
List of medicine terms in a specific category

“ Medical and Surgical Procedures of Nervous System ”

โดย

นิสติแพทยช์ ัน้ปีที ่2 กลุม่ที ่1



Decompressive Craniectomy

Deep Brain Stimulation

Foraminotomy

Hypophysectomy

Kyphoplasty

Laminectomy

Microdiscectomy

Neuroanastomosis

Spinal fusion

Ventriculostomy

“ Medical and Surgical Procedures of Nervous System ”
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ค ำศพัท์ Decompressive Craniectomy

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Decompressive Craniectomy

ชนิดของค ำศพัท์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ Decompressive (adj.) = เกี่ยวกบัการลดความดนัอากาศ

crani/o = indicating the cranium or cranial

-ectomy = excision

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

การผ่าตดัเปิดกะโหลกศีรษะเพือ่ลดความดนัในกะโหลกศีรษะ

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

-

Decompressive Craniectomy
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เป็นวธิกีำรผ่ำตดักะโหลกศีรษะแลว้ไม่ปิดช้ินกะโหลกกลบัเขำ้ไป 

เม่ือสมองของผูป่้วยหำยบวมและไม่มีอำกำรแทรกซอ้นอืน่ๆ จงึค่อยท ำกำรผ่ำตดัปิด

กะโหลกศีรษะ (cranioplasty) ในภำยหลงั โดยใชก้ะโหลกศีรษะเดิมที่แช่แข็งเก็บไว ้

หรอืใชก้ะโหลกศีรษะเทียม

เพือ่ลดควำมดนัในสมอง และท ำใหส้มองที่บวมมีเน้ือที่เพยีงพอที่จะ

ไม่ถกูกดจนเกดิควำมเสยีหำย 

วธิกีำรผ่ำตดัน้ีใชร้กัษำภำวะบำดเจบ็ที่สมอง (trauma brain injury) และ

โรคหลอดเลอืดสมอง (stroke) ขนำดใหญ่มำกๆ

Decompressive Craniectomy
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Decompressive Craniectomy

http://kryski.com/medicolegal-visuals/
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Deep Brain Stimulation

ค ำศพัท์ Deep Brain Stimulation

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Deep Brain Stimulation

ชนิดของค ำศพัท์ General English

ที่มำของค ำศพัท์ Deep = ลกึ

Brain = สมอง

Stimulation = การกระตุน้

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

การผ่าตดักระตุน้สมองส่วนลกึ

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

-
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Deep Brain Stimulation

คือ วธิกีำรรกัษำโรคพำรก์นิสนั โรคส ัน่ไม่ทรำบสำเหต ุ

และโรคที่มีอำกำรแข็งเกรง็ของกลำ้มเน้ือ ดว้ยกำรผ่ำตดัฝงั

ขัว้ไฟฟ้ำไปกระตุน้สว่นของสมองในสว่นที่เฉพำะ

http://www.mayfieldclinic.com/PE-DBS.htm

http://www.mayfieldclinic.com/PE-DBS.html
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Foraminotomy

ค ำศพัท์ Foraminotomy

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Foraminotomy

ชนิดของค ำศพัท์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ foram(en)ina + -tomy

foramen / foramina (L.) = hole, aperture

-tomy (Gr.)  =  cutting, incision

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

หตัถการผ่าขยายรูทีเ่สน้ประสาทไขสนัหลงัผ่านออกจากกระดูกสนัหลงั 

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

การผ่าตดัขยายรูประสาทผ่าน
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Foraminotomy

หตัถกำรน้ีใชท้ ำเพือ่บรรเทำหรอืรกัษำอำกำรเช่น ปวด ชำ หรอืรูส้กึเหมือนไฟไหม ้ที่เกดิ

จำกกำรกดทบัเสน้ประสำท เช่น โพรงกระดูกสนัหลงัตบีแคบ หรอืกำรขยบัเลื่อนของสมองและ

ไขสนัหลงั

ปญัหำจำกกำรท ำ foraminotomy ไดแ้ก ่เลอืดออก ตดิเช้ือ ควำมเสยีหำยต่อ

เสน้ประสำทไขสนัหลงั อำจท ำใหอ้อ่นแรง หรอืสูญเสยีควำมรูส้กึ กำรเจบ็หลงัในอนำคต และ 

