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การบาดเจ็็บไขสัันหลััง - ความร้�พ้ื้�นฐาน
ไขสัันหลัังเป็็นท่่อยาวของเน้�อเย้ื่�อประสาท่ท่ี่�ต่่อมาจากบริิเวณฐานของกะโหลักศ่ีริษะที่อดลังมาต่ามแนวส่ัวนกลัางของ
หลััง ไขสันหลัังถููกห้�มด�วยื่เย้ื่�อห้�มไขสัันหลัังแลัะม่กริะดูกสัันหลััง (กริะดูกหลััง) ลั�อมริอบ การิบาดเจ็บของไขสัันหลัังเกิดข้�น
เม้�อม่บางสิั�งมาขัดขวางการิที่ำางานหร้ิอโคริงสัริ�างของไขสัันหลััง 

การิบาดเจ็บไขสัันหลัังอาจเกิดจากความเจ็บป็่วยื่อ้บัติ่เหต้่บาดเจ็บ กริะดูกกดทัี่บไขสัันหลััง ขาดออกซิิเจน หร้ิอการิตั่ด
หร้ิอฉ่ีกขาดของไขสัันหลััง

ผลักริะที่บของการิบาดเจ็บไขสัันหลัังแต่กต่่างกันไป็ต่ามป็ริะเภที่แลัะต่ำาแหน่งของการิบาดเจ็บ ผลักริะที่บท่ี่�พบบ่อยื่ท่ี่�ส้ัด
ค้อการิสูัญเส่ัยื่การิเคล้ั�อนไหวแขนขาท่ี่�อยู่ื่ต่ำ�ากว่าบริิเวณท่ี่�บาดเจ็บแลัะป็ริะสัาที่รัิบความรูิ�ส้ักลัดลัง โดยื่ทัี่�วไป็ยิื่�งการิบาด
เจ็บไขสัันหลัังอยู่ื่สูังเท่ี่าใดก็จะส่ังผลัต่่อการิที่ำางาน ส่ัวนรัิบรูิ�ความรูิ�ส้ัก แลัะการิที่ำางานภายื่ในของร่ิางกายื่มากข้�นเท่ี่านั�น

การิบาดเจ็บท่ี่�ที่ำาให�เกิดอัมพาต่ของแขนแลัะขาทัี่�งสัองข�างเร่ิยื่กว่า tetraplegia (เคยื่เร่ิยื่กว่า quadriplegia) การิบาดเจ็บท่ี่�
ที่ำาให�เกิดอัมพาต่ต่่อคร้ิ�งล่ัางของร่ิางกายื่เร่ิยื่กว่า paraplegia ผลัท่ี่�ต่ามมาของการิบาดเจ็บเหล่ัาน่�ม่มากกว่าแค่สูัญเส่ัยื่การิ
เคล้ั�อนไหวของแขนแลัะขา เน้�องจากส่ัวนรัิบรูิ�ความรูิ�ส้ัก แลัะริะบบของร่ิางกายื่ทัี่�งหมดอาจได�รัิบผลักริะที่บ

การิบาดเจ็บไขสัันหลัังแบบสัมบูริณ์ (Complete injury) หมายื่ถู้งการิสูัญเส่ัยื่การิที่ำางานหร้ิอความรูิ�ส้ักท้ี่กอย่ื่างในต่ำาแหน่ง
ท่ี่�ต่ำ�ากว่าบริิเวณท่ี่�บาดเจ็บ นั�นหมายื่ความว่ากริะแสัป็ริะสัาที่นำาคำาสัั�งจากสัมองหร้ิอส่ังผ่านไป็ยัื่งสัมองจะถููกปิ็ดกั�นโดยื่สิั�น
เชิิง กริณ่น่�ไม่ได�หมายื่ความว่าไขสัันหลัังของค้ณถููกตั่ดขาดอย่ื่างสัมบูริณ์ การิบาดเจ็บไขสัันหลัังแบบสัมบูริณ์แสัดงว่าไม่ม่
การิรัิบส่ังกริะแสัป็ริะสัาที่ไป็สู่ับริิเวณไขสัันหลัังท่ี่�ได�รัิบบาดเจ็บ การิบาดเจ็บไขสัันหลัังบางส่ัวน (Incomplete injury) แสัดง
ว่าม่การิรัิบส่ังกริะแสัป็ริะสัาที่บางส่ัวน แลัะจะม่ลัักษณะเฉีพาะของแต่่ลัะคน กล่้ัมอาการิในผู�ป็่วยื่สัองริายื่ท่ี่�ได�รัิบการิบาด
เจ็บไขสัันหลัังบางส่ัวนจะไม่เหม้อนกันท้ี่กป็ริะการิ แม�ว่าอาจคลั�ายื่กันก็ต่าม ป็ฏิิกิริิยื่าต่อบสันองของผู�ท่ี่�ได�รัิบการิบาดเจ็บ
ไขสัันหลัังบางส่ัวนจะข้�นอยู่ื่กับส่ัวนใดของริะบบป็ริะสัาที่ท่ี่�ยัื่งที่ำาหน�าท่ี่�อยู่ื่ การิป็ริะเมินความร้ินแริงแลัะผลักริะที่บของการิ
บาดเจ็บท่ี่�กริะดูกสัันหลััง แบ่งริะดับการิสูัญเส่ัยื่ของริะบบป็ริะสัาที่ไขสัันหลัังโดยื่ใชิ�มาต่ริฐานสัากลัท่ี่�พัฒนาโดยื่ American 
Spinal Injury Association หร้ิอท่ี่�เร่ิยื่กกันทัี่�วไป็ว่าคะแนน ASIA คะแนน ASIA ของผู�บาดเจ็บช่ิวยื่ให�แพที่ย์ื่สัามาริถูส้ั�อสัาริ
เก่�ยื่วกับริะดับแลัะผลักริะที่บของการิบาดเจ็บท่ี่�ไขสัันหลัังได�ชัิดเจนยิื่�งข้�น

