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การบาดเจ็็บไขสัันหลััง - ความรู้้พื้
� �น
้ ฐาน
ไขสัันหลัังเป็็นท่่อยาวของเนื้้�อเยื่่�อประสาทที่่�ต่่อมาจากบริิเวณฐานของกะโหลกศีีรษะทอดลงมาตามแนวส่่วนกลางของ
หลััง ไขสัันหลัังถููกหุ้้�มด้้วยเยื่่�อหุ้้�มไขสัันหลัังและมีีกระดููกสัันหลััง (กระดููกหลััง) ล้้อมรอบ การบาดเจ็็บของไขสัันหลัังเกิิดขึ้้�น
เมื่่�อมีีบางสิ่่�งมาขััดขวางการทำำ�งานหรืือโครงสร้้างของไขสัันหลััง
การบาดเจ็็บไขสัันหลัังอาจเกิิดจากความเจ็็บป่่วยอุุบััติิเหตุุบาดเจ็็บ กระดููกกดทัับไขสัันหลััง ขาดออกซิิเจน หรืือการตััด
หรืือฉีีกขาดของไขสัันหลััง
ผลกระทบของการบาดเจ็็บไขสัันหลัังแตกต่่างกัันไปตามประเภทและตำำ�แหน่่งของการบาดเจ็็บ ผลกระทบที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด
คืือการสููญเสีียการเคลื่่�อนไหวแขนขาที่่�อยู่่�ต่ำำ��กว่่าบริิเวณที่่�บาดเจ็็บและประสาทรัับความรู้้�สึึกลดลง โดยทั่่�วไปยิ่่�งการบาด
เจ็็บไขสัันหลัังอยู่่�สููงเท่่าใดก็็จะส่่งผลต่่อการทำำ�งาน ส่่วนรัับรู้้�ความรู้้�สึึก และการทำำ�งานภายในของร่่างกายมากขึ้้�นเท่่านั้้�น
การบาดเจ็็บที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอััมพาตของแขนและขาทั้้�งสองข้้างเรีียกว่่า tetraplegia (เคยเรีียกว่่า quadriplegia) การบาดเจ็็บที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดอััมพาตต่่อครึ่่�งล่่างของร่่างกายเรีียกว่่า paraplegia ผลที่่�ตามมาของการบาดเจ็็บเหล่่านี้้�มีีมากกว่่าแค่่สููญเสีียการ
เคลื่่�อนไหวของแขนและขา เนื่่�องจากส่่วนรัับรู้้�ความรู้้�สึึก และระบบของร่่างกายทั้้�งหมดอาจได้้รัับผลกระทบ
การบาดเจ็็บไขสัันหลัังแบบสมบููรณ์์ (Complete injury) หมายถึึงการสููญเสีียการทำำ�งานหรืือความรู้้�สึึกทุุกอย่่างในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ต่ำำ��กว่่าบริิเวณที่่�บาดเจ็็บ นั่่�นหมายความว่่ากระแสประสาทนำำ�คำำ�สั่่�งจากสมองหรืือส่่งผ่่านไปยัังสมองจะถููกปิิดกั้้�นโดยสิ้้�น
เชิิง กรณีีนี้้�ไม่่ได้้หมายความว่่าไขสัันหลัังของคุุณถููกตััดขาดอย่่างสมบููรณ์์ การบาดเจ็็บไขสัันหลัังแบบสมบููรณ์์แสดงว่่าไม่่มีี
การรัับส่่งกระแสประสาทไปสู่่�บริิเวณไขสัันหลัังที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ การบาดเจ็็บไขสัันหลัังบางส่่วน (Incomplete injury) แสดง
ว่่ามีีการรัับส่่งกระแสประสาทบางส่่วน และจะมีีลัักษณะเฉพาะของแต่่ละคน กลุ่่�มอาการในผู้้�ป่่วยสองรายที่่�ได้้รัับการบาด
เจ็็บไขสัันหลัังบางส่่วนจะไม่่เหมืือนกัันทุุกประการ แม้้ว่่าอาจคล้้ายกัันก็็ตาม ปฏิิกิิริิยาตอบสนองของผู้้�ที่่�ได้้รัับการบาดเจ็็บ
ไขสัันหลัังบางส่่วนจะขึ้้�นอยู่่�กัับส่่วนใดของระบบประสาทที่่�ยัังทำำ�หน้้าที่่�อยู่่� การประเมิินความรุุนแรงและผลกระทบของการ
บาดเจ็็บที่่�กระดููกสัันหลััง แบ่่งระดัับการสููญเสีียของระบบประสาทไขสัันหลัังโดยใช้้มาตรฐานสากลที่่�พััฒนาโดย American
Spinal Injury Association หรืือที่่�เรีียกกัันทั่่�วไปว่่าคะแนน ASIA คะแนน ASIA ของผู้้�บาดเจ็็บช่่วยให้้แพทย์์สามารถสื่่�อสาร
เกี่่�ยวกัับระดัับและผลกระทบของการบาดเจ็็บที่่�ไขสัันหลัังได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น