หลอดเลอืดด ำอกัเสบ

http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3340/jkns.2011.49.5.308&vmode=PUBREADER

http://www.spinenevada.com/treatment/foraminotomy.html
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Hypophysectomy

ค ำศพัท์ Hypophysectomy

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Hypophysectomy

ชนิดของค ำศพัท์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ Hypophysis = ต่อมใตส้มอง (Pituitary gland)

-ectomy = ผ่าตดัน าออก

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

การผ่าตดัน าต่อมใตส้มองออก

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

การตดัต่อมใตส้มอง
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Hypophysectomy

เป้ำหมำยของกำรกัษำคอืกำรตดัเน้ืองอกออกและพยำยำมรกัษำต่อมใตส้มองบำงสว่น

ที่เหลอือยู่ ซ่ึงโดยปกตแิลว้มกัใชใ้นผูป่้วยที่เป็นโรคมะเรง็หรอืเน้ืองอกที่ไม่สำมำรถรกัษำได ้

ดว้ยกำรรกัษำอืน่ ๆ 

ในบำงคร ัง้อำจใชใ้นกำรรกัษำกลุม่อำกำรคูชช่ิง (Cushing’s syndrome) ซึ่งเป็นกลุม่

อำกำรที่มีควำมผิดปกตทิี่เกี่ยวขอ้งกบัฮอรโ์มน อำจมีสำเหตมุำจำกกำรที่เน้ือเยื่อในรำ่งกำย

รบัรูต้่อฮอรโ์มนคอรต์ซิอลในระดบัสูง สว่นใหญ่เป็นเน้ืองอกชนิดไม่รำ้ยแรง ที่เรยีกว่ำ 

“Pituitary adenomas” 
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Hypophysectomy

Hypophysectomy คือหตัถการทีเ่ขา้ไปและตดัน าเอาต่อมใตส้มองออกมา (A)

โดยเขา้ถงึต่อมใตส้มองผ่านทางริมฝีปากบนเพือ่เขา้ไปที ่Nasal cavity (B)

Speculum ถูกสอดเขา้ไปพรอ้มกบั Special forceps เพือ่ตดัต่อมใตส้มอง (C)

http://www.surgeryencyclopedia.com/Fi-La/Hypophysectomy.html
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Kyphoplasty

ค ำศพัท์ Kyphoplasty

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Kyphoplasty

ชนิดของค ำศพัท์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ kyph/o = Humpback (หลงัโก่ง)

-plasty = surgery (ศลัยกรรม)

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

Injection of bone cement into a compressed vertebra

การฉีดซเีมนตเ์พือ่เสรมิโครงกระดูกสนัหลงั

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

-
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Kyphoplasty

กำรฉีดซีเมนตเ์พือ่เสรมิโครงกระดูกสนัหลงั (vertebroplasty/kyphoplasty) เป็นวธิกีำร

รกัษำผูป่้วยที่มีอำกำรปวดหลงัจำกภำวะกระดูกสนัหลงัหกัหรอืทรุดและภำวะกระดูกสนัหลงัผิดรูป

อนัเน่ืองมำจำกกระดูกพรุนเป็นหลกั รวมถงึผูป่้วยที่มีเน้ืองอกบรเิวณไขสนัหลงัและไขสนัหลงัไดร้บั

บำดเจบ็ดว้ย

Vertebroplasty เป็นกำรฉีดซีเมนตบ์รเิวณกระดูกสนัหลงัเพือ่ช่วยเพิม่ควำมแข็งแรงของ

กระดูกสนัหลงั สว่น kyphoplasty มีหลกักำรคลำ้ยกบั vertebroplasty แต่แตกต่ำงกนัที่

kyphoplasty จะใชบ้อลลูนถำ่งขยำยในบรเิวณกระดูกสนัหลงัช้ินที่พรุน เพือ่ใหบ้อลลูนคงรูปร่ำง

