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การผาตัดสมองโดยไมเ ปด กะโหลก
โดย นพ.เมธี วงศศิริสุวรรณ
ศัล ยแพทยระบบสมองและประสาทวิทยา
สมองเปนอวัยวะที่จัด วาสําคัญที่สุดของรางกาย แมแตหัวใจก็ยังสําคัญ ไมเทา สมอง อีกทั้งยัง
เปนอวัยวะที่ซับซอน และบอบบางที่สุด คุณเคยไดยินวามีการเปลี่ยนไต ตับ ปอด ลําไส หรือหัวใจ แตคง
ไมเ คยไดยินวามีใครไดรับการผาตัด เปลี่ยนสมองเปนแนแท ยกเวนก็แตในหนังฮอลลีว ูด !
หากคุณหมอแจงกับคุณวา โรคที่ค ุณหรือญาติเ ปนอยูนั้นตองรักษาดว ยการผาตัดสมองเปนคํา ตอบสุดทา ย
เชื่อแนวา เมื่อไดยินเชนนั้นและไมไดเ ตรียมใจมากอนคงตกใจไมนอย มันก็นาตกใจอยูหรอกครับ เพราะอยูด ี
ๆ ใครจะอยากใหคนมายุมยามกับสมองของเรา แคไดฟงวา ตองโกนผมหมดศีรษะ แผลผาตัดใหญ
เทา ฝามือ หรือฝาหอย (แตขอโทษทีเ ปนหอยมือเสือ) อีกทั้งอาจตองอยูเฝาโรงพยาบาลนานเปนเดือน ๆ
หรือหนักหนอยหากผิดพลาดก็อาจพิการหรือพาลจะหลับไมต ื่นอีกเลย ใครขวัญออนคงเปนลมหรือ
ไมก็วิ่งไปบนบานศาลากลา วเปนแนแท
แตช ากอนอยาเพิ่งตกใจเกินเหตุ เทคโนโลยีกาวไกลการแพทยก็กาวตามไปติด ๆ
หากมีแพทยผาตัด สมองบอกคุณวาขออนุญาตผาตัดสมองของคุณเพื่อรักษาโรคแตไม
ตองเปดกะโหลกศีรษะ (หรือถาตองเปดก็เปด แตนอย ๆ ขนาดเทา เหรียญหาบาท เหรียญสิบบาท) อีกทั้ง
ไมต องโกนผม (หรือถาตองเอาผมออกก็เ พียงแตกนจอน กันไรผมแบบที่ชางผมดีไซเนอรนิยมทํา)
คุณอาจคลายความตกใจลงไดบ าง อยางนอยก็ยังเห็นแสงสวา งที่ปลายอุโมงคล ะ

อื่นๆ
Stroke Fast Track
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
เมื่อลูกเปนโรคหอบหืด
ชวยเด็กเพื่อไอเอาเสมหะออกเอง
ไดอยางไร
ทําไมลูกจึงไอเรื้อรัง
โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึด ติด
กระดูกสันหลังเสื่อม
โรคของหญิงวัยหมดประจําเดือน
Menopausal Syndrome
มะเร็งปากมดลูก

