1. ผู ้ป่ วยทุ ก คนจะได้รั บ การรั ก ษาโดยวิ ธี
อนุ รักษ์มาอย่า งน้อ ย 3 เดื อ นก่อ นผ่า ตัด วิธีอ นุ รัก ษ์
ได้แก่ การทํากายภาพบําบัด การใช้ยาแก้อกั เสบ ถ้าการ
รักษาโรคโดยวิธีอนุรักษ์ลม้ เหลวก็จะพิจารณาผ่าตัด
2. ผูป้ ่ วยทุกคนจะได้รับการเอกซเรย์ พบว่ามี
1 ระดับของกระดูกสันหลังเคลืUอนและเป็ น grade 1
3. ฉี ดสี (myelogram) พบว่ามีกระดูกทับเส้น
(spinal stenosis) (ตามรู ปทีU 1)
4. ระยะเวลาติดตามหลังผ่าตัดไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ประชากรทีU ใช้ในการทําวิจยั ครัdงนีd คือ ผูป้ ่ วยทีU
มี กระดู กสันหลังเคลืU อ นและทํา ผ่า ตัด decompressive
lumbar laminectomy ร่ วมกับการเชืU อมกระดูกโดยไม่
ใช้เหล็ก (instrument) ตัdงแต่ 1 ตุลาคม 2541 ถึง 31
ธันวาคม 2546 จํานวน 67 ราย

ด้านหน้า

รู ปทีU 1 myelogram ก่อนผ่าตัด พบมีกระดูกสันหลัง
เคลืUอนทีUระดับ L4 – L5 และมี complete blockage ทีU
ระดับ L4 – L5
เทคนิคการผ่าตัด
ผู ้ป่ วยทุ ก คนทํา decompressive lumbar
laminectomy ร่ วมกับ posterolateral fusion โดยวิธีให้
ผูป้ ่ วยนอนควํUาบนเตี ยงผ่าตัด เช็คระดับของการผ่าตัด
โดย Fluoroscopy และลง midline incision ตรง
ตํา แหน่ ง ทีU ต ้อ งการ หลัง จาก exposure แล้ว ทํา
decompression of the central canal และ nerve roots
โดยการ remove total of the cephalad and the caudad
lamina of the involved vertebra together with bilateral
medial caudad and cephalad facetectomy เทคนิ คของ
การทํา arthrodesis โดยวิธี MacNab & Dall6 for a
single – level bilateral intertransverse process
arthrodesis
arthrodesis : ถื อว่า ประสบความสํา เร็ จก็
ต่อเมืUอเอกซเรย์พบมี การเชืU อมติ ดของกระดูกระหว่าง
transverse process (ตามรู ปทีU 2)
Pseudarthrosis : ถ้าไม่มีการเชืU อมติ ดของ
กระดูกระหว่าง transverse process

ด้านข้าง
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รู ป ทีU 2 แสดงถึ งมี การเชืU อ มติ ด ของกระดู กระหว่า ง
transverse process ทัdง 2 ข้าง
หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยถูกอนุญาตให้เดินได้ในวันทีU 3
ทุกคนจะใส่ เสืd อพยุงหลัง (corset) เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
การวิเคราะห์ผลการรักษา
ผลของการผ่าตัดถูกวัดโดย Functional Economic
Outcome Rating Scale of Prolo et al.7 (ตารางทีU 1)
Economic grade หมายถึง ความสามารถใน
การทํางาน
Functional grade หมายถึง ผลของความเจ็บปวด
ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
การแปลผล แบ่งเป็ น
ดีเลิศ (excellent) คะแนน 9 – 10
ดี (good)
คะแนน 7 – 8
พอใช้ (fair)
คะแนน 5 – 6
แย่ (poor)
คะแนน 2 - 4
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ตารางที 1 Prolo Functional Economic Outcome
Rating Scale
Economic Status
E1 : Complete invalid
E2 : No gainful occupation including ability to do
housework or continue retirement activities
E3 : Able to work but not previous occupation
E4 : Working at previous occupation with no
restrictions of any kind
E5 : Able to work at previous occupation with no
restrictions of any kind
Functional Status
F1 : Total incapacity (or worse than before
operation)
F2 : Mild to moderate level of lower back pain
and/or sciatica or pain same as before operation
but able to perform all daily tasks of living
F3 : Low level of pain and able to perform all
activities except sports
F4 : No pain, but patients has had one or more
recurrences of lower back or sciatica
F5 : Complete recovery, no recurrent episodes of
lower back pain. Able to perform all previous
sports activities.

