
เอกสารคําสอนเรื่อง อาการปวดหลังสวนลาง (Low Back Pain) 
                                                                                                 ผูชวยศาสตราจารย ชัยวัฒน ไกรวัฒนพงศ 
 
นิยาม(Definition) 
 อาการปวดหลังสวนลาง (low back pain) หมายถึงอาการปวดหลัง กลามเนื้อหลังตึง หรือมีอาการหลัง
แข็ง ในตําแหนงตั้งแตขอบลางของซี่โครง (costal margin) ไปถึงขอบลางของแกมกน (inferior gluteal fold) โดย
บางกรณีจะมีอาการรวมกับอาการปวดราวลงไปที่ขา (sciatica)  
 ปญหาสําคัญของอาการปวดหลังสวนลาง คืออาการปวดและการไมสามารถดําเนินชีวิตไดเหมือนปกติ
ของผูปวย ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนอันมาก ปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย 
เพื่อวินิจฉัย เพื่อการรักษา และเพื่อการปองกันอาการปวดหลังสวนลาง  
                ตามนิยามของอาการปวดหลังสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. อาการปวดหลังเฉียบพลัน (Acute low back pain) หมายถึงอาการปวดหลังที่มีอยางตอเนื่องนอยกวา 6 
สัปดาห  

2. อาการปวดหลังกึ่งเฉียบพลัน (Subacute low back pain) หมายถึงอาการปวดหลังที่มีอยางตอเนื่อง
มากกวา 6 สัปดาห แตไมเกิน 3 เดือน 

3. อาการปวดหลังเรื้อรัง (Chronic low back pain) หมายถึงอาการปวดหลังที่มีอยางตอเนื่องมากกวา 3 
เดือน 

อุบัติการณ(Incidence) 
อาการปวดหลังสวนลาง เปนปญหาที่พบบอย จากสถิติที่ผูปวยไปพบแพทยเพื่อการรักษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบวาปญหาเรื่องอาการปวดหลังสวนลาง พบบอยเปนอันดับสองรองจากโรคไขหวัด1 นอกจากนี้มี
รายงานจากหลายการศึกษาพบวา ในชวงชีวิตของผูใหญหนึ่งคน จะมีประสบการณของอาการปวดหลังสวนลาง
รอยละ 55 ถึงรอยละ 902 สวนใหญของอาการปวดเปนแบบ ปวดหลังสวนลางเฉียบพลัน (acute low back pain) 
ซึ่งสวนใหญอาการปวดจะหายดีขึ้นใน 2-4 สัปดาห และประมาณรอยละ 20 ถึงรอยละ 44 จะมีอาการปวดซ้ํา
ภายใน 1 ป มีสวนนอยที่ปวดเรื้อรัง (chronic low back pain) พบรอยละ 2 ถึงรอยละ 7 3, 4  

เนื่องจากอาการปวดหลังสวนลางเปนปญหาที่พบบอยและมักมีการเกิดซ้ําจึงทําใหมีการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ทั้งในแงคารักษาพยาบาล, การหยุดงานของผูปวย, ภาระตองมีคนดูแล และอื่นๆ ซึ่ง
ตัวอยางของความสูญเสีย (financial burden) จากการรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1998 พบเฉพาะ
คารักษาพยาบาลทั้งปมีมูลคา 9 หมื่นลานเหรียญ5  
สาเหตุ(Etiology) 

อาการปวดหลังสวนลางสวนใหญมีสาเหตุมาจากโรคของหลัง (spondylogenic) ซึ่งเปนสาเหตุที่พบบอย
ที่สุด ไดแก 

- โรคของเอ็นและกลามเนื้อ (musculoligamentous) 
- โรคของหมอนรองกระดูก(intervertebral disc) 
- โรคความเสื่อมของขอ facet 
- โรคชองบรรจุไขสันหลังตีบ (spinal stenosis) 
- โรคเกี่ยวกับการผิดรูปของกระดูกสันหลัง (scoliosis, spondylolisthesis) 



- โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุของกระดูกสันหลัง 
- โรคมะเร็งซึ่งรวมทั้งมะเร็งของกระดูกสันหลัง และ มะเร็งแพรกระจายมาที่กระดูกสันหลัง 