สมองนับเปนอวัยวะที่จัดวาสําคัญ ที่สุด ของรางกาย แมแตหัวใจก็เ ถอะก็ยังสําคัญ ไมเทา สมอง อีกทั้งยัง
เปนอวัยวะที่ซับซอนและบอบบางมากที่สุด (คุณเคยไดยินวามีการเปลี่ยนไต ตับ ปอด ลําไส หรือหัวใจ
แตค งไมเคยไดยินวามีใครไดรับการผาตัดเปลี่ยนสมองเปนแนแท ยกเวนก็แตในหนังฮอลีว ูด) รางกาย
ตองปกปองสมองไวในกลองที่แข็งแรงที่สุด คือ กะโหลกศีรษะ แตถึงแมวา จะถูกปกปองเปนอยางดี
ในกลองนิรภัยดังกลาว สมองก็ยังไมวายที่จะตองเจ็บปวยและไดรับการรักษาอยูด ี สุดแทแตวา ปวย
เปนอะไร ตองผาตัดหรือไม หากตองผาตัดนั่นก็หมายถึงวา อาจตองไปนอนในโรงพยาบาลเปนเดือน ๆ
และก็ไมแนวาหากไดออกจากโรงพยาบาลแลวจะหายเปนปกติค รบ 32 ดัง เดิมหรือไม
โดยทั่วไปการผาตัด สมองที่ทํากันมาหลายสิบปนั้น มีขั้นตอน คือ เริ่มแรกอาจตองมานอนใน
โรงพยาบาลลว งหนานานหลายวันหรือสัปดาห กอนผาตัดตองโกนผมใหเกลี้ยงแบบที่เ รียกวา Skin head
เพื่อทําใหการลงมีดผาตัดทํา ไดงาย ลดความเสี่ยงในการติด เชื้อ และดูสวยงาม (ลองนึกดูว า
ถาโดนโกนผมเพียงครึ่งเดียว หรือครึ่งหนาแบบขุนนางแมนจู จะนาดูเ พียงใด) หลังจากนั้นก็จะถูกนํา
เขาหองผาตัด เริ่มขั้นตอนการผาตัด ตั้งแตลงมีดเพื่อเปดหนังศีรษะซึ่งมักจะมีขนาดไมต่ํา กวา หนึ่งฝามือผู
ใหญ และนําสวานไปเจาะกะโหลกศีรษะเพื่อเปดกะโหลกออกมาซึ่งก็มีขนาดไมต อไปกวา ฝามือหรือฝาหอย
(มือเสือ) เปนแนแท หลังจากกลองนิรภัยนี้ถูกเปดออก แพทยก็จะเปนสมองเพราะอาจจะ
ตองลงมีดผาตัดผานเนื้อสมอง (ซึ่งอาจจะเปนเนื้อสมองที่ไมไดปวยเปนโรค) เพื่อเขาไปหาเนื้อสมองที่ปวย
หรือเนื้องอกสมองที่หลบอยูขางใน นี่เ ปนเหตุผลที่คนปวยจะไดรับ คํา อธิบายจากแพทยกอนผาตัดวาไม
สามารถรับประกันความปลอดภัยได 100% วา เมื่อตื่นขึ้นมา (หากตื่น?!) จะเหมือนเดิมหรือไม เพราะ
ถาเนื้อสมองนั้นเปนสวนสําคัญ เชน ควบคุมการพูด การจา และตองเสียหายไปจากการผาตัด ดัง กลา ว
เมื่อคุณตื่นขึ้นมาก็อาจจะไมสามารถพูดไดอีก แตไมวาจะมีการเสี่ยงแคไหนก็ต าม สุด ทาย
แลว ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา ก็ยังมีผูที่ไดรับ การผาตัดวิธ ีนี้มาแลวทั่วโลกหลายลานคน นั่นเปน
เพราะเปนวิธ ีที่ด ีที่สุดที่จะไดด วยความรูและเทคโนโลยีที่มีในขณะนั้น

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute
Myocardial Infarction)
เด็กกับโรคฟน
โรคไซนัสอักเสบในเด็ก
คูมือการฝากครรภ
ความดันโลหิตสูง
โรคขออักเสบรูมาตอยด
ไขหวัดใหญสายพันธใหม H1N1 2009
ไขเลือดออก
Carboxy Therapy
ปวดทอง
ทองผูก

