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 วิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภยันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบ

โครงรา่งและกล้ามเนือ้ (Musculoskeletal system) โดยเน้นถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการ

ดูแลผู้ป่วยทั้งที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก 

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบการสอน

เกี่ยวกับวิชาออร์โธปิดิกส์ ในหลายกระบวนวิชา เอกสารค าสอนฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยรวบรวม

รายละเอียดในหัวข้อบรรยายเรื่อง “ปวดหลัง-ปวดคอ (Low Back & Neck Pain) และโรคข้อต่อ

กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Diseases of the Spine)” ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ "Common 

Problems of the Spine" ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

กระบวนวิชาออร์โธปิดิกส์ พ.วป. 607 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 ในแง่การวินิจฉัย การดูแลรักษา 

ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เนื้อหาการบรรยายเน้นเกี่ยวกับโรคที่ท าให้เกิดอาการปวด

หลัง-ปวดคอที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ รวมทั้ง การฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา

แพทย์ที่หมุนเวียนมายังภาควิชาออร์โทปิดิกส์ ได้มีความรู้และความเข้าใจในภาวะดังกล่าว และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึน้ต่อไป 

 

 

ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 

ค ำน ำ 
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ก. เงื่อนไขที่ต้องผ่ำน จบชัน้ปีที่ 5 และเป็นนักศกึษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 โดยสมบูรณ์ 
 

ข. ค ำอธิบำยลักษณะวิชำ 

 เป็นการศึกษาวิชาออร์โธปิดิกส์ทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จะเน้นหนักให้มีการน าทฤษฏีที่

ได้เรียนมาในกระบวนวิชา พ.คพ.507 มาประยุกต์ใช้จริงร่วมกับผู้ป่วย โดยนักศึกษาจะขึ้นเรียนและ

ปฏิบัติงานกลุ่มละ 4 สัปดาห์ หมุนเวียนกันตลอดทั้งปีการศึกษา การศึกษาภาคทฤษฏีประกอบด้วย

การอภิปรายกลุ่มย่อย การอภิปรายตามหัวข้อเรื่องที่ก าหนด การศึกษาจากวารสารหรือเอกสารค า

สอน และการเข้าร่วมฟังอภิปรายหรือประชุมทางวิชาการต่างๆ ของภาควิชา ในภาคปฏิบัตินักศึกษา

จะร่วมฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินและห้องผ่าตัด โดย

นักศึกษาจะฝึกตรวจผู้ป่วยให้การวินิจฉัย และให้การรักษาผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของแพทย์อาวุโสและ

อาจารย์แพทย์ 

 

ค. วัตถุประสงค ์

 เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรนี้แล้วจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถปฏิบัติได้ตาม

หลักการบริบาลผูป้่วยที่ถูกต้องในเรื่องตา่งๆ ดังนี้ 

1. ซักประวัติ ตรวจรา่งกาย และน าผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการที่จ าเป็นมาแปลผล 

ประมวลวิชำ 
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ได้ พร้อมทั้งใหก้ารบ าบัดรักษาที่เหมาะสมในปัญหาดังต่อไปนี้ 

1.1 การบาดเจ็บต่างๆ ทางระบบกล้ามเนือ้และโครงสรา้ง 

1.2 ความเจ็บปวดที่เกิดจากระบบกล้ามเนือ้และโครงสรา้ง 

1.3 กล้ามเนือ้อ่อนแรงเป็นอัมพาต 

1.4 อาการชา แสบร้อน เป็นเหน็บ 

1.5 ภาวะก้อนทูมในบริเวณแขนขาและกระดูกสันหลัง 

2. วินิจฉัย และให้การบ าบัดรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่าง

ทันท่วงที และเหมาะสมรวมทั้งรูภ้าวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาหลังการรักษาและสามารถป้องกันได้ 

2.1 กระดูกหักที่พบได้บ่อย 

2.2 ข้อเคลื่อนหลุดที่พบได้บ่อย 

2.3 การตดิเชื้อชนิดเฉียบพลันของกระดูกและขอ้ 

2.4 การกดทับต่อเส้นประสาทและไขสันหลังชนิดเฉียบพลัน 

2.5 ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บของระบบเคลื่อนไหวที่มคีวามส าคัญ ได้แก่ 

2.5.1 Compartment syndrome 

2.5.2 Major vascular injuries 

2.5.3 Fat embolism syndrome 

3. สามารถวินิจฉัย และใหก้ารบ าบัดรักษา รวมทั้งการพยากรณ์โรคภาวะทางออร์โธปิดิกส์

ดังตอ่ไปนีด้้วยตนเอง 

3.1 กระดูกหักและข้อเคลื่อนตา่งๆ ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

3.1.1 Common closed fracture of long bone in children and epiphyseal 

plate injuries 

3.1.2 Non-displaced and non-complicated closed fracture in adults 

3.1.3 Non-complicated compression fracture of the spine 

3.1.4 Non-complicated dislocation of the shoulder, hip, elbow 

3.2 กระดูกหักและข้อเคลื่อนแบบเปิดชนิดที่ไม่รุนแรง 

3.3 การตดิเชื้อของกระดูกและขอ้ 

3.4 ข้ออักเสบชนิดไม่จ าเพาะ โดยเฉพาะ osteoarthritis 

3.5 ภาวะก้อนทูมชนิดที่ไม่ร้ายแรงที่พบได้บ่อยในระบบการเคลื่อนไหว ได้แก่ 

ganglion, lipoma, adventitious bursa, giant cell tumor of tendon sheath 



IV 

 

3.6 ภาวะการเสื่อมอักเสบของปลอกเอ็นบริเวณนิ้วมือและข้อมือ ได้แก่  trigger 

finger, trigger thumb, de Quervain disease 

3.7 ภาวะการบาดเจ็บของข้อและเอ็นรอบข้อ เช่น acute ligamentous sprain, 

hemarthrosis 

3.8 การกดทับที่เกิดต่อเส้นประสาท เชน่ carpal tunnel syndrome 

3.9 การติดเชื้อที่พบได้บ่อยบริเวณมือและเท้า ได้แก่ paronychia, felon, web space 

infection 

4. รู้วิธีการวินิจฉัย หลักการรักษาและการพยากรณ์โรคทางออร์โธปิดิกส์ รวมทั้งสามารถ

ส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องดังตอ่ไปนี้ 

4.1 กระดูกหักและข้อเคลื่อนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น malunion, nonunion, 

infection, instabilities 

4.2 Common benign and malignant tumor of bone and soft tissue 

4.3 ความวิกลรูปแต่ก าเนิด เชน่ poliomyelitis, cerebral palsy 

4.4 การบาดเจ็บของเส้นประสาท 

4.5 ความวกิลรูปแต่ก าเนิด เชน่ congenital club foot , syndactyly, polydactyly 

4.6 Epiphyseal disorders 

5. ท าหรอืช่วยท าหัตถการตอ่ไปนีไ้ด้อย่างถูกต้องภายใต้การควบคุมของแพทย์อาวุโส 

5.1 ช่วยผา่ตัดทางออร์โธปิดิกส์ 

5.2 Amputation ของนิ้ว 

5.3 Excision of simple benign soft tissue tumor of extremities 

5.4 เจาะข้อ เชน่ ข้อเข่า และตรวจวิเคราะหส์ารเหลวในข้อ 

5.5 จัดกระดูกเข้าที่ 

5.6 จัดข้อที่หลุดใหเ้ข้าที่ โดยเฉพาะ shoulder, elbow, hip 

5.7 ใส่ skin หรอื skeletal traction 

5.8 ใส่เฝือกแขนขา รวมทั้งสามารถตัด เจาะ ขยาย หรอืซ่อมเฝือกได้ 

5.9 Debridement of open fracture and open joint injuries ชนิดไม่รุนแรง 

5.10 Incision and drainage of abscess 

6. เข้าใจหลักการของหัตถการเหล่านีไ้ด้อย่างถูกต้อง 

6.1 Open reduction and internal fixation 

6.2 Closed reduction and internal fixation 
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6.3 External fixation 

6.4 Arthrotomy 

6.5 Brisement force (joint manipulation) 

6.6 Soft tissue release 

6.7 Continuous passive motion 

6.8 Local and intra-articular steroid injection 

7. มีความรู้ความสามารถในการเลือกส่งและแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในหัวข้อ

ต่อไปนี ้

7.1 Normal bone and joint 

7.2 Fracture and dislocation 

7.3 Common arthritis condition 

7.4 Common bone tumor 

8. สามารถใหค้ าแนะน างา่ยๆ ต่อผู้ป่วย หรอืผูดู้แลผู้ป่วย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟูสมรรถภาพได้ สามารถตรวจลักษณะความพิการและวินิจฉัยผู้พิการได้ และให้ค าแนะน า

เรื่องอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการได้ 

9. สามารถใช้ระบบส่งต่อได้อย่างเหมาะสม 

 

ง. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 เพื่อให้การเรยีนการสอนของนักศกึษาแพทย์ ในชั้นปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูง ให้ได้ความรู้ และ

มีประสบการณเ์รียนรู้ในวิชาออร์โธปิดิกส์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถที่จะน าไปใช้เป็น

ประโยชน์ในการรักษาผูป้่วยทางออรโ์ทปิดิกส์ที่พบบ่อย ได้เน้นในภาคปฏิบัติ 

 

จ. เนื้อหำกระบวนวชิำ 

ล ำดับที่ หัวข้ออภิปรำยกลุ่มย่อย จ ำนวนชั่วโมงบรรยำย 

1. Common problems of the shoulder 2 

2. Common problems of the elbow 2 

3. Common problems of the wrist 2 

4. Common problems of the hand 2 

5. Common problems of the hip 2 
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6. Common problems of the knee 2 

7. Common problems of the ankle 2 

8. Common problems of the foot 2 

9. Common problems of the spine 2 

10. Orthopaedic trauma 4 

11. Bone and soft tissue tumor  2 

 รวม 24 

 

ฉ. วธิีกำรวัดและกำรประเมินผล 

1. ภำคทฤษฎี      รวม 40% 

การสอบ (ปรนัยและ MEQ)  40 % 

2. ภำคปฏิบัติ       รวม 60% 

2.1 การสอบปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ศกึษา 

 - ใส่เฝือก   5 % 

 - หัวข้อตามที่อาจารย์สุ่มเลอืก 1 หัวขอ้ 5 % 

2.2 การเรียนและปฏิบัติงาน (เจตคติ) 20 % 

 โดยมีอาจารย์เป็นผู้ประเมิน (อาจารย์ 2 ใน 3 ท่าน) 

ดู

จาก 

- การปฏิบัติงานใน ward, 

OPD, OR, ER 

 ตรงต่อเวลา (มาครบทุก

ครั้ง) 

 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 

 มนุษยสัมพันธ์กับผูป้่วย 

ผูร้่วมงาน 

 

 ความสนใจ ใฝรู่้ ขวนขวาย

หาความรู้ 

 ทักษะ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

 ความรู้ 

2.3 การรับผูป้่วยไว้ในความดูแลและ progress note 10 % 

2.4 การน าเสนอ Interesting case & Problem solving 10 % 

2.5 การประเมนิจากการเข้าร่วม conference (วันที่แยกเรียนที่ห้องวิจัย) 10 % 
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 ถ้าขาดการประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ 2.1 – 2.5) จะไม่มีสิทธิได้รับการประเมินผล 

ถือว่าการประเมินผลไม่สมบูรณ์ต้องมา ฝึกปฏิบัติงานใหม่เพื่อรับการประเมินในปี

การศกึษาต่อไป 

 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนเกิน 80% จงึจะมีสทิธิ์ได้รับการประเมินผล 

 การลากิจให้ยื่นใบลาก่อนวันลา อย่างนอ้ย 1 วัน 

 การลาป่วยใหย้ื่นใบลาเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน หากขาดเกิน 1 วัน ตอ้งมใีบรับรองแพทย์ 

 นักศึกษาจะต้องผา่นภาคปฏิบัติก่อน จงึจะมีสทิธิ์ได้รับการประเมินผลทางทฤษฎี 

 การให้ล าดับขั้น (ตัดเกรด) โดยวิธี Douglas Summation Weight Grade System 
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เรื่อง หน้า 