(primary malignancy and spinal metastasis) 
- โรคกระดูกสันหลังติดเชื้อ (pyogenic or tuberculosis vertebral osteomyelitis) 
- โรคการอักเสบที่ไมใชติดเชื้อเชน (spondyloarthropathy, rheumatoid arthritis)  

 อยางไรก็ดีอาการปวดหลังสวนลาง อาจมีสาเหตุมาจากอวัยวะภายในซึ่งไมเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เชน 
kidney, aorta, gastrointestinal tract, pelvic organ, spinal nerve or peripheral nerve นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุทาง
จิตใจ (psychogenic low back pain) ดังนั้นจึงควรนึกถึงสาเหตุอื่นๆไวดวยเสมอเพื่อเปนการวินิจฉัยแยกโรค 
อาการและอาการแสดง(Signs and Symptoms)  
 การซักประวัติและตรวจรางกาย ผูปวยที่มีอาการปวดหลังสวนลางมีความสําคัญมาก เนื่องจากการตรวจ
ภาพถายทางรังสี มีผลบวกปลอมสูง (false positive) โดยเฉพาะการตรวจ MRI ดังนั้นจําเปนตองแปลผลคูไปกับ
อาการและอาการแสดงเสมอ 
 การซักประวัติโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุ และตําแหนงของโรค, บอกความรุนแรงของอาการ, 
ระยะเวลาที่เปนตอเนื่องของอาการ เพื่อนําไปสูการวินิจฉัย และประเภทของการรักษา    
 อาการปวดหลังสามารถแบงไดเปนสองกลุมใหญ คือ mechanical low back pain อาการปวดหลัง
สวนลางจะเปนมากขึ้นเมื่อมีการใชงานกระดูกสันหลัง และอาการปวดจะทุเลาลงเมื่อพัก โรคในกลุมนี้สวนใหญ
จะเปนโรคที่ทําใหเกิดความไมมั่นคงของกระดูกสันหลัง เชนโรคที่เกิดจากความเสื่อม และทําใหเกิดขอหลวม 
(degenerative change) อีกกลุมคือ non mechanical low back pain อาการปวดหลังสวนลางจะไมสัมพันธกับการ
ใชงาน เชน ปวดตลอดเวลา หรือปวดขณะนอนพัก อาการเหลานี้อาจมีสาเหตุจากโรคที่กระดูกสันหลัง เชนการติด
เช้ือ โรคมะเร็งแพรกระจายมาที่กระดูกสันหลัง อยางไรก็ดีเมื่อมีการทําลายกระดูกจนเกิดความไมมั่นคงแลวเชนมี
กระดูกยุบตัว ขอเคลื่อนผูปวยจะมีอาการแบบ mechanical low back pain รวมดวย อีกกลุมโรคที่เปนสาเหตุของ 
non mechanical low back pain คือโรคที่ไมไดมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  
 ระยะเวลาของการปวดหลัง เปนสิ่งที่สําคัญในการซักประวัติ การปวดหลังแบบ acute low back pain 
ไดแกผูปวยที่มีการอักเสบเฉียบพลัน ทั้งของกลามเนื้อ เสนเอ็นและ หมอนรองกระดูก เชน acute back strain, 
herniated nucleus pulposus of lumbar spine สวนผูปวยที่มีอาการปวดหลังแบบ subacute low back pain อาจเปน
ผูปวยที่มีอาการเรื้อรังตอมาจาก acute low back pain ที่มีพยาธิสภาพมากทําใหผูปวยมีอาการอยู หรือผูปวยกลุมที่
เปน non mechanical low back pain เชน ผูปวยที่ติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง, ผูปวยที่มีมะเร็งแพรกระจายมาที่กระดูก
สันหลัง สําหรับผูปวยที่มีอาการแบบ chronic low back pain ไดแกผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่หมอนรองกระดูก, ชอง
บรรจุไขสันหลังตีบแคบ ซึ่งอาจจะรวมกับการผิดรูปของกระดูกสันหลังทั้งแบบที่มีกระดูกคด หรือกระดูกเคลื่อน,
โรคการอักเสบที่ไมใชติดเชื้อ และอาการปวดหลังสวนลางที่เกิดจากภาวะผิดปกติทางจิตใจ 
                นอกจากนี้ประวัติอุบัติเหตุ, การยกของหนัก, ทาทางและปจจัยที่ทําใหอาการปวดมากขึ้นหรือนอยลง,  
ความผิดปกติของการปสสาวะ อุจจาระ, ภาวะผิดปกติที่แสดงถึงโรคทั้งระบบหรือแสดงถึงโรคติดเชื้อหรือมะเร็ง
เชน มีไข เบื่ออาหาร น้ําหนักลด จําเปนตองถามใหครบถวน รวมถึงการรักษาที่ไดรับกอนที่จะมาพบครั้งนี้ 
 การตรวจรางกาย เริ่มจากการดู สังเกตการเดินของผูปวยวามีความผิดปกติหรือไม เชน Trendelenburg 
gait, steppage gait, ataxic gait, circumduction gait และอื่นๆ ลักษณะความผิดรูปภายนอกเชน scoliosis, kyphosis 
คลําจุดกดเจ็บตําแหนงตางๆเพื่อบอกตําแหนงของโรค คลํากลามเนื้อวามีการเกร็งตัวที่ผิดปกติหรือไม ตรวจการ



เคลื่อนไหวของผูปวย โดยใหผูปวยกมเงย ดูลักษณะการเคลื่อนไหววามี limitationหรือไม ทากมหรือเงยมีอาการ
ปวดมากกวากัน ใหผูปวยเดินกระดกขอเทา, เดินดวยปลายเทา เพื่อตรวจการออนแรงของกลามเนื้อคราวๆ การ
ตรวจทางระบบประสาทซึ่งจําเปนตองตรวจใหครบ ทั้ง motor, sensory( light touch, sharp, dull, vibration) and 
reflex สวนการตรวจทางทวารหนัก ใหพิจารณาเปนรายๆไป นอกจากนี้จะเปนการตรวจ special tests ไดแก การ
ตรวจ straight leg raising test, Lasegue’s test, Bowstring test, femoral stretch test, sign of four, Schober’s test ซึ่ง
จะจําเพาะสําหรับแตละความผิดปกติ 

ดังที่ไดกลาวขางตน อาการปวดหลังอาจมีสาเหตุมาจากภาวะทางจิตใจได ดังนั้นจึงควรนึกถึงเปน 
differential diagnosis ดวยเสมอ Waddell และคณะ6ไดรายงานวิธีตรวจคัดกรองผูที่ปวดหลังจากสาเหตุทางจิตใจ 
โดยไดเสนอเปนเกณฑ 5 ขอ เรียกวา Waddell’s signs ผูปวยที่มี Waddell’s signs เกิน 3 ขอมีความเปนไปไดสูงที่
อาการปวดหลังจะเกิดจากภาวะทางจิตใจและตองสงตรวจประเมินภาวะจิตใจเพิ่มเติม  
Waddell’s signs 

1. Tenderness จะใหผลบวกเมื่อผูปวยมีอาการปวดไปทั่วทั้งหลังสวนลาง ไมจําเพาะและจะมีอาการปวด
หลังมากขึ้นแมถูกสัมผัสเบาๆ 

2. Simulation เปนการทดสอบที่ผูปวยจะรูสึกวาควรใหผลบวกแตในขอเท็จจริงควรใหผลลบไดแก 
: Axial loading ใหผูปวยยืนตรงและผูตรวจเอามือกดบริเวณศีรษะของผูปวย การทดสอบใหจะให
ผลบวกเมื่อผูปวยรายงานวามีอาการปวดหลังสวนลางมากขึ้น ทั้งนี้ไมนับรวมอาการปวดคอ 
: Rotation ใหผูปวยยืนตรงและผูตรวจหมุนไหลและเชิงกรานของผูปวยไปดวยกัน การทดสอบจะให
ผลบวกเมื่อผูปวยรายงานวามีอาการปวดหลังสวนลางมากขึ้น 

3. Distraction เปนการทดสอบอันเดียวกันในทาทางตางกัน ที่นิยมใชมากที่สุดคือ Straight leg raising test 
(SLRT) การทดสอบขอนี้จะใหผลบวกเมื่อการทดสอบเดียวกันใหผลตางกัน เชน SLRTในทานอนให
ผลบวก แตเมื่อทําในทานั่ง (Flip test) ลักษณะเดียวกันใหผลลบ 

4. Regionalization การทดสอบจะใหผลบวกเมื่อผูปวยมีรายงานของการตรวจระบบประสาทซึ่งรวมทั้ง 
motor and sensory เปนลักษณะ non-anatomic or non-physiologic responses 

5. Overreaction การทดสอบจะใหผลบวกเมื่อผูปวยมีการแสดงออกทั้งทาทาง สีหนา คําพูด ที่แสดง
อาการปวดมากผิดปกติ รวมทั้งการเปนลมหมดสติ 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ(Laboratory investigation)  
 การตรวจคนเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการนั้นมีความจําเปนเมื่อสงสัยวาผูปวยจะเปนโรค systemic 
disease, infectious disease or malignancy ซึ่งอาจจําเปนตองตรวจ CBC, ESR, CRP, urine analysis, tumor marker
ตางๆ, rheumatoid factor, HLA-B27, calcium, phosphorus, Bence-Jones protein, protein electrophoresis เปนตน 
การตรวจทางรังสี (Radiographic Investigation) 
 ผูปวยที่มีอาการปวดหลังสวนลางไมมีความจําเปนที่ตองรับการตรวจภาพถายทางรังสีทุกราย โดยเฉพาะ
ผูปวยซึ่งเพิ่งมีอาการมาไมนาน และไมรุนแรง โดยจากการศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดหลังนอยกวา 1 เดือน
พบวาการทํา plain x-ray ใหประโยชนกับผูปวยเพียงรอยละ 2.47 ดังนั้นการตรวจภาพถายทางรังสีจึงควรสงเมื่อมี
ขอบงช้ี  

 



การตรวจภาพถายทางรังสีควรตรวจในรายที่พบสัญญาณเตือนที่แสดงวา อาการปวดหลังสวนลางนี้
ตองการการดูแลใกลชิดและตองการการตรวจทางรังสีเพิ่มเติม (Red flag) 8 ไดแก         

 Age < 20 years or > 55 or 50 years 
 Rest pain 
 Thoracic pain 
 Generally unwell, weight loss 
 Major trauma 
 History of cancer 
 Neurological deficit 
 Structural spinal deformity 
 High erythrocyte sedimentation rate (> 20 mm/hr) 

 
ภาพถายทางรังสีแตละชนิดจะใหขอมูลและประโยชนกับผูปวยปวดหลังสวนลางตางกันไป  

1. Plain radiograph  
 การถายเอกซเรยธรรมดา ควรจะเปนการตรวจคนทางรังสีขั้นแรกที่ควรสงตรวจ เนื่องจากสะดวก ราคา
ถูก และสามารถใหขอมูลไดพอสมควร โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงสรางของกระดูกสันหลัง ลักษณะผิดรูป
ตางๆ และเนื่องจากสามารถถายภาพไดทั้งในทายืน กม เงยหรือในมุมเฉียง ซึ่งตางจากการตรวจอื่นๆซึ่ง
มักตองตรวจในทานอนหงาย ดังนั้นการขามขั้นตอนไปจึงอาจทําใหการวินิจฉัยไมถูกตอง อยางไรก็ดี
ภาพเอกซเรยธรรมดา ไมสามารถดูความผิดปกติของหมอนรองกระดูก เสนประสาท และเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน ในรายที่มีความสงสัยจึงตองทําการตรวจเพิ่มเติม 
ตัวอยางภาพถายทางรังสีที่แสดงความผิดปกติไดแก 
 

     
                  1ก                                                  1ข                                                    1ค 
รูปท่ี 1 แสดงภาพถายเอกซเรยธรรมดา รูป1ก เปนรูป lateral view of LS Spine จะพบวาที่กระดูก L4-L5
มีลักษณะเปน pars defect ซึ่งพบในโรค Spondylolysis รูป1ข เปนรูป oblique view of LS Spine จะเห็น
ลักษณะของ pars ชัดที่สุด โดยเปรียบเทียบเหมือนกับคอของสุนัข (Scotty’s dog) ซึ่งถาหากในผูปวยที่มี 
pars defect ในรูป oblique จะเห็นวาคอของสุนัขหายไป ดังลูกศรในรูป 1ค 
 



   
รูปท่ี 2 แสดงภาพถายเอกซเรยธรรมดา Thoracic spine AP and lateral ของผูปวย Ankylosing 
spondylitis พบวามีการเกาะของหินปูนที่ขอบนอกของ annulus fibrosus ทําใหเห็นกระดูกสันหลังเชื่อม
ติดกันซึ่งเรียกวา bamboo spine 

2. Myelography  
คือการใชเข็มแทงเขาไปใน subarachnoid space แลวฉีดสารทึบรังสี จากนั้นจึงถายภาพเอกซเรย ใน
ปจจุบันมีที่ใชนอยลง เนื่องจากมี MRI เขามาแทนที่และสามารถดูไดชัดเจนกวา นอกจากนี้ 
myelography ยังเปนหัตถการที่ผูปวยตองเจ็บตัว (invasive) และตองใชสารทึบรังสีจํานวนมาก อาจมี
ปญหาในรายที่ผูปวยแพสารทึบรังสี ขอบงช้ีในการทําคือในรายที่ผูปวยไดรับการผาตัดหลังสวนลาง
มาแลวมีการดามเหล็ก การทํา MRI จะเกิดสัญญาณรบกวนทําใหเห็นภาพไมชัดจึงตองทํา myelography 
แทน 
 

    
                  3ก                                        3ข 
รูปท่ี 3 แสดงภาพถาย myelography รูป3ก แสดงภาพ myelography ของคนปกติจะเห็นสีเคลือบไปตาม 
nerve root sleeve ครบทุกเสน รูป3ข แสดงภาพ myelography ของผูปวย จะเห็นวาสีไมสามารถเคลือบ
ไปตาม nerve root sleeve (ลูกศรสีแดง) แสดงถึงมีการกดทับบริเวณ nerve root 
 



3. Computer Tomography (CT Scan) 
ภาพถายทางรังสีดวยวิธี CT Scan ใชดูโครงสรางของกระดูกคลายกับการดู plain film แตมีความละเอียด
กวามาก และมีการตัดภาพของแตละสวนในระนาบตางๆทําใหเห็นพยาธิสภาพของกระดูกไดชัดเจน 
นอกจากนี้ยังสามารถประมวลภาพในแตละระนาบทําใหเกิดเปนรูปสามมิติซึ่งหมุนดูไดทุกดาน อยางไร
ก็ดีขอเสียของ CT Scan คือการดูเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รวมถึงหมอนรองกระดูกจะมีความคมชัดนอยกวา 
MRI 

 
รูปท่ี 4 แสดงภาพถาย CT Scan ผูปวยที่มีกระดูกหักและเคลื่อนของ L4 จะเห็นขอบเขตของกระดูกและ
ลักษณะกระดูกที่หักและเคลื่อนอยางชัดเจน 

4. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
การถายภาพกระดูกสันหลังดวยเอกซเรยคลื่นสนามแมเหล็ก เปนการสงตรวจที่ใหความละเอียดสูงสุด
และสามารถใหมุมมองภายในของกระดูกสันหลังในทุกระนาบ สามารถดูไดทั้งหมอนรองกระดูก, 
กลามเนื้อ, เสนประสาท, กระดูก, น้ําไขสันหลัง รวมทั้งสามารถบอกพยาธิสภาพไดเชน มีการอักเสบ, 
หนอง, เลือด เปนตน การตรวจ MRI เปนการตรวจที่ดีที่สุดในการคนหาความผิดปกติและชวย
วินิจฉัยโรคที่อยูบริเวณกระดูกสันหลัง                                                 

              

                         
                                          5ก                                                                         5ข   

รูปท่ี 5 แสดงภาพถาย MRI ของผูปวย lumbar disc herniation L4-L5 ภาพรูป5ก แสดงภาพMRI รูป  
sagittal view หมอนรองกระดูก L4-L5 มีลักษณะสีดําขึ้นและยื่นนูนออกไปดานหลัง ทําใหมีการกดทับ
เสนประสาท รูป5ข แสดงภาพMRI รูป axial view พบมีหมอนรองกระดูกแตกออกทับรากเสนประสาท
ทางดานขวา (ลูกศร)  



     
    6ก                                                       6ข                                                             6ค 
 
รูปท่ี 6 แสดงภาพถาย MRI ของผูปวย lumbar spinal stenosis L3-L5 ภาพรูป6ก แสดงภาพMRI รูป  
sagittal view พบโพรงไขสันหลังตีบแคบมากที่ L3-L4 และ L4-L5 โดยมีการตีบแคบทั้งดานหนาและ
ดานหลังของโพรงไขสันหลัง ทําใหมีการกดทับเสนประสาท รูป6ข แสดงภาพMRI รูป axial view พบมี 
การตีบของโพรงไขสันหลังทั้งตรงกลางและดานขาง(central and foraminal stenosis) รูปรางของโพรง
ไขสันหลังเปลี่ยนจากรูป oval shape (6ข) เปน triangular shape(6ค).   

 
การวินิจฉัย (Diagnosis) 
 อาการปวดหลังสวนลางเปนกลุมอาการที่มีสาเหตุหลากหลาย การวินิจฉัยขึ้นอยูกับการซักประวัติ ตรวจ
รางกายและการสงตรวจเพิ่มเติม โรคที่ทําใหเกิดอาการปวดหลังสวนลางแตละโรคจะมีลักษณะที่ตางๆกันทั้งแง
ประวัติ ตรวจรางกายและภาพถายทางรังสี โรคที่พบไดบอยไดแก 

1. โรคเอ็นกลามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลัน (acute back strain) เปนโรคที่พบบอยที่สุด แตผูปวยอาจไมไดมาพบ
แพทยเนื่องจากโรคมักจะหายไดเอง ใน 1-2 สัปดาห ผูปวยจะมีอาการปวดหลัง ไมมีราวไปที่ขา มีกลามเนื้อหลัง
แข็งเกร็ง ทําใหแนวแอนตัวของหลังหายไป (loss of lumbar lordosis) เมื่อกดกลามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังจะ
รูสึกเจ็บ อยางไรก็ดีลักษณะอาการดังกลาวอาจรวมอยูกับอาการของโรคอื่นๆที่มีลักษณะเกิดขึ้นเฉียบพลัน เชน 
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเสนประสาท, กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ เปนตน 

2. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเสนประสาท (lumbar disc herniation) ผูปวยมักมีอายุนอย สวนใหญไมเกิน 50 ป 
อาการมักเปนแบบเฉียบพลัน ภายหลังการยกของหนัก หรือหมุนตัวผิด ทําใหมีหมอนรองกระดูกแตกออกไปทับ
เสนประสาท ทําใหผูปวยมีอาการปวดราวลงไปที่ขา การตรวจรางกายจะพบ root tension sign เชน straight leg 
raising test, Laseque test, Bowstring test ใหผลบวก อาจตรวจพบอาการชา และออนแรงของกลามเนื้อที่เลี้ยงดวย
เสนประสาท L4, L5, S1 ซึ่งเปนตําแหนงที่พบบอย 

3. โรคชองบรรจุไขสันหลังตีบ (spinal stenosis) อาการปวดหลังและขาในผูปวย spinal stenosis จะมีอาการคอยเปน
คอยไป บางครั้งอาจกินเวลาเปนป อาการปวดบริเวณหลังสวนลางและมีการราวไปที่กน ตนขาและนอง ผูปวยจะมี
ลักษณะจําเพาะที่เรียกวา intermittent neurogenic claudication คือมีอาการปวดหลังราวลงขา และมีอาการนองชา 
หรือไมมีแรง เมื่อมีการเดินไกล แตเมื่อนั่งพักเพียงไมก่ีนาทีอาการก็ดีขึ้นและสามารถเดินไปไดอีก อยางไรก็ดี
อาการนี้จําเปนตองแยกจาก vascular claudication ซึ่งมีอาการคลายกัน ความแตกตางดังแสดงในตารางที่ 1 

       สําหรับการตรวจรางกายเนื่องจากอาการคอยเปนคอยไป การตรวจ root tension sign มักใหผลลบ อาจตรวจพบ  



       อาการชา และออนแรงของกลามเนื้อที่เลี้ยงดวยเสนประสาท L4, L5, S1 และอาจมีการสูญเสียการทํางานของ 
       เสนประสาทหลายเสนพรอมกัน รวมทั้งการตอบสนอง ของ reflex อาจลดลง 
 

อาการหรืออาการแสดง Vascular claudication Neurogenic claudication  
Back pain 
Leg pain 
 
ระยะทางในการเดิน                            
การเดินขึ้นเนิน 
การเดินลงเนิน 
 
ปจจัยที่ทําใหอาการปวดดีขึ้น 
Time to relief 
Bicycle test 
Pulse 
Skin 
Weakness 
Muscle atrophy 