ของกระดูกสนัหลงัที่หกัหรอืยบุตวัไว ้ช่วยลดกำรเกดิภำวะกระดูกสนัหลงัผิดรูปและป้องกนัไม่ให ้

เกดิกำรหกัซ ้ำ
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Kyphoplasty

http://www.medicalexhibits.com/medical_exhibits.php?exhibit=10016_08X&query=kyphoplasty%20pre

paration%20balloon%20insertion%20drill%20creating%20holes 14



Laminectomy

ค ำศพัท์ Laminectomy

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Laminectomy

ชนิดของค ำศพัท์ word parts

ที่มำของค ำศพัท์ lamin/o = กระดูกลามนิา (lamina) เป็นส่วนหน่ึงของกระดูก

สนัหลงั

-ectomy  = การผ่าตดัออก

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

การผ่าตดัยกกระดูกลามนิาออก

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

การตดัแผ่นกระดูกสนัหลงัออก, การผ่าตดักระดูกสนัหลงั

15



Laminectomy

คือ กำรผ่ำตดัรกัษำกระดูกสนัหลงักดทบัเสน้ประสำทดว้ยกำรขยำยช่องทำงออก

เสน้ประสำทจำกดำ้นหลงั โดยเป็นกำรผ่ำตดัยกกระดูกลำมินำ (Lamina) ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของ

กระดูกสนัหลงัที่กดทบัออก กำรผ่ำตดัจะช่วยคลำยกำรกดทบัรำกประสำทซ่ึงท ำใหอ้ำกำรปวด

หลงัและขำลดลง

จะท ำกำรผ่ำตดัแบบ laminectomy เม่ือมีกำรกดทบัเสน้ประสำทของหมอนรองกระดูก

ที่อยู่ระหว่ำงช่องของกระดูกสนัหลงั ซึ่งกำรกดทบับรเิวณสว่นล่ำงของเอวจะท ำใหม้ีอำกำรปวด

หลงัอย่ำงมำกและเรื้อรงั กลำ้มเน้ือขำไม่มีแรง บำงรำยอำจสูญเสยีประสำทสมัผสัที่ขำและเทำ้ 

กำรกดทบับรเิวณคออำจท ำใหป้วดแขน ชำและออ่นเปลี้ย
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Laminectomy

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/

laminectomy/multimedia/laminectomy/img-20006364
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ค ำศพัท์ Microdiscectomy

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Microdiscectomy

ชนิดของค ำศพัท์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ Micro= anything extremely small in scope or capability

Disc= a circular or rounded flat plate

-ectomy= excision

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

การผ่าตดัหมอนรองกระดูกสนัหลงัดว้ยกลอ้งขยาย

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

-

Microdiscectomy
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Microdiscectomy

คือ วธิกีำรผ่ำตดัน ำหมอนรองกระดูกสนัหลงั

ที่มีปญัหำกดทบักระดูกสนัหลงัและเสน้ประสำท

ออก โดยแผลจำกกำรผ่ำตดัมีขนำดเลก็มำก

เน่ืองจำกกำรใชก้ลอ้งขยำยขนำดเลก็มำช่วยใน

กำรผ่ำตดัน ำเอำเศษช้ินของหมอนรองกระดูกที่มี

ปญัหำออกมำ

http://www.treatmentinpoland.com/282-l1-microdecompression-spine-surgery.html
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Neuroanastomosis

ค ำศพัท ์ Neuroanastomosis

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Neuroanastomosis

ชนิดของค ำศพัท ์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ neuro- = nerve, nervous system

anastomosis = communication between blood vessel.

ana- = up, against, back

stoma = an artificial opening between two hollow organ or between one 

hollow organ and the outside of the body, constructed to permit the 

passage of body fluids or waste products.

-osis = action, condition, state. 

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

Surgical formation of a junction between nerves.

