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คอลัมน Feature Focus ฉบับนี้ขอนำเสนอ

เก่ียวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท 

โดยไดรับเกียรติจาก รศ.นพ.วิวัฒน วจนะวิศิษฐ 
หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมา
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับโรค พรอมกับแนวทางใน

การรักษา

คำนิยามของโรคหมอนรองกระดูกทับ
เสนประสาท

โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท คือ

โรคที่เกิดจากการเคลื่อนของหมอนรองกระดูก ซึ่ง

การเคล่ือนน้ันหมายรวมถึงการแตกของหมอนรอง

กระดูก หรือเกิดการปลิ้นออกมาของหมอนรอง

กระดูก ถาหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาเฉยๆ 

ไมไดกดทับรากประสาท ผูปวยจะมีอาการปวด

อยางเดียว เปนอาการปวดเฉพาะท่ี คือปวดบริเวณ

เอวดานลาง และลงมาถึงสะโพก หรือตนขาดาน

หลังได ถาหากหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับ

รากประสาท ผูปวยจะมีอาการคอนขางมาก คือ 

มีอาการปวดขารวมกับมีอาการชา และออนแรง

ได โดยเฉพาะบริเวณเทา และขอเทาจะมีอาการ

ออนแรงได และมักเปนที่ขาขางเดียว

กลไกของการเกิดโรคหมอนรองกระดูก
ทับเสนประสาท

หมอนรองกระดูกสันหลังเปรียบเสมือนสปริง

หรือตัวโชกอัพของรถยนตที่รองรับน้ำหนัก หมอน

รองกระดูกสันหลังจะวางเรียงตัวข้ันอยูระหวาง

ปลองของกระดูกแตละคู เพื่อใหกระดูกสันหลัง

ของคนเราสามารถเคลื่อนไหวไดมากๆ ขณะ

เดียวกันหมอนรองกระดูกเปนตัวรับน้ำหนักของ

คนเราสงตอไปที่ขา ซึ่งหมอนรองกระดูกจำเปน

ตองมีความแข็งแรงมากพอสมควรที่จะรับน้ำหนัก

และแรงกระทำมากๆ ได น่ันคือนอกจากแข็งแรง

แลวยังตองเคลื่อนไหวไดคลองดวย ในแตละวัน

หมอนรองกระดูกสันหลังจะตองทำงานคอนขาง

มาก การใชงานที่มากเกินไป หรือใชงานอยาง

ไมถูกตองทำใหหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพ เสีย

คุณสมบัติไปในการรับแรง ทำใหมีการฉีกขาดได 

มีการปลิ้น หรือมีการแตกของหมอนรองกระดูก 

ไปกดทับรากประสาทได นำไปสูอาการตางๆ ดังที่

กลาวแลว

ลักษณะอาการของโรคหมอนรองกระดูก
ทับเสนประสาท

อาการของหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

หรือเคลื่อน ในสวนของหมอนรองกระดูกสันหลัง

ในสวนเอว จะมีอาการปวดเอว ปวดหลังสวนลาง 

และปวดสะโพก หรือกระเบนเหน็บ และมักจะ

ปวดราวลงไปที่ตนขาดานหลัง

ซ่ึงเปนไดท้ัง 2 ขาง ถาเปนมากๆ หมอนรอง

กระดูกเคล่ือนออกมาช้ินใหญและไปกดทับเสน

ประสาทจะมีอาการปวดราวลงไปถึงขา ถึงปลาย

เทาได รวมกับมีการชา บางคร้ังเปนมากๆ อาจจะ

ทำใหกลามเน้ือออนแรงได

ระดับความรุนแรงของโรคหมอนรอง
กระดูกทับเสนประสาท

แบงความรุนแรงคือ

• อาการท่ีพบไดบอย คืออาการปวดเฉพาะท่ี

คือบริเวณเอวสวนลางมาถึงกระเบนเหน็บหรือ

สะโพกดานหลัง สวนใหญมักจะเปนอาการปวด

แบบรบกวน ทำใหผูปวยใชชีวิตไมคอยสะดวก 

องของกระดูกแตละคู เพื่อใหกระดูกสันหลงั

ื่ ไ ไ 

โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาทโรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท
โรคที่ปองกันได....โรคที่ปองกันได....

โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท
โรคที่ปองกันได....
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เปนอุปสรรคตอชีวิตการทำงาน ทำใหน่ังยืนเดิน

ไดโดยจำกัด พบไดบอย และโรคมักจะเปนๆ 

หายๆ

• ถาหมอนรองกระดูกช้ินใหญเคลื่อน และ

หมอนรองกระดูกที่ปลิ้นออกมาเบียดรากประสาท

ชัดเจน ทำใหมีอาการปวดราวลงขา อาการปวด

จะมากกวา และผูปวยทนทุกขทรมานมากกวา

กลุมแรกๆ การนอนพัก หรือการรักษาก็ใชระยะ

เวลานานกวา แตก็ยังมีโอกาสกลับมาปกติโดยไม

ตองผาตัดได

• กลุมที่รุนแรงมาก คือกลุมซึ่งหมอนรอง

กระดูกออกมาชิ้นใหญมากๆ เบียดไปกดทับราก

ประสาททั้งหมดทุกเสน ซึ่งสวนใหญจะเปน

หมอนรองกระดูกท่ีปล้ินออกมาตรงกลางและเบียด

ออกมาในโพรงประสาทไขสันหลังมาก ทำใหเกิด

การกดระบบรากประสาทท่ีไปเล้ียงกระเพาะปสสาวะ

กับลำไสใหญ ทำใหมีการขับถายไมออก ท้ังอุจจาระ

และปสสาวะ ถือเปนภาวะที่รุนแรงจำเปนจะตอง

ไดรับการรักษาโดยการผาตัดอยางเรงดวน เพราะ

ถาทิ้งไวนานการฟนคืนของระบบขับถายก็จะชา

หรือวาอาจจะไมฟนคืนเลย เพราะฉะนั้นกลุมน้ี

เปนกลุมท่ีแพทยตองระมัดระวัง ตองวินิจฉัยไดเร็ว 

และผาตัดโดยเรงดวน จึงจะสามารถชวยผูปวยได

ปจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหมอนรอง
กระดูกทับเสนประสาท

ปจจัยเสี่ยงมีดังตอไปนี้

• การใชงานที่มากเกินไป เกินกำลังของ

ตัวเอง เชน คนงานยกน้ำหนักมาก แบกของหนัก

มาก แบกกระสอบขาวสาร หรือทำงานใชเคร่ือง

ขุดเจาะ เปนตน

• การใชงานผิดทา เชน การกมๆ เงยๆ 

มากไป หรือกมยกของโดยไมระมัดระวัง เพราะ

ทากมเปนทาท่ีเสียเปรียบเชิงกลคอนขางมาก เวลา

กม หรือยกน้ำหนัก หมอนรองกระดูกจะรับน้ำหนัก

มากกวาน้ำหนักที่ยกหลายเทาตัว

• การสูบบุหรี่มากๆ เปนปจจัยที่สำคัญ 

เพราะผูที่สูบบุหรี่มากๆ มีโอกาสเกิดการเสื่อมของ

หมอนรองกระดูก หรือหมอนรองกระดูกสันหลัง

ปล้ินคอนขางมาก เพราะการสูบบุหร่ีทำใหออกซิเจน

ไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกหรือกระดูกสันหลังไมดี 

ทำใหเสียคุณสมบัติการยืดหยุน การใชงานไมคอยมี 

ซึ่งทำใหเกิดปญหาได

• ความอวน โดยเฉพาะอวนลงพุง เพราะ

อวนมากๆ และลงพุงทำใหหลังแอนมาก เม่ือหลัง

แอนมากๆ หมอนรองกระดูกก็มีโอกาสเสื่อมหรือ

แตกปลิ้นไดงายกวาคนผอม

• กลุมที่ไมคอยออกกำลังกาย คือกลุมที่

น่ังโตะทำงานอยางเดียว ทำงานวันตอวันโดย

ไมคอยออกกำลังกาย ทำใหกลามเน้ือที่อยูรอบๆ 

กระดูกสันหลังเสียความสมดุลไป ซึ่งกลามเน้ือ

จะตองสมดุลทั้งกลามเนื้อที่เกาะอยูทางดานหลัง 

และกลามเน้ือที่เกาะอยูทางดานหนา กลุมที่ไม

คอยออกกำลังกายกลามเน้ือจะลีบจะฝอไป ทำให

ความสมดุลระหวางกลามเน้ือไมดีเทาที่ควร มี

โอกาสที่จะบาดเจ็บตอหมอนรองกระดูกสันหลัง

ไดงายขึ้น

• ความเส่ือมตามวัย อายุมากข้ึนก็มีโอกาส

เสื่อมมากขึ้น กลุมผูปวยที่พบบอยจะอายุประมาณ 

30-40 ที่จะเปนหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

หรือแตกไดงาย

• ในปจจุบันจากความรูความกาวหนา

ทางดานการศึกษาทางลึกลงไปเชิงโมเลกุล หรือ

เชิงพันธุกรรม พบวาหมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม

สวนหน่ึงเกิดจากพันธุกรรม หมายถึงวาคนกลุม

น้ันจะถูกกำหนดอยูแลววามีโอกาสเปนหมอน

รองกระดูกแตกหรือสึกไดมากกวาอีกกลุมหน่ึง 

ประมาณ 50-60% เปนกรรมพันธุ เชน ถาพอแม 

พี่นอง เปนโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม โอกาสจะ
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เปนโรคน้ีไดสูงกวาคนอื่น

การตรวจวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูก
ทับเสนประสาท

การวินิจฉัยโรคสวนใหญวินิจฉัยจากประวัติ

ของผูปวย ประวัติตรวจรางกาย โดยเฉพาะผูปวย

ท่ีเปนโรคน้ีอยางเฉียบพลันมักมีประวัติชัดเจน เชน 

ไปหกลมมา มีอุบัติเหตุ ไปยกของหนัก เปนตน 

และมีอาการปวด ปวดมากขึ้นเร่ือยๆ ปวดราว

ลงขา เม่ือซักประวัติก็สามารถบอกไดอยางชัดเจน 

สำหรับผูปวยที่ปวดมานานหรือปวดเรื้อรัง อาจ

คอนขางยาก ตองใหแพทยผูเช่ียวชาญทางดาน

กระดูกสันหลังเปนผูสัมภาษณ มักจะวินิจฉัยได

โดยใชคำถามหลายคำถาม การตรวจรางกายยังมี

การทดสอบบางอยางที่สามารถบอกไดวาเปนโรค

หมอนรองกระดูกเคล่ือน คือการยกขา เม่ือยกขา

ข้ึนสูงและมีอาการชัดเจนวาปวดราวลงไปถึงขา 

ไปถึงขอเทา หรือปลายเทา บงบอกไดวาเปน

โรคหมอนรองกระดูกเคล่ือนทับเสนประสาท 

สำหรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ เม่ือกอนใช

วิธีฉีดสี ปจจุบันใชการตรวจแบบคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟา หรือ MRI พวกนี้จะมองเห็นพยาธิสภาพได

ชัดเจนวามีหมอนรองกระดูกเคลื่อนเบียดราก

ประสาทมากนอยแคไหนซึ่งจะชวยแพทยไดดีมาก 

ในการวางแผนการรักษาวาจำเปนตองผาตัดหรือไม 

หรือแคกายภาพบำบัดรักษาประคับประคองไป ก็

เปนแนวทางใหแพทยเลือกวิธีการรักษาได

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเสน
ประสาท

ผูปวยประมาณ 90% หายจากโรคโดยตัวเอง

ได ซ่ึงวิธีท่ีชวยใหหายเร็วในปจจุบันคือรับประทาน

ยา ซึ่งปจจุบันยามีการพัฒนาดีมากพอสมควร

โดยเฉพาะยาตานการอักเสบ ที่ออกฤทธิ์เร็วไดผล

คอนขางดี จะชวยลดการบวมของรากประสาทที่

ถูกกดทับ ลดอาการไดดี นอกจากนี้ยาแกปวดก็

ใชได เชน พาราเซตตามอล ยาแอสไพริน เปนตน 

นอกจากนั้นคือการนอนพัก ลดการเคลื่อนไหว 

เพื่อใหรากประสาทที่บวมคอยๆ ยุบ หรือการ

ทำกายภาพบำบัด ซ่ึงจะมีวิธีการดึงหลัง ถวงน้ำหนัก 

ประคบรอนดวยวิธีตางๆ จะลดอาการปวดได

เร็วข้ึน หายไดเร็วข้ึน สวนใหญผูปวยมักจะหาย

จากโรค หรือดีข้ึน 90% และอาการมักจะดีข้ึน

ภายใน 1-2 วัน ไมควรเกิน 2 วัน อาการปวดจะ

ลดลงคอนขางมากดวยวิธีการรักษานี้

สำหรับผูปวยประเภทที่เปนเร้ือรังและมี

อาการรบกวนมากๆ คือเปนระยะยาว ไมใชเร้ือรัง 

เปนระยะเวลานาน โดยที่เสนประสาทบวมไมยุบ 

ยังปวดมากอยู ถาเกิน 6 สัปดาหไปแลว ผูปวย

มักจะไดรับการรักษาโดยการผาตัด ซึ่งการผาตัด

ในปจจุบันน้ีแผลเล็กลงกวาเดิม เพราะใชเทคนิค

สมัยใหม ใชกลองในการผาตัด ซึ่งมีกำลังขยายสูง 

แผลผาตัดเล็ก เจ็บนอย การรักษามักจะไดผลดี 

ผูปวยฟนตัวไดเร็ว และกลับไปทำงานไดเร็วข้ึน

กวาการผาตัดสมัยกอนๆ มาก

เน่ืองจากโรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท

เกิดจากความเสื่อมและการใชงานผิดทา ฉะนั้น

โอกาสการกลับเปนซ้ำของโรคน้ัน ยอมมีอยาง

แนนอน เพราะฉะนั้นผูปวยโรคหมอนรองกระดูก

ทับเสนประสาท ไดรับการผาตัดไปแลว จะตอง

ไดรับการอบรมแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวใหถูกตอง 

ไมวาจะเปนการน่ัง เดิน ยืน นอน การลุกจากที่น่ัง 

ทานั่งขับรถ การยกของใหถูกตองโดยเฉพาะของ

หนัก เปนตน และที่สำคัญคือตองเลิกสูบบุหรี่

ทิศทางในอนาคตในการรักษาโรคหมอน
รองกระดูกทับเสนประสาท

การแพทยเจริญกาวหนามากไปหลายระดับ

แลว การผาตัดที่แผลเล็กลงมากๆ เชน การใช

กลองสองตาขยาย 10 เทา ไปจนถึงการเจาะรู

ใชกลองเขาไปคีบเฉพาะหมอนรองกระดูกที่ปลิ้น

ออกมา ในอนาคตมีการกลาวถึงเร่ืองพันธุกรรม

คอนขางมาก มีแพทยกำลังศึกษาและวิจัยไป

ทางดานของการใช Gene ในการรักษาได และ

การใชเทคโนโลยีอื่นๆ เชน stemcells รวมดวย

ในการทำใหหมอนรองกระดูกที่เสื่อมกลับฟนคืน

สูสภาพเดิม คือแข็งแรงเหมือนเดิม สามารถรับแรง

กระทำตางๆ ไดเหมือนเดิมเหมือนตอนหนุมๆ 

สาวๆ มีความยืดหยุนตัวไดดีข้ึน อันน้ีเปนทิศทาง

และเปนความหวังในอนาคต วาเราจะตอสูกับโรค

ปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมได ซึ่งอันน้ัน

เปนวิธีการรักษาชั้นสูงข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง

ฝากขอคิดหรือคำแนะนำถึงแพทย เก่ียวกับ
โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท

สำหรับแพทย ถาหมอนรองกระดูกสันหลัง

สวนเอวเคล่ือนปล้ินมากดทับเสนประสาท สวนใหญ

ก็จะรักษาดวยวิธีอนุรักษ คือ การรับประทานยา 

หรือรักษาดวยกายภาพบำบัด คอนขางไดผลดี 

แตวาผูปวยตองมีเวลาสำหรับการรักษา ตอง

ลางาน 2-3 วัน ถึง 5-7 วัน และนอนพักผอนมากๆ 

สวนใหญมักจะฟนคืนหายเกือบปกติหรือกลับมา

ทำงานได หลังจากที่ผูปวยหายจากระยะแรกไป

แลว สิ่งสำคัญที่แพทยจะตองแนะนำผูปวยเสมอ

คือการปองกันไมใหเกิดเปนซ้ำและลดปจจัย

เสี่ยงที่ทำใหหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว และที่

สำคัญตองแนะนำการออกกำลังกายใหผูปวยฟน

สภาพของกลามเน้ือใหมีความสมดุลของกลามเน้ือ 

กลามเน้ือมีความแข็งแรง สิ่งเหลาน้ีเปนขอสำคัญ

ที่จะทำใหผูปวยไมกลับมาเปนซ้ำอีก