ส่ัวนต่่าง ๆ ของรา่งกายท่ี่�ควบคุมโดยไขสัันหลัังส่ัวนต่่าง ๆ
ไขสัันหลัังสั่วนคอ (Cervical Spinal Cord Section) 

เสั�นป็ริะสัาที่ท่ี่�ออกจากกริะดูกสัันหลัังในบริิเวณคอหร้ิอส่ัวนคอเร่ิยื่กว่า C1 ถู้ง C8 เสั�นป็ริะสัาที่เหล่ัาน่�ควบค้มการิรัิบส่ัง
กริะแสัป็ริะสัาที่ไป็ยัื่งคอ แขน ม้อ แลัะอวัยื่วะภายื่ใน การิบาดเจ็บท่ี่�บริิเวณเหล่ัาน่�ส่ังผลัให�เกิดอัมพาต่ของแขนแลัะขาทัี่�ง
สัองข�าง (tetraplegia)

ผู�ท่ี่�ได�รัิบบาดเจ็บไขสัันหลัังท่ี่�อยู่ื่สูังกว่าริะดับ C4 มักจะสูัญเส่ัยื่การิเคล้ั�อนไหวแลัะความรูิ�ส้ักของแขนแลัะขาทัี่�งสัองข�าง 
แต่่อย่ื่างไริก็ด่ไหล่ัแลัะคอมักจะยัื่งเคล้ั�อนไหวได� ที่ำาให�สัามาริถูใชิ�อ้ป็กริณ์ริะบบ sip and puff เพ้�อช่ิวยื่ในการิเคล้ั�อนไหว 
ควบค้มสิั�งแวดลั�อม แลัะการิส้ั�อสัาริ

ผู�ท่ี่�ได�รัิบบาดเจ็บของกริะดูกสัันหลััง C5 มักจะควบค้มการิเคล้ั�อนไหวของไหล่ัแลัะกลั�ามเน้�อต่�นแขนได� แต่่จะไม่สัามาริถู
ควบค้มข�อม้อหร้ิอม้อได�มากนัก ผู�ท่ี่�ได�รัิบบาดเจ็บริะดับกริะดูกสัันหลััง C5 ยัื่งสัามาริถูป้็อนอาหาริเองได�แลัะที่ำากิจกริริมใน
ช่ิวิต่ป็ริะจำาวันบางอย่ื่างได�

ผู�ท่ี่�ได�รัิบบาดเจ็บของกริะดูกสัันหลััง C6 โดยื่ทัี่�วไป็จะยัื่งควบค้มข�อม้อได�มากพอท่ี่�จะขับยื่านพาหนะท่ี่�ได�รัิบการิดัดแป็ลังได� 
แลัะควบค้มการิขับถู่ายื่ได�บ�าง แต่่ขาดการิควบค้มกลั�ามเน้�อมัดเล็ัก (fine motor)
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ไขสัันหลัังสั่วนอก (Thoracic Spinal Cord Section)

เสั�นป็ริะสัาที่ในบริิเวณที่ริวงอกหร้ิอกริะดูกซ่ิ�โคริง (T1 ถู้ง T 12) รัิบส่ังกริะแสัป็ริะสัาที่ไป็ยัื่งลัำาตั่วแลัะแขนบางส่ัวน