บทน ำ 1 

  

บทที่ 1 

กำรวนิจิฉัยโรคท่ีให้เกิดอำกำรปวดหลัง 

(Diagnosis of the Diseases causing Back Pain) 
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บทที่ 2 

สำเหตุของโรคปวดหลังสว่นล่ำงที่พบบอ่ย 
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กำรรักษำโรคปวดหลังส่วนล่ำงโดยวิธีผ่ำตัด 

(Surgical treatment of Low Back Pain) 
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บทที่ 5 

โรคข้อตอ่กระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม 

(Degenerative Diseases of the Cervical Spine) 

97 

 

สารบัญ 



 

 

1 
 

บทน ำ 
 

วัตถุประสงค ์

1. นักศึกษาสามารถเข้าใจและบอกถึงอาการและอาการแสดงที่ส าคัญในผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดหลังและคอ 

2. นักศึกษาสามารถรู้แนวทางในการให้การวนิิจฉัยของผู้ป่วยที่มอีาการปวดหลังและคอ 

3. นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับโรคที่ท าให้เกิดอาการปวดหลังและคอที่พบบ่อย โดยเฉพาะโรค

ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของข้อตอ่กระดูกสันหลัง 

เน้ือหำวิชำ 

1. ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงในผูป้่วยที่มอีาการปวดหลังและคอ 

2. ความรูเ้กี่ยวกับพยาธิสภาพ พยาธิสรีรวทิยา การวินจิฉัย การวินิจฉัยแยกโรคที่พบบ่อยใน

ผูป้่วยที่มอีาการปวดหลังและคอ 

กำรเรียนกำรสอน 

1. บรรยายในห้องเรียนด้วยการฉาย power point presentation 

2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกายที่ส าคัญในการเข้าสู่การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดหลังและคอ 

3. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามให้กับนักศึกษาในการเรียนการ

สอนข้างเตียงผู้ป่วย และหอ้งตรวจผูป้่วยนอก 

อุปกรณ์กำรสอน 

1. เอกสารค าสอน 

2. สื่อการสอนแบบ power point presentation 

วิธีกำรประเมินผล 

1. ด้านเจตคติ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย ถามตอบ

ปัญหาภายในกลุ่ม 

2. ด้านความรู้ ประเมินจากการตอบค าถามภายในช่ัวโมงเรยีน และการสอบลงกอง 

เอกสำรอ้ำงอิง 

 ตามท้ายเอกสารค าสอน 
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บทที่ 1 

การวินิจฉัยโรคที่ท าให้เกดิอาการปวดหลัง 

(DIAGNOSIS OF THE DISEASES CAUSING BACK PAIN) 
 

ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 

หนว่ยโรคกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
อาการปวดหลัง (Back pain) โดยเฉพาะปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดเอว (Low back pain) 

เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในเวชปฏิบัติทั่วไป เป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้บ่อยอันดับสอง รอง

จากโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ เป็นสาเหตุของการหยุดงานและความวิตกกังวลแก่

ผูป้่วย ความรุนแรงของโรคที่ท าให้ผู้ป่วยแสดงอาการปวดเอวเกิดขึ้นได้ตั้งแตโ่รคกล้ามเนื้ออักเสบ 

ซึ่งมีความรุนแรงไม่มาก จนถึงโรคที่ท าให้เกิดการกดทับเส้นประสาทจนเกิดความพิการแก่ผู้ป่วย 

ดังนัน้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกสันหลังส่วนเอว พยาธิสภาพของการเกิด

โรค อาการและอาการแสดง การสืบค้นและตรวจภาพรังสี เพื่อเข้าสู่การวินิจฉัย จะเป็น

ตัวก าหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสม 

โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม (Degenerative diseases of the lumbar spine) 

เป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก โรคนี้เกิดจากการเสื่อมสภาพของข้อต่อของกระดูกสันหลังส่วนเอว ซึ่ง

เกิดได้จากปัจจัยต่างๆ หลายประการ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเอว (low back 

pain) และ/หรือปวดเอวร้าวลงขา (leg pain) เอกสารค าสอนจะได้กล่าวถึง กายวิภาคศาสตร์ของ

กระดูกสันหลัง แนวทางการวินิจฉัย สาเหตุของโรคปวดหลังที่พบได้บ่อย ได้แก่ การบาดเจ็บของ

กล้ามเนื้อหรือเอ็น (acute lumbar strain/sprain) โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับราก

ประสาท (herniated nucleus pulposus) โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม (degenerative 

lumbar diseases หรือ lumbar spondylosis) โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (degenerative 

lumbar spinal canal stenosis) และโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเคลื่อน (lumbar spondylolisthesis) 

รวมทั้ง การรักษาโรคข้อตอ่กระดูกสันหลังเสื่อม ทั้งวิธีการไม่ผ่าตัดและวิธีผ่าตัด 

 

กายวิภาคศาสตร์ของกระดูกสันหลังส่วนเอว (Anatomy of the Lumbar Spine) 

 กระดูกสันหลัง (Spine หรือ Vertebral column) เป็นกระดูกแกนกลางของร่างกาย 

ท าหนา้ที่ป้องกันอันตรายต่อไขสันหลัง (spinal cord) และรากประสาท (spinal nerve root) เป็นจุด
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ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นกระดูก ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวและความมั่นคง

แก่ร่างกาย นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสร้าง ไขกระดูก เป็นแหล่งก าเนิดของเม็ดเลือดต่างๆ และ

เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุที่มปีระโยชน์ 

กระดูกสันหลังของมนุษย์ ประกอบด้วย กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical vertebra) 7 ชิ้น 

กระดูกสันหลังส่วนอก (thoracic vertebra) 12 ชิ้น กระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar vertebra) 5 

ชิน้ กระดูกสันหลังสว่นกระเบนเหน็บ (sacrum) 5 ช้ินและกระดูกหาง (coccyx) 4-5 ชิ้น กระดูกสัน

หลังเชื่อมต่อกันทางด้านหน้าต่อ ช่องกระดูกสันหลัง (spinal canal) โดย หมอนรองกระดูก

สันหลัง (intervertebral discs) และทางด้านหลังโดย ข้อต่อฟาเซท (facet joints หรือ 

zygapophyseal joints) สองข้าง เสริมความแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง (spinal 

muscles) และเอ็นยึดกระดูกสันหลัง (spinal ligaments) (รูปที่ 1.1) กระดูก sacrum และกระดูก 

coccyx ไม่ม ีintervertebral disc จงึรวมเป็นกระดูกเพียงชิ้นเดียว 

โครงสร้างของกระดูกสันหลัง (typical vertebrae) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 

vertebral body และ vertebral (neural) arch เป็นโครงสร้างล้อมรอบ spinal canal ซึ่งเป็นที่อยู่

ของไขสันหลัง แต่ละระดับของไขสันหลัง (spinal cord segments) จะให้แขนงของรากประสาท 

(spinal nerve root) แยกออกผ่านช่องเส้นประสาท (intervertebral foramen) 

ความมั่นคงของกระดูกสันหลัง (spinal stability) ขึ้นอยู่กับตัวของกระดูกเอง ข้อต่อ facet 

และ intervertebral disc, spinal ligaments โดยเฉพาะ interspinous ligament และ supraspinous 

ligament และ paraspinal musculature (รูปที่ 1.1) 

กระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar vertebra) 

ประกอบด้วย vertebral body ที่มีขนาดใหญ่รองรับน้ าหนักร้อยละ 80 ของร่างกาย

ส่วนบน โครงสร้างทางด้านหลังต่อโพรงกระดูกสันหลัง (neural arch) ประกอบด้วย pedicles, 

lamina, superior & inferior articular process, spinous process, transverse process 

และ mammillary process (รูปที่ 1.1) ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายต่อรากประสาทและเป็นจุด

เกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น เนื่องจาก ไขสันหลังจะสิ้นสุดที่ระดับ L1-L2 intervertebral disc 

ดังนัน้ ภายในโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ต่่ากว่า L1-L2 จะมีรากประสาทอยู่ภายในเท่านั้น (ซึ่ง

เรียกว่า cauda equina) (รูปที่ 1.2) 

Lumbar vertebral body มีขนาดใหญ่กว่า vertebral body ส่วนกระดูกสันหลังส่วนคอ

และส่วนอก เนื่องจากกระดูกสันหลังส่วนเอวต้องท าหน้าที่ในการแบกรับน้ าหนักมากกว่าบริเวณ

อื่นๆ vertebral body ประกอบด้วย cancellous bone เป็นส่วนใหญ่ ล้อมรอบด้วย cortical bone 

ส่วนของ cortical bone ที่มีเนื้อกระดูกหนาแน่นอยู่บริเวณ inferior aspects และ superior aspects 

ของ vertebral body เรียกว่า vertebral endplates โดยมี cartilaginous plate คั่นอยู่ระหว่าง 
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vertebral body กับ intervertebral disc รูปร่างของ lumbar vertebral body จะมีความกว้าง

ทางด้าน transverse diameter มากกว่า anteroposterior diameter ขอบบนและขอบล่างจะเว้า

เล็กน้อยและขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จาก L1 ถึง L5. vertebral body ในแต่ละระดับจะสัมผัสกันด้วย 

intervertebral disc 

Neural (vertebral) arch อยู่ทางด้านหลังของ spinal canal ประกอบด้วย Pedicles 

อยู่ทางดา้นข้างทั้งสองของ spinal canal เชื่อมตอ่ส่วน cephalad half ของ vertebral body กับส่วน

อื่นๆ ของ neural arch มีขนาดสั้นและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ จาก L1 pedicles ลงมาถึง L5 pedicles 

บริเวณ superior border ของ pedicle จะมีแอ่งตื้นๆ เรียกว่า superior vertebral notch และ 

inferior border ของ pedicle ก็จะมีแอ่งเช่นกัน เรียกว่า inferior vertebral notch ทั้ง 2 notch นี้

จะเป็นขอบเขตทางด้าน superior และ inferior borders ของ intervertebral foramen ตามล าดับ. 

Laminae อยู่ทางด้านหลังทั้งสองของ spinal canal มาบรรจบกันตรงกลางเป็น spinous process. 

Superior & Inferior articular processes เป็นส่วนของกระดูกที่ยื่นออกมาจากบริเวณรอยต่อ

ระหว่าง pedicles กับ lamina แต่ละ vertebrae จะประกอบด้วย superior articular process และ 

inferior articular process ซึ่งเป็นที่อยู่ของ superior & inferior articular facets จะสัมผัสกับ 

articular facets กับระดับถัดไป เกิดเป็น Facet หรือ Apophyseal joints. Facet joints เป็น 

synovial joint ท าหนา้ที่หลักในการเคลื่อนไหวและแบกรับน้ าหนัก ซึ่งที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วน

เอว จะมีผิวสัมผัสค่อนข้างเป็น sagittal orientation (L1-L4) ซึ่งจะท าให้เกิดการเคลื่อนไหวในแนว 

flexion-extension ได้มากกว่า axial rotation ยกเว้น L4-5, L5-S1 facet joints ซึ่งจะมี coronal 

orientation ป้องกัน anteroposterior translation 

Bony processes เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนือ้, เอ็นกล้ามเนือ้, เอ็นกระดูก ประกอบด้วย 

Spinous process เป็นส่วนของกระดูกที่ยื่นออกมาในแนวกึ่งกลางจากการบรรจบกันของ 

laminae ทั้งสองข้าง ซึ่งมักจะสามารถคล าได้จากการตรวจร่างกาย (จุดสูงสุดของ iliac crest ทั้ง

สองข้างจะอยู่ที่ระดับระหว่าง L4-L5 spinous process และระดับของ posterior superior iliac 

spine จะอยู่ตรงกับ S2 spinous process). 