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
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ผลการศึ กษา
ผูป้ ่ วยทีศึกษาในงานวิจยั ครั'งนี' มีท' งั หมด 67 ราย
เพศชาย 20 ราย (ร้อยละ 29.85) เพศหญิง 47 ราย (ร้อยละ
70.14) ส่ วนมากผูป้ ่ วยมีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ
32.83) ส่ วนน้อยมีอายุ 20 – 29 ปี (ร้ อยละ 1.49)
ดังตารางที 2
ตารางที 2 แสดงจํานวนและร้อยละ อายุของผูป้ ่ วย
อายุ (ปี )
จํานวน (ราย)
ร้อยละ
20 – 29
1
1.49
30 – 39
5
7.46
40 – 49
14
20.89
50 – 59
22
32.83
60 – 69
20
29.85
70 – 79
5
7.46
รวม
67
100
อาชี พ ของผูป้ ่ วย พบว่ า ส่ ว นมากประกอบ
อาชี พทํานา (ร้อยละ 43.28) ส่ วนน้อยประกอบอาชี พ
ค้าขาย (ร้อยละ 7.49) ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 แสดงจํานวนและร้อยละ อาชีพของผูป้ ่ วย
อาชีพ
จํานวน (ราย)
ร้อยละ
ทํานา
29
43.28
รับจ้าง
17
25.37
แม่บา้ น
16
23.88
ค้าขาย
5
7.49
รวม
67
100
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ชนิ ดของกระดู กสั น หลั ง เคลืU อน พบว่ า
ส่ วนมากเป็ นชนิ ด degenerative (ร้อยละ 95.52) ส่ วน
น้อยเป็ นชนิ ด isthmic (ร้อยละ 4.47) ดังแสดงในตาราง
ทีU 4
ตารางที 4 แสดงจํานวนและร้อยละ ชนิ ดของกระดูก
สันหลังเคลือน
ชนิด
จํานวน (ราย)
ร้อยละ
degenerative
64
95.52
isthmic
3
4.47
รวม
67
100
ระดับ ทีU เ ชืU อ มกระดู ก พบว่ า ส่ ว นมากเป็ นทีU
ระดับ L4 – L5 (ร้อยละ 77.61) ส่ วนน้อยเป็ นทีUระดับ
L5 – S1 (ร้อยละ 10.44) ดังแสดงในตารางทีU 5
ตารางที 5 แสดงจํานวนและร้อยละ ระดับทีUเชืUอมกระดูก
ระดับทีUเชืUอมกระดูก จํานวน (ราย)
ร้อยละ
L3 – L4
8
11.94
L4 – L5
52
77.61
L5 – S1
7
10.44
รวม
67
100
ระยะเวลาติดตามผลโดยเฉลีUย 7.88 เดือน (6 –
20 เดือน)
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ลักษณะอาการทางคลินิก (ตารางทีU 6)
ผูป้ ่ วยทุกรายมีอาการปวดหลังเป็ นระยะเวลา
เฉลีUย 7.0 เดื อน (3 – 24 เดือน) มีอาการปวดขาเป็ น
ระยะเวลาเฉลีUย 5.2 เดือน (3 – 12 เดือน)
หลังผ่าตัดอาการปวดขาจะดีขd ึนมากกว่าอาการ
ปวดหลัง
ผลของ straight leg raising test, motor deficit
และ sensory deficit ดีขd ึนหลังจากผ่าตัด
ผู ้ ป่ ว ยทุ ก คน รั ก ษา ด้ ว ย วิ ธี อนุ รั กษ์ เ ป็ น
ระยะเวลาเฉลีUย 4.5 เดือน
ข้อบ่งชีd หลักในการผ่าตัดก็คือล้มเหลวในการ
รักษาทางอนุรักษ์
ตารางที 6 แสดงลักษณะอาการคลินิกก่อนผ่าตัดและ
หลังผ่าตัด
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
Back pain
67
100
9
13.43
Leg pain
67
100
4
5.97
8 11.94 1
1.49
SLRT ( <70°)
12 17.91 2
2.98
Motor deficit*
35 52.23 15 22.38
Sensory deficit
0
0
0
Sphincter disorder 0
0
0
0
0
Absent reflexes
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Motor deficit *ผูป้ ่ วย 10 ราย มี weakness of