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

การต่อประสานประสาท
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Neuroanastomosis

http://falconierivisuals.com/?portfolio=gracilis-muscle-graft-for-

facial-reanimation

http://falconierivisuals.com/?portfolio=gracilis-muscle-graft-for-

facial-reanimation

จำกภำพ เป็นกำรท ำศลัยกรรมปลูกถำ่ยเน้ือเยื่อโดยกำรตดักลำ้มเน้ือสว่นหน่ึงของ gracilis

มำปลูกถำ่ยที่เน้ือเยื่อบรเิวณใบหนำ้ที่มีพยำธสิภำพที่ facial nerve โดยท ำกำรเช่ือมเสน้ประสำท 

facial nerve กบัเสน้ประสำทจำก gracilis เพือ่ใหเ้กดิกำรท ำงำนของกระแสประสำทอย่ำงเป็นปกติ
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ค ำศพัท์ Spinal fusion

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Spinal fusion

ชนิดของค ำศพัท์ General english

ที่มำของค ำศพัท์ Spinal (adj.) = spine

Fusion = 

ควำมหมำย/ค ำกดั

ควำม

(ไทย/องักฤษ)

A surgical procedure in which vertebrae are joined.

Also called spondylosyndesis. หรอืการเชื่อมขอ้กระดูกสนั

หลงั

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

-

Spinal Fusion
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Spinal Fusion

กำรเช่ือมขอ้กระดูกสนัหลงั คอืกำรผ่ำตดัที่ใชเ้ช่ือมกระดูกขอ้สนัหลงัต ัง้แต่ 2 ขอ้ข้ึนไป โดย

มกัจะท ำเพือ่ก ำจดัอำกำรปวดจำกกำรเคลื่อนตวัของขอ้กระดูกสนัหลงัและท ำใหข้อ้กระดูกนั้นไม่

สำมำรถเคลื่อนไหวไดต้ำมปกต ิโดยกำรเช่ือมขอ้กระดูกสนัหลงัมกัจะท ำกบักระดูกสนัหลงับรเิวณ

บัน้เอว แต่กส็ำมำรถใชก้บักระดูกสนัหลงัสว่นคอและอกได ้ผูป่้วยที่เขำ้รบักำรเช่ือมยดึกระดูกสนั

หลงัมกัจะมีปญัหำกำรดึงร ัง้ของเสน้ประสำทหรอืไม่กมี็อำกำรปวดรุนแรงที่ไม่สำมำรถรกัษำดว้ย

วธิกีำรปกตไิด ้

http://healthlifemedia.com/healthy/spinal-fusion-procedure/
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Spinal Fusion

http://healthlifemedia.com/healthy/spinal-fusion-procedure/
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ค ำศพัท์ Ventriculostomy

พยำงคเ์นน้เสยีงหนัก Ventriculostomy

ชนิดของค ำศพัท์ Word parts

ที่มำของค ำศพัท์ - “vebtricul/o” (L.) = ventricle (โพรงสมอง)

- “-stomy” (Gr.) = surgical creation of an opening 

(ศลัยกรรมท ารูปิ้ดอวยัวะ)

ควำมหมำย/ค ำกดัควำม

(ไทย/องักฤษ)

A surgical procedure used in the treatment of 

hydrocephalus in which an opening is established in 

a ventricle, usually from the third ventricle to the 

subarachnoid space.

ศพัทบ์ญัญตัิไทย

(ค ำศพัทใ์นภำษำไทย)

การเจาะระบายน า้โพรงสมอง

Ventriculostomy
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Ventriculostomy

เป็นกำรระบำยน ้ ำไขสนัหลงัจำกโพรงสมอง

(Ventricle) ออกมำสูภ่ำยนอกรำ่งกำย โดยใส่

สำยผ่ำนรูที่เจำะบนกะโหลกศีรษะดำ้นบนเขำ้ไป

สูด่ำ้นในของสมองบรเิวณ Ventricle สำยน้ีจะ

ต่อกบัสำยยำวๆมำลงถงุหรอืขวดที่รองรบั

น ้ำไขสนัหลงัเพือ่ลดควำมดนัในกะโหลกศีรษะ 
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