Rarely 
Sharp, cramping 
(distal to proximal) 
คงที่เทาๆเดิม 
มีอาการปวดมากขึ้น 
มีอาการปวดนอยลง 
(ใชแรงกลามเนื้อนอยลง) 
หยุดพักไมวาทายืนหรือนั่ง 
Quick 
มีอาการปวด 
Absent 
Loss of hair, shiny 
Rarely 
Rarely 

Commonly 
Radicular pain, heaviness 
(proximal to distal) 
แตละครั้งเดินไดใกลไกลไมเทากัน 
มีอาการปวดนอยลง 
มีอาการปวดมากขึ้น (เนื่องจากหลัง
มีการ extend) 
นั่งหรือกมตัวไปขางหนา 
Slow(many minute) 
ไมมีอาการปวด 
Present 
Normal 
Mildly positive or negative 
Occasionally 

 

ตารางที่1 อาการและอาการแสดงที่แตกตางกันของ vascular claudication and neurogenic claudication 
 
การรักษาและการปองกัน (Treatment and prevention) 
 เนื่องจากสาเหตุของอาการปวดหลังสวนลางมีหลายสาเหตุซึ่งแตละโรคจะมีการรักษาที่จําเพาะของแต
ละโรค ในที่นี้จะกลาวถึงการรักษาโดยรวม สําหรับ guideline ในการดูแลผูปวยปวดหลังและการสงตอ ดังแสดง
ในตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผูปวยมาพบแพทยครั้งแรก                            แพทยซักประวัติ 
                                                                      และตรวจรางกาย 
               
                                                                        พบอาการเตือน            มี            สงตรวจเพิ่มเติมและ 
                                                                          (Red flag)                                 พิจารณาสงตอผูปวย 
 ติดตามอาการทุกสัปดาหอาการ                                   ไมมี 

    ควรจะดีขึ้นใน 1-4 สัปดาห                     ใหการรักษาเบื้องตน และคําแนะนํา 

• อธิบายโรคและใหความมั่นใจ 

• รวมกันวางแผนการรักษา 

• แนะนําเรื่องการใชงานในชีวิตประจําวัน 

• แนะนําลดน้ําหนัก 

• ดูแลใหความสําคัญกับภาวะจิตใจ สังคม 

                                                                            อาการดีขึ้น      ใช    แนะนําและใหความมั่นใจ 

                                                                                         ไมใช 

                                                              หาภาวะเตือนและประเมิน               มี        สงปรึกษาจิตแพทย 

ติดตามอาการ                                     ภาวะทางจิตใจ (Waddell’s sign)    

ที่ 4-6 สัปดาห                                                                    ไมมี 

                                                                  สงปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

                                                               ออรโธปดิกสที่ 4-6 สัปดาห 

                               

ตารางที่ 2 แนวทางในการรักษาผูปวยปวดหลังสวนลางเฉียบพลัน สําหรับแพทยเวชปฎิบัติทั่วไป 

 
ในการรักษาผูปวยปวดหลังสวนลางมีจุดมุงหมายดังนี้ 
1. ลดอาการปวดของผูปวย 
2. ใหผูปวยสามารถขยับตัวไดเปนปรกติและกลับมาใชชีวิตประจําวันไดเหมือนเดิม 
3. ปองกันการเกิดซ้ําของโรค โดยเฉพาะผูปวยที่มีสาเหตุมาจากการใชงานที่ไมถูกสุขลักษณะ 



การรักษาเริ่มตนดวยการใหผูปวยนอนพัก จากการศึกษาพบวาการใหผูปวยนอนพักบนเตียง
เพียง 2-3 วันจะใหผลการรักษาดีกวา การนอนพักยาว 1 สัปดาห9 เมื่อผูปวยเริ่มดีขึ้นควรใหผูปวยมีการ
ขยับตัว ลุกนั่ง และยืนทันที โดยใหหลีกเลี่ยงการกมของหลัง อาจใหผูปวยใชผาคาดเอว (lumbar 
support)ในชวงนี้ 
การใหยาแกปวดผูปวยเชนยา paracetamol แมจะออกฤทธิ์ไดสั้นและมีฤทธิ์นอยแตก็สามารถใชไดดีและ