EHL gr IV/V ผูป้ ่ วย 1 ราย มี weakness of FHL gr
IV/V ผูป้ ่ วย 1 รายมี ankle dorsiflexion gr II/V หลัง
ผ่าตัดผูป้ ่ วย 1 ราย มี weakness of EHL gr IV/V ผูป้ ่ วย
1 ราย มี ankle dorsiflexion gr III/V
ผลการผ่าตัด
ระยะเวลาผ่าตัดเฉลีUย 110 นาที (90 – 130
นาที) และสูญเสี ยเลือดโดยเฉลีUย 150 cc (120 – 500 cc)
การเชืU อ มติ ด ของกระดู ก ระหว่ า ง transverse
process ร้อยละ 80.59
ผลลัพ ธ์ ถู ก วัด โดย Functional Economic
Outcome Rating System
ผลลัพธ์ถูกวัดโดยการรวม economic grade
และ functional grade (ตารางทีU 7) ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีดีเลิศ
(excellent) และดี (good) ร้อยละ 94.04 และพอใช้ (fair)
ร้อยละ 5.96
ตารางที 7 แสดงถึงผลลัพธ์ซU ึ งถูกวัดโดย Functional
Economic Outcome Rating System
Economic/Functional Categories คะแนน จํานวนผูป้ ่ วย (%)
E5F5
10
15 (22.38)
E5F4
9
4 (5.97)
E4F5
9
3 (4.47)
E4F4
8
21 (31.34)
E4F3
7
20 (29.85)
E3F3
6
3 (4.47)
E3F2
5
1 (1.49)
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วิจารณ์
ส่ วนใหญ่แล้วโรคกระดูกสันหลังเคลืUอนทัdงทีU
มีกระดูกทับเส้นหรื อไม่มีกระดูกทับเส้นจะได้ผลดีเมืUอ
รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ มีประมาณ ร้อยละ 209 ทีUมีคุณภาพ
ชี วิ ต ลดตํU า ลงและจํ า เป็ นต้ อ งแก้ ไ ขด้ ว ยวิ ธี ผ่ า ตั ด
จุดประสงค์ของการผ่าตัดก็คือลดอาการปวดและเพิU ม
คุณภาพของชีวิต
ในอดีตการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังเคลืUอนทํา
โดย decompressive lumbar laminectomy อย่างเดียว8 แต่
ในปั จ จุ บ ัน หลายๆการวิ จัย พบว่ า การทํา arthrodesis
ร่ วมด้วยให้ผลดี ประมาณร้อยละ 904, 9, 10, 11, 12 แม้ว่า
pseudarthrosis จะพบประมาณร้อยละ 369
จากการวิ จยั ครัd งนีd พบว่า ผลการรั กษาอยู่ใ น
ขัdนดี ประมาณร้อยละ 94.04 และ pseudarthrosis พบ
ประมาณร้อยละ 19.40 ซึU งใกล้เคียงกับงานวิจยั ดังทีUกล่าว
มา
ตํา แหน่ งของกระดู กสันหลังเคลืU อ นพบมาก
ทีUสุดทีU ระดับ L4-L5 (ร้อยละ 77.61) รองลงมา L3-L4
(ร้อยละ 11.94) และ L5-S1 (ร้อยละ 10.44)
มีการศึ กษาหลายๆการวิจยั 5,11 พบว่าการใส่
instrument ร่ วมกับ arthrodesis ได้ผลไม่แตกต่างกันกับ
การทํา decompressive lumbar laminectomy ร่ วมกับ
arthrodesis (ร้อยละ 90 VS ร้อยละ 86) แต่ขอ้ เสี ยของ
การใช้ instrument ก็คือเรืU องของค่าใช้จ่ายทีUสูงกว่า
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สรุป
การผ่าตัด decompressive lumbar laminectomy
ร่ วมกับ posterolateral arthrodesis ได้ผลดี ซU ึ งหลายๆ
โรงพยาบาลทัวU ไปในประเทศไทยสามารถทีUจะทําผ่าตัดได้
และราคาไม่แพง
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