ส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกายที่่�ควบคุุมโดยไขสัันหลัังส่่วนต่่าง ๆ
ไขสัันหลัังส่่วนคอ (Cervical Spinal Cord Section)

เส้้นประสาทที่่�ออกจากกระดููกสัันหลัังในบริิเวณคอหรืือส่่วนคอเรีียกว่่า C1 ถึึง C8 เส้้นประสาทเหล่่านี้้�ควบคุุมการรัับส่่ง
กระแสประสาทไปยัังคอ แขน มืือ และอวััยวะภายใน การบาดเจ็็บที่่�บริิเวณเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้เกิิดอััมพาตของแขนและขาทั้้�ง
สองข้้าง (tetraplegia)
ผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บไขสัันหลัังที่่�อยู่่�สููงกว่่าระดัับ C4 มัักจะสููญเสีียการเคลื่่�อนไหวและความรู้้�สึึกของแขนและขาทั้้�งสองข้้าง
แต่่อย่่างไรก็็ดีีไหล่่และคอมัักจะยัังเคลื่่�อนไหวได้้ ทำำ�ให้้สามารถใช้้อุุปกรณ์์ระบบ sip and puff เพื่่�อช่่วยในการเคลื่่�อนไหว
ควบคุุมสิ่่�งแวดล้้อม และการสื่่�อสาร
ผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บของกระดููกสัันหลััง C5 มัักจะควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของไหล่่และกล้้ามเนื้้�อต้้นแขนได้้ แต่่จะไม่่สามารถ
ควบคุุมข้้อมืือหรืือมืือได้้มากนััก ผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บระดัับกระดููกสัันหลััง C5 ยัังสามารถป้้อนอาหารเองได้้และทำำ�กิิจกรรมใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันบางอย่่างได้้
ผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บของกระดููกสัันหลััง C6 โดยทั่่�วไปจะยัังควบคุุมข้้อมืือได้้มากพอที่่�จะขัับยานพาหนะที่่�ได้้รัับการดััดแปลงได้้
และควบคุุมการขัับถ่่ายได้้บ้้าง แต่่ขาดการควบคุุมกล้้ามเนื้้�อมััดเล็็ก (fine motor)
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ไขสัันหลัังส่่วนอก (Thoracic Spinal Cord Section)
เส้้นประสาทในบริิเวณทรวงอกหรืือกระดููกซี่่�โครง (T1 ถึึง T 12) รัับส่่งกระแสประสาทไปยัังลำำ�ตััวและแขนบางส่่วน
การบาดเจ็็บของกระดููกสัันหลัังส่่วนอก T1 ถึึง T8 มัักส่่งผลต่่อการควบคุุมลำำ�ตััวส่่วนบน การเคลื่่�อนไหวของลำำ�ตััวและการ
รัับความรู้้�สึึกลดลงอัันเป็็นผลมาจากการขาดการควบคุุมกล้้ามเนื้้�อช่่องท้้อง สิ่่�งนี้้�อาจส่่งผลต่่อการทรงตััวและความรู้้�สึึก
ของการเคลื่่�อนไหวของข้้อและกล้้ามเนื้้�อ (สัับสนและไม่่เข้้าใจว่่าอะไรเกิิดขึ้้�นรอบตััวเอง)
ผู้้�ที่่�มีีอาการบาดเจ็็บที่่�ทรวงอกส่่วนล่่าง (T9 ถึึง T12) ยัังควบคุุมลำำ�ตััวและกล้้ามเนื้้�อบริิเวณช่่องท้้องบางส่่วนได้้
C1
C2
C3

กระดููกสัันหลัังส่่วนคอ

C4
C5
C6
C7
C8

การทำำ�งานที่่�ได้้รัับผลกระทบ
การหายใจ (C1 – C4)
� นไหวของศีีรษะและคอ (C2)
การเคลื่่อ
อััตราการเต้้นของหััวใจ (C4 – C6)
� นไหวของข้้อมืือและข้้อศอก (C5)
การเคลื่่อ

T1
T2
T3
T4

กระดููกสัันหลัังส่่วนอก

T5

� นไหวของมืือและนิ้้ว
การเคลื่่อ
� มืือ (C7 – T1)

T6

แขน ข้้อศอก มืือ ข้้อมืือ และนิ้้ว
�
หลอดอาหารและหลอดลม (T1)

T7
T8
T9

กล้้ามเนื้้�อหน้้าอกและกล้้ามเนื้้�อบริิเวณ
ช่่องท้้อง (T2 – T12)

T10
T11
T12
L1
L2

กระดููกสัันหลัังส่่วนเอว

� นไหวของสะโพก (L2)
การเคลื่่อ

L3

การเหยีียดเข่่า (L3)

L4

กล้้ามเนื้้�อเข่่าและข้้อเท้้า (L5)

L5

กระดููกสัันหลัังส่่วน
กระเบนเหน็็บ

S1
S2
S3
S4
S5

� นไหวของเท้้า (L4 – S1)
การเคลื่่อ
สมรรถภาพทางเพศ (S2 – S4)
การทำำ�งานของลำำ�ไส้้และกระเพาะปััสสาวะ
(S2 – S3)

