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***กลุมสหสาขาวิชาชีพสำหรับการดูแลรักษาผูปวยสมองพิการ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หันขาง (torticollis) การสรางรอยโรคบริเวณทางเขาของราก
ประสาทรับความรูสึกของไขสันหลัง (dorsal root entry zone
lesioning) ใชในการรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งที่เปนรุนแรง
ของแขนทั้งแขนหรือของขาทั้งขาโดยเฉพาะในรายที่มีอาการ
ปวดร ว มด ว ย การผ า ตั ด เพื่ อ สร า งรอยโรคในสมอง (brain
lesioning) เหมาะสมสำหรับผูปวยที่มีความผิดปกติของการ
เคลื่อนไหวทั้งตัวหรือซีกใดซีกหนึ่งของรางกายซึ่งในปจจุบัน
การผาตัดวิธีนี้มีที่ใชนอยลงเนื่องจากถูกแทนที่ดวยการผาตัด
ทางประสาทศัลยศาสตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาก
กวาโดยเฉพาะการใหยา baclofen รูปแบบฉีดเขาในชองเยื่อ
หุมไขสันหลัง (intrathecal baclofen therapy) และการกระตุน
สมองสวนลึก (deep brain stimulation) นอกจากนี้ในผูปวย
สมองพิการจำนวนหนึ่งตองการการผาตัดหลายวิธีรวมกันเพื่อ
ใหไดผลการรักษาที่ดีที่สุด

บทคัดยอ
ภาวะสมองพิการเปนความผิดปกติของระบบประสาทที่พบ
ไดบอยในเด็กที่สมองกำลังพัฒนา ผูปวยภาวะสมองพิการควร
ไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมโดยสหสาขาวิชาชีพเพื่อที่
จะไดผลการรักษาที่ดี ในรายที่มีความผิดปกติของการเคลื่อน
ไหวซึ่งดื้อตอการรักษาโดยวิธีการนอกเหนือจากการผาตัด การ
ผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรเปนทางเลือกในการรักษาที่
สำคัญ การผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรสำหรับภาวะสมอง
พิการแบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก ไดแก การตัดวงจรการทำงาน
ของระบบประสาท (ablative neurosurgical procedure) และ
การปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาท (neuromodulation
therapy) สำหรับบทความตอนนี้จะขอกลาวเกี่ยวถึงเฉพาะการ
ตัดวงจรการทำงานของระบบประสาท
การเลือกตัดรากประสาทรับความรูสึกของไขสันหลังระดับ
เอวและกระดู ก ใต ก ระเบนเหน็ บ (lumbosacral selective
dorsal rhizotomy) เปนการผาตัดที่นิยมและมีประสิทธิภาพใน
การรักษาภาวะสมองพิการแบบ spastic โดยเฉพาะในรายที่มี
ภาวะกลามเนื้อหดเกร็งของขาทั้งสองขาง (spastic diplegia)
การตัดรากประสาทสั่งการของไขสันหลัง (ventral rhizotomy)
แทบไมมีที่ใชในปจจุบันในการรักษาภาวะสมองพิการ การเลือก
ตัดเสนประสาทสวนปลายชนิดสั่งการ (selective peripheral
neurotomy) เหมาะสมสำหรับรักษาผูปวยสมองพิการที่มีภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็งเฉพาะที่หรือหลายตำแหนง การเลือกตัดเสน
ประสาทส ว นปลายชนิ ด สั่ ง การซึ่ ง ควบคุ ม กล า มเนื้ อ ลำคอ
(selective peripheral denervation) มีขอบงชี้สำหรับโรค
ดิสโทเนียของลำคอโดยเฉพาะดิสโทเนียของลำคอแบบศีรษะ

บทคัดยอ
Cerebral palsy (CP) is a common neurologic
disorder in children who have developing brain. CP
patients should be appropriately managed by
multidisciplinary approach to achieve good therapeutic
outcome. In cases with refractory motor disorders which
have not responded to non-operative management,
neurosurgical treatment is an essential option.
Neurosurgery for CP can be classified into two major
categories, including ablative neurosurgical procedure
and neuromodulation therapy. In this part of article, the
neuroablation will be mentioned alone.
Lumbosacral selective dorsal rhizotomy is a
commonly employed and effective surgical method in
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the treatment of spastic CP, particularly in the
individuals with spastic diplegia. Ventral rhizotomy is
presently abandoned operation in management of CP.
Selective peripheral neurotomy is suitable for treating
CP patients who suffer from focal and multifocal
spasticity. Selective peripheral denervation is indicated
for cervical dystonia, especially torticollic entity. Dorsal
root entry zone lesioning is used to eliminate severe
entire limb spasticity coinciding with pain. Brain
lesioning procedure is appropriate for patients with
generalized movement disorders or the abnormalities
confined to unilateral side of the body. Currently,
utilization of the brain lesioning has been diminished
because it is mostly superseded by more effective and
safer neurosurgical approaches, especially intrathecal
baclofen therapy and deep brain stimulation. In
addition, a number of CP patients requires combined
multimodal surgery to achieve the best result.