การิบาดเจ็บของกริะดูกสัันหลัังส่ัวนอก T1 ถู้ง T8 มักส่ังผลัต่่อการิควบค้มลัำาตั่วส่ัวนบน การิเคล้ั�อนไหวของลัำาตั่วแลัะการิ
รัิบความรูิ�ส้ักลัดลังอันเป็็นผลัมาจากการิขาดการิควบค้มกลั�ามเน้�อช่ิองที่�อง สิั�งน่�อาจส่ังผลัต่่อการิที่ริงตั่วแลัะความรูิ�ส้ัก
ของการิเคล้ั�อนไหวของข�อแลัะกลั�ามเน้�อ (สัับสันแลัะไม่เข�าใจว่าอะไริเกิดข้�นริอบตั่วเอง)

ผู�ท่ี่�ม่อาการิบาดเจ็บท่ี่�ที่ริวงอกส่ัวนล่ัาง (T9 ถู้ง T12) ยัื่งควบค้มลัำาตั่วแลัะกลั�ามเน้�อบริิเวณช่ิองที่�องบางส่ัวนได�

ไขสัันหลัังส่ัวนเอวแลัะกระเบนเหน็บ
เสั�นป็ริะสัาที่ไขสัันหลัังในริะดับเอวแลัะริะดับกริะเบนเหน็บส่ังผลัต่่อการิที่ำางานของขา ลัำาไสั� กริะเพาะปั็สัสัาวะ แลัะ
สัมริริถูภาพที่างเพศี เสั�นป็ริะสัาที่ส่ัวนล่ัางเป็็นเสั�นป็ริะสัาที่ริอบนอก (ส่ัวนนอกไขสัันหลััง) แลัะอาจ ใชิ�การิผ่าตั่ดยื่�ายื่ แยื่ก 
หร้ิอป็ลูักถู่ายื่เพ้�อฟื้้� นฟืู้การิที่ำางานได�

กระดููกสันหลัังส่วนคอ

กระดููกสันหลัังส่วนอก

กระดููกสันหลัังส่วนเอว

กระดููกสันหลัังส่วน
กระเบนเหน็บ

การที่ำางานท่ี่�ได�รบัผลักระที่บ

การหายใจ (C1 – C4)

การเคล่ื่�อนไหวของศีีรษะแลื่ะคอ (C2)

อัตราการเต้นของหัวใจ (C4 – C6)

การเคล่ื่�อนไหวของข้อม่ือแลื่ะข้อศีอก (C5)

การเคล่ื่�อนไหวของม่ือแลื่ะน้�วม่ือ (C7 – T1)

แขน ข้อศีอก ม่ือ ข้อม่ือ แลื่ะน้�ว 
หลื่อดอาหารแลื่ะหลื่อดลื่มื (T1)

กล้ื่ามืเน่�อหน้าอกแลื่ะกล้ื่ามืเน่�อบรเ้วณ
ช่่องท้้อง (T2 – T12)

การเคล่ื่�อนไหวของสะโพก (L2)

การเหยียดเข่า (L3)

กล้ื่ามืเน่�อเข่าแลื่ะข้อเท้้า (L5)

การเคล่ื่�อนไหวของเท้้า (L4 – S1)

สมืรรถภาพท้างเพศี (S2 – S4)

การท้ำางานของลื่ำาไส้แลื่ะกระเพาะปััสสาวะ 
(S2 – S3)
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การบาดเจ็็บทุี่ติ่ยภู้มิท่ี่�เกิดจ็ากการบาดเจ็็บไขสัันหลััง
นอกจากการิสูัญเส่ัยื่ความรูิ�ส้ักหร้ิอการิที่ำางานของกลั�ามเน้�อแลั�ว การิบาดเจ็บท่ี่�ไขสัันหลัังอาจนำาไป็สู่ัการิเป็ล่ั�ยื่นแป็ลัง
อ้�น ๆ ในร่ิางกายื่ ร่ิางกายื่ยัื่งคงที่ำางานได�ในส่ัวนท่ี่�อยู่ื่ต่ำ�ากว่าบริิเวณท่ี่�บาดเจ็บ แต่่กริะแสัป็ริะสัาที่ท่ี่�ส่ังจากสัมองหร้ิอท่ี่�ถููกส่ัง
ผ่านไป็ยัื่งสัมองจะไม่ได�รัิบการิส้ั�อสัาริไป็ยัื่งบริิเวณท่ี่�ได�รัิบบาดเจ็บ