ไขสัันหลัังส่่วนเอวและกระเบนเหน็็บ
เส้้นประสาทไขสัันหลัังในระดัับเอวและระดัับกระเบนเหน็็บส่่งผลต่่อการทำำ�งานของขา ลำำ�ไส้้ กระเพาะปััสสาวะ และ
สมรรถภาพทางเพศ เส้้นประสาทส่่วนล่่างเป็็นเส้้นประสาทรอบนอก (ส่่วนนอกไขสัันหลััง) และอาจ ใช้้การผ่่าตััดย้้าย แยก
หรืือปลููกถ่่ายเพื่่�อฟื้้� นฟููการทำำ�งานได้้

การบาดเจ็็บทุุติิยภููมิิที่่�เกิิดจากการบาดเจ็็บไขสัันหลััง
นอกจากการสููญเสีียความรู้้�สึึกหรืือการทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อแล้้ว การบาดเจ็็บที่่�ไขสัันหลัังอาจนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
อื่่�น ๆ ในร่่างกาย ร่่างกายยัังคงทำำ�งานได้้ในส่่วนที่่�อยู่่�ต่ำำ��กว่่าบริิเวณที่่�บาดเจ็็บ แต่่กระแสประสาทที่่�ส่่งจากสมองหรืือที่่�ถููกส่่ง
ผ่่านไปยัังสมองจะไม่่ได้้รัับการสื่่�อสารไปยัังบริิเวณที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ
ภาวะแทรกซ้้อนบางอย่่างของการบาดเจ็็บไขสัันหลัังสามารถป้้องกัันได้้ด้้วยการดููแลสุุขภาพ การรัับประทานอาหารที่่�มีี
ประโยขน์์ และการออกกำำ�ลัังกาย แต่่บางครั้้�งภาวะแทรกซ้้อนก็็เกิิดขึ้้�นได้้แม้้จะพยายามอย่่างเต็็มที่่�ก็็ตาม
ภาวะแทรกซ้้อนทุุติิยภููมิิต่่าง ๆ มากมายอาจเกิิดขึ้้�นได้้หลัังจากการบาดเจ็็บไขสัันหลััง ตั้้�งแต่่การสููญเสีียแคลเซีียมในกระดููก
การสููญเสีียเนื้้�อเยื่่�อกล้้ามเนื้้�อจนถึึงอาการเจ็็บปวด กล้้ามเนื้้�อไม่่แข็็งแรง สููญเสีียการทรงตััวและการประสานงานกััน ความ
ดัันโลหิิตต่ำำ�� ลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ� และอาการบวมน้ำำ�� (ภาวะคั่่�งของน้ำำ��บริิเวณขาหรืือแขน) ภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นได้้แก่่ ความจุุของปอดลดลง ภาวะกลั้้�นปััสสาวะไม่่ได้้ การขัับถ่่ายผิิดปกติิ การติิดเชื้้�อทางเดิินปััสสาวะ แผลกดทัับที่่�
ผิิวหนััง และอาจมีีความบกพร่่องทางเพศขึ้้�น

การฟื้้� นฟููสมรรถภาพหลัังการบาดเจ็็บไขสัันหลััง
การฟื้้� นฟููสมรรถภาพทำำ�ต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้โดยการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยนอก การบำำ�บััดที่่�บ้้าน หรืือโปรแกรมบำำ�บััดอิิสระ คุุณ
ควรรัับการบำำ�บััดเพื่่�อฟื้้� นฟููสมรรถภาพและสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคุุณไปตลอดชีีวิิต คุุณอาจต้้องทำำ�การบำำ�บััดต่่อ
ไปด้้วยตััวเองโดยไม่่มีีนัักบำำ�บััดคอยช่่วย แต่่การทำำ�กิิจกรรมให้้ต่่อเนื่่�องจะเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการฟื้้� นฟููสมรรถภาพของคุุณไป
ตลอดชีีวิิต
ระบบประสาทมีีความสามารถในการเปลี่่�ยนแปลงได้้ซึ่่�งหมายความว่่าระบบประสาทจะฟื้้� นตััวได้้หลัังการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิด
ขึ้้�น การรัักษาสุุขภาพของคุุณให้้แข็็งแรงอาจมีีความสำำ�คััญมากต่่อการฟื้้� นฟููสมรรถภาพ
ขณะนี้้�ยัังไม่่มีียารัักษาหรืือวิิธีีการรัักษาให้้หายจากการบาดเจ็็บไขสัันหลััง อย่่างไรก็็ตามนัักวิิจััยทั่่�วโลกและที่่�นี่่�ในประเทศ
ออสเตรเลีียกำำ�ลัังคิิดค้้นวิิธีีการรัักษาที่่�มีีความเป็็นไปได้้

อ่่านเพิ่่�มเติิม
Queensland Spinal Cord Injury Service (หน่่วยงานดููแลผู้้�บาดเจ็็บไขสัันหลัังรััฐควีีนส์์แลนด์์):
https://www.health.qld.gov.au/qscis/health
Back on Track – NZ Spinal Trust https://nzspinaltrust.org.nz/resources/back-on-track/