รอยโรคในระบบประสาท (ablative neurosurgical procedure
หรือ lesioning procedure) มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะระงับการ
ทำงานที่มากผิดปกติของระบบประสาทซึ่งเปนกลไกที่สำคัญ
ในการเกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวในผูปวยที่มีภาวะ
สมองพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะกลามเนื้อหดเกร็งและการ
เคลื่อนไหวผิดปกติแบบดิสโทเนีย การผาตัดชนิดนี้สามารถทำ
ไดหลายตำแหนงในระบบประสาท ไดแก สมอง ไขสันหลัง ราก
ประสาทไขสันหลังและเสนประสาทสวนปลาย(15-18) ซึ่งการผาตัด
ในแตละตำแหนงมีขอบงชี้และประโยชนตางกันดังจะกลาวใน
รายละเอียดตอไป ขอดีของการผาตัดรูปแบบนี้คือผลของการ
ผาตัดจะคงอยูตลอด (permanent effect)(15) ไมตองอาศัยการ
ฝงอุปกรณหรือการเติมยาทำใหไมตองรับภาระคาใชจายระยะ
ยาวเกี่ยวกับอุปกรณหรือยาดังกลาวซึ่งมีราคาสูง รวมทั้งไมมี
ผลแทรกซอนซึ่งเกี่ยวของกับอุปกรณหรือยา ขอดอยคือผลของ
การผาตัดที่คงอยูตลอดทำใหในกรณีซึ่งเกิดผลแทรกซอนจาก
การทำใหเกิดรอยโรคในระบบประสาทแลวอาจไมสามารถกลับ
ไปเปนเหมือนกอนผาตัดได(15,19)
2. การปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาท (neuromodulation) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปรั บ หน า ที่ ก ารทำงานของ
ระบบประสาทสวนกลางใหดีขึ้นสงผลใหอาการผิดปกติดีขึ้น(15)
การผาตัดในรูปแบบนี้ทุกชนิดจำเปนตองอาศัยการฝงอุปกรณ
เขาไปในรางกายโดยสามารถทำไดที่ระดับสมองหรือไขสันหลัง
ขอดีของการผาตัดรูปแบบนี้คือผูปวยสามารถมีสภาวะกลับไป
เหมือนกอนผาตัดได (reversible effect) โดยการปดการทำงาน
ของอุปกรณหรือหยุดยา ซึ่งถาเกิดผลแทรกซอนจากการรักษา
แลวผลแทรกซอนดังกลาวจะอยูเพียงชั่วคราว ขอดอยคือการที่
ตองอาศัยการฝงอุปกรณหรือการเติมยาทำใหตองรับภาระคา
ใช จ า ยที่ สู ง ในระยะยาว รวมทั้ ง อาจเกิ ด ผลแทรกซ อ นจาก
อุปกรณหรือยาดังกลาวได เชน อุปกรณติดเชื้อหรือชำรุด การ
ไดรับยาเกินขนาด เปนตน(19,20)
การแบงชนิดของการผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรในการ
รักษาภาวะสมองพิการดังแสดงในตารางที่ 1
สำหรับบทความตอนที่ 1 นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะการผาตัด
แบบตัดวงจรการทำงานของระบบประสาทหรือการสรางรอย
โรคในระบบประสาท สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการผาตัดแบบปรับ
เปลี่ยนการทำงานของระบบประสาทนั้น ทางคณะผูนิพนธจะ
ไดนำเสนอในบทความตอนที่ 2 ในโอกาสตอไป

บทนำ
ภาวะสมองพิการเปนความผิดปกติที่สำคัญและพบไดบอย
ที่สุดในวัยเด็กที่กำลังมีการพัฒนาของสมอง(1,2) ผูปวยที่มีภาวะ
ดังกลาวควรไดรับการดูแลรักษารวมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ
จึงจะไดผลการรักษาที่ดีที่สุด(3-5) การรักษาดังกลาวไดแก การ
รักษาดวยยา กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณเสริม
การผาตัดทางออรโธปดิคสและประสาทศัลยศาสตร(5,6,7) การ
ผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรยังคงมีบทบาทสำคัญในการ
รักษาภาวะสมองพิการซึ่งดื้อตอการรักษาโดยวิธีการอื่นนอก
เหนือจากการผาตัด(8,9) วัตถุประสงคที่สำคัญของการผาตัดคือ
เพื่ อ ลดภาวะกล า มเนื้ อ หดเกร็ ง ส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
เคลื่อนไหวของรางกายดีขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการดูแล
ผูปวยและปองกันความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในระยะยาว(10-12) การเลือกผูปวยและการผาตัด
ในช ว งอายุ ที่ เ หมาะสมจะทำให ผ ลการรั ก ษาเป น ที่ น า พอใจ
ยิ่งขึ้น(8,9,13) การผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรสวนใหญเนน
การรักษาผูปวยที่มีภาวะสมองพิการแบบ spastic ซึ่งเปนชนิด
ที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด การผ า ตั ด บางชนิ ด เหมาะสำหรั บ การรั ก ษา
ภาวะสมองพิการแบบ dystonic และ athetoid อยางไรก็ตาม
ไม มี ก ารผ า ตั ด ใดที่ ไ ด ผ ลดี สำหรั บ ภาวะสมองพิ ก ารแบบ
ataxic(14)
การผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรสำหรับภาวะสมองพิการ
แบงออกไดเปน 2 รูปแบบหลัก ไดแก
1. การตัดวงจรการทำงานของระบบประสาทหรือการสราง
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)

การตัดวงจรการทำงานของระบบประสาทหรือการ
สรางรอยโรคในระบบประสาท (Ablative neurosurgical
procedure หรือ lesioning procedure)
การผ า ตั ด ที่ ร ะบบประสาทส ว นปลาย (รากประสาท
ไขสันหลัง เสนประสาทสวนปลาย)
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ตารางที่ 1 การแบงชนิดของการผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรสำหรับภาวะสมองพิการ

การเลือกตัดรากประสาทรับความรูสึกของไขสันหลัง
(Selective dorsal rhizotomy)
Selective dorsal rhizotomy (SDR) เปนการเลือกตัดราก
ประสาทรับความรูสึกของไขสันหลัง (sensory หรือ dorsal
spinal nerve root) ถือเปนการผาตัดทางประสาทศัลยศาสตร
ที่ นิ ย ม ม า ก ที่ สุ ด ใ น ก า ร รั ก ษ า ภ า ว ะ ส ม อ ง พิ ก า ร แ บ บ
spastic(11,21-23) กลไกในการลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็งโดยการ
ผาตัด SDR มีดังตอไปนี้ ในผูปวยสมองพิการแบบ spastic จะ
มีการทำงานของเซลลประสาทสั่งการชนิดอัลฟาของไขสันหลัง
(spinal alpha motor neuron) มากผิดปกติ การผาตัด SDR
จะลดจำนวนเสนใยประสาทรับความรูสึกชนิด Ia (Ia sensory
fiber) จากกลามเนื้อที่หดเกร็งเขาสูไขสันหลังโดยผานทางราก
ประสาทรั บ ความรู สึ ก ของไขสั น หลั ง การลดลงของเส น ใย
ประสาทชนิดดังกลาวจะมีผลใหเซลลประสาทของไขสันหลัง
ชนิดหนึ่งซึ่งมีหนาที่ควบคุมการทำงานของเซลลประสาทสั่ง
การชนิดอัลฟา (spinal interneuron) ทำงานมากขึ้น มีผลยับยั้ง
การทำงานที่มากเกินไปของเซลลประสาทสั่งการชนิดอัลฟาจึง
ทำใหภาวะกลามเนื้อหดเกร็งลดลง(9,11,12)
การผ า ตั ด SDR สำหรั บ ภาวะสมองพิ ก ารแบบ spastic
นิ ย มทำที่ ร ากประสาทไขสั น หลั ง ระดั บ เอวและกระดู ก ใต
กระเบนเหน็บ (lumbosacral spinal nerve root) สามารถทำ
ไดที่รากประสาทไขสันหลังระดับคอ (cervical spinal nerve
root) แตมีที่ใชนอยกวามาก lumbosacral SDR มีขอบงชี้ใน
ผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็งของขาทั้งสองขาง (spastic
diplegia)(9,13,14,24,25) วัตถุประสงคที่สำคัญของการผาตัดคือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเดินของผูปวย(8,26)
ดังนั้นจึงควรพิจารณาการผาตัดวิธีนี้ในผูปวยที่มีแนวโนมที่จะ

เดินหรือสามารถเดินไดแตเดินไดไมดีอันเปนผลมาจากภาวะ
กล า มเนื้ อ หดเกร็ ง ดั ง กล า วเป น หลั ก ผู ป ว ยที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
สำหรับการผาตัด SDR คือ ผูปวยสมองพิการที่มีภาวะกลาม
เนื้อหดเกร็งของขาทั้งสองขางซึ่งมีสาเหตุหลักจากภาวะคลอด
ก อ นกำหนด อายุ 3-8 ป สามารถควบคุ ม กล า มเนื้ อ ขาและ
กลามเนื้อลำตัวไดดี กำลังของกลามเนื้อขาดี ระดับสติปญญา
ปกติ ความมั่นคงในการทรงตัวดี มีแรงจูงใจในการรับการรักษา
และรวมมือในการรักษาระยะยาวไดเปนอยางดี(8,9,12,16,27-30)
นอกจากนี้อาจพิจารณาการผาตัด SDR ในการรักษาผูปวย
สมองพิ ก ารที่ มี ภ าวะกล า มเนื้ อ หดเกร็ ง ของทุ ก รยางค
(spastic quadriplegia) โดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการดู แ ลผู ป ว ยและป อ งกั น ภาวะแทรกซ อ น
ระยะยาวเกี่ยวกับระบบกระดูกและกลามเนื้อ(16) และแมวาอายุ
ที่ เ หมาะสมสำหรั บ การผ า ตั ด จะค อ นข า งน อ ยแต ก็ ส ามารถ
พิ จ ารณาทำในผู ป ว ยสมองพิ ก ารซึ่ ง เป น วั ย รุ น และผู ใ หญ
ได(8,9,12-14,29)
โดยทั่วไปการผาตัด lumbosacral SDR จะเลือกตัดราก
ประสาทรับความรูสึกของไขสันหลังตั้งแตระดับ L1 ถึง S1 ซึ่ง
คณะผู นิ พ นธ นิ ย มผ า ตั ด ผ า นทางการตั ด เป ด กระดู ก สั น หลั ง
เพียง 1-2 ระดับ(9,12,24,25,29,31-33) โดยอาศัยการกระตุนเสนประสาท
ดวยไฟฟาในขณะผาตัด (intraoperative electrical nerve
stimulation) และการบั น ทึ ก ไฟฟ า กล า มเนื้ อ ในขณะผ า ตั ด
(intraoperative electromyography หรือ EMG) ชวยบอก
ระดับของรากประสาทที่พบแตละเสน ขั้นตอนที่สำคัญอยาง
มากคือการตรวจเลือกรากประสาทรับความรูสึกสำหรับการ
เลือกตัด การตรวจเลือกดังกลาวอาศัยการกระตุนรากประสาท
รับความรูสึกดวยไฟฟาและดูการตอบสนองทางไฟฟาที่แสดง
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รักษาผูปวยสมองพิการแบบผสม spastic และ dystonic ใน
รายที่ไมเหมาะสมในการรักษาโดยการใหยา baclofen รูปแบบ
ฉี ด เข า ในช อ งเยื่ อ หุ ม ไขสั น หลั ง (73) ในป จ จุ บั น แทบไม มี ก าร
ผาตัดชนิดนี้สำหรับรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งที่เกิดจาก
ภาวะสมองพิการหรือจากสาเหตุอื่นเนื่องจากผลแทรกซอนที่
สำคัญเรื่องกลามเนื้อหลายมัดออนแรงและฝอลีบ รวมทั้งมี
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารผ า ตั ด รั ก ษาที่ ดี ขึ้ น มาใช แ ทน ventral
rhizotomy(72)