Mammillary process เป็นส่วนของกระดูกที่ยื่นออกไปทางดา้นข้างจากบริเวณฐานของ 

facet joint ไม่พบในระดับอื่นๆ ยกเว้น lumbar spine เป็นที่เกาะของ intrinsic back muscles และ 

Transverse process เป็นส่วนของกระดูกที่ยื่นออกไปด้านข้างจากบริเวณรอยต่อระหว่าง 

superior articular process กับ laminae. L3 หรือ L4 transverse process มีขนาดใหญ่และยาว

มากที่สุด. L5 transverse process มีขนาดสั้นที่สุดและเป็นจุดเกาะของ iliolumbar ligament. 

transverse process ของ lumbar spine จะไม่มี transverse foramen (ต่างจากใน cervical spine) 

และ costal facets (ต่างจากใน thoracic spine) 
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(A)                                                          (B) 

รูปที่ 1.1 แสดงกายวิภาคที่ส าคัญของกระดูกสันหลังสว่นเอว (A) Bony vertebrae & their 

articulations (intervertebral discs & facet joints) (B) Supporting spinal ligaments (รูปภาพจาก 

Bernini PM. Spine. In Greene WB. Netter’s Orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 

2006. p 257) 

 
รูปที ่1.2 แสดงไขสันหลัง (Spinal cord) ที่สิ้นสุดที่ระดับ L1-2 intervertebral disc ระดับที่ต่ ากว่า

นั้น neural element ภายในโพรงกระดูกสันหลัง (spinal canal) จะมีแต่ lumbosacral nerve roots 

ที่เรยีกว่า cauda equina (รูปภาพจาก Bernini PM. Spine. In Greene WB. Netter’s 

Orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006. p 254) 
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ช่องกระดูกสันหลัง (spinal canal หรือ vertebral canal) เป็นช่องที่ต่อลงมาจาก 

Foramen magnum บริเวณฐานกะโหลกศีรษะทอดยาวลงมาถึงกระดูก sacrum ที่ระดับเอว 

Lumbar spinal canal มีภาพตัดขวางคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม โดยมีขอบเขตทางด้านหน้า ได้แก่ 

vertebral bodies และ intervertebral discs. ขอบเขตทางดา้นหลัง ได้แก่ facet joints , lamina และ

ขอบเขตทางด้านข้าง ได้แก่ pedicles และ intervertebral foramens สามารถแบ่ง spinal canal 

ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ central spinal canal (ซึ่งเป็นที่อยู่ของ cauda equina และ 

meninges) และlateral spinal canal (ซึ่งเป็นบริเวณของช่องกระดูกสันหลัง ที่นับตั้งแต่ nerve 

roots และ dural sleeve แยกออกจาก dural sac) Lateral canal ยังสามารถแบ่งออกเป็นอีก 3 

บริเวณ จาก central ไป peripheral (รูปที่ 1.3) ได้แก่ 

 

    
รูปที่ 1.3 (ซ้าย) แสดงภาพตัดขวางของ spinal canal ระดับ lumbar vertebra ลูกศรช้ีแสดง

ขอบเขตหรอืจุดเริ่มตน้ของ lateral spinal canal (ขวา) แสดง 3 zones ของ lateral spinal canal 

(ดัดแปลงจาก Mooney V. Differential diagnosis of low back pain disorders- Principle of 

classification. In: Frymoyer JW, et al, editor. The adult spine principle and practice. Volume 2. 

New York: Raven press 1991; p.1560) 

 

1. Entrance zone (หรอื lateral recess) เป็นส่วนของช่องที่นับตั้งแต่nerve root แยก

ออกจาก dural sac ก่อนเข้าสู่ intervertebral foramensเป็นส่วนที่อยู่ใต้ต่อ articular process จึง

อาจเรียกว่า subarticular zone 

2. Mid zone เป็นช่องที่อยู่ระหว่าง pedicles ระดับบนและล่าง จึงอาจเรียกว่า pedicle 

zone หรอื intervertebral foramen นั่นเอง 

3. Exit zone เป็นส่วนของช่องที่ nerve root ออกจาก intervertebral foramen ไปแล้ว 

จงึอาจเรียกว่า extraforaminal zone 
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กายวิภาคระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอวและรากประสาทที่ส าคัญ คือ รากประสาทใดก็

ตามจะต้องทอดออกจาก spinal canal ผ่าน pedicle ของกระดูกสันหลังระดับเดียวกันกับ nerve 

root segment (รูปที่ 1.2 และ 1.4) กล่าวคือ L4 nerve root จะลอดผ่าน L4 pedicles ออกสู่ L4-L5 

intervertebral foramen ส่วน L5 nerve root จะลอดผ่าน L5 pedicles ออกสู่ L5-S1 

intervertebral foramen และเมื่อพิจารณาว่า หากเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวระดับ 

L4-5 เคลื่อน (herniated nucleus pulposus) ออกมาในทิศทาง posterolateral direction (ซึ่งพบ 

direction นี้ได้บ่อยที่สุด) จะกดทับรากประสาท L5 ถือว่า L5 เป็น traversing nerve root เมื่อ

เทียบกับ L4-5 posterolateral disc herniation แต่หาก L4-5 herniation แตกออกไปทางด้านข้าง

มากๆ จะไปกดทับ L4 nerve root ในที่นี้ L4 nerve root ถือว่าเป็น exiting nerve root หาก disc 

materials แตกเข้าตรงกลาง (midline herniation) จะไปกดทับ S1-S5 nerve roots เกิดกลุ่ม

อาการที่เรียกว่า cauda equina compression syndrome (รูปที่ 1.2) 

  
รูปที่ 1.4 แสดง Anatomical relationship ของ lumbar nerve root ที่วิ่งลอดผ่าน pedicles 

ในระดับของตัวเอง ออกสู่ intervertebral foramen 

(ดัดแปลงจาก Mooney V. Differential diagnosis of low back pain disorders- principle of 

classification. In: Frymoyer JW, et al, editor. The adult spine principle and practice.  

Volume 2. New York: Raven press 1991; p.1562) 

 

 

ปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดเอว (LOW BACK PAIN) 

 

 อาการปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดเอว เป็นอาการปวดที่เกิดบริเวณที่นับตั้งแต่ขอบ

ล่างของกระดูกซี่โครง ลงมาจนถึงบริเวณก้นหรือบั้นท้าย มักไม่เลยลงไปถึงบริเวณเข่า ส่วนใหญ่

โรคปวดหลังจะไม่ทราบสาเหตุ (nonspecific back pain) ส่วนโรคปวดหลังที่ทราบสาเหตุ ได้แก่ 



 

 

9 

 

1. ปวดหลังจากโครงสร้างของกระดูกสันหลัง (spondylogenic back pain) ได้แก่ 

พยาธิสภาพของปล้องกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อฟาเซท เช่น โรคหมอนรอง

กระดูกสันหลังเคลือ่นกดทับรากประสาท (herniated nucleus pulposus) โรคข้อต่อกระดูกสันหลัง

ส่วนเอวเสื่อม (lumbar degenerative disease หรือ lumbar spondylosis) โรคโพรงกระดูกสันหลัง

ตีบแคบ (lumbar degenerative spinal canal stenosis) และโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเคลื่อน 

(lumbar spondylolisthesis) พยาธิสภาพของกล้ามเนื้อและเอ็นกระดูกสันหลัง เช่น การบาดเจ็บ

ของกล้ามเนือ้หรอืเอ็น (acute lumbar strain/sprain) หรอืกล้ามเนือ้หลังอักเสบ 

2. ปวดหลังจากความผิดปกติของระบบประสาท (neurogenic back pain) ได้แก่ 

พยาธิสภาพของเส้นประสาทบริเวณหลัง เช่น เนื้องอกของปลอกหุ้มเส้นประสาท เส้นประสาท

อักเสบ เป็นต้น 

3. ปวดหลังจากโรคอวัยวะภายใน (viscerogenic back pain) ได้แก่ พยาธิสภาพของ

ไต ท่อไต ล าไส้ใหญ่ ตับอ่อน ถุงน้ าดี ซึ่งหลายๆ โรคผูป้่วยจะแสดงอาการคล้ายกับโรคปวดหลังที่

มีสาเหตุจากกระดูกสันหลัง 

4. ปวดหลังจากเส้นเลือดใหญ่ (vasculogenic back pain) เช่น โรค Abdominal 

aortic aneu-rysm ซึ่งผูป้่วยอาจมาด้วยอาการปวดหลัง ร่วมกับคล าได้ก้อนบริเวณหนา้ท้อง 

5. ปวดหลังจากความผิดปกติทางจิต (psychogenic back pain) ควรจะวินิจฉัยแยก

โรคทางร่างกาย (organic) ก่อนจึงจะวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต และควรพิจารณาถึงภาวะ 

secondary gain รวมทั้ง worker compensation, ligitation ด้วย 

Mechanical back pain 

เป็นอาการปวดหลังที่สัมพันธ์กับการใช้งาน อิริยาบถ หรือท่าทาง เมื่อได้พักการใช้งาน

หรอืทานยาแล้วอาการปวดมักจะดขีึน้ 

Non-mechanical back pain 

เป็นอาการปวดหลังที่ไม่สัมพันธ์กับการใชง้าน ปวดตลอดเวลาแม้ขณะพัก อาจพบอาการ

อื่นๆ ร่วม ได้แก่ ไข้ น้ าหนักลด เบื่ออาหาร เป็นต้น 

การซักประวัติผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง 

 อาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) เป็นอาการแสดง (ไม่ใช่ชื่อโรค) ไม่จ าเพาะกับ

โรคหนึ่งโรคใด ควรซักประวัติอาการปวดหลังเกี่ยวกับต าแหน่งที่ปวด (site, location);ระยะเวลา

และความถี่ (onset, duration, frequency); ความรุนแรง (quality, severity); ลักษณะของอาการ

ปวด (pain characteristic); ความสัมพันธ์ของอาการปวดกับท่าทางต่างๆ (posture); สิ่งที่ท าให้

อาการปวดทุเลาหรือเป็นมากขึ้น (alleviating & aggravating factors); อาการปวดร้าวไปยัง

ต าแหน่งอื่นๆ ของร่างกาย (pain radiation); ความผิดปกติทางระบบประสาท (neurologic deficit) 
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ที่อาจเกิดร่วมด้วย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา เดินเซ สูญเสียการทรงตัวของร่างกาย กลั้นอุจจาระ-

ปัสสาวะล าบาก นอกจากนี ้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติครอบครัวและสังคม ประวัติความ

เจ็บป่วย โรคประจ าตัว และการรักษาที่ได้รับมาแล้ว ก็มีความส าคัญในการช่วยวินิจฉัย 

 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการปวดบริเวณตรงกลางด้านหลังของเอว อาจมีอาการปวดร้าวไป

บริเวณสะโพก บั้นท้าย ต้นขาข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ บางคนมีอาการตึง ฝืด ขัดบริเวณหลังใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือในทุกทิศทาง ทุกอิริยาบถ บางคนมาด้วยอาการปวดบริเวณสะโพก อาการ

ปวดหลังอาจเกิดร่วมกับอาการปวดร้าวไปบริเวณขา แต่ตอ้งไม่เป็นไปตาม dermatomal distribution 

 ประเด็นที่ส าคัญในการซักประวัติผู้ป่วยโรคปวดหลัง คือ ปวดหลังหรือปวดเอวอย่างเดียว 

(isolated low back pain) หรือร่วมกับอาการปวดร้าวลงขา (low back pain associated with 

leg pain) ซึ่งอาการปวดร้าวลงขาโดยเฉพาะหากเลยเข่าลงไปถึงเท้า แสดงว่าเกิดความผิดปกติต่อ

รากประสาทหรือเส้นประสาทร่วมด้วย อาการปวดร้าวลงขามีสาระที่ส าคัญ กล่าวคือ 

Sciatica คือ อาการปวดร้าวลงขาตามแนวของเส้นประสาท sciatic (ซึ่งเป็นเส้นประสาท

ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย) นั่นแสดงถึงว่าได้เกิดพยาธิสภาพที่ไปกด ทับ เบียด อักเสบ หรือท าให้ตึง

แก่เส้นประสาท sciatic และรากประสาทที่มารวมเป็นเส้นประสาทเส้นนี้ โดยเฉพาะ ventral rami 