ปลอดภัย  ยาตานการอักเสบ non-steroidal, anti-inflammatory drugs (NSAIDs) สามารถลดปวดลดอักเสบไดดี
มาก แตตองคํานึงถึงผลขางเคียงดวย ซึ่งควรเลือกใชตามขอบงช้ีซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของโรค,อายุของผูปวย, 
โรคประจําตัวของผูปวย เปนตน จากการศึกษาพบวายาNSAIDs สามารถลดปวดในผูปวยปวดหลังสวนลาง ได
ดีกวา ยา paracetamol อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 10 นอกจากนี้อาจใหยาคลายกลามเนื้อ (muscle relaxant) เสริมใน
รายที่ตรวจพบวามีกลามเนื้อแข็งเกร็ง ซึ่งจากการศึกษาพบวาสามารถลดปวดและลดการใชยา paracetamol อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ11  

นอกจากนี้อาจมีการใชยา antidepressants, anticonvulsants ลดอาการปวด neuropathic  pain ซึ่งยาที่
ไดรับความนิยม ไดแก tricyclic antidepressants, duroxetine, gabapentin, pregabalin. 

การสงผูปวยไปทํากายภาพบําบัด สามารถลดอาการปวดเฉียบพลัน ซึ่งมีหัตถการทางกายภาพหลายอยาง
ในการลดปวด เชน ultrasound, short wave, TENS, electro-acupuncture, traction, and manipulation เปนตน 

การใหความรูกับผูปวยเกี่ยวกับการเดินการยืน ทาทางในการกมลงยกของ ซึ่งการปฏิบัติตัวที่ถูกตองจะ
สามารถปองกันการเกิดซ้ําของอาการปวดหลัง จากการศึกษาความสัมพันธระหวางทาทางและน้ําหนักที่ลงไปที่
หลัง พบวาทาที่มีน้ําหนักลงไปที่หลังมากที่สุดคือทานั่งกมตัว ซึ่งพบวามีน้ําหนักไปที่หลังมากกวาทายืนและทา
นอนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการนั่งนานๆ โดยเฉพาะการทํางานนั่งโตะ การใชคอมพิวเตอรเปนเวลานาน จะ
กระตุนใหเกิดการปวดหลังสวนลาง ความรูและคําแนะนํา อาจทําเปนแผนพับใหความรู ประกอบกับทาทางการ
ออกกําลังกาย หรืออาจทําเปนโปรแกรมใหความรูสั้นๆ ซึ่งเรียกวา back school 

จากที่ไดกลาวมาขางตนแนวทางในการรักษาเริ่มจาก non invasive treatment แตในกรณีที่ผูปวยอาการ
ไมดีขึ้น จําเปนตองมีการรักษาขั้นตอไป เปนลักษณะ invasive treatment ซึ่งประกอบดวยการฉีดยาเขาในชอง
เหนือน้ําไขสันหลัง epidural steroid injection ซึ่งปจจุบันนิยมใชวิธี Fluoroscopic guidance transforaminal 
epidural steroid injection และ Fluoroscopic guidance interlaminar epidural steroid injection 12 ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
 

รูปท่ี 7. แสดงภาพจาก Fluoroscopy ในการทํา Epidural steroid injection ในผูปวย lumbar spinal stenosis ดวย
เทคนิค Transforaminal (2.1) และ Interlaminar (2.2) 



  จากการศึกษาพบวาโดยทั่วไปอาการปวดหลังสวนลาง สามารถหายจากการรักษาแบบอนุรักษ 
ซึ่งประกอบดวยการรับประทานยา การทํากายภาพบําบัด และการฉีดยาเขาชองเหนือน้ําไขสันหลัง ไดผลประมาณ
รอยละ 80-9013 แตจะสวนนอยที่จําเปนตองรักษาดวยการผาตัด โดยการผาตัดจะมีขอบงช้ีเปนการผาตัด 
emergency และการผาตัด elective ดังนี้ 
  ขอบงช้ีในการผาตัด emergency ไดแก 

1. Cauda equina syndrome ซึ่งมักสัมพันธกับ acute large central disc herniation 
2. Progressive neurological deficit 
3. Severe neurological deficit or multiple nerve root involvement 

               ขอบงช้ีในการผาตัด elective ไดแก 
1. Failure conservative treatment อยางนอย 6 สัปดาห 
2. กรณีผูปวยมีแตอาการปวดหลัง แมไมมี signs of nerve root compression แตหลังจากใหการ

รักษาแบบอนุรักษ 2-4 สัปดาห แลวอาการปวดหลังสวนลางไมดีขึ้น 
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