โดยอุปกรณบันทึกไฟฟากลามเนื้อในขณะผาตัด โดยตรวจสอบ
รากประสาทรับความรูสึกของไขสันหลังทุกเสนตั้งแต L1 ถึง S1
รากประสาทที่พบวามีการตอบสนองทางไฟฟากลามเนื้อมาก
ผิดปกติ (abnormal EMG response) จะไดรับการเลือกตัด ใน
การตัดรากประสาทรับความรูสึกของไขสันหลังแตละระดับจะ
ไมตัดทั้งหมด แตจะตัดเพียงรอยละ 50 ของขนาดรากประสาท
เสนนั้นในทางตรงกันขามจะเก็บรักษารากประสาทที่ไมพบการ
ตอบสนองที่ผิดปกติไว การตอบสนองทางไฟฟากลามเนื้อที่ผิด
ปกติไดแก พบการกระจายของการตอบสนองทางไฟฟากลาม
เนื้อไปยังชองสัญญาณที่บันทึกการตอบสนองของขาขางตรง
ขามหรือพบการกระจายของการตอบสนองทางไฟฟากลามเนื้อ
ไปยังชองสัญญาณที่บันทึกการตอบสนองของกลามเนื้อกลุม
อื่ น ซึ่ ง อยู น อกเหนื อ การควบคุ ม ของรากประสาทที่ กำลั ง ถู ก
กระตุนดวยไฟฟา(8,9,11,12,16,24,25,27,28,30,32-40)
การผ า ตั ด SDR ให ผ ลการรั ก ษาที่ ดี สำหรั บ ผู ป ว ยสมอง
พิการ สามารถลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง เพิ่มศักยภาพในการ
เดิน ทำใหการทรงตัวขณะนั่งและยืนดีขึ้น เพิ่มพิกัดการเคลื่อน
ไหวของขอตอ มีบางรายงานที่การผาตัดสามารถลดการเกิดผล
แทรกซอนเกี่ยวกับระบบกระดูกและกลามเนื้อและลดความ
จำเปนในการผาตัดทางออรโธปดิคสลงได(25,41-45, 47-64) นอกจาก
นี้ในผูปวยสมองพิการบางรายอาจมีการทำงานของแขนและ
มือที่ดีขึ้นหรืออาจมีระดับสติปญญาที่ดีขึ้นไดหลังการผาตัด
lumbosacral SDR ซึ่งเชื่อวาเปนผลดีที่เกิดขึ้นในระดับที่อยูสูง
กว า ระดั บ ของรากประสาทไขสั น หลั ง ที่ ไ ด รั บ การผ า ตั ด
(suprasegmental effect)(8,13,14,65,66) ภาวะแทรกซอนทางระบบ
ประสาทของการผาตัด SDR พบไดนอย สวนใหญเปนอยูเพียง
ชั่วคราวและสามารถกลับคืนเปนปกติไดในเวลาไมนานซึ่งได
แก อาการออนแรง อาการชา ความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถาย
ปสสาวะ ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ที่สำคัญ เชน น้ำสมองไขสันหลัง
รั่ว ภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการ
ปวดหลัง การเกิดภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป (spinal deformity)
ในระยะยาว เปนตน(8,9,14,16,25,27,33,67,68)
การตัดรากประสาทสั่งการของไขสันหลัง (Ventral
rhizotomy)
Ventral rhizotomy เปนการเลือกตัดรากประสาทสั่งการ
ของไขสันหลัง (motor หรือ ventral spinal nerve root) เริ่ม
แรกมีการใชการผาตัดวิธีนี้ในการรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง
รุนแรงที่ขาทั้งสองขาง (severe spastic diplegia) ในผูปวย
ไขสันหลังบาดเจ็บและผูปวยโรค multiple sclerosis(69-71) การ
ตัดรากประสาทสั่งการของไขสันหลังมีผลใหกลามเนื้อกลุมที่
ถูกควบคุมโดยรากประสาทที่ถูกตัดนั้นออนแรงและตามมา
ดวยกลามเนื้อฝอลีบ(8,72) มีรายงานจำนวนนอยมากที่ใชการ
ผาตัดวิธีนี้ในการรักษาผูปวยสมองพิการ มีการนำการผาตัด
ventral rhizotomy มาใช ค วบคู กั บ การผ า ตั ด SDR ในการ
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การเลือกตัดเสนประสาทสวนปลายที่ควบคุมกลามเนื้อ
แขนและขา (Selective peripheral neurotomy)
Selective peripheral neurotomy (SPN) เปนการเลือกตัด
เสนประสาทสวนปลายชนิดสั่งการ (peripheral motor nerve)
ที่ ไ ปควบคุ ม กล า มเนื้ อ แขนขาเฉพาะมั ด ที่ เ กิ ด ภาวะหดเกร็ ง
ขึ้น(9,14,16) ขอบงชี้ที่สำคัญของการผาตัดวิธีนี้คือภาวะกลามเนื้อ
หดเกร็งเฉพาะที่ (focal spasticity) ที่ดื้อตอการรักษาดวยวิธี
การอื่นหรือไมสามารถรักษาดวยการฉีด botulinum toxin ใน
ระยะยาวได(8,10,11,74,75) นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาการผาตัด
SPN ในผู ป ว ยที่ มี ภ าวะกล า มเนื้ อ หดเกร็ ง หลายตำแหน ง
(multifocal spasticity) หรือแมกระทั่งในดิสโทเนียเฉพาะที่
(focal dystonia)
การทดสอบเพื่อแยกภาวะกลามเนื้อหดเกร็งออกจากภาวะ
เสนเอ็นหดรั้งเปนสิ่งสำคัญที่ควรทำกอนพิจารณาผาตัด เนื่อง
จากการผ า ตั ด SPN จะได ผ ลดี ที่ สุ ด ในรายที่ มี เ ฉพาะภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็งโดยที่ไมมีภาวะเสนเอ็นหดรั้ง ในทางตรงกัน
ขามการผาตัดจะไมไดผลในรายที่มีเฉพาะภาวะเสนเอ็นหดรั้ง
โดยที่ไมมีภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง การทดสอบเพื่อแยกทั้งสอง
ภาวะออกจากกันมี 2 วิธี ไดแก การฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อระงับ
การทำงานของเสนประสาทชั่วคราว (local anesthetic nerve
block) และการดมยาสลบชวงสั้น ๆ (brief anesthesia) ในทาง
ปฏิบัติคณะผูนิพนธพบวาการทดสอบโดยวิธีแรกจะมีประโยชน
มากกวาซึ่งประโยชนเหลานั้น ไดแก การฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อ
ระงับการทำงานของเสนประสาทชั่วคราวเปนการประมาณผล
ของการผาตัด SPN ที่จะเกิดขึ้นหลังผาตัด SPN ผูปวยซึ่งตอบ
สนองดี ต อ การทดสอบจะมี พิ กั ด การเคลื่ อ นไหวของข อ ต อ
(range of motion) ดีขึ้นชัดเจนหรือกลับมาอยูในเกณฑปกติซึ่ง
บงชี้วาผูปวยรายนั้นมีเฉพาะภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง ในขณะที่
ผูปวยซึ่งไมตอบสนองหรือตอบสนองไมดีตอการฉีดยาชาเฉพาะ
ที่จะมีพิกัดการเคลื่อนไหวของขอตอไมดีขึ้นเลยหรือไมดีขึ้นเทา
ที่ควรซึ่งบงชี้วาผูปวยรายนั้นมีเฉพาะภาวะเสนเอ็นหดรั้งหรือมี
ทั้งสองภาวะรวมกันตามลำดับ สามารถพยากรณไดวาผูปวย
ซึ่งตอบสนองดีตอการทดสอบกอนผาตัดดวยวิธีการฉีดยาชา
เฉพาะที่จะมีผลการรักษาที่ดีหลังการผาตัด(76) นอกจากใชการ
ทดสอบวิธีนี้แยกภาวะกลามเนื้อหดเกร็งออกจากภาวะเสนเอ็น
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หดรั้งเพื่อพิจารณาเลือกวิธีการผาตัดแลวยังสามารถใชประเมิน
กำลังของกลามเนื้อที่ทำงานตรงกันขาม (antagonist muscle)
กับกลามเนื้อซึ่งเสนประสาทที่มาควบคุมถูกระงับการทำงาน
ชั่วคราว(13,74,75,77) อนึ่งในผูปวยสมองพิการบางรายซึ่งมีทั้งภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็งและภาวะเสนเอ็นหดรั้งรวมกัน คณะผูนิพนธ
จะพิจารณาการผาตัดรวมกันระหวางการผาตัด SPN และการ
ผาตัดยืดเสนเอ็น (tendon lengthening) ดังจะกลาวรายละเอียด
ในหัวขอการผาตัดหลายวิธีรวมกัน (multimodal surgery)
การเลือกตำแหนงของเสนประสาทสำหรับการผาตัด SPN
ขึ้นกับรูปแบบของภาวะกลามเนื้อหดเกร็งเปนหลักดังแสดงใน
ตารางที่ 2(15,17,74,75,78-83)
ในการเลือกตัดเสนประสาทคณะผูนิพนธใชอุปกรณกระตุน
เสนประสาทดวยไฟฟาในขณะผาตัดโดยมีวัตถุประสงคหลาย
อยาง ไดแก เพื่อคนหาเสนประสาทที่อยูในบริเวณที่ทำผาตัด
เพื่อแยกเสนประสาทรับความรูสึก (sensory nerve) ออกจาก
เสนประสาทสั่งการ (motor nerve) เพื่อระบุวาเสนประสาทที่
กำลังถูกกระตุนอยูไปควบคุมกลามเนื้อมัดใดโดยสังเกตจากการ
หดตัวของกลามเนื้อขณะเสนประสาทถูกกระตุนและเพื่อระบุ
วาการเลือกตัดเสนประสาทนั้นเพียงพอหรือไมโดยเปรียบเทียบ
แรงหดตัวของกลามเนื้อขณะเสนประสาทถูกกระตุนระหวาง
กอนและหลังการเลือกตัดเสนประสาท(8,9,75,77,84) ในการเลือก
ตัดเสนประสาทจะเลือกตัดเฉพาะเสนประสาทสั่งการเทานั้น
ในขณะที่จะเก็บรักษาเสนประสาทรับความรูสึกไวเพื่อปองกัน
อาการปวดที่เกิดจากเสนประสาท (neuropathic pain) โดยจะ
เลือกตัดแคเพียงบางสวนของเสนประสาทสั่งการ(75,77,78) นอก
จากนี้คณะผูนิพนธไดนำวิธีการบันทึกไฟฟากลามเนื้อในขณะ
ผาตัดมาใชในการประเมินวาการเลือกตัดเสนประสาทสั่งการ
แตละเสนนั้นเพียงพอหรือไมโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของความสูง (amplitude) ของคลื่นการตอบสนองทางไฟฟา
กลามเนื้อ ความสูงของคลื่นที่ลดลงรอยละ 50 ถึง 75 ถือวา
เปนการเลือกตัดเสนประสาทในขนาดที่เหมาะสม
หลายรายงานระบุวาผลการรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งใน
ผูปวยสมองพิการโดยวิธีการผาตัด SPN เปนที่นาพอใจ(82,85,86-89)
โดยเฉพาะผูปวยที่มีขอเทาเกร็งผิดรูป (spastic equinovarus
foot) จะได ผ ลดี ห ลั ง การผ า ตั ด SPN ที่ ตำแหน ง ของ tibial
nerve (selective tibial neurotomy) ผลแทรกซอนจากการ
ผาตัดพบไดนอย เชน การออนแรงของกลามเนื้อซึ่งเกิดจากการ
ตัดเสนประสาทสั่งการมากเกินไป อาจพบอาการชาหรือปวดที่
เกิดจากเสนประสาทในรายที่มีการบาดเจ็บของเสนประสาท
รับความรูสึก(8,16,74,77,78)

ตัดเสนประสาทสวนปลายชนิดสั่งการซึ่งควบคุมกลามเนื้อลำคอ
เฉพาะมัดที่เกิดดิสโทเนีย หลักการทั่วไปเหมือนกับการผาตัด
SPN คือลดการทำงานที่มากเกินไปของกลามเนื้อที่มีความผิด
ปกติ การผาตัด SPD มีขอบงชี้ในผูปวยที่มีดิสโทเนียของลำคอ
(cervical dystonia) ซึ่งอาจพบความผิดปกติดังกลาวไดใน
ผูปวยสมองพิการชนิด dystonic บางราย ผูปวยที่จะไดผลดี
สำหรั บ การผ า ตั ด วิ ธี นี้ ได แ ก รายที่ ต อบสนองดี ต อ การฉี ด
botulinum toxin หรือเคยตอบสนองดีตอการฉีด botulinum
toxin แล ว กลายเป น การตอบสนองแย ล งหรื อ ไม ต อบสนอง
(secondary botulinum toxin non-responder) อาการของ
ดิสโทเนียจำกัดอยูที่บริเวณลำคอเปนหลัก อาการของดิสโทเนีย
คงที่เปนเวลาอยางนอย 1 ปและรายที่เปนดิสโทเนียของลำคอ
แบบศีรษะหันขาง (torticollis)(90-98) อาจพิจารณาทำผาตัดใน
ผูปวยที่ไมเคยตอบสนองตอการฉีด botulinum toxin (primary
botulinum toxin non-responder) ไดเชนเดียวกัน อยางไรก็
ตามมีดิสโทเนียของลำคอบางรูปแบบซึ่งไมเหมาะสมตอการ
ผาตัด SPD เนื่องจากไดผลการรักษาที่ไมดี ไดแก ดิสโทเนีย
ของลำคอแบบซับซอน (complex cervical dystonia) ดิสโทเนีย
ของลำคอแบบเคลื่ อ นไหว (mobile cervical dystonia)
ดิสโทเนียของลำคอแบบศีรษะกมไปดานหนา (anterocollis)
และดิสโทเนียของลำคอแบบศีรษะแหงนไปดานหลังซึ่งเปน
รุนแรง (severe retrocollis)(92,95,96,98) สำหรับผูปวยที่มีดิสโทเนีย
ของลำคอรูปแบบเหลานี้คณะผูนิพนธจะพิจารณาการผาตัด
กระตุนสมองสวนลึก (deep brain stimulation) เปนการรักษา
หลัก(95,96,98)
การผ า ตั ด SPD มี รู ป แบบได ห ลากหลายโดยขึ้ น อยู กั บ
ตำแหนงของกลามเนื้อลำคอที่เกิดดิสโทเนีย ดังนั้นกอนการ
ผาตัดมีความจำเปนที่จะตองทราบรูปแบบของดิสโทเนียของ
ลำคอและกลามเนื้อที่ผิดปกติเพื่อที่จะไดเลือกตัดเสนประสาท
ที่ ไ ปเลี้ ย งกล า มเนื้ อ ดั ง กล า วได อ ย า งถู ก ต อ ง รู ป แบบของ
ดิสโทเนียของลำคอและกลามเนื้อที่เกี่ยวของดังแสดงในตาราง
ที่ 3(15,81,90,91,93,98-100) การผาตัด SPD ที่นิยมทำมากที่สุดคือการ
ผาตัดแบบ Bertrand (Bertrand procedure) ซึ่งใชในการ
รักษาดิสโทเนียของลำคอแบบศีรษะหันขาง การผาตัดดังกลาว
ประกอบดวยการเลือกตัดแขนงดานหลังของรากประสาทไข
สันหลังสวนคอระดับที่ 1 ถึง 6 (selective C1 - C6 posterior
ramisectomy) ที่ ไ ปควบคุ ม กล า มเนื้ อ ลำคอด า นหลั ง
(posterior cervical muscle) ในขางเดียวกันกับที่ศีรษะหันไป
รวมกับการเลือกตัดแขนงของเสนประสาทสมองคูที่ 11 (accessory nerve) ที่ไปควบคุมกลามเนื้อ sternocleidomastoid
ขางตรงขาม(18,81,91,101-104) โดยกลามเนื้อที่ไดรับการเลือกตัดเสน
ประสาทเหลานี้เปนกลามเนื้อที่ผิดปกติซึ่งพบไดในดิสโทเนีย
ของลำคอแบบศีรษะหันขาง หลักการของการคนหาเสนประสาท

การเลือกตัดเสนประสาทสวนปลายที่ควบคุมกลามเนื้อ
ลำคอ (Selective peripheral denervation)
Selective peripheral denervation (SPD) เปนการเลือก
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ตารางที่ 2 รูปแบบของภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง กลามเนื้อที่เกี่ยวของ เสนประสาทที่ควบคุมและการผาตัด SPN(15,17,74,75,78)

และขั้นตอนการเลือกตัดเสนประสาทเหมือนกันกับของ SPN
การผาตัด SPD ใหผลดีในการรักษาผูปวยที่มีดิสโทเนีย
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)

ของลำคอ เป น การผ า ตั ด ที่ ป ลอดภั ย ภาวะแทรกซ อ น
นอย(18,100,101,105-114) ภาวะแทรกซอนที่สำคัญของการผาตัดแบบ
-78-

Dorsal root entry zone lesioning หรือ DREZotomy เปน
การสรางรอยโรคบริเวณทางเขาของรากประสาทรับความรูสึก
ของไขสันหลัง (dorsal root entry zone) ในระดับของไขสันหลัง
(spinal cord segment) ที่เกี่ยวของกับกลามเนื้อแขนขาที่มี
ภาวะหดเกร็ง การผาตัดจะลดการทำงานของวงจรการตอบ
สนองของไขสันหลัง (spinal reflex arc) และทางเดินของเสน
ใยประสาทที่รับความรูสึกปวด (nociceptive pathway) ซึ่งอยู
ในบริเวณที่ทำการผาตัด ทำใหสามารถรักษาภาวะกลามเนื้อ
หดเกร็งที่มีอาการปวดรวมดวย (painful spasticity) ไดดี(16,77)
การผ า ตั ด วิ ธี นี้ ไ ม ไ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ เพิ่ ม หน า ที่ ก าร
ทำงานของระบบสั่งการ (motor function) แตมุงหวังที่จะทำให
ความสะดวกตอการดูแลผูปวยในชีวิตประจำวันดีขึ้นหลังภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็งรุนแรงหายไป การผาตัด DREZotomy มีที่ใช
คอนขางนอยสำหรับผูปวยสมองพิการเนื่องจากผูปวยที่เหมาะ
สมตอการผาตัดมีจำนวนไมมากนักซึ่งขอบงชี้ที่สำคัญสำหรับ
การผาตัด ไดแก ภาวะกลามเนื้อหดเกร็งซึ่งเกิดในบริเวณใด
บริเวณหนึ่งของรางกาย (regional spasticity) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาวะกลามเนื้อหดเกร็งของแขนทั้งแขนหรือของขาทั้ง
ขา (entire limb spasticity) และ/หรือรวมกับมีอาการปวดที่
สัมพันธกับภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง(8,10,24,77) นอกจากจะใชการ
ผาตัด DREZotomy ในการรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งแลว
คณะผูนิพนธไดนำการผาตัดวิธีนี้มาใชในการรักษาอาการปวด
รุ น แรงซึ่ ง เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ของข า ยประสาทส ว นแขน
(brachial plexus injury) ที่ดื้อตอการรักษาดวยวิธีอื่น พบวา
ไดผลในการลดอาการปวดที่เกิดจากเสนประสาทไดดี
สำหรับผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็งของแขนจะไดรับ
การผาตัด DREZotomy ที่ไขสันหลังสวนคอ (cervical spinal
cord) ระดับที่ 5 - 8 รวมกับที่ไขสันหลังสวนอกระดับที่ 1 (C5 T1 spinal cord segment) ซึ่งเปนระดับที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวของแขน ในทำนองเดียวกันสำหรับผูปวยที่มีภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็งของขาจะไดรับการผาตัด DREZotomy ที่
ไขสันหลังสวนเอวระดับที่ 1 - 5 รวมกับที่ไขสันหลังสวนกระดูก
ใตกระเบนเหน็บระดับที่ 1 (L1 - S1 spinal cord segment) ซึ่ง
เปนระดับที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของขา(77,115-117) นอก
จากนี้ยังอาจใชการผาตัด DREZotomy ของไขสันหลังสวน
กระดู ก ใต ก ระเบนเหน็ บ ที่ 2 - 4 (S2 - S4 spinal cord
segment) สำหรับรักษาภาวะการทำงานที่มากผิดปกติของ
กระเพาะปสสาวะ (hyperactive urinary bladder) ได ในการ
ผาตัดคณะผูนิพนธใชการกระตุนรากประสาทไขสันหลังดวยไฟ
ฟารวมกับการบันทึกไฟฟากลามเนื้อในขณะผาตัดชวยในการ
หาระดับของไขสันหลังที่ถูกตองเพื่อสรางรอยโรคบนไขสันหลัง
ระดับดังกลาว ขอควรระวังในการสรางรอยโรคบริเวณทางเขา
ของรากประสาทรับความรูสึกของไขสันหลังคือการกำหนดทิศ

ตารางที่ 3 กลามเนื้อที่ผิดปกติและการผาตัด SPD แบงตามรูปแบบของ
ดิสโทเนีย(15,81,90,91,93,98-100)

Bertrand คืออาการชาบริเวณผิวหนังที่รับความรูสึกโดยราก
ประสาทรั บ ความรู สึ ก ของไขสั น หลั ง ส ว นคอระดั บ ที่ 2 (C2
dermatome) ซึ่งพบไดบอยหลังผาตัด(81,91,92,94,98,102,107) นอกจาก
นี้ ผู ป ว ยบางรายอาจมี อ าการปวดที่ เ กิ ด จากเส น ประสาทใน
บริเวณดังกลาวไดซึ่งอาการปวดมักจะหายไปในเวลาประมาณ
3 เดือน(100,108)
การผาตัดที่ระบบประสาทสวนกลาง (ไขสันหลัง สมอง)
การทำใหเกิดรอยโรคบริเวณทางเขาของรากประสาท
รั บ ความรู สึ ก ของไขสั น หลั ง (Dorsal root entry zone
lesioning)
-79-

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2554; 21(3)

สมองเพียงขางเดียวและกรณีที่ความผิดปกติเปนทั่วทั้งรางกาย
จะพิจารณาผาตัดที่สมองทั้งสองขาง การผาตัดวิธีนี้เปนที่นิยม
ในอดี ต สำหรั บ การรั ก ษาภาวะกล า มเนื้ อ หดเกร็ ง และการ
เคลื่อนไหวผิดปกติในผูปวยสมองพิการ(123-131) แตในปจจุบันมี
ที่ใชนอยลงมากเนื่องจากมีการพัฒนาการรักษาที่ดีกวาขึ้นมา
แทนที่โดยเฉพาะการใหยา baclofen รูปแบบฉีดเขาในชองเยื่อ
หุมไขสันหลังและการกระตุนสมองสวนลึก อยางไรก็ตามการ
ผาตัดวิธีนี้ยังพอมีที่ใชในปจจุบันในรายที่มีความผิดปกติซีก
เดียวของรางกายซึ่งไมสามารถรับภาระคาอุปกรณหรือคายา
ในการรักษาโดยการใหยา baclofen รูปแบบฉีดเขาในชองเยื่อ
หุมไขสันหลังหรือการกระตุนสมองสวนลึกได
การทำใหเกิดรอยโรคในสมองนิยมใชความรอนผานทาง
ปลายขั้วไฟฟาเพื่อสรางรอยโรคขนาดเล็กในสมอง การผาตัด
โดยอาศัยวิธีรวมพิกัด (stereotactic surgery) ทำใหกำหนด
ตำแหนงที่จะสรางรอยโรคไดถูกตองแมนยำมากขึ้นนำไปสูผล
การรั ก ษาที่ ดี ขึ้ น และภาวะแทรกซ อ นที่ ล ดลง รายละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ การผ า ตั ด ในแต ล ะตำแหน ง ของสมองดั ง แสดงใน
ตารางที่ 4(8,16,154,123,126,131-140)

ทางของการสรางรอยโรคใหอยูในมุม 45 องศาเสมอ(16,77,115-117)
ทิศทางที่ตั้งฉากกับไขสันหลังมากเกินไปอาจทำใหเกิดอันตราย
ตอทางเดินเสนใยประสาทสั่งการ (corticospinal tract) มีผล
ใหเกิดการออนแรงครึ่งซีกของรางกายขางเดียวกันกับขางที่
ผาตัด (ipsilateral hemiparesis) ได
พบวาการผาตัด DREZotomy มีประสิทธิภาพในการลด
ภาวะกลามเนื้อหดเกร็งประมาณรอยละ 80 ของผูปวย(118-122)
การผ า ตั ด วิ ธี นี้ ส ามารถลดภาวะกล า มเนื้ อ หดเกร็ ง ของแขน
สวนตน (proximal upper extremity) ดีกวาบริเวณขอมือและ
มือ(10,115,116,117) ดังนั้นในผูปวยบางรายอาจพิจารณาการผาตัด
SPN เพิ่มเติมหลังการผาตัด DREZotomy เพื่อลดภาวะกลาม
เนื้อหดเกร็งที่ยังหลงเหลืออยูบริเวณขอมือและมือ(10,18,115-117)
การทำใหเกิดรอยโรคในสมอง (Brain lesioning)
Brain lesioning เปนการทำใหเกิดรอยโรค ณ ตำแหนง
ตาง ๆ ของสมองเพื่อรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งและการ
เคลื่อนไหวผิดปกติ ขอบงชี้ในการผาตัดคือผูปวยที่มีอาการผิด
ปกติดังกลาวซีกเดียวของรางกายหรือทั่วทั้งรางกาย กรณีที่
ความผิ ด ปกติ เ ป น ซี ก เดี ย วของร า งกายจะพิ จ ารณาผ า ตั ด ที่

ตารางที่ 4 การสรางรอยโรคที่ตำแหนงตาง ๆ ของสมอง ตำแหนงของสมองที่ถูกทำใหเกิดรอยโรคและความผิดปกติที่เหมาะสมสำหรับการผาตัดในผูปวย
ภาวะสมองพิการ(8,16,154,123,126,131-140)

Multimodal surgery

พิ จ ารณาการผ า ตั ด ทั้ ง สองวิ ธี นี้ ใ นรายที่ มี ข อ เท า เกร็ ง ผิ ด รู ป
รุนแรงรวมกับการหดรั้งของเสนเอ็นรอยหวาย(15) หรือในรายที่
เคยไดรับการผาตัดยืดเสนเอ็นรอยหวายแลวยังมีขอเทาเกร็ง
รุนแรงอยูรวมกับการกลับเปนซ้ำของภาวะเสนเอ็นหดรั้ง โดย
นิยมผาตัดรวมกันในการดมยาสลบครั้งเดียวกันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากการดมยาสลบ นอกจากนี้คณะผูนิพนธไดใชการตัด
วงจรการทำงานของระบบประสาทหลายวิธีรวมกันในการรักษา
ผูปวยสมองพิการที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวทั้งตัว
เนื่องจากผูดูแลไมสามารถแบกรับคาใชจายระยะยาวสำหรับ
อุ ป กรณ แ ละยา baclofen รู ป แบบฉี ด เข า ในช อ งเยื่ อ หุ ม ไข
สันหลังได พบวาไดผลการรักษาที่ดี ทำใหการดูแลผูปวยใน
ชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากขึ้น(18)

ในผูปวยสมองพิการบางรายอาจพบความผิดปกติที่จำเปน
ตองไดรับการผาตัดหลายวิธีรวมกัน (multimodal surgery) จึง
จะไดผลการรักษาที่ดีที่สุด เชน การผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรโดยการตัดวงจรการทำงานของระบบประสาทรวมกับ
การผาตัดทางออรโธปดิคส การตัดวงจรการทำงานของระบบ
ประสาทหลายวิธีรวมกันหรือการตัดวงจรการทำงานของระบบ
ประสาทรวมกับการรักษาแบบปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบ
ประสาท เป น ต น ตั ว อย า งที่ เ ด น ชั ด คื อ การผ า ตั ด SPN ใน
ตำแหนง tibial nerve รวมกับการผาตัดยืดเสนเอ็นรอยหวาย
(tendo achilles lengthening หรือ TAL) คณะผูนิพนธและ
กลุมสหสาขาวิชาชีพสำหรับการดูแลรักษาผูปวยสมองพิการจะ
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)
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บทสรุป
การผาตัดทางประสาทศัลยศาสตรยังคงมีบทบาทสำคัญใน
การรักษาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวในผูปวยสมองพิการ
ที่เปนรุนแรงและดื้อตอการรักษาโดยวิธีอื่น แมวาการตัดวงจร
การทำงานของระบบประสาทจะเปนวิธีการผาตัดที่ทำใหเกิด
รอยโรคอย า งถาวรในระบบประสาทแต ก ารผ า ตั ด รู ป แบบนี้
สามารถลดภาระคาใชจายและลดภาวะแทรกซอนเกี่ยวกับ
อุปกรณและยาในการรักษาแบบปรับเปลี่ยนการทำงานของ
ระบบประสาทได โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งอุปกรณและยา
ดังกลาวยังคงมีราคาสูงซึ่งผูปวยสวนใหญไมสามารถแบกรับ
ภาระคาใชจายในสวนนี้ได การเลือกผูปวยและวิธีการผาตัดที่
เหมาะสมโดยกลุมสหสาขาวิชาชีพเปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญ
ซึ่งจะนำไปสูผลการรักษาที่ดี การนำวิทยาการใหม ๆ มาใชใน
การผาตัดชวยใหผลการรักษาดียิ่งขึ้นและลดผลแทรกซอนจาก
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