ของ L4, L5 และ S1 nerve roots อย่างไรก็ตาม สาเหตุและพยาธิสภาพของ sciatica ยังสามารถ

เกิดได้ในหลายต าแหน่ง ดังรูปที่ 1.5 

  
รูปที่ 1.5 แสดงต าแหนง่ที่ท าให้เกิด sciatica ที่พบบ่อย 

(ดัดแปลงจาก Mignucci LA, Bell GR. Differential diagnosis of sciatica. In: Herkowitz 

HN, et al, editors. The Spine. Volume I. 4th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 1999. p.97) 
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Intermittent neurogenic claudication คือ อาการปวดหนักที่ขาหรือน่อง เกิดจาก

การที่มีแรงดันในโพรงประสาทกระดูกสันหลังส่วนเอวมากขึ้นผิดปกติจากการที่โพรงกระดูกสัน

หลังตีบ (spinal canal stenosis) ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเส้นเลือดด า รวมทั้ง cerebrospinal 

fluid (CSF) ผิดปกติ เกิดการคั่งค้างของ metabolic waste products ท าให้รากประสาทเกิดการ

อักเสบ (รูปที่ 1.6) ผู้ป่วยจึงแสดงอาการปวดหนักขาเวลาเดินหรือยืนนานๆ (เวลานั่ง นอน จะไม่

ปวด เนื่องจากไม่ได้มีการใช้แรง) ต้องนั่งก้มโค้งร่างกายไปทางด้านหน้าหรือหยุดนั่งพักแล้วจึงจะ

สามารถเดินต่อไปได้ (เนื่องจากการก้มตัวไปทางด้านหน้าจะท าให้ spinal canal และ 

intervertebral foramen กว้างขึ้น) บางรายมีอาการชา ไม่รับรู้ความรู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็น

อัมพาต อย่างไรก็ตามอาการปวดขาเช่นนี้ต้องแยกโรคกับภาวะ vascular claudication ซึ่งเป็น

ปัญหาของเส้นเลือดแดงที่ขาตีบตัน อาการแสดงอาจคล้ายกันแตก่ารรักษาต่างกันโดยสิน้เชิง 

 

 

 
(A)                                      (B)                                (C) 

รูปที่ 1.6 (A) แสดงการตีบแคบของโพรงกระดูกสันหลัง อาการ intermittent neurogenic 

claudication จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการตบีแคบของ central spinal canal อย่างน้อย 2 ระดับ (B) 

หรอื central spinal canal ตีบ 1 ระดับร่วมกับ lateral spinal canal ตีบอีก 1 ระดับ (C) 

(ดัดแปลงจาก Porter RW. Pathophysiology of neurogenic claudication. In: Wiesel SW, et 

al, editors. The lumbar spine. Volume 2. Philadelphia: W.B. Saunders. 1999 p.721) 
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การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง 

เช่นเดียวกับแนวทางการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ระบบอื่นๆ การตรวจร่างกาย

ผู้ป่วยปวดหลังควรใช้หลักการตรวจด้วยการดู (สังเกต) การคล า การขยับ การวัด การ

ตรวจ special tests และระบบ neurovascular การตรวจควรเริ่มโดยให้ผู้ป่วยเดินก่อน 

สังเกตความผิดปกติของการเดิน จากนั้นให้ผู้ป่วยยืน ตรวจการทรงตัว พิสัยการเคลื่อนไหวของ

หลัง ให้ผู้ป่วยนั่งและนอน เพื่อลดอาการปวดจากการตรวจรา่งกาย 

การด ู(Inspection) 

เริ่มตรวจในท่าเดินและยืนก่อน สังเกตท่าเดินของผู้ป่วย (gait) บางรายต้องใช้ไม้เท้า คอก

เดิน หรือญาติช่วยพยุง ผู้ป่วยบางรายเดินไม่ได้ต้องนั่งล้อเข็น ซึ่งอาจเกิดจากอัมพาตของขาข้าง

เดียวหรอืทั้งสองขา้ง 

 Antalgic gait เป็นการเดินที่มีช่วง stance phase (ช่วงที่เท้าสัมผัสพื้น) สั้น 

เนื่องจากผู้ป่วยเลี่ยงที่จะลงน้ าหนักขาข้างนั้นลงพื้นจากอาการปวดพบในความผิดปกติตั้งแต่

กระดูกสันหลัง สะโพก และขา 

 Trendelenberg gait เกิดจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ท าหน้าที่กางสะโพก 

(hip abductors) ซึ่งมีสว่นส าคัญในการเดินโดยเฉพาะในช่วง swing phase (ช่วงแกว่งเท้า) คนปกติ 

เมื่อก้าวเดิน กล้ามเนือ้ที่ท าหน้าที่กางสะโพกดังกล่าวจะหดตัวทั้งสองข้างเพื่อให้เชิงกรานอยู่ในท่า

สมดุล รา่งกายผู้ป่วยจึงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อเกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อดังกล่าว

ซึ่งอาจเกิดจากพยาธิสภาพของข้อสะโพกหรือความผิดปกติของรากประสาท L5 และ

เส้นประสาท superior gluteal nerve ก็จะท าให้เชิงกรานด้านหนึ่งเอียง ร่างกายส่วนบนจึงต้อง

เอียงไปทางดา้นตรงกันข้ามเพื่อให้เกิดความสมดุล ผูป้่วยจึงจะไม่ล้ม 
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 Wide-based, spastic gait พบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไขสันหลัง ดังนั้นหากพบ

ความผดิปกติเช่นนีต้้องตรวจหาความผิดปกติของสมอง กระดูกสันหลังต้นคอ และกระดูกสันหลังส่วนอก 

ท่ายืน มองผู้ป่วยจากทางด้านหลัง ดูว่ากระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงหรือไม่ 

(alignment) มีภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis) หรือไม่ ผู้ตรวจตรวจจากทางด้านหลัง สังเกตว่า

มี scoliosis หรือไม่ (รูปที่ 1.7A) หากในท่ายืนพบมี scoliosis แต่ในท่านั่งหรือให้ผู้ป่วยก้มตัวไปทาง

ด้านหน้า abnormal curvature นั้นหายไป แสดงว่า scoliosis นั้นเป็น functional type และมักเกิด

จากภาวะขาสั้น-ยาวไม่เท่ากัน หากให้ผู้ป่วยก้มไปทางด้านหน้าแล้ว scoliosis หายไปก็แสดงว่า

เป็น postural scoliosis แต่หากยังพบ rib hump หรือ lumbar hump แสดงว่าเป็น structural 

scoliosis.อาจต้องตรวจ trendelenberg test หากพบว่าผู้ป่วยเดิน trendelenberg gait. สังเกตดูว่า

มี swelling, redness, mass, deformity, abnormal hair patch, previous scar หรือไม่ มองจาก

ทางด้านข้าง ให้ผู้ป่วยยืนตรง ปกติต้องมี cervical lordosis, thoracic kyphosis และ lumbar 

lordosis กรณีที่มีการสูญเสีย lordotic curvature ของ lumbar spine อาจเกิดจากโรคกล้ามเนื้อ

อักเสบ, prolapsed intervertebral disc, osteoarthritis of the spine, infection หรือ ankylosing 

spondylitis เป็นต้น ผู้ป่วยที่มี increased lumbar lordosis อาจถือว่าปกติในผู้หญิงบางคน อาจพบ

ได้ในโรค spondylolisthesis. สังเกตอาการลีบของกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้ง ความผิดปกติของ

ผวิหนัง ก้อน ปาน ความผิดรูป แผลผา่ตัด เป็นต้น 

  

(A)                                    (B) 

รูปที่ 1.7 (A) การตรวจรา่งกายในท่ายืน แสดงล าตัวของผูป้่วยที่เอียงเนื่องจากความปวด เมื่อให้

ผูป้่วยรายนี้ก้มตัวไปทางด้านหนา้เท่าที่จะท าได้ จะมองไม่เห็น hump แสดงวา่เป็น functional 

(non-structural) scoliosis (B) Surface landmark ที่ส าคัญในการตรวจร่างกายของกระดูกสันหลัง 
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การคล า (Palpation) 

ท่ายืน Surface landmark ที่ส าคัญ (รูปที่ 1.7B) เช่น External Occipital Protuberance 

(EOP), Vertebral prominens (C7 spinous process), Iliac crest (L4-5), PSIS (S2) คล าหาก้อน 

(mass), ต าแหน่งจุดที่กดเจ็บ (tenderness), แนวของกระดูกสันหลังว่ามี scoliosis หรือ kyphosis 

(หรือพบร่วมกัน) คล าระดับกระดูกสันหลังว่ามี stepping (ซึ่งพบในภาวะที่กระดูกสันหลังปล้อง

หนึ่งเลื่อนไปเมื่อเทียบกับกระดูกอีกปล้องหนึ่ง) หรือมี interspinous gap (ซึ่งพบในพยาธิสภาพที่ 

anterior column ของกระดูกสันหลังทรุดลง หรือมีการหย่อนยานของ posterior ligamentous 

structures) กล้ามเนื้อ paravertebral muscle หดเกร็งจากความเจ็บปวดหรือตัวเอียง และคล าหา

พยาธิสภาพของ sacroiliac (SI) joints 

กรณีที่มีอาการกดเจ็บบริเวณ lumbar spinous process และ paraspinal muscles อาจ

เกิดจาก muscle strain, prolapsed intervertebral disc หรือจากสาเหตุของ mechanical back pain 

อื่นๆ อาการกดเจ็บบริเวณ SI joints อาจเกิดจาก mechanical back pain, infection, sacroiliitis ใน

โรค ankylosing spondylitis. 

การคล าพบ stepping บริเวณ LS-junction โดยไม่มีประวัติอุบัติเหตุน ามาก่อน อาจเกิด

จาก spondylolisthesis (รูปที่ 1.8) การคล าพบ gibbus deformity มักพบในโรค infectious 

spondylitis โดยเฉพาะ pyogenic & tuberculous spondylitis. 

  
(A)                                           (B) 

รูปที่ 1.8 (A) stepping deformity ใน high-grade isthmic spondylolisthesis ผูป้่วยแสดงอาการ

ปวดเอวเรือ้รัง ร้าวลงขาซ้าย กระดกข้อเท้าซ้ายไม่ได้ ชาหลังเท้า (B) ภาพรังสีของผูป้่วยรายนี้ 
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การขยับและวัด (Motion and Measurement) 

ท่ายืน ตรวจพิสัยการเคลื่อนไหว (range of motion) ของหลัง ได้แก่ flexion, extension, 

lateral bending, rotation และ circumduction. Flexion ให้ผู้ป่วยก้มตัวไปทางด้านหน้า พยายาม

ก้มให้ปลายนิ้วมือสัมผัสปลายเท้า สังเกตการเคลื่อนไหวของ LS-spine ว่ามี smoothness หรือมี

การติดขัดหรือไม่ ปกติ flexion ของ lumbar spine อยู่ในช่วงประมาณ 40-60 องศา อาการปวด

ขณะก้มหลังอาจเกิดจาก prolapsed intervertebral disc. Extension ให้ผู้ป่วยแอ่นหลัง ผู้ตรวจ

อาจต้องช่วยยึด pelvis เอาไว้ ปกติ extension ของ lumbar spine อยู่ในช่วงประมาณ 35 องศา 

อาการปวดขณะแอ่นหลังหลังอาจเกิดจาก osteoarthritis of facet joints หรือ degenerative 

lumbar spinal canal stenosis. Lateral bending / flexion ให้ผู้ป่วย slide มือแนบลงไปตาม

ด้านข้างของล าตัวเพื่อให้เอนข้าง วัดมุมระหว่างแนวแกนกลางของร่างกาย (vertical) กับแนวของ 

spine (T1-S1) ค่าปกติประมาณข้างละ 30 องศา Rotation ให้ป่วยบิดตัว (twist) ไปด้านใดด้าน

หนึ่ง วัดมุม rotation ระหว่างplane ของ shoulder กับ plane ของ pelvis ค่าปกติประมาณข้างละ 

40 องศา 

 

การตรวจ Special tests 

Sciatic nerve root tension sign เพื่อตรวจดูว่ามี tension ของ sciatic nerve หรือไม่ 