ภาวะแที่ริกซิ�อนบางอย่ื่างของการิบาดเจ็บไขสัันหลัังสัามาริถูป้็องกันได�ด�วยื่การิดูแลัส้ัขภาพ การิรัิบป็ริะที่านอาหาริท่ี่�ม่ 
ป็ริะโยื่ขน์ แลัะการิออกกำาลัังกายื่ แต่่บางครัิ�งภาวะแที่ริกซิ�อนก็เกิดข้�นได�แม�จะพยื่ายื่ามอย่ื่างเต็่มท่ี่�ก็ต่าม

ภาวะแที่ริกซิ�อนท้ี่ติ่ยื่ภูมิต่่าง ๆ มากมายื่อาจเกิดข้�นได�หลัังจากการิบาดเจ็บไขสัันหลััง ตั่�งแต่่การิสูัญเส่ัยื่แคลัเซ่ิยื่มในกริะดูก 
การิสูัญเส่ัยื่เน้�อเย้ื่�อกลั�ามเน้�อจนถู้งอาการิเจ็บป็วด กลั�ามเน้�อไม่แข็งแริง สูัญเส่ัยื่การิที่ริงตั่วแลัะการิป็ริะสัานงานกัน ความ
ดันโลัหิต่ต่ำ�า ลิั�มเล้ัอดอ้ดตั่นในหลัอดเล้ัอดดำา แลัะอาการิบวมนำ�า (ภาวะคั�งของนำ�าบริิเวณขาหร้ิอแขน) ภาวะแที่ริกซิ�อนท่ี่�อาจ
เกิดข้�นได�แก่ ความจ้ของป็อดลัดลัง ภาวะกลัั�นปั็สัสัาวะไม่ได� การิขับถู่ายื่ผิดป็กติ่ การิติ่ดเช้ิ�อที่างเดินปั็สัสัาวะ แผลักดทัี่บท่ี่�
ผิวหนัง แลัะอาจม่ความบกพร่ิองที่างเพศีข้�น

การฟ้ื้� นฟ้ื้สัมรรถภูาพื้หลัังการบาดเจ็็บไขสัันหลััง
การิฟื้้� นฟืู้สัมริริถูภาพที่ำาต่่อเน้�องต่่อไป็ได�โดยื่การิรัิกษาแบบผู�ป็่วยื่นอก การิบำาบัดท่ี่�บ�าน หร้ิอโป็ริแกริมบำาบัดอิสัริะ ค้ณ
ควริรัิบการิบำาบัดเพ้�อฟื้้� นฟืู้สัมริริถูภาพแลัะส้ัขภาพแลัะความเป็็นอยู่ื่ท่ี่�ด่ของค้ณไป็ต่ลัอดช่ิวิต่ ค้ณอาจต่�องที่ำาการิบำาบัดต่่อ
ไป็ด�วยื่ตั่วเองโดยื่ไม่ม่นักบำาบัดคอยื่ช่ิวยื่ แต่่การิที่ำากิจกริริมให�ต่่อเน้�องจะเป็็นสิั�งสัำาคัญต่่อการิฟื้้� นฟืู้สัมริริถูภาพของค้ณไป็
ต่ลัอดช่ิวิต่

ริะบบป็ริะสัาที่ม่ความสัามาริถูในการิเป็ล่ั�ยื่นแป็ลังได�ซ้ิ�งหมายื่ความว่าริะบบป็ริะสัาที่จะฟื้้� นตั่วได�หลัังการิเป็ล่ั�ยื่นแป็ลังท่ี่�เกิด
ข้�น การิรัิกษาส้ัขภาพของค้ณให�แข็งแริงอาจม่ความสัำาคัญมากต่่อการิฟื้้� นฟืู้สัมริริถูภาพ

ขณะน่�ยัื่งไม่ม่ยื่ารัิกษาหร้ิอวิธ่ีการิรัิกษาให�หายื่จากการิบาดเจ็บไขสัันหลััง อย่ื่างไริก็ต่ามนักวิจัยื่ทัี่�วโลักแลัะท่ี่�น่�ในป็ริะเที่ศี
ออสัเต่ริเล่ัยื่กำาลัังคิดค�นวิธ่ีการิรัิกษาท่ี่�ม่ความเป็็นไป็ได�

อ่านเพิื้�มเติ่ม
Queensland Spinal Cord Injury Service (หน่วยื่งานดูแลัผู�บาดเจ็บไขสัันหลัังรัิฐคว่นส์ัแลันด์):  
https://www.health.qld.gov.au/qscis/health

Back on Track – NZ Spinal Trust https://nzspinaltrust.org.nz/resources/back-on-track/

https://www.health.qld.gov.au/qscis/health
https://nzspinaltrust.org.nz/resources/back-on-track/

