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อ.นพ.เกรียงศักดิ์  แซเตีย 

หนวยประสาทศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร 

 อาการปวดหลังเปนภาวะที่พบไดบอยในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยพบมากเปนอันดับ 2 ของผูปวยที่มารับการตรวจใน

หองตรวจโรคทั่วไป เปนรองเพียงโรคจากระบบทางเดินหายใจเทานั้น ในประชากรผูใหญเกือบทุกคนมักเคยมีอาการปวด

หลังมากอน และในแตละปครึ่งหนึ่งของประชากรในวัยทํางานจะมีอาการปวดหลังอยางนอย 1 วัน อาการปวดหลังทําให

เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการรักษา การทํากายภาพบําบัด และการ

สูญเสียรายไดจากการหยุดงาน นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุหลักของความทุพพลภาพในประชากรที่อายุนอยกวา 45 ป ดังนั้น

จึงมีความจําเปนที่จะตองทราบถึงสาเหตุที่พบบอยของอาการปวดหลัง การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรคโดยเฉพาะโรคที่ทํา

ใหผูปวยเกิดความพิการถาไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที แนวทางการสืบคนเพิ่มเติม และแนวทางการรักษาที่ถูกตอง 

Anatomy of lumbar spines 

 กระดูกสันหลังสวนเอว (lumbar spine) ประกอบดวยกระดูก 5 ชิ้น คือ L1-L5 ซึ่งกระดูก L1 จะตอกับกระดูก 

T12 และกระดูก L5 จะเชื่อมตอกับกระดูก sacrum กระดูกสันหลังสวนเอว (lumbar spine) แตละอันมีสวนตางๆ คือ 

vertebral body, lamina, pedicle, spinous process, transverse process, superior articular process, inferior 

articular process และ pars interarticularis  ดังรูปที่ 1  

 

               รูปที่ 1  
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1. Vertebral body เปนสวนที่ใหญที่สุด อยูดานหนา และเปนสวนที่รับน้ําหนักมากที่สุด  

2. Lamina เปนสวนที่อยูดานหลังตอ thecal sac จะทําหนาที่เปนเหมือนหลังคาของโพรงกระดูกสันหลัง (spinal 

canal)  

3. Pedicle เปนสวนที่อยูดานขางของโพรงกระดูกสันหลัง (spinal canal) ในกระดูกสันหลังแตละอันจะมี 

pedicle 2 อัน ซึ่งเปนสวนที่เชื่อมระหวาง vertebral body กับ lamina  

4. Spinous process เปนสวนที่ยื่นตอมาจากดานหลังของ lamina 

5. Transverse process เปนสวนที่ยื่นตอไปทางดานขางที่ตําแหนงรอยตอระหวาง pedicle กับ lamina 

6. Superior articular process เปนสวนที่ยื่นตอไปทางดานบนที่ตําแหนงรอยตอระหวาง pedicle กับ lamina 

7. Inferior articular process เปนสวนที่ยื่นตอไปทางดานลางที่ตําแหนงรอยตอระหวาง pedicle กับ lamina 

โดย inferior articular process ของกระดูกอันบนรวมกับ superior articular process ของกระดูกอันลางรวมกันเปน 

facet joint 

8. Pars interarticularis เปนสวนที่เชื่อมระหวาง superior กับ Inferior articular process ของกระดูกอัน

เดียวกัน ซึ่งถามีการหักของ pars interarticularis เรียกวา spondylolysis ถามีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังรวมดวย

เรียกวา spondylolisthesis  

ขอตอที่กระดูกสันหลังสวนเอว (lumbar vertebra) ในแตละระดับประกอบดวย ขอตอ 3 อัน คือ Intervertebral 

disc 1 อันอยูดานหนา และ Facet joint 2 อัน อยูดานหลัง ดังรูปที่ 1 

1. Intervertebral disc ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนในมีลักษณะเหมือนวุน มีความยืดหยุน เรียกวา Nucleus 

pulposus ทําหนาที่รับแรงกระแทก (shock absorber) และทําใหมีการเคลื่อนไหวที่ Intervertebral disc ได สวนนอกเปน 

fibrous tissue เรียกวา Annulus fibrosus ทําหนาที่ใหความแข็งแรง และปองกันไมให Nucleus pulposus เคลื่อนออกมา

ขางนอก 

2. Facet joint เปน synovial joint คือ ภายในมี joint fluid, synovial membrane และ articular cartilage 

บริเวณรอบ facet joint จะถูกหุมดวย facet joint capsule หรือ facet capsulary ligament 
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Ligament ที่อยูบริเวณกระดูกสันหลังสวนเอว (lumbar vertebra) ทําหนาที่ใหความแข็งแรงและปองกันการ

เคลื่อนไหวที่มากเกินไปของกระดูกสันหลัง ดังรูปที่ 1 ประกอบดวย 

1. Ligamentum flavum เกาะอยูระหวาง Lamina อันบนกับอันลาง ทําหนาที่เปนหลังคาของโพรงกระดูกสันหลัง 

(spinal canal) เชนเดียวกับ lamina ถามีการหนาตัวขึ้นจะทําใหเกิดการตีบแคบของโพรงกระดูกสันหลัง (spinal canal 

stenosis)  

2. Anterior longitudinal ligament เกาะอยูตามแนวดานหนาของ vertebral body 

3. Posterior longitudinal ligament เกาะอยูตามแนวดานหลังของ vertebral body 

4. Interspinous ligament เกาะอยูระหวาง spinous process อันบนกับอันลาง 

5. Supraspinous ligament เกาะอยูที่บริเวณยอดระหวาง spinous process อันบนกับอันลาง 

6. Intertransverse ligament เกาะอยูระหวาง transverse process อันบนกับอันลาง 

7. Facet capsulary ligament หรือ facet capsule อยูหุมรอบ facet joint 

โพรงกระดูกสันหลัง (spinal canal)  คือ ชองวางของกระดูกสันหลังซึ่งเปนที่อยูของ thecal sac และเสนประสาท

ไขสันหลัง (Nerve root) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. Central spinal canal เปนสวนกลางของโพรงกระดูกสันหลัง (spinal canal) ผนังดานหนา คือ vertebral 

body และ intervertebral disc ผนังดานหลัง คือ lamina และ ligamentum flavum ผนังดานขาง คือ pedicle และ 

lateral recess Central spinal canal เปนที่อยูของ thecal sac ถามีการตีบแคบจะทําใหเกิดอาการ neurogenic 

claudication 

2. Lateral recess เปนสวนดานขางของโพรงกระดูกสันหลัง (spinal canal) ผนังดานหนาคือ intervertebral 

disc ผนังดานหลังคือ facet joint ผนังดานบนและลาง คือ pedicle Lateral recess เปนที่อยูของเสนประสาทไขสันหลัง 

(Nerve root) ถามีการตีบแคบจะทําใหเกิดอาการปวดราวลงขา (radicular pain หรือ sciatica) 
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Classification 

 อาการปวดหลังสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1. อาการปวดหลังทั่วไป 

2. อาการปวดหลังที่มีอาการปวดราวลงขารวมดวย (radicular pain หรือ sciatica) 

3. อาการปวดหลังรวมกับภาวะ neurogenic claudication ซึ่งพบในผูปวยที่มีการตีบแคบของโพรงกระดูกสัน

หลัง (spinal canal stenosis) 

 

ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวาง Neurogenic claudication และ Vascular claudication 

ลักษณะอาการ Neurogenic claudication Vascular claudication 

ตําแหนงที่ปวด ตาม dermatome ตาม sclerotome 

ตําแหนงที่ชา ตาม dermatome ตาม Stocking pattern 

ปจจัยที่กระตุนใหมีอาการปวด 1. การเดิน โดยระยะทางที่เดินแลวเริ่มมี

อาการปวดไมคงที่  (variable distance) 

2. การอยูในบางทานานๆ เชน ยืนนานๆ ยก

ของหรือกมตัวนานๆ 

 

1. การเดิน โดยระยะทางที่เดินแลวเริ่มมี

อาการปวดคอนขางคงที่ในแตละวัน 

(relatively constant distance) แต

ระยะทางที่เดินแลวเริ่มมีอาการปวดจะสั้น

ลงเรื่อยๆ เม่ือโรคเปนมากขึ้น 

2. มักไมมีอาการเมื่อไมไดใชกลามเนื้อ 

ปจจัยที่ทําใหอาการปวดลดลง อาการปวดจะดีขึ้นเมื่ออยูในบางทา 

โดยเฉพาะทานั่ง และอาการปวดจะคอยๆ 

ดีขึ้นชาๆ หลังจากนั่งพัก 

อาการปวดจะดีขึ้นเมื่อหยุดใชกลามเนื้อ 

ไมจําเปนตองอยูในทานั่ง และอาการปวด

มักหายทันทีเม่ือหยุดพัก 

อาการและอาการแสดงของ

เสนเลือดแดงอุดตัน เชน  

-   เทาซีดเมื่อยกขาสูง 

-  คลําชีพจรปลายเทาไมได 

-   ปลายเทาเย็น 

-   ขนที่ขาและเทารวง 

ไมมี มี 
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สาเหตุของอาการปวดหลัง 

1. หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated nucleus pulposus : HNP) 

2. กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเสื่อม (Degenerative changes) 

a. Lumbar spondylosis 

b. Lumbar spondylolisthesis 

3. Myofascial pain syndrome 

4. การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง 

5. เนื้องอก (Tumor) 

a. Primary tumor : Benign tumor และ Malignant tumor 

b. Metastasis 

6. การติดเชื้อของกระดูกสันหลังและ/หรือหมอนรองกระดูก 

7. ความผิดปกติแตกําเนิด 

หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated nucleus pulposus : HNP) 

 เกิดจากมีการฉีกขาดของ Annulus fibrosus ทําให Nucleus pulposus ที่อยูตรงกลางเคลื่อนออกมากดเบียด

เสนประสาท (Nerve root) โดยตําแหนงที่มีการฉีกขาดมากที่สุด คือ บริเวณดานขางของหมอนรองกระดูก (Posterolateral 

disc herniation) เนื่องจาก Posterior longitudinal ligament (PLL) จะหนาที่สุดตรงกลางและคอยๆ บางลงเรื่อยๆ จน

หายไปที่บริเวณดานขางของหมอนรองกระดูก ดังรูปที่ 1 

ผูปวยที่มีหมอนรองกระดูกเคล่ือน (Herniated nucleus pulposus : HNP) มักมาพบแพทยดวยอาการปวดหลัง

ราวลงขา (Sciatica) ขางใดขางหนึ่ง ถาเปนมากขึ้นอาจมีอาการชาตาม dermatome ของเสนประสาท (Nerve root) ที่ถูก

กด หรือมีอาการออนแรงของขาและ/หรือเทา แตในบางรายที่หมอนรองกระดูกที่เคลื่อนมีขนาดใหญอาจทําใหมีการกด

เบียด Cauda equina ทําใหเกิด Cauda equina syndrome คือ มีอาการปวดหลังราวลงขาทั้งสองขาง ขาชาและออนแรง

ทั้งสองขาง ปสสาวะไมออกและทองผูก จําเปนตองไดรับการผาตัดรักษาอยางทันทวงทีเพื่อปองกันความพิการที่จะเกิด

อยางถาวร 
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 หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated nucleus pulposus : HNP) มักพบในผูปวยอายุระหวาง 21-50 ป 

เนื่องจากในผูที่อายุนอยกวา 20 ป Annulus fibrosus ยังมีความแข็งแรงและยืดหยุนมากสามารถปองกันไมให Nucleus 

pulposus เคลื่อนออกมาได สวนในผูที่อายุมากกวา 50 ป Nucleus pulposus จะมีน้ํานอยลงทําใหเคลื่อนมากด

เสนประสาทไดนอยลง โดย 90% ของผูปวยจะพบมีการเคล่ือนของหมอนรองกระดูกที่ระดับ L4-5 และ L5-S1 

 การตรวจรางกายจะพบวา Straight leg raising test ใหผลบวก วิธีตรวจโดยใหผูปวยนอนหงาย ผูตรวจยกขา

ผูปวยขึ้น (Hip flexion) ในขณะที่เหยียดเขาไวตลอด (Knee extension) โดยในคนปกติจะสามารถยกขาได 90 องศาโดย

ไมมีอาการปวดแปลบรางลงขา แตอาจมีอาการตึงบริเวณกลามเนื้อได ถามีการกดเบียดเสนประสาท (Nerve root) จาก

หมอนรองกระดูกจะทําใหผูปวยมีอาการปวดแปลบรางลงขาซึ่งเรียกวา Straight leg raising test ใหผลบวก และในการ

บันทึกตองบันทึกวาใหผลบวกเมื่อยกขาไดกี่องศาดวย  

 นอกจากนี้ จําเปนตองตรวจกําลังกลามเนื้อ (Muscle power) และ ความรูสึก (Sensation) ในแตละ 

Dermatome ดวย ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2 

ตารางที่ 2 การตรวจกําลังกลามเนื้อ (Muscle power) และ ความรูสึก (Sensation) ตาม Dermatome 

เสนประสาท (Nerve root) กําลังกลามเนื้อ (Muscle power) ความรูสึก (Sensation) 

L3 Quadriceps femoris : Hip flexion เขาดานใน 

L4 Tibialis anterior : Ankle dorsiflexion ตาตุมดานใน (Medial malleolus) 

L5 Externsor hallucis longus : Big toe 

extension 

First web space 

S1 Gastrocnemius : Ankle 

plantarflexion 

ตาตุมดานนอก (Lateral malleolus)  

 

 หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated nucleus pulposus : HNP) แบงออกเปน 2 ชนิดตามตําแหนงที่มีการ

เคลื่อน คือ 

1. Posterolateral disc herniation จะกดเบียด Traversing root เชน ในระดับ L4-5 จะกดเบียดเสนประสาท 

L5 ดังรูปที่ 3 

2. Far lateral หรือ Foraminal หรือ Extreme lateral disc herniation จะกดเบียด Exiting root เชน ในระดับ 

L4-5 จะกดเบียดเสนประสาท L4 ดังรูปที่ 3 
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     รูปที่ 2 

 

                       

     รูปที่ 3 
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การสืบคนเพื่อวินิจฉัยหมอนรองกระดูกเคล่ือน (Herniated nucleus pulposus : HNP) ไดแก 

1. เอ็กซเรยกระดูกสันหลัง (Plain film L-S spine) อาจพบวาหมอนรองกระดูกในระดับที่มีการเคลื่อนจะแคบ

กวาปกติ หรืออาจพบ Vacuum disc sign คือ มี Air density อยูในหมอนรองกระดูก 

2. MRI เปน gold standard ในการวินิจฉัยหมอนรองกระดูกเคล่ือน (Herniated nucleus pulposus : HNP) 

เนื่องจากสามารถมองเห็นหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนซึ่งเปน soft tissue ไดโดยตรง 

3. CT scan สามารถมองเห็นกระดูกสันหลังได แตไมสามารถมองเห็นหมอนรองกระดูก 

4. Myelography เปนการถายภาพรังสีหลังจากที่ฉีดสารทึบรังสี (Contrast media) เขาไปใน subarachnoid 

space ถามีหมอนรองกระดูกเคลื่อนจะเห็น Filling defect  

5. CT myelography อาศัยขอดีของ CT scan และ Myelography มาประกอบกัน คือ สามารถเห็น

รายละเอียด Filling defect หลังฉีดสารทึบรังสีไดชัดเจนขึ้นในภาพตัดขวางที่ไดจาก CT scan 

6. Electromyography (EMG) และ Nerve conduction study (NCS) เปนการวัดคลื่นไฟฟาของกลามเนื้อ

และเสนประสาท ตามลําดับ เพื่อชวยในการวินิจฉัยวามีการกดเบียดเสนประสาท (Nerve root) 

การรักษาหมอนรองกระดูกเคล่ือน (Herniated nucleus pulposus : HNP) ผูปวยสวนมาก คือ ประมาณ 90% 

จะดีขึ้นไดโดยไมจําเปนตองผาตัด วิธีการรักษาโดยไมผาตัด ไดแก 

1. ใหผูปวยนอนพักในชวงที่มีอาการปวดรุนแรง ซึ่งมักจะเปนในชวง 2-5 วันแรก เม่ืออาการปวดดีขึ้นควรใหเร่ิม

ออกแรงไดบาง เพื่อปองกันการฝอของกลามเนื้อหนาทองและกลามเนื้อหลังที่ทําหนาที่ชวยพยุงกระดูกสัน

หลัง แตยังไมใหผูปวยยกของหนักหรืออกกําลังกายหักโหม โดยเฉพาะทากมซึ่งจะทําใหหมอนรองกระดูกมี

การเคลื่อนมากขึ้นได 

2. ใหยาแกปวด โดยขึ้นอยูกับระดับความปวดของผูปวย อาจเริ่มจาก paracetamol, NSAIDs, weak opioid 

จนถึง strong opioid 

3. ใหยาคลายกลามเนื้อ (Muscle relaxant) 

4. ฉีดยาสเตียรอยดเขาในโพรงกระดูกสันหลัง (Epidural steroid injection) เพื่อลดการอักเสบของ

เสนประสาท 

5. การทํากายภาพบําบัด (Physical therapy) 
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ขอบงชี้ในการผาตัด ไดแก 

1. ผูปวยมีอาการปวดรุนแรงมาก รักษาโดยวิธีไมผาตัดแลวไมดีขึ้น 

2. มีการออนแรงของกลามเนื้อ 

3. มีอาการ Cauda equina syndrome ซึ่งจําเปนตองไดรับการผาตัดคอนขางเรงดวน (Urgency) ภายใน 24 

ชั่วโมง 

4. รักษาโดยวิธีไมผาตัดแลวอยางนอย 4 สัปดาห แตยังมีอาการปวดซึ่งรบกวนชีวิตประจําวันมาก 

เทคนิคการผาตัดในปจจุบันมีตั้งแต การผาตัดโดยใชกลองจุลทรรศน microscope จนถึงการผาตัดโดยใชวิธีสอด

กลองเขาไปในตําแหนงที่มีหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Endoscope) ซึ่งแผลมีขนาดเล็กเพียง 8 มิลลิเมตร 

กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเส่ือม (Degenerative changes) 

Lumbar spondylosis คือ การเสื่อมของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกตามอายุที่มากขึ้นและตามการใช

งานของกระดูกสันหลัง  

Lumbar spondylolisthesis หมายถึง การเคลื่อนของกระดูกสันหลังในแนวหนา-หลังมากผิดปกติ โดยกระดูกสัน

หลังอันบนเคล่ือนไปหนาตอกระดูกสันหลังอันลาง ดังรูปที่ 4 ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ความผิดปกติแตกําเนิด 

อุบัติเหตุ เปนตน แตสาเหตุที่พบไดบอยที่สุด คือ เกิดจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก 

                      

   รูปที่ 4                     รูปที่ 5 
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Lumbar spondylolysis หมายถึง การหักของกระดูกสวน Pars interarticularis ดังรูปที่ 5 แตยังไมมีการเคลื่อน

ของกระดูกเหมือนใน Lumbar spondylolisthesis 

Lumbar retrolisthesis ลักษณะคลายกับ Lumbar spondylolisthesis แตกระดูกสันหลังอันบนเคลื่อนไปหลังตอ

กระดูกสันหลังอันลาง ดังรูปที่ 6 

 

                                    

             รูปที่ 6 

ในคนที่อายุนอย หมอนรองกระดูกสันหลังสวน Nucleus pulposus จะมีน้ําเปนสวนประกอบคอนขางมาก แต

เมื่ออายุมากขึ้นน้ําที่เปนสวนประกอบจะมีสัดสวนที่นอยลง ทําใหความยืดหยุนและความสูงของหมอนรองกระดูกลดลง 

ทําใหขอตอ Facet joint ดานหลังตองรับน้ําหนักมากขึ้นและมีการเคลื่อนที่มากขึ้น รางกายมีการปรับตัวเพื่อชวยในการ

พยุงรับน้ําหนักโดยมีการหนาตัวของเอ็น (ligament) รอบขาง คือ Ligamentum flavum, Facet joint capsule นอกจากนี้

ยังมีการสรางกระดูก (Bone spur) บริเวณ end plate และ มีการหนาตัวของตัว Facet joint เอง ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาถา

เปนมากเกินจะทําใหมีการกดเบียดถุงดูรา (Thecal sac) และ/หรือเสนประสาท (Nerve root) ทําใหผูปวยมีอาการได ถามี

การกดเบียดถุงดูรา (Thecal sac) ที่บริเวณสวนกลาง (Central spinal canal) ผูปวยจะมีอาการ Neurogenic 

claudication ถามีการกดเบียดเสนประสาท (Nerve root) ที่บริเวณสวนดานขาง (Neural foramen) ผูปวยจะมีอาการ 

radiculopathy หรือ sciatica  
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การสืบคนเพื่อวินิจฉัยกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเสื่อม (Degenerative changes) ไดแก 

1. เอ็กซเรยกระดูกสันหลัง (Plain film L-S spine) จะพบวาความสูงของหมอนรองกระดูกลดลง มีbone spur 

formation ถาเปน spondylolisthesis หรือ retrolisthesis จะพบการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง ถาเปน spondylolysis จะ

พบมีการหักของ pars interarticularis ในทา obique ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะ คือ Scotty dog ดังรูปที่ 5 

2. MRI เปน gold standard ในการวินิจฉัยกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเสื่อม (Degenerative changes) 

จะสามารถเห็นการหนาตัวของเอ็นตางๆ  (Ligament) เชน Ligamentum flavum, Facet joint capsule และสามารถเห็น

การกดเบียดถุงดูรา (Thecal sac) และเสนประสาท (Nerve root) ได 

3. CT scan 

4. Myelography 

5. CT Myelography 

6. Electromyography (EMG) และ Nerve conduction study (NCS) 

การรักษากระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเสื่อม (Degenerative changes) ผูปวยสวนมาก คือ ประมาณ 

90% จะดีขึ้นไดโดยไมจําเปนตองผาตัด วิธีการรักษาโดยไมผาตัดใชวิธีเหมือนในการรักษาหมอนรองกระดูกเคล่ือน 

(Herniated nucleus pulposus : HNP) 

ขอบงชี้ในการผาตัด ไดแก 

1. ผูปวยมี claudication  ซึ่งรบกวนชีวิตประจําวันมาก 

2. มีการออนแรงของกลามเนื้อ 

3. มีอาการ Cauda equina syndrome ซึ่งจําเปนตองไดรับการผาตัดคอนขางเรงดวน (Urgency) ภายใน 24 

ชั่วโมง 

4. รักษาโดยวิธีไมผาตัดแลวอยางนอย 4 สัปดาห แตยังมีอาการปวดซึ่งรบกวนชีวิตประจําวันมาก 

เทคนิคในการผาตัดมีตั้งแต  

1. Laminotomy คือ ผาตัดเอาสวนของ Ligamentum flavum และบางสวนของ lamina ที่กดเบียดถุงดูรา 

(Thecal sac) และเสนประสาท (Nerve root) ออก 
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2. Laminectomy คือ ผาตัดเอา lamina ออกทั้งหมดในระดับที่ผาตัดและเอาสวนของ Ligamentum flavum 

ออกดวย 

3. Laminectomy with fusion คือ ผาตัด laminectomy รวมกับใสกระดูก (Bone graft) เพื่อใหเกิดการเชื่อมของ

กระดูกบริเวณขอตอระดับนั้นๆ (Bone fusion) 

4. Laminectomy with fusion and instrumentation คือ ผาตัด laminectomy รวมกับใสกระดูก (Bone graft) 

เพื่อใหเกิดการเชื่อมของขอตอระดับนั้นๆ (Bone fusion) และใสเหล็กยึดไวเพื่อใหมีการเชื่อมของกระดูก (Bone fusion) ดี

ขึ้น 

Myofascial pain syndrome 

 เปนภาวะที่มีการปวดกลามเนื้อเฉพาะสวน (Regional muscle pain) ซึ่งเปนสาเหตุของอาการปวดหลังที่พบได

บอย พยาธิสภาพเกิดจากมีการหดตัวของใยกลามเนื้อเปน Contraction knot ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของอาการปวด เรียกจุดนี้

วา Trigger point ซึ่งถาตรวจรางกายโดยการกดจุด Trigger point แลวผูปวยมีอาการปวดหลังลักษณะเหมือนที่มีอาการ

ปวดเปนประจํา ก็สามารถใชในการวินิจฉัยวาเปน Myfascial pain syndrome ได  

Myofascial pain syndrome สามารถเกิดขึ้นเองหรือมีสาเหตุนํา ไดแก การอยูในทาทางที่ไมถูกตอง เชน นั่งหลัง

งอ การขาดการออกกําลังกาย หรือ ความผิดปกติทางกายภาพ เชน คนที่มีขา 2 ขางยาวไมเทากันจะทําใหมีความตึงตัว

ของกลามเนื้อมากผิดปกติได กลไกการเกิดในปจจุบันเชื่อวาไมเกี่ยวของกับการอักเสบ (Inflammation) ดังนั้นการใหยาลด

การอักเสบ เชน ยากลุม NSAIDs มักจะไมไดผล 

การรักษา Myofascial pain syndrome ไดแก 

1. รักษาสาเหตุนําที่ทําใหเกิด Myofascial pain syndrome ถาสามารถหาได 

2. การใหยาแกปวด 

3. การออกกําลังกาย 

4. การทํากายภาพบําบัด (Physical therapy) 

5. การประคบรอนหรือ ประคบเย็น 

6. การนวดหรือการฉีดยาชาเขาในตําแหนง Trigger point 

7. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) เปนการกระตุนดวยไฟฟาซึ่งสามารถชวยลดอาการ

ปวดลงได 

  12



สาเหตุอื่นๆ ของอาการปวดหลัง 

 สาเหตุของอาการปวดหลังที่พบไดบอยมักเกิดจากสาเหตุที่กลาวไปแลว คือ หมอนรองกระดูกเคลื่อน 

(Herniated nucleus pulposus : HNP) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเสื่อม (Degenerative changes) และ 

Myofascial pain syndrome สวนสาเหตุอื่นๆ ที่พบไดนอยกวาก็มีความสําคัญที่จะตองคิดถึงในผูปวยที่มีอาการปวดหลัง 

ถึงแมสาเหตุบางอยางจะพบไดนอยมาก แตถาไมไดรับการวินิจฉัยและรักษาที่ทันทวงทีก็สามารถทําใหเกิดความพิการตอ

ผูปวยในระยะยาวได โดยมีลักษณะอาการและอาการแสดงบางอยางที่ชวยบงวานาจะเกิดจากสาเหตุดังกลาว (Red 

flags) ไดแก 

- อาการปวดหลังตอนกลางคืน ทําใหนึกถึง เนื้องอกของกระดูกสันหลัง (Primary spinal tumor) หรือเนื้องอกที่

กระจายมาที่กระดูกสันหลัง (Spinal metastasis) 

- ประวัติเปนมะเร็ง ทําใหนึกถึงวาสาเหตุอาจเกิดจากเนื้องอกที่กระจายมาที่กระดูกสันหลัง (Spinal metastasis) 

ซึ่งมักจะกระจายมาที่ pedicle กอน การตรวจเอ็กซเรยกระดูกสันหลัง (Plain film L-S spine) จะพบความ

ผิดปกติที่คอนขางจําเพาะ คือ มีการหายไปของ pedicle ในทา A-P เรียกวา Winking owl sign คือมีลักษณะ

เหมือนนกฮูกที่หลับตา ดังรูปที่ 7 

                                    

             รูปที่ 7            

- ประวัติมีไข มีการติดเชื้อในรางกาย ประวัติการใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด (Intravenous drug user) หรือ 

ตรวจพบมีการหดเกร็งของกลามเนื้อหลังอยางมาก (Severe back muscle spasm) ทําใหนึกถึงการติดเชื้อ 

ไดแก การติดเชื้อของหมอนรองกระดูก (Discitis) การติดเชื้อของกระดูกสันหลัง (Vertebral osteomyelitis) หรือ 

มีฝในโพรงกระดูกสันหลัง (Epidural abscess) 

- ประวัติการไดรับอุบัติเหตุที่รุนแรง ทําใหนึกถึง การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง (Fracture หรือ Dislocation) 

- ประวัติการไดรับอุบัติเหตุในผูที่มีกระดูกพรุน (Osteoporosis) อยูแลว ถึงแมอุบัติเหตุจะไมรุนแรงมากแตก็อาจ

เกิดกระดูกสันหลังยุบตัวได (Vertebral compression fracture) 
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- ในผูปวยที่มีอาการ Systemic symptoms เชน มีไข น้ําหนักลด มีเหงื่อออกกลางคืน ทําใหนึกถึง Multiple 

myeloma 

- อาการปวดหลังในเด็กซึ่งพบไดนอยมาก ทําใหนึกถึงสาเหตุ อื่นๆ เชน เนื้องอก (Tumor) หรือ ภาวะที่มีการดึงรั้ง

ไขสันหลัง (Tethered cord) ซึ่งผูปวยกลุมนี้สวนใหญมักจะมีความผิดปกติใหสามารถตรวจพบจากการตรวจดู

และคลําที่บริเวณหลังได เชน มีรอยบุมที่หลัง (Dimple) มีกลุมขนที่มากผิดปกติที่หลัง (Hypertrichosis) มีเสน

เลือดฝอยขยายตัวผิดปกติที่หลัง (Telangiectasia) หรือ มีกอนไขมันใตผิวหนังที่หลัง (Lipoma) ในผูปวยที่มีการ

ดึงรั้งไขสันหลัง (Tethered cord) ถาหากไมไดรับการวินิจฉัยและผาตัดรักษากอนที่ผูปวยจะมีความผิดปกติของ

ระบบประสาทที่รุนแรง ก็สามารถทําใหผูปวยมีความพิการที่ถาวรได 

- Cauda equina syndrome ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตนวาผูปวยที่มี Cauda equina syndrome จําเปนตอง

ไดรับการผาตัดรักษาภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันความพิการของระบบประสาทที่ถาวร 

- Worker’s compensation หรือ การไดรับเงินทดแทนจากความเจ็บปวย ในผูปวยบางรายโดยเฉพาะผูที่มีความ

ผิดปกติทางจิตรวมดวย มีโอกาสที่จะมาพบแพทยดวยอาการปวดหลังบอยๆ ซึ่งผูปวยกลุมนี้บางรายอาจไมมี

พยาธิสภาพใดๆ แตผูปวยไดหยุดงานมาพบแพทย และไดรับเงินทดแทนจากการหยุดงาน ทําใหมีแนวโนมที่

อยากจะมาพบแพทยเร่ือยๆ  
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