Sciatic nerve จะตึงมากที่สุดในท่า hip flexion และ knee extension พยาธิสภาพใดก็ตามที่ท าให้

เกิดการตึงของ Sciatic nerve (และแขนงรากประสาท โดยเฉพาะ L4, L5, S1 nerve roots) จะท า

ให้ผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวลงขาตามแนวของเส้นประสาทนี้ เราเรียกว่า sciatica การตรวจ

ต่อไปนีเ้ป็นการตรวจความตงึของเส้นประสาท sciatic 

 Straight Leg Raising Test (SLRT) ผู้ป่วยนอนหงาย ผู้ตรวจจับบริเวณข้อเท้าของ

ผู้ป่วย มือของผู้ตรวจอีกข้างหนึ่งพยายามยึดตรึง pelvis (หรือ ASIS) ของผู้ป่วยไว้กับพื้นเตียง 

ค่อยๆ ยกขาผู้ป่วยขึ้น สังเกตสีหน้าที่แสดงความเจ็บปวดของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจบอกว่ารู้สึกปวด

จากบริเวณหลังหรือสะโพกร้าวลงลงขา ถือว่าการตรวจให้ผลบวก แล้ววัดมุมของขาผู้ป่วยที่ท า

กับพื้นเตียง หากผู้ป่วยให้ประวัติปวดหลังร้าวลงขาซ้าย ให้ตรวจโดยการยกขาขวาก่อนแล้วค่อย

ยกขาซ้าย เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยปวดในครั้งแรกที่ตรวจ เป็นการสร้างความคุ้นชินกับผู้ป่วย แพทย์จะ

ได้รับความร่วมมือในการตรวจมากขึ้น เนื่องจากการตรวจเหล่านี้เป็นการตรวจที่สร้างความ

เจ็บปวดแก่ผูป้่วย หรือที่เรียกว่า provocative test (รูปที่ 1.9A) 

 Lasauge’s sign เมื่อท า sudden passive ankle dorsiflexion แล้วผู้ป่วยมีอาการ

ปวดร้าวลงขา แสดงวา่มีการเพิ่มความตึงของเส้นประสาท sciatic เชน่กัน (รูปที่ 1.9B-D) 
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รูปที่ 1.9 Sciatic Tension Sign (A) แสดงการตรวจ Straight Leg Raising Test (SLRT) 

รูป (B) (C)และ (D) แสดงการตรวจ Lasague’s sign (รูปภาพจาก Lumbar Spine. In Magee DJ. 

Orthopaedic Physical Assessment 3rd edition St. Louis: Saunders Elsevier; 2008. p 562) 

 

 Bowstring sign เมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวลงขาขณะท า SLRT งอเข่าผู้ป่วยเล็กน้อย 

ผู้ตรวจใช้ firm pressure จากนิ้วโป้งทั้งสองข้างกดเข้าไปในข้อพับเข้าด้านหลัง (popliteal fossa) 

ผูต้รวจจะมีอาการปวดร้าวลงขาหรอืชา (รูปที่ 1.10) 

 

 
รูปที่ 1.10 การตรวจ Bowstring sign (รูปภาพจาก Lumbar Spine. In Magee DJ. Orthopaedic 

Physical Assessment 3rd edition St. Louis: Saunders Elsevier; 2008. p 569) 
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 Well-leg raising test ยกขาผู้ป่วยข้างที่ไม่ปวดขึ้นคล้ายกับการตรวจ SLRT ผู้ป่วย

เกิดอาการปวดร้าวลงขาในข้างที่มีอาการปวด แสดงว่าพยาธิสภาพมีขนาดค่อนข้างใหญ่จนท าให้

เส้นประสาททั้งสองขา้งตงึ 

 Flip test ผู้ป่วยที่เกิดการตึงตัวของ sciatic nerve เมื่อจับให้ผู้ป่วยงอตัวบนเตียง 

ผู้ป่วยจะพยายามงอเข่า (flex knee) หรือเอนตัวไปทางด้านหลัง เพื่อหย่อนเส้นประสาท sciatic 

(Tripod sign) 

 Valsalva maneuver เมื่อให้ผู้ป่วยไอ จาม หรือเบ่ง จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดร้าว

ลงขา จากการเพิ่มความดันในโพรงกระดูกสันหลัง 

Femoral nerve root tension sign หากเกิดพยาธิสภาพที่ท าให้รากประสาท L1-L2-

L3 หรอืเส้นประสาท femoral nerve ตึง เมื่อให้ผู้ป่วยนอนคว่ าบนเตียงตรวจ แล้วยกขาข้างนั้นของ

ผูป้่วยขึน้ โดยใหส้ะโพกและเข่าเหยียด จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวด ชาไปทางดา้นหนา้ของตน้ขา 

 Adam’s forward bending test เพื่อแยกระหว่างภาวะ structural scoliosis กับ functional 

scoliosis ผู้ตรวจเข้าทางด้านหลังของผู้ป่วย แล้วให้ผู้ป่วยก้มตัวไปทางด้านหน้า ถ้ามีการนูนขึ้นของ

กระดูกซี่โครง (rib hump) หรือกระดูกเอว (lumbar hump) แสดงว่าเกิดจากความผิดปกติของกระดูก

สันหลัง หรือ structural scoliosis หากก้มตัวแล้วไม่เกิด hump แสดงว่าเกิดจากพยาธิสภาพในต าแหน่ง

อื่นแล้วท าใหก้ระดูกสันหลังดูคด (functional or nonstructural scoliosis) 

 Schober’s test เป็นการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว วัด

ระยะจากจุดที่อยู่กึ่งกลางของเส้นที่ลากผ่าน PSIS (dimple หรือตรงกับ S2) และจุดที่อยู่ 10 cm. 

เหนอืจุดนัน้ขึน้ไป แล้วให้ผู้ป่วยก้มลงไปเต็มที่ ดูว่าความยาวระหว่างจุดทั้งสองยืดยาวแค่ไหน คน

ที่ม ีstiffness จะยืดน้อยกว่า 4 cm. พบความผิดปกติในโรค Ankylosing spondylitis 

 Sacroiliac joint pathology พยาธิสภาพของ sacroiliac joint อาจท าให้เกิดอาการปวดหลัง

คล้ายโรคของกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือต่ ากว่า ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของ sacroiliac joint จะมีอาการ

กดเจ็บเหนอืข้อต่อ การตรวจ Patrick’s sign (Sign-of-Four) และ Gaenslen’s test ใหผ้ลบวก 

 Hip joint pathology พยาธิสภาพของข้อสะโพกก็ท าให้เกิดอาการปวดบริเวณเอว

ส่วนล่าง ก้น บั้นท้าย และสะโพกคล้ายกับโรคของกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือต่ ากว่า ผู้ป่วยจะ

เกิดความเจ็บปวดเมื่อแพทย์ตรวจข้อสะโพกโดยเฉพาะเวลาท า internal rotation 

 

การตรวจระบบประสาทและเส้นเลือด (Neurovascular examination) 

การตรวจทางระบบประสาท เป็นสิ่งที่ต้องกระท าเสมอในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง  

ร่วมกับอาการปวดร้าวลงขา radiculopathy (nerve root compression) ได้แก่ การตรวจ motor, 

sensory, reflex examination 
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การตรวจก าลังกล้ามเน้ือ (Manual motor testing) 

Muscle strength มีทั้งหมด 6 grades (Grade 0-5) ตามตารางข้างล่างนี้ ควรตรวจ tone ของ

กล้ามเนื้อด้วยว่าอยู่ในภาวะปกติ (normotonia) หรอื hypotonia ซึง่พบในพยาธิภาพของรากประสาท 

Muscle Grades Description 

5 – normal  Complete ROM against gravity with full resistance 

4 – good  Complete ROM against gravity with some resistance 

3 – fair  Complete ROM against gravity 

2 – poor Complete ROM with gravity eliminated 

1 – trace Evidence of slight contractility, no joint motion 

0 – zero  No evidence of contractility 

 Sensory modalities เป็นการตรวจระบบรับรู้ความรู้สึก (รูปที่ 1.11) ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

ได้แก่ pain, pinprick, temperature, touch, discrimination, position sense, vibration sense, 

proprioception sense 

 
รูปที่ 1.11 Lumbar sensory dermatomes (รูปภาพจาก Lumbar Spine. In Magee DJ. 

Orthopaedic Physical Assessment 3rd ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2008. p 582) 

 

 Reflexes การตรวจระบบรีเฟลกซ์ ประกอบด้วย superficial reflex และ deep tendon reflex 

  Superficial reflex ได้แก่ abdominal reflex และ cremasteric reflex 

  Deep tendon reflex (Grade 0-IV) โดย grade II หมายถึง normal reflex, 

grade III: hyperreflexia, grade IV: hyperreflexia with clonus, grade I: hyporeflexia และ grade 

0:areflexia การตรวจ knee jerk บอกพยาธิสภาพระดับ L3-4 และการตรวจ ankle jerk บอก

พยาธิสภาพระดับ S1 

  Pathologic reflex ได้แก่ การตรวจ Babinski’s sign, Clonus (ankle, patellar) 

และการตรวจ Bulbocavernosus reflex เป็นการตรวจพยาธิสภาพของ S2-S5 spinal cord & 

nerve root segments 
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ตารางที่ 1.1 แสดง Summary of Neurologic levels of the lower extremities 

Nerve Root Muscles Pain / Sensation Reflex 

L1 Iliopsoas  Groin region - 

L2 Iliopsoas Medial thigh - 

L3 Quadriceps Lateral thigh, medial knee Knee 

L4 Tibialis anterior Lateral knee, medial leg-foot Knee 

L5 Extensor Hallucis Longus Lateral leg, dorsum foot - 

S1 Flexor Hallucis Longus 
Lateral foot, plantar, posterior 

leg 
Ankle 

S2-S5 Anal sphincter muscle Perianal sensation Bulbocavernosus 

 

 

 
รูปที่ 1.12 แสดงความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดจาก L4-L5-S1 radiculopathy 

 

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 หากข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย เข้าได้กับ lumbar spondylosis ไม่

จ าเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยกเว้นสงสัยสาเหตุอื่นๆ เป็น non-mechanical back pain 

และต้องการการวนิิจฉัยแยกโรค ส่วนใหญ่ผลห้องปฏิบัติการของ lumbar spondylosis จะปกติ 
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การตรวจทางภาพรังสี 

เป็นการตรวจเพื่อยืนยันค าวินิจฉัยจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และยังเป็นการ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจภาพรังสีของกระดูกสันหลังส่วนเอว ได้แก่ Plain X-rays, 

Myelography, CT scan, CT Myelography, MRI, Bone scan, Bone densitometry, Closed needle 

biopsy, Lumbar discography, Facet joint injection, Selective nerve root block 

Plain X-rays 

 เป็นการตรวจที่ง่าย ราคาถูก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วน

เอวได้ดี สิ่งตรวจพบในโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมจาก plain X-rays ในท่าตรง (AP view) และ

ท่าข้าง (lateral view)เช่น ช่องหมอนรองกระดูกสันหลังแคบ (narrowing of intervertebral disc 

space), สูญเสีย normal lordotic curvature, air density ใน disc space หรือ Vacuum disc sign 

(Knutson’s sign) ช่องข้อต่อฟาเซทแคบลง (facet joint narrowing) กระดูกผิวข้อฟาเซทหนาตัว

มากขึ้น (subchondral sclerosis) กระดูกส่วน vertebral endplate หนาตัวมากขึ้น (sclerosis) และ

เกิดกระดูกงอก (osteophyte formation) ซึ่งความผิดปกติทางภาพรังสดีังกล่าวก็เกิดกับคนทั่วไปที่

อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปโดยที่ไม่มีอาการปวดหลังเลยก็ได้ (รูปที่ 1.13) 

  
    (A)    (B) 

รูปที่ 1.13 Plain X-rays ของ lumbosacral spine (A) AP view และ (B) Lateral view  

 

 นอกจากนี ้การตรวจในท่าเอียง (oblique view) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระดูกส่วนที่เรียกว่า 

pars interarticularis ว่ามีรอยแตกหักหรือไม่ (pars defect หรือ spondylolysis) สังเกต 

intervertebral foramen ว่าตีบแคบลงหรือไม่ (foraminal stenosis) (รูปที่ 1.14) การตรวจในท่าข้าง

โดยให้ผู้ป่วยก้มและแอ่นหลัง (lateral flexion-extension view) ช่วยประเมินภาวะความไม่มั่นคง

ของข้อต่อกระดูกสันหลัง (spinal instability) ซึ่งในภาวะปกติ ไม่ว่าผู้ป่วยจะก้มหรือแอ่นตัว จาก

ภาพถ่ายรังสีดา้นข้างจะไม่พบการเคลื่อนของกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งเทียบกับกระดูกสันหลังอีก
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ปล้องหนึ่ง เมื่อพบว่ากระดูกสันหลังปล้องหนึ่งเลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลังมากกว่า 3.5 มม. 

เมื่อเทียบกับกระดูกสันหลังอีกปล้องหนึ่ง หรือกระดูกสันหลังทั้งสองปล้องนั้นท ามุมกันมากกว่า 

11 องศา ถือว่าเกิดภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการปวด

หลังและปวดร้าวลงขา (รูปที่ 1.15) 

  
    (A)    (B) 

รูปที่ 1.14 Plain X-rays ของ lumbosacral spine Right (A) & Left (B) Oblique views 

  
       (A)          ( B) 

รูปที่ 1.15 Lateral flexion(A) extension(B) X-rays of lumbosacral spine 

Lumbar Myelography 

เมื่อซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วพบว่าเกิดความผิดปกติของระบบประสาท เช่น 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา การตอบสนองรีเฟลกซ์ช้า กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่อยู่ การตรวจทาง

รังสโีดยท าการฉีดสารทึบรังสี (contrast media) เข้าไปใน subacrachnoid space แล้วถ่ายภาพรังสี 

ที่เรียกว่า lumbar myelography นี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลการกดทับรากประสาทว่าถูกกดจาก

ทางด้านใด (รูปที่ 1.16) พยาธิสภาพใดน่าจะเป็นสาเหตุ (extradural, intradural & intramedullary 

lesions) สามารถประเมินการไหลของ CSF เป็นแบบ real-time (dynamic imaging) ว่าเกิดการตีบ

ตันของช่องกระดูกสันหลังระดับใด และจ านวนกี่ระดับได้ ข้อเสียของการตรวจด้วยวิธีนี้คือ เป็น 

invasive test และอาจเกิดผลขา้งเคียงจากการใช ้contrast media ได้ 
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รูปที่ 1.16 Lumbar Myelography 

 

Computerized Tomography (CT) scan 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกดทับระบบประสาทจากพยาธิสภาพที่เป็นกระดูกได้ดี เช่น 

osteophytes จาก vertebral endplate และ facet joints ประเมินขนาดของ spinal canal และ 

intervertebral foramen ว่าเกิดการตีบแคบและเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง ปวดขา กล้ามเนื้อ

อ่อนแรง ชาหรอืไม่ ประเมนิการเลื่อนของกระดูกสันหลังและวินิจฉัยแยกโรคกับ non-mechanical 

pain เชน่การตดิเชื้อและเนื้องอกของกระดูกสันหลัง 

CT Myelography 

หลังจากฉีด contrast media เข้าไปใน subarachnoid space แล้วน าผู้ป่วยเข้าไปตรวจด้วย

เครื่อง CT scan การตรวจวธิีนีจ้ะให้ข้อมูลการกดทับระบบประสาทได้ชัดเจนมากขึ้น (รูปที่ 1.17) 

  
      (A)     (B) 

รูปที่ 1.17 CT Myelography of lumbosacral spine (A) sagittal image (B) axial image 
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Magnetic Resonance Imaging (MRI) scan 

เป็นการตรวจที่มีประโยชน์มากที่สุดในการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดหลัง

ร้าวลงขาที่ เกิดความผิดปกติของระบบประสาท (รูปที่ 1.18) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนอง

ต่อการรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยม หรือแพทย์ต้องการวินิจฉัยแยกโรคกับอาการปวดหลังที่อาจมี

สาเหตุจาก non-mechanical back pain เชน่ การติดเชือ้และเนือ้งอกของกระดูกสันหลัง เนื่องจาก 

MRI สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่ออ่อน (soft-tissue) เช่น หมอนรองกระดูกสันหลัง เอ็น

กระดูก ligamentum flavum รากประสาท (lumbar nerve root) และ dural sac ได้ดีกว่าการตรวจ

ด้วยวิธีอื่น เป็น non-invasive test ข้อเสียของการตรวจวิธีนี้คือ ราคาแพง มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มี 

cardiac pacemaker, aneurysm clip ในร่างกาย และผูป้่วยที่กลัวการอยู่ในที่แคบ (claustophobia) 

  
     (A)          (B) 

รูปที่ 1.18 MRI of lumbosacral spine (A) sagittal image (B) axial image 

 

Bone scan 

เป็นการตรวจที่ใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ bone metabolism, blood flow และ bone 

turnover โดยปกติแล้วการสร้างกระดูก (osteoblastic activity) และการสลายกระดูก (osteoclastic 

activity) จะอยู่ในอัตราที่สมดุลกัน การเพิ่มขึ้นของ osteoblastic activity มักท าให้เกิดเป็น 

increased uptake จาก bone scan ในขณะที่ decreased blood flow & metabolic activity จะพบ

เป็น cold spot uptake จาก bone scan พยาธิสภาพที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ bone 

turnover rate ก็จะเห็นความผิดปกติจาก bone scan ได้เช่นกัน 

Bone scan มีประโยชน์ในการใช้ screen ความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกระดูกทั้ง

ระบบ สารเภสัชรังสี (radiopharmaceutical agent) ที่นิยมใช้คือ technetium 99m เทคนิคที่ใช้ในทาง

ออร์โธปิดิกส์ คือ three-phase bone scan ประโยชน์ของการใช้ bone scan ในผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดหลังเมื่อสงสัย malignancy, vertebral osteomyelitis, generalized metabolic bone disease 

เชน่ primary hyperparathyroidism, renal osteodystrophy เป็นต้น 
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Bone densitometry Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) ใช้การประเมินภาวะ

โรคกระดูกพรุน ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการปวดหลังได้ โดยเฉพาะ osteoporotic compression 

fracture (รูปที่ 1.19) 

 

 
รูปที่ 1.19 การตรวจความหนาแนน่ของกระดูกสันหลังด้วย DEXA scan 

 

Closed needle biopsy 

มีประโยชน์ในการน าชิ้นเนื้อในต าแหน่งที่มีพยาธิสภาพไปตรวจทางพยาธิวิทยา โดยไม่

ต้องท า open surgical biopsy โดยอาจใชเ้ข็มขนาดเล็กเจาะดูด (aspiration) แล้วส่งตรวจเซลวิทยา 

(cytology) หรอืใช้เข็มขนาดใหญ่ขึน้มาอีกเล็กน้อยท าการตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กมาตรวจ มีข้อบ่งชี้ใน

รายที่สงสัย vertebral metastasis, infection หรือ bony lesion อื่นๆ ข้อเสียมีวิธีนี้คือ inadequate 

specimen, tumor contamination 

Lumbar discography 

 Discography เป็นการตรวจที่กระท าโดยใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนัง (percutaneous 

injection) เข้าไปที่ nucleus pulposus ของ lumbar intervertebral disc แล้วฉีด water-soluble 

iodine solution (radiopaque dye) แล้วสังเกต anatomy ของ intervertebral disc (จาก 

fluoroscopy, plain X-rays, CT discography) ที่ส าคัญที่สุดคือ ขณะที่ฉีดสีเข้าไปแล้วผู้ป่วยเกิด

อาการปวดที่มีลักษณะคล้ายกับอาการปวดของผู้ป่วย (concordant pain) และการฉีดยาชา

เฉพาะที่เข้าไปที่ต าแหน่งนั้น จะท าให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น เป็นการยืนยันต าแหน่งที่อาจมีพยาธิ
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สภาพ เชื่อว่าการตรวจ lumbar discography จะช่วยในการวินิจฉัยภาวะ discogenic back pain ซึ่ง

อาจตรวจไม่พบความผิดปกติจาก plain X-rays, myelography, CT scan หรือ MRI ได้ จึงอาจ

เป็น objective, provocative-analgesic test ที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการ diabling 

back & leg pain ที่ยังหาสาเหตุไมไ่ด้และไม่พบความผิดปกติจาก CT และ MRI 

Facet joint injection 

หลักการของ facet joint injection คือ เมื่อฉีดยาชาเฉพาะที่เข้าไปในบริเวณ facet joints 

แล้ว ท าให้อาการของผู้ป่วยดีขึน้ joints นั้นน่าจะเป็นต้นเหตุของอาการปวด 

 Facet joint injection สามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 

1. Intraarticular blocks เพื่อพิสูจน์ว่า facet joints เป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง 

กระท าโดยการที่แพทย์แทงเข็มขนาดเล็กเข้าไปในบริเวณ facet joint โดยอาศัย anatomic 

landmarks ร่วมกับการใช ้X-rays หรอื C-arm fluoroscopy ให้แนใ่จว่าปลายเข็มเข้าไปอยู่ใน facet 

joints แล้วฉีดยาชาเฉพาะที่ (local anesthetic agents) เข้าไปใน joints (แพทย์บางท่านแนะน าให้

ท า arthrography โดยฉีด contrast media เข้าไปก่อน) อาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นเมื่อยาชาเฉพาะที่

ออกฤทธิ์ (diagnostic block) และเมื่อต้องการให้ได้ persistent pain relief ก็จะฉีด intraarticular 

steroid เข้าไป (therapeutic block) Facet joint syndrome จะมีอาการปวดเฉพาะที่บริเวณ facet 

joint, limit ROM, local tenderness และ nondermatomal pain radiationไปยังสะโพกและขา 

2. Medial branch blocks กระท าโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่เข้าไปบริเวณที่ medial 

branches of dorsal rami จะผ่านเข้าไป supply facet joints ซึ่งมักจะผ่าน distal direction ต่อ joint 

นั้นๆ เพื่อให้ได้ adequate block จึงนิยม block แขนงเส้นประสาทที่ผ่านเหนือและใต้ต่อ target 

joint นั้นๆ ต าแหน่ง injection site ที่ส าคัญ คือบริเวณ waist of the articular pillar ที่ซึ่ง medial 

branch มี constant relationship เมื่อเทียบกับ bone 
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บทที่ 2 

สาเหตุของโรคปวดหลังส่วนล่างทีพ่บบ่อย 

(COMMON DISEASES CAUSING LOW BACK PAIN) 
 

ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 

หนว่ยโรคกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

บทความนี้จะได้กล่าวถึง แนวทางการวินิจฉัย และสาเหตุของโรคปวดหลังที่พบได้บ่อย 

ได้แก่ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเอ็น (acute lumbar strain/sprain) โรคหมอนรองกระดูกสัน

หลังเคลื่อนกดทับรากประสาท (herniated nucleus pulposus) โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว

เสื่อม (lumbar degenerative disease หรือ lumbar spondylosis) โรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอว

ตีบแคบ (lumbar degenerative spinal canal stenosis) และโรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว

เคลื่อน (lumbar spondylolisthesis) 

 

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเอ็น 

(ACUTE LUMBAR STRAIN/SPRAIN) 
 

การบาดเจ็บของกล้ามเนือ้หรอืเอ็น เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และเป็นสาเหตุของ

อาการปวดหลังที่พบบ่อยที่สุดในวัยท างาน 

สาเหตุ พยาธิสภาพ และการด าเนินโรค 

เกิดจากการบาดเจ็บและการอักเสบของกล้ามเนือ้และเอ็นของกระดูกสันหลังจากการใช้

อิรยิาบถที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน การใช้งานหลังที่ไม่ถูกต้อง เชน่ ก้มยกของหนักโดยไม่ได้ย่อเข่า 

การขับรถหรอืเดินทางไกลและอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป เป็นต้น 

ลักษณะทางคลินิก 

ผูป้่วยมีอาการปวดกลางหลัง ปวดกล้ามเนือ้ทั้งสองข้างของกระดูกสันหลัง อาจปวดร้าว

ไปยังบริเวณสะโพก ก้นกบ ต้นขา โดยอาการปวดมักไม่เลยเข่าลงไปถึงปลายขา อาการปวดร้าว

ลงขาไม่กระจายไปตาม dermatome ตรวจพบจุดกดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง กล้ามเนือ้หดเกร็ง 

ผูป้่วยบางรายตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแต่เมื่อให้ท า Adam’s forward bending test แล้วไม่พบ 

hump (functional scoliosis) พิสัยการเคลื่อนไหวลดลง เวลาให้ขยับร่างกายจะปวดมาก การตรวจ

ทางระบบประสาทมักไม่พบความผิดปกติ 
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การตรวจทางภาพรังสี 

มักไม่พบความผิดปกติ ยกเว้น lordotic curve ลดลง (โดยปกติไม่ต้องการใชภ้าพรังสใีน

การวินจิฉัย) 

การวนิิจฉัยแยกโรค 

 ต้องวินจิฉัยแยกโรคกับสาเหตุของ mechanical back pain อื่นๆ เชน่ herniated nucleus 

pulposus, fracture, lumbar spondylosis เป็นต้น 

การรักษา 

รักษาได้ผลดโีดยใช้วธิีอนุรักษ์นยิม (conservative treatment) ได้แก่ 

1. Activity modification ปรับเปลี่ยนอิรยิาบถให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าใดท่า

หนึ่งนานๆ ยกของหนักให้ถูกวิธี(หรอืควรหลีกเลี่ยง) งดสูบบุหรี่ พักผอ่นและออกก าลังกายให้

เพียงพอ เป็นต้น 

2. Bed rest พักการใชง้านของขอ้กระดูกสันหลัง พบว่าการให้พักงานอย่างน้อย 1-2 

วันก็มักจะเพียงพอ การนอนพักนานเกินไปจะท าใหเ้กิดการฝ่อลบีของกล้ามเนื้อ (muscle 

deconditioning) 

3. Medication ได้แก่ การให้ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบที่ไม่ใชก่ลุ่มสเตยีรอยด์ (NSAIDs) 

ยาคลายกล้ามเนือ้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

4. Support การใชอุ้ปกรณ์พยุงหลังมีประโยชน์ในกรณีที่มีอาการปวดหลังเฉียบพลัน 

5. Physical therapy ในระยะแรกที่ผู้ป่วยยังมอีาการปวด แนะน าให้ใช้ passive 

modalities เชน่ hot pack, ultrasound, light massage เมื่ออาการปวดดีขึน้เริ่มท า range-of-

motion & strengthening exercise 

 

 

โรคหมอนรองกระดูกสนัหลังส่วนเอวเคลื่อน กดทับรากประสาท 

(HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS หรือ HNP) 

 

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลัง annulus fibrosus ที่ฉีกขาด

จะท าให้ nucleus pulposus เคลื่อนออกมาตามรอยแตก และกดทับรากประสาทที่ทอดผา่นหรือ

ท าให้เกิดการอักเสบของรากประสาทอย่างรุนแรง 

สาเหตุ พยาธิสภาพ และการด าเนินโรค 

แตล่ะ lumbar motion segment หรอื functional spinal unit (FSU) ประกอบด้วย 3 

articulations ได้แก่ 1 intervertebral disc และ 2 facet joints 
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Intervertebral disc ประกอบด้วย gelatinous nucleus pulposus อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบ

ด้วย annulus fibrosus ซึ่ง annulus fibrosus จะ contact กับ superior & inferior vertebrae โดย 

cartilaginous endplate 

Nucleus pulposus (30%-60% ของปริมาณ disc ทั้งหมด) ประกอบด้วย type II 

collagen เรียงประสานเป็นตาข่ายที่ไม่เป็นระเบียบอยู่หลวมๆ ในส่วน extracellular matrix 

ประกอบด้วย mucopolysaccharide หรือ proteoglycan (chondroitin sulfate, keratan sulfate) ที่มี

คุณสมบัติอุ้มน้ า (hydrophilic) ท าให้ nucleus pulposus เป็นโครงสร้างที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบถึง 

85%-90% และมีคุณสมบัติในแนวรับแรงกด (compressive force) ได้เป็นอย่างดี เมื่อมี axial 

load กระท าต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง nucleus pulposus จะกระจายแรง compressive force 

ไปยัง annulus fibrosus และ vertebral endplate รอบๆ (รูปที่ 2.1) เมื่อคนมอีายุมากขึ้น อัตราส่วน

ของ proteoglycan จะเริ่มเปลี่ยนแปลง (chondroitin sulfate ลดลง ส่วน keratan sulfate เพิ่มขึ้น) 

มีผลให้คุณสมบัติในการดูดซับน้ าลดลง nucleus pulposus ไม่สามารถกระจายแรงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอีกต่อไป 

  
รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของ Intervertebral disc 

(รูปภาพจาก Buckwater JA, Mow VC, Boden SD, et al. Intervertebral disc structure, 

composition, and mechanical function. Orthopaedic Basic Science 2nd edition. American 

Academy of Orthopaedic Surgeons, 2000; p.548) 

 

Annulus fibrosus เป็น concentric, laminated band ของ collagen fibers ที่ล้อมรอบ

ส่วน nucleus pulposus และยึดติดกับ vertebral bodyโดย endplate รวมทั้ง ALL และ PLL มี

คุณสมบัติในการต้านทาน tensile motion stress และรับกระจายแรงจาก nucleus pulposus. 

Annulus fibrosus ประกอบด้วย collagen type I บริเวณ periphery (outer annulus) และ collagen 

type II บริเวณ inner annulus (คุณสมบัติ องค์ประกอบและหน้าที่ของ inner annulus จะคล้ายกับ 

nucleus pulposus เนื่องจากอยู่ชิดกัน) ปริมาณน้ าใน annulus fibrosus จะค่อนข้างคงที่ตลอดชีวิต 

แตอ่าจลดลงได้บ้างจาก degeneration 
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เมื่ออายุประมาณ 20 ปี annulus fibrosus อาจเกิด circumferential tears และ/หรือ radial 

tears เกิดการแยกตัว ของ collagen fibers จนท าให้เกิด displacement ของ nucleus pulposus 

แตกผ่านรอยฉีกขาดของ annulus fibrosus เรียกภาวะนี้ว่า “Herniated Nucleus Pulposus” 

(รูปที่ 2.2) 

  
รูปที่ 2.2 Herniated Nucleus Pulposus (HNP) 

(รูปภาพจาก Bernini PM. Spine. In Greene WB. Netter’s Orthopaedics. 

Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006. p 265) 

 

เมื่ออายุ 30-50 ปี กระดูกสันหลังเกิดขบวนการ degeneration มากขึ้นๆ nucleus 

pulposus สูญเสียคุณสมบัติอุ้มน้ ามากขึ้นและเริ่มถูกแทนที่ด้วย fibrous tissue (ปริมาณ collagen 

fiber มากขึ้น) ยิ่งท าให้ความยืดหยุ่นของ disc เสียไป (รูปที่ 2.3) เมื่ออายุ 60 ปีอาจมองไม่เห็น

ขอบเขตที่เคยชัดเจนระหว่าง nucleus pulposus กับ annulus fibrosus และ disc จะไม่มีคุณสมบัติ

ในการรับ load และกระจายแรงที่ดีอกีต่อไป 

เนื่องจาก intervertebral disc เป็น avascular tissue ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย 

nutrition ต่อ disc จึงต้องอาศัย diffusion จาก cartilaginous endplate เมื่ออายุมากขึ้นเกิด 

sclerosis of vertebral endplate การ กระจายสารอาหารต่อ disc ไม่ดีดังเดิม ยิ่งท าให้ disc 

เสื่อมสภาพมากขึน้ๆ เป็น “vitrous cycle” 

  
รูปที่ 2.3 Lumbar disc degeneration 
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พยาธิก าเนดิของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน (Pathogenesis) 

 “Soft-disc” herniation หรอื “Herniated nucleus pulposus” 

 หมายถึง herniation of the nucleus pulposus ผ่านทาง defect of the annulus fibrosus. 

เป็นส่วนหนึ่งของ degenerative process เมื่อเกิด annular tears จึงไม่สามารถ hold nuclear 

materials ไว้ได้ เนื่องจาก anterior portion ของ annulus fibrosus และ ALL มีความหนาและ

แข็งแรงกว่า PLL มากถึง 3 เท่า nuclear materials จึงมัก displace ไปทาง posterior ท าให้เกิด 

mechanical deformation (compression, stretching) และ inflammation ต่อ specific nerve root. 

ต าแหน่งที่พบบ่อย คือ ระดับ L4-L5 และ L5-S1 

การจ าแนก (classification) ของ disc herniation 

 แบ่งออกตาม (1) pathology or hardness of disc lesion (2) degree of displacement และ 

(3) direction of displacement 

1. แบ่งตาม pathology หรอื hardness of disc lesion 

 “Soft disc” คือ herniation of nucleus pulposus ที่ท าให้เกิด nerve root compression 

จาก nuclear materials มักเป็นสาเหตุของ acute lumbar radiculopathy ในผู้ป่วยอายุช่วง 30-50 

ปี เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง (รูปที่ 2.2) 

 “Hard disc” เกิดจาก disc calcification หรือ posterior / posterolateral osteophyte 

formation ที่ท าให้เกิด nerve root compression มักเป็นสาเหตุของ chronic radiculopathy และ 

spinal canal stenosis ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 55 ป ี

2. แบ่งตาม degree of displacement โดย normal disc หมายถึง nucleus pulposus 

จะอยู่ในขอบเขตของ annulus fibrosus และ vertebral endplate (รูปที ่2.4) 

 “Bulging” หรือ “Prolapse” disc จะมีลักษณะ circumferential, symmetrical disc 

extension รอบๆ vertebral border มักจะยื่นออกจากขอบ endplate น้อยกว่า 3 มม. บางคนถือ

เป็น normal variant และไม่ถือเป็น herniation 

 “Protrusion” จะมีลักษณะ focal, asymmetrical extension ออกไปจากขอบ 

vertebral border โดย base ของ remaining disc จะยังกว้างกว่า protruded disc เกิดเมื่อมี radial 

tear ใน annulus fibrosus ท าให้ nuclear material ดัน outer annulus จนโป่งออกและกด neural 

elements 

 “Extrusion” จะมี extension ของ disc herniation มากออกไปกว่า protrusion โดย 

base ของ disc extrusion ในต าแหน่ง site of disc origin จะแคบกว่า extruding materials แต่ยังมี

การเชื่อมกันอยู่ระหว่าง extruded disc กับ site of disc origin และไม่ทะลุ PLL 
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 “Sequestration” จะไม่มกีารเชื่อมกัน (ขาดออกจากกัน) ระหว่าง disc fragment กับ 

origin และทะลุผา่น PLL ไปกด neural elements 

 บาง classification แบ่งง่ายๆ ออกเป็น 

 Contained หมายถึง displaced disc ที่ยังถูกคลุมด้วย outer annulus 

 Uncontained หมายถึง displaced disc ไม่ถูกคลุมด้วย outer annulus 

 Subligamentous หมายถึง displaced disc ที่ยังถูกคลุมด้วย intact PLL 

 

 
รูปที่ 2.4 แสดง Degree of disc displacement of HNP 

(รูปภาพจาก Lumbar Spine. In Magee DJ. Orthopaedic Physical Assessment 3rd edition 

St. Louis: Saunders Elsevier; 2008. p 519) 

 

3. แบ่งตาม direction of displacement 

 Foraminal (lateral) herniation ท าให้เกิดการกดทับ exiting nerve root เชน่ L4-

L5 foraminal HNP จะเคลื่อนกดทับ L4 nerve root 

 Posterolateral herniation  เป็นทิศทางการแตกเคลื่อนของหมอนรองกระดูกสัน

หลังที่พบได้บ่อยที่สุด (90%) เนื่องจากเป็นบริเวณที่ PLL ทอดบางลง มักท าให้เกิด traversing 

nerve root compression เชน่ L4-L5 posterolateral HNP จะเคลื่อนกดทับ L5 nerve root (รูปที ่

2.5) 

 Midline (central) herniation ท าให้เกิด multiple traversing nerve root 

compression และอาจรุนแรงถึงเกิด cauda equina compression syndrome ได้ (รูปที่ 1.2) 
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รูปที่ 2.5 Posterolateral disc herniation ท าให้เกิด mechanical compression และ inflammation 

ต่อ traversing nerve root ส่งผลใหเ้กิดอาการปวดเอวร้าวลงขา ชา กล้ามเนือ้อ่อนแรง และ 

hypotonia (รูปภาพจาก Thompson JC. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Philadelphia: 

Saunders Elsevier; 2010. p 69) 

 

พยาธิสรีรวทิยา (Pathophysiology) ของ Radiculopathy 

 กลไกการเกิดพยาธิสภาพของ radicular pain และ radiculopathy ยังไม่เป็นที่แน่ชัด มี

หลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายกลไกนี ้ได้แก่ 

1. Direct mechanical compression 

เนื่องจาก spinal nerve (nerve root) ไม่มี perineurium และ epineurium (ที่มีอยู่ใน 

peripheral nerve) ท าให้ spinal nerve ง่ายต่อการเกิด mechanical injury จนท าให้สูญเสียหน้าที่

ไปโดยเฉพาะ electrical impulse propagation และ axonal transportation 

Mechanical compression อาจท าให้เกิด local ischemia ของ nerve root โดยปกติแล้ว 

nerve root ได้ blood supply จาก intermediate branch of the segmental arteries บางต าแหน่ง

ของ nerve root เป็นส่วน watershed area ท าให้เสี่ยงต่อการขาดเลือดได้ง่าย 

2. Inflammation 

 Inflammatory response to compression เมื่อ nerve root ถูกกดอยู่ในระยะเวลา

หนึ่ง intrinsic blood vessels จะเพิ่ม membrane permeability เป็นผลให้เกิด edema ต่อ nerve 

root. Chronic edema และ fibrosis ภายใน nerve root จะเปลี่ยนแปลง pain threshold และเพิ่ม 

sensitivity ของ nerve root ต่อ pain stimulation. ได้มีการค้นพบ neurogenic chemical mediators 

ที่สร้างจาก cell bodies ของ sensory neurons และน่าจะเป็นสาเหตุของ inflammatory response 

และ pain ทฤษฎีนี้สามารถช่วยอธิบายได้ว่า เหตุใดผู้ป่วยที่เกิดอาการ typical radiculopathy 

ในขณะที่ evidence ของ compression ไม่ชัดเจนหรือน้อยมาก และเป็นเหตุผลที่การรักษาโดยวิธี 

nonoperative treatment เช่น การพัก การใช้ anti-inflammatory agents, การท า lumbar traction 

จงึได้ผลดีในการรักษา lumbar radiculopathy 
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ตารางที่ 2.1 Chemical mediators of spinal pain 

Neurogenic Non-neurogenic 

Substance P 

Somatostatin 

Cholecystokinin-like substance 

Vasoactive intestinal peptide (VIP) 

Calcitonin gene-related peptide 

Gastrin-releasing peptide 

Dynorphin 

Enkephalin 

Gelamin 

Neurotensin 

Angiotensin II 

Bradykinin 

Serotonin 

Histamine 

Acetylcholine 

Prostaglandin E 

Prostaglandin E2 

Phospholipase A2 

Leukotrienes 

Di HETE 

 

 

 Inflammatory mediators จาก nucleus pulposus ใน nucleus pulposus 

materials พบมี chemical mediators ที่ท าให้เกิด inflammation ได้ เช่น Phospholipase A2, 

Prostaglandin E2, Nitric oxide 

 Dorsal root ganglion (DRG) พบว่าเมื่อ nerve root ถูกกดทับ Cell bodies ใน 

dorsal root ganglion จะปล่อย electrical discharge ออกมาต่อเนื่อง และ membrane รอบๆ DRG 

ยังมี permeability ต่อ inflammation มากกว่าบริเวณอื่นๆ ของ nerve root อีกด้วย 

ลักษณะทางคลินิก 

HNP พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี ผู้ป่วยมักท างานที่ต้อง

อาศัยการยกของหนัก การบิดเอี้ยวตัวบ่อยๆ หรือรุนแรง รวมทั้งต้องอยู่ในอิริยาบถใดๆ เป็น

เวลานาน การสูบบุหรี่เป็นประจ าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคนี้ 

ผู้ป่วยมักให้ประวัติปวดหลังหรือปวดเอว ปวดบริเวณสะโพกหรือก้นกบหลังจากท า

กิจกรรมต่างๆ บางรายปวดร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเฉียบพลันทันทีหลังจากปวด

หลัง หรือปวดร้าวลงขาหลังจากปวดหลัง 1-2 วัน บางรายมีแต่อาการปวดร้าวลงขาโดยไม่มี

อาการปวดหลัง อาการปวด ชา ร้าวลงขาเป็นไปตาม dermatomal distribution (ตารางที่ 1.1 และ

รูปที่ 2.6) ควรซักประวัติเกี่ยวกับความผิดปกติของปัสสาวะและอุจจาระว่าผู้ป่วยกลั้นได้หรือไม่ 

อาการชาบริเวณอวัยวะเพศ ความรูส้ึกทางเพศลดลง ฯลฯ 
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การตรวจร่างกาย มักพบผู้ป่วยเดินผิดปกติแบบ antalgic gait ล าตัวอาจเอียงไปด้านใด

ด้านหนึ่งคล้ายกับกระดูกสันหลังคด แต่เมื่อตรวจ Adam’s forward bending test จะไม่พบ 

abnormal hump (functional scoliosis) การตรวจบริเวณหลังพบ loss of lumbar lordosis, 

paravertebral muscle spasm และจ ากัดพิสัยการเคลื่อนไหวของหลัง อาจพบจุดกดเจ็บ 

(tenderness) เมื่อให้ผู้ป่วยไอ จาม หรือเบ่ง จะปวดร้าวลงขามากขึ้น (valsalva maneuver) การ

ตรวจ sciatic tension sign จะให้ผลบวก ได้แก่ straight leg raising test, Lasague’s sign, 

Bowstring sign, flip test, sitting root sign เป็นต้น การตรวจระบบประสาท อาจพบความผิดปกติ 

ได้แก่อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเกิด flaccid paralysis และ hypotonia, การรับรู้ความรู้สึก

ลดลงผิดปกติ (dysesthesia, paresthesia, numbness) การตรวจระบบรีเฟลกซ์ พบ hyporeflexia 

ของ knee jerk (L4 radiculopathy) และ ankle jerk (S1 radiculopathy) การตรวจพบความรู้สึก

รอบทวารหนักลดลง (loss of perianal sensation) ร่วมกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหูรูด (loss 

of voluntary anal sphincter contraction) บ่งบอกการกดทับ sacral nerve root โดยเฉพาะ cauda 

equina compression syndrome 

Acute posterolateral HNP L3-L4 ท ำให้เกิด L4 radiculopathy ผู้ป่วยมีอาการชาและ

ปวดร้าวลงขาด้านหลังสะโพก ด้านข้างข้อเข่า และด้านในของหน้าแข้ง รวมทั้งตาตุ่มด้านใน มี

อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ tibialis anterior พบความผิดปกติของ deep tendon reflex คือ 

hyporeflexia ของ knee jerk 

Acute posterolateral HNP L4-L5 (พบได้บ่อยที่สุด) ท ำให้เกิด L5 radiculopathy ผู้ป่วยมี

อาการชาและปวดร้าวลงขาด้านหลังสะโพก ข้อพับเข่า ด้านข้างของน่อง และหลังเท้า มีอาการ

อ่อนแรงของกล้ามเนือ้ extensor hallucis longus ไม่พบความผิดปกติของ deep tendon reflex 

Acute posterolateral HNP L5-S1 (พบบ่อยเป็นอันดับ 2) ท ำให้เกิด S1 radiculopathy 

ผู้ป่วยมีอาการชาและปวดร้าวลงขาด้านหลังสะโพก ด้านหลังข้อเข่าและน่อง ด้านข้ างข้อเท้า 

รวมทั้งบริเวณฝา่เท้า มอีาการออ่นแรงของกล้ามเนื้อ flexor hallucis longus และ gastrocnemius-

soleus complex พบความผิดปกติของ deep tendon reflex คือ hyporeflexia ของ ankle jerk 

 

การตรวจทางภาพรังสี 

โดยปกติ การวินิจฉัยโรคนี้อาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลัก การส่งตรวจ

ภาพรังสีจะช่วยยืนยันการวินจิฉัยหรอืแยกโรคอื่นๆ 

Plain X-rays of lumbosacral spine ส่วนใหญ่มักจะปกติ ในบางครั้งอาจพบความผิดปกติ 

เชน่ loss of lumbar lordotic curve, narrowing of intervertebral disc space เป็นต้น 

LS-myelography พบ anterior indentation of thecal sac, root “cut-off” sign 
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MRI เป็น imaging study of choice ในการวินิจฉัย HNP จะพบ dissecation of annulus 

fibrosus, herniation of nucleus pulposus ผ่าน annular defect และ compression of nerve root 

(รูปที่ 2.7) นอกจากนั้น MRI signal ยังสามารถบอก healthy ของ disc ได้ด้วย เช่น hypointensity 

signal (“dark disc” disease) ของหมอนรองกระดูกสันหลัง  

Electromyography/ Nerve conduction study ใช้ในการวินจิฉัยแยกโรคกับ peripheral 

nerve lesion เชน่ แยก L4 radiculopathy กับ common peroneal palsy 

 
รูปที่ 2.6 แสดงความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดจาก L4-L5-S1 radiculopathy (รูปภาพจาก 

Thompson JC. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. p 51) 

 

    
           (A)    (B) 

รูปที่ 2.7 MRI scan ของผู้ป่วยที่เป็นโรค HNP (A) Sagittal image (B) Axial image 
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การวนิิจฉัยแยกโรค 

1. Acute lumbar strain/sprain 

2. Lumbar degenerative disease (lumbar spondylosis) 

3. Degenerative lumbar spinal canal stenosis with radiculopathy 

4. Spondylolisthesis with radiculopathy 

5. Entrapment neuropathy 

6. Peripheral nerve pathology เชน่ DM, peripheral nerve injury 

การรักษา 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย HNP รักษาได้ผลดีโดยวิธีโดยวิธีการไม่ผ่าตัด (Conservative 

treatment) ได้แก่ patient education, rest 1-3 วัน, activity modifications, progressive return to normal 

activity, medications, physical therapy, occupational therapy, acupuncture, injection therapy และ 

psychogenic support 

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด (Surgical treatment) มีข้อบ่งช้ี ได้แก่ acute cauda equina 

syndrome, progressive neurologic deficit, failure of appropriate conservative treatment และ severe 

intolerable pain 

เทคนิคการผ่าตัด ได้แก่ lumbar discectomy, arthrodesis, arthroplasty (กล่าวรายละเอียดใน

บทที่ 4) ผลการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด พบว่า 25% หายจากโรค 36% อาการดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ดังนั้นอย่างน้อย 60% ของผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องรับการผ่าตัด ช่วงเวลาที่จะตัดสินใจว่าจะรับการรักษา

โดยการผ่าตัดหรือไม่นั้นควรใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (ยกเว้น cauda equina compression syndrome) 

ส่วนผลการรักษาโดยการผ่าตัดพบว่า อาการของผู้ป่วยดีขึ้นกว่าไม่ผ่าตัดอย่างมีนัยส าคัญใน 1 ปีแรก 

แตกตา่งอย่างไม่มีนัยส าคัญใน 4 ปี และไม่แตกต่างกันทั้งสองวิธีหลังจาก 4 ป ีขึน้ไป 
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โรคข้อต่อกระดูกสนัหลังส่วนเอวเสื่