• ท่านสามารถกลับบ้านได้โดยที่แผลยังไม่ถึงกาหนดตัด
ไหม ท่านสามารถสอบถามและนัดเวลากับศัลยแพทย์
หรื อ เจ้าหน้าที่เพื่อกาหนดวันตัดไหมได้

เมื่อใดจึงควรพบแพทย์
• หากท่านมีไข้ตวั ร้อนเกิน 38 องศา หรื อเมื่อพบว่าแผล
ปริ หรื อพบสัญญาณของการติดเชื้อเช่น อาการ บวม
แดง ปวด หรื อพบว่ามีน้ าไหลซึมออกมา
• หลังการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ ท่านต้องทานัดพบ
แพทย์เพื่อติดตามอาการ
ในผูป้ ่ วยบางรายอาจ
จาเป็ นต้องทากายภาพบาบัด
• ระยะเวลาฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายของผูป้ ่ วยแต่ละราย
จะใช้เวลาแตกต่างกันซึ่ งมักจะอยู่ ในช่วงระหว่าง 1 ถึง
4 สัปดาห์ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ ด้วย เช่น โรคประจาตัว
และความสมบูรณ์ของผูป้ ่ วยเอง อาการปวดแผลถือ
เป็ นเรื่ องปกติ และถึงแม้จะรับการ ผ่าตัดไปแล้วแต่
อาการปวดที่เป็ นมาก่อนการผ่าตัดก็อาจจะยังไม่
หายขาดไปทันที
ท่านจะต้องคงทัศนคติที่ดีต่อการ
รักษาเอาไว้ และหมัน่ บริ หารร่ างกายตามคาสั่งของ
แพทย์
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การผ่ าตัดหมอนรองกระดูกสั นหลังผ่ านกล้ อง
คือวิธีการผ่าตัดโดยใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อดูหมอนรอง
กระดูก หรื อเส้นประสาท ภาพขนาดขยายนี้ ช่วยให้
ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดนาเอาเศษชิ้นส่ วนของหมอนรอง
กระดูกที่มีปัญหาออกมาได้ โดยง่าย และส่ งผลให้เกิดแผล
ผ่าตัดเพียงขนาดเล็กๆ เท่านั้นเนื้ อเยือ่ บริ เวณข้างเคียงยังถูก
ทาลายน้อยลงอีกด้วย

ท่านอาจเป็ นผูห้ นึ่งซึ่ งจัดอยูใ่ นเกณฑ์ที่จาเป็ นต้องได้รับการ
รักษาโดยใช้วธิ ี น้ ีหากพบว่า
• ผลการวินิจยั จาก MRI หรื อCT หรื อการตรวจช่องไข
สันหลัง (Myelogram) บ่งชี้ ว่ามีการเคลื่อนตัวของ
หมอนรองกระดูกสันหลัง
• พบอาการปวด อ่อนแรง หรื ออาการชาบริ เวณขาอย่างมี
นัยสาคัญ
• ปวดขา (ปวดร้างลงขา) ซึ่ งรุ นแรงกว่าอาการปวดหลัง
• อาการที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่สามารถบรรเทาด้วยการทา
กายภาพบาบัด หรื อยา
• ขาอ่อนแรง อวัยวะสื บพันธุ์สูญเสี ยความรู ้สึก ไม่
สามารถกลั้นปั สสาวะหรื ออุจจาระได้ (ระบบขับถ่าย
สู ญเสี ยการควบคุม)

จุดมุ่งหมายของการผ่ าตัด คือ แก้ไขปั ญหาอาการปวดร้าว
ลงขา และผูป้ ่ วยสามารถกลับมาปฏิบตั ิกิจวัตรต่างๆ ได้
อย่างปกติ
ระยะเวลานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประมาณ 2 วัน สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้ภายหลังจาก
การผ่าตัดภายใน 1 วัน

ความเสี่ ยงของการรักษา
ความเสี่ ยงทัว่ ไป : ภาวะแทรกซ้อนที่พบในการผ่าตัดทัว่ ๆ
ไปประกอบด้วย ภาวะเลือดซึ ม การติดเชื้อการเกิดลิ่มเลือด
อุดตัน และ ปฏิกิริยาข้างเคียงจากยาสลบ
ความเสี่ ยง ภาวะแทรกซ้ อนที่สัมพันธ์ โดยตรงกับการผ่าตัด
หมอนรองกระดูก ได้ แก่
• ภาวะเส้ นเลือดขอด เป็ นอาการอันตรายที่มีสาเหตุมา
จากลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดาบริ เวณขา
• ปัญหาเรื่ องปอด หลังจากการผ่าตัด ปอดเป็ นอวัยวะที่
จาเป็ นต้องทางานได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน
ออกซิ เจนเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยกระตุน้ ให้ท่านพยายาม
หายใจ ลึกๆ และไอบ่อยๆ
• เส้ นประสาทถูกทาลายและอาการปวดเรื้อรัง ไม่วา่ จะ
เป็ นการผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดใดก็ตาม ย่อมอาจ
นามาซึ่งความเสี่ ยงต่อการกระทบกระเทือนของ
เส้นประสาท หรื อแนวกระดูกสันหลังได้ท้ งั สิ้ นการ
กระทบกระเทือนนี้ อาจส่ งผลให้เกิดอาการชา

คาแนะนาสาหรับผู้ป่วยหลังผ่ าตัด
และหลังออกจากโรงพยาบาล
• ความไม่ สะดวกสบาย สามารถจัดการกับอาการปวดได้
โดยการรับประทานยาประเภทอะเซตามิโนเฟน (เช่น
ไทลินนอล พาราเซตามอล)
ข้ อจากัด
• หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ ในช่วง 2 ถึง 4 สัปดาห์
หลังการผ่าตัด หรื อจนกว่าแพทย์จะอนุญาต
• หลีกเลี่ยงการนัง่ เป็ นระยะเวลานานๆ
• หลีกเลี่ยงการยกของทุกชนิดที่น้ าหนักมากกว่า 5 กก.
(เช่น ถังบรรจุนม) หลีกเลี่ยงการงอ หรื อบิดเอว

• หลีกเลี่ยงงานบ้านและงานสวน เช่น การปลูกต้นไม้
ตัดหญ้า ดูดฝุ่ น รี ดผ้า และการบรรจุ และนาภาชนะ
หรื อเสื้ อผ้า ออก จากเครื่ องล้างจาน เครื่ องซักผ้า หรื อ
การรี ดผ้า จนกว่าจะได้รับการอนุ ญาตจากแพทย์ในการ
พบเพื่อติดตามอาการครั้งแรก
การอาบนา้ / การดูแลแผล
• ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 4 วัน หลังผ่าตัด ท่านสามารถ
เริ่ มอาบน้าได้
แต่ท่านจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามวิธีที่
ศัลยแพทย์กาหนด ไว้อย่างเคร่ งครัด เช่น ห้ามแช่ตวั ใน
อ่างอาบน้ าห้ามแช่นา้ อุ่น หรื อสระว่ายน้ าจนกว่าแพทย์
ประจาตัวของท่านจะ พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย

