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บทคัดย่อ 

การผ่าตัดแก้ไขการกดทับไขสันหลังส่วนคอโดยการตัดกระดูกต้นคอหรือหมอนรองกระดูกที่กดทับ

ออก ต้องมีการเชื่อมกระดูกบริเวณที่ผ่าตัด โดยการใช้กระดูกของผู้ป่วยจากธนาคารกระดูกซึ่งอาจ 

มีผลข้างเคียง หรือวัสดุทดแทนแต่มีข้อจ ากัดด้านราคาแพง Expandable cervical device (ECD) เป็น

อุปกรณ์ทดแทนในการเชื่อมกระดูกมีข้อดีด้านความแข็งแรงและสามารถปรับระยะให้พอดีกับบริเวณที่เชื่อม

กระดูกแต่มีข้อจ ากัดด้านราคา การผ่าตัดเปิดกระดูกต้นคอสามารถเปิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การผ่าตัด

เปิดกระดูกต้นคอด้านหลังอาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ด้านความมั่นคงของแนวกระดูกต้นคอและการดึงรั้ง

เส้นเลือดที่เลี้ยงไขสันหลัง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ใช้ Expandable cervical device เป็นอุปกรณ์

ทดแทนในการเชื่อมกระดูกมาตั้งแต่ปี พศ. 2553 การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์ต้นทุน -ประสิทธิผลของการผ่าตัดกระดูกต้นคอด้านหน้าด้วยการใช้ 

Expandable Corpectomy Device เปรียบเทียบกับการผ่าตัดกระดูกต้นคอด้านหลัง เป็นการศึกษาข้อมูล

ย้อนหลัง (Retrospective study) ในผู้ป่วย Cervical spondylotic myelopathy ของโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่า50 ปี มีโรคร่วมเหมือนกัน แพทย์ท าผ่าตัดเป็นคนเดียวกัน โดยเปรียบเทียบต้นทุน -

ประสิทธิผลที่ผลลัพธ์การผ่าตัด Modified Ranking Scale เพ่ิมขึ้น 2 ระดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553- 2558  

ผลการศึกษาในมุมมองของผู้ให้บริการสุขภาพพบว่า ต้นทุน - ประสิทธิผลการผ่าตัดกระดูกต้นคอด้านหน้าด้วย

การใช้ ECD ที่มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ิมต่อผู้ป่วยหนึ่งรายเท่ากับ 55,489.77 บาท 

และหากต้นทุนการผ่าตัดลดลงต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มจะลดลงตาม การศึกษาข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลลัพธ์คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาต้นทุน – อรรถประโยชน์เพ่ิมเติม 

ให้มีข้อมูลเพียงพอส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงนโยบาย  

ค าส าคัญ: การผ่าตัดกระดูกต้นคอด้วยการใช้ Expandable Corpectomy Device (ECD) การผ่าตัดกระดูก

ต้นคอด้านหลัง ความสามารถแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 



Abstract 

 Spinal cord decomposition operation by cervical bone or disc removal dissection 

needs to have the bone fusion at the surgical area by using a patient’s bone from bone 

bank or substitute materials. However, using patient’s bone could come with side effects or 

complication and using substitute materials comes with high expense limitation. Expandable 

Cervical Device (ECD) is a substitute medical equipment for bone fusion that has advantages 

in strength. Moresover EDC can also adjust the range to fit bone fusion area. Nevertheless, 

there is a limitation in the price. Spinal cervical operation can be done from both anterior 

and posterior. Posterior spinal cervical operation may cause complication in the stability of 

cervical alignment and spinal vascular contraction. Chiang Mai Neurological Hospital has 

been using ECD as a substitute equipment for bone fusion since 2010 / B.E. 2553. This 

research aims to study the cost-effectiveness by analyzing and comparing the cost-

effectiveness of anterior and posterior cervical operations using ECD. The study was a 

retrospective study of over-50-year-old-patients with cervical spondylotic myelopathy in 

Chiang Mai Neurological Hospital. They had the same comorbidity and surgeon. The study 

was done by comparing cost-effectiveness of the 2 levels increased modified raking scale 

operation result from 2010 - 2015. The study result in healthcare provider perspective found 

that cost-effectiveness of anterior cervical operation with ECD, following the criteria, had an 

extra expense of 55,489.77 THB per one patient. If the operation cost-effectiveness 

decreases, the capital expense will decrease as well. The retrospective study could not 

comparatively analyze health-related quality of life. The suggestion is that there should be 

more studies done in utility cost, so there will be enough data for policy-making decision of 

the executives.  
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