ปจจุบันคุณบางคนอาจเคยไดยินคํา วา “นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)”
หรือการผาตัด แบบเจ็บตัว นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได หรือที่เรียกวา “Minimally Invasive Surgery, MIS”
ตัว อยางของการผาตัด แบบ MIS ที่รูจักกันดีค ือ การผาตัดถุงน้ําดีดว ยการใชกลองสองผานผนังหนาทอง
(Laparoscopic cholecystectomy) ซึ่งเปนที่ฮือฮากันมากเมื่อสักประมาณ 10 ปที่แลว แตในปจจุบันทํากัน
เปนวา เลน ตัว อยางการผาตัดแบบ MIS อื่น ๆ เชน การผาตัดมดลูกดวยกลอง การผาตัด ไสต ิ่ง
ดว ยกลองสอง เหลานี้เ ปนการผาตัด ในชองทองซะเปนสวนใหญ
ทางศัล ยกรรมกระดูกก็มีการผาตัด แบบเจ็บตัว นอย เชน การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก
การผาตัดหมอนรองกระดูกสันหลังดวยสองกลอง จะเห็นวา ในปจจุบันการผาตัดไมจําเปนวาคุณจะ
ตองเจ็บตัว หลังผาตัดนาน ๆ พักฟนนาน ๆ เหตุเพราะเครื่องมือการผาตัด ไดพัฒนาใหมีขนาดเล็กลงและ
ใชเทคนิค มากขึ้น จนนาจะเปนไปไดวา ดว ยความรูและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรจะทําใหในอีก
ไมเ กินหนึ่งหรือสองชั่ว คนขางหนาอาจมีเครื่องมือผาตัดแบบ Nanotechnology ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชผาตัด
โดยไมมีแผลใหเห็นดว ยตาจากภายนอกอีกเลย แบบที่เ ห็นในหนังวิทยาศาสตรแฟนตาซี เชน Star trek
นั่นเอง

กลับ มาสูการผาตัด โรคทางสมองโดยไมตองเปดกะโหลกศีรษะหรือถาเปด ก็เล็กมาก มากขนาดที่
ในบางรายมองแทบไมเ ห็นแผลผาตัดหรือแมแตญ าติผ ูปวยเองก็อาจจะอุทานออกมาดัง ๆ วา “
คิด วา การผาตัดสมองจะเปนเรื่องใหญซะอีก” หรือคนที่มาเยี่ยมหลังผาตัด อาจพูด วา “ยังไม
ไดผาตัด อีกเหรอ ไหนวาจะผาตัด เชานี้ไงละ” เหลา นี้เปนเรื่องจริงที่ผมไดยินมาแลวครับ

การสองกลองกระเพาะอาหาร
(Gastroscope)
กรดไหลยอน
การฝงเข็ม
เรื่องนารูกอนไปฝงเข็ม
โรคลําไสแปรปรวนหรือโรคไอบีเอส IBS
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ออกกําลัง กาย 7 นาที สราง
ความฟตเหมือนออกกําลัง กาย 1 ชั่วโมง
เชื่อหรือไมวากาแฟทําใหอายุยืนขึ้น?
โรคไวรัสตับอักเสบบี

การผา ตัดสมองผา นกลอง
(Endoscopic neurosurgery)
ดว ยการผาตัดแบบใหมที่ใชกลองแบบเดียวกับที่ใชผาตัด ถุงน้ําดีหรือไสต ิ่ง สอด
เขาไปผานรูจมูกเพื่อเอาเนื้องอกสมองออก โดยที่ไมต องลงมีด ผาตัด ใด ๆ ที่ผิงหนัง และไม
ไดเปดกะโหลกศีรษะแตอยางใด ไมมีการโกนผม ในบางรายอาจไมต องฟกฟนหลังผาตัด ในหอง ICU รวม
ทั้งอาจเดินกลับ บานไดภายใน 2-3 วันหลังผาตัด

เตรียมตัวพรอม...รับวัค ซีนใหปลอดภัย
วันไขเ ลือดออกอาเซียน

โรคทางสมองที่สามารถรักษาดว ยการผาตัดผานกลองสองเขาไปทางรูจมูก สวนใหญจะ
เปนการนําเอาเนื้องอกในกลุมของตอมใตสมองออกมา โดยที่ไมต องทําลายหรือยุงเกี่ยวกับเนื้อสมอง
ความจริงการผาตัดวิธ ีนี้มีมานานแลว เรียกวา Transsphenoidal surgery เพียงแตว าวิธ ีดั้ง เดิมแพทยอาจ
จะตองลงมีดที่เ หงือกเหนือฟนบน และสอดเครื่องมือเขาทางชองปาก จากนั้นเครื่องมือผาตัด จะถูกสอด
เขาไปในโพรงจมูกอีกทีหนึ่งเพื่อเอาเนื้องอกออก แนนอนวาวิธ ีนี้ก็ไมเ ห็นรอยแผลเปนที่ผิวหนัง แตในความ
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เปนจริงผูปวยอาจไดของแถมหลังผาตัด เชน ชาปาก เสียวฟน ฟนโยก ปากบวมทําใหเคี้ยวอาหารไม
ไดหลายวัน แตด วยเทคโนโลยีสมัยใหม การผาตัด เอาเนื้องอกตอมใตสมองออก
ดว ยวิธีการผาตัด ผานชองปากดัง กลา วดูจะเปนเรื่องลาสมัยไปแลว
ในยุค 2000 มีวิธ ีใหมที่เ รียกเปนเทอมทางการแพทยวา Endoscopic transnasal transsphenoidal
approach คือแทนที่จะลงมีดที่ช องปากแลวผาตัดโดยใชกลองจุลทรรศน ศัล ยแพทยระบบประสาท
จะนํากลองสองเขาไปในโพรงจมูกโดยตรง ปลายกลองจะมีเ ลนสและไฟสองเพื่อใหเห็นวา กําลัง
อยูตรงไหนในโพรงจมูก หลายคนอาจงงวาแลวมันไปเกี่ยวอะไรกับสมอง คุณหลับตา
แลว ลองนึกเวลาที่ลงไปเลนน้ําในสระหรือทะเล แลว สําลักน้ําขึ้นจมูก คุณจะรูปวดจี๊ด ๆ ที่เ หนือโพรงจมูก
อาการปวดนี้เ ปนเพราะประสาทสมองที่ตอกับสมองของคุณนั้นรูสึกเจ็บ เสนประสาทดัง กลา ววางตัว
อยูเหนือโพรงจมูกของคุณ และตอเชื่อมเขาไปในสมองอีกทีหนึ่ง จะวาไปแลวนอกจากจะเรียกวา “ดวงตา
เปนหนาตา งของสมองแลว (ไมใชดวงใจ) จมูกก็เปนเหมือนประตูสูสมองนั่นเอง” ดวยเหตุที่นี้เอง ทํา
ใหการเอาสมองออกจากศพในการทํามัมมี่ในสมัยโบราณ สามารถทําไดโดยไมตอเปด กะโหลกศีรษะ (
นี่แสดงวา ชาวอียิปตโ บราณก็รูจัก MIS แลว นั่นเอง แตไมใชเพื่อการรักษาสมอง แตเปนการรักษาศพไม
ใหเ นา) หรือถายังจํา ไดกับขาววาคนตกน้ําแลว ลํา ลักน้ําครํา จนทําใหเชื้อโรคเขาสูสมองไดก็เขาได
โดยผานทางโพรงจมูกดา นบนที่เ องครับ
เหนือโพรงจมูกจะเปนฐานกะโหลกศีรษะที่มีต อมใตสมองและเจาเนื้องอกที่เ กิดจากตอมใตสมองวางตัว อยู
ดว ยการผาตัดวิธ ีนี้ เมื่อกลองสองไปจนถึงโพรงจมูกดานบนแพทยก็สามารถทําทางเดินหรืออุโมงคเ ล็ก ๆ (
ทําเล็ก ๆ ไดเพราะเครื่องมือที่ใชผาตัด เล็กลงกวา เดิมมาก) เพื่อเขาสูฐานสมอง
และเอาเนื้องอกออกมาผานรูเล็ก ๆ นี่เ อง
ดว ยวิธีด ังกลาวศัล ยแพทยระบบประสาทจึงสามารถเอาเนื้องอกในสมองออกมาไดโดยไม
ตองเปดกะโหลกศีรษะแตอยางใด อีกทั้งไมมีแผลผาตัดใหเห็น ไมมีอาการชาปาก เสียวฟน อาจมีเพียง
ความรูสึกแนนจมูกเพราะถูกทํามิดีมิรายดว ยการสอดเครื่องมือผาตัดผานทางรูจมูก แตมักเปนอยูไมเ กิน 1-2
วัน แลวก็จะดีขึ้นเอง ตามประสบการณของผมวิธ ีนี้สามารถลดระยะเวลาการอยูในโรงพยาบาลไดมาก
จากเดิมที่ถาตองลงมีดขนาดใหญทําใหสมองมีการบอบช้ํา มาก ตองผาตัดหลายชั่วโมง และพักฟนใน ICU
เปนสัปดาห แตว ิธ ีใหมนี้ที่เ ร็วที่สุด ที่ผมเคยผาตัดไวค ือ 40 นาที ไมต องอยูใน ICU วันรุงขึ้นลุกเดิน
และรับประทานขาวได กลับ บานไดเร็ว ที่สุดคือ 2-3 วันหลังผาตัด นับเปนเรื่องที่ดีมากสําหรับผูปว ยที่
ถึงแมวาจะโชครายตองมาผาตัด สมอง แตเปนความโชคดีบ นความโชครายที่มีทางเลือกมากขึ้น
ในการผาตัดหากไมสามารถผาตัด ดว ยวิธีนี้ มีวิธ ีอื่นอีกหรือไม?

นอกเหนือไปจากการใชกลองสองโดยไมต องลงมีด ที่ผิวหนังและโกนผมแลว ในโรคทางระบบประสาท
และสมองบางอยางอาจยังจํา เปนตองไดรับการผาตัด ดว ยวิธีการเปดกะโหลกศีรษะอยูด ี แตอยางที่
ไดกลา วไปแลว “เทคโนโลยีกาวไกลจริง ๆ วิทยาการทางการแพทยก็กาวไปไกลเชนกัน” หลายคนที่ยัง
ตองผา ตัด ดว ยการเปด กะโหลกศีรษะ แตทํา ไดดว ยการผาตัดโดยใชหลักการที่เ รียกวา MIS คือ
ใหเ จ็บตัวนอยที่สุด พักฟนสั้นที่สุด กลับไปทํางานไดเร็ว ที่สุด เชน ผูที่เปนเนื้องอกสมอง
ในฐานกะโหลกดา นหนา เสนโลหิตสมมองโปงพองและแตกออก (Ruptured aneurysm) เลือดคั่ง ในสมอง
จากเสนโลหิต ฝอยแตก (Stroke) ซึ่งพบไดบอยมากแทบทุกวัน ไมเ ลือกวาจะรวยหรือจน ยิ่งรวยยิ่ง
เปนมากคงเพราะเครียดมากทําใหเ สนโลหิต แตก ทําใหเ ปนอัมพาตครึ่งซีก ชาครึ่งซีก
หรือแมแตอุบัต ิเหตุเ ลือดคั่ง ในสมอง เหลานี้ก็สามารถรักษาไดโดยใชหลักการ MIS เชนกัน
การผาตัดสมองดว ยหลักการ MIS ในบางรายก็ไมตองโกนผมหรือหากตองโกนผมก็ทําแตเ พียงกันผม
แบบที่ชางตัดผมทํากัน เชน กันไรผมดานหนา กันจอนดานขาง กันผมบริเ วณทา ยทอย เปนตน
แผลผาตัด ก็มีขนาดประมาณ 4-5 ซม. กะโหลกศีรษะที่ต องเปด ก็มีขนาดเทา เหรียญสิบบาท การผาตัด
ใชเวลาสั้นลงเปนอันมาก เร็ว ที่สุดที่เ คยผาตัดในรายที่เปนเนื้องอกคือไมเกิน 1 ชั่วโมง
การผาตัดเสนโลหิต ฝอยแตกก็ประมาณ 40 นาที ทําใหผูปวยไมตองรับความเสี่ยงจากการดมยาสลบนาน ๆ
(ยิ่งดมนานเทา ไร ความเสี่ยงจากการเกิดโรคแทรกซอนก็มากเทานั้น) อีกทั้งสมองยังไดรับบาดเจ็บ
จากการผาตัด นอยมากจนแทบไมมีเ ลย ทําใหโอกาสในการฟนตัว เร็ว กวา เดิมมาก เปนการลดภาระคา
ใชจา ยในการดูแลหลัง ผาตัด ที่จะตามมาซึ่งอาจจะมากกวา คา ผาตัด ดว ยซ้ําไป
โดยสรุปแลวการผาตัด สมองในปจจุบันมีทางเลือกมากขึ้น หากมีใครเจ็บปวยดวยโรคทางสมอง
ก็อยาตกใจเกินกวาเหตุ การผาตัดสมองในปจจุบันไมเ หมือนเมื่อ 20-30 ปกอนที่ตองสวดมนตภ าวนา
และทําใจวา ญาติของเราอาจไมไดอยูกับเราหรือไมเหมือนเดิมอีก ดว ยเทคโนโลยีในปจจุบันทํา
ใหการผาตัด สมองเปนเรื่องงายกวาแตกอนมาก โดยหลักการในปจจุบันแลว “ผูปวยเดินมาโรงพยาบาลก็
ตองเดินกลับ นั่งรถเข็นมา อยางนอยก็ต องใหนั่งหรือดีกวาถาเดินกลับ เองได” ดัง นั้น
การปรึกษาแพทยทางสมองเปนสิ่งสําคัญ อยากลัว ที่จะถามไถขอคํา แนะนําจากแพทยเพื่อให
ไดขอมูลการรักษาที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้นสําหรับตัวคุณเองหรือญาติที่รักของคุณไงครับ
จาก นิต ยสาร Health today
ฉบับเดือนมิถุนายน 2547

ตารางเปรียบเทียบวิธีก ารผา ตัดทั้งสองแบบ
ขั้น ตอนการผา ตัดวิธีที่ทํา กัน โดยทั่ว ไป
- โกนผม มักโกนศีรษะจนหมด
- การลงมีดที่ผ ิวหนัง มักลงเปนแผลใหญยาวประมาณ 10-20 ซม.ทําใหมีการปวดแผลผาตัดมาก
และหลัง ผาตัด อาจมีปญหาเรื่องการงอกของเสนผมไดมาก
- ระยะเวลาการผาตัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปอยูที่ประมาณ 3-4 ซม. ไปจนถึง 12-20 ซม.
- การเสียเลือดระหวางผาตัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค แตมักเสียเลือดมากโดยเฉพาะรายที่
ตองเปดกะโหลกศีรษะใหญ ทําใหตองไดรับเลือดบริจาคมากกวา ปกติ
- การพักฟน ใน ICU อาจจะนานเปนเดือน หรือโดยทั่วไปประมาณ 5-10 วัน
- การจําหนายออกจากโรงพยาบาล ขึ้นกับความรุนแรงของโรค อาจนานเปนเดือน หรือทั่วไปประมาณ 7-10
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วันเพื่อตัด ไหม
วิธีใชก ลองหรือ MIS
- ไมโกนเลย หรือโกนแตนอยมากจนอาจดูไมออกวา โกนผม
- ไมมีการลงมีด ที่ผิวหนัง หรือถามีก็เล็กกวา ปกติมาก
โดยประมาณ 5-8 ซม.การเปดกะโหลกศีรษะ ขนาดเสนศูนยกลางประมาณ 10-20 ซม. ไมมี หรือ
ถามีก็ประมาณ 3-5 ซม. (เหรียญสิบบาท)
- ขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยทั่ว ไปอยูที่ 40 นาที
จนถึง 2-3 ซม.
- ขึ้นกับความรุนแรงของโรค แตสามารถลดอัตราการเสียเลือดไดมากกวา วิธ ีด ั้งเดิม ทําใหโอกาส
ไดรับเลือดเสริมนอยลง
- อาจไมต องใช ICU ผูปวยสามารถอยูในหองพิเศษกับญาติไดทันทีหลัง ผาตัด หรือถาตองอยู ICUก็
ใชเวลาประมาณ 2-5 วัน
- การจําหนายออกจากโรงพยาบาล ขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปอยูที่ 5-10 วัน หรือในบางรายไม
ตองตัด ไหมก็สามารถกลับ ออกจากโรงพยาบาลไดภ ายใน 3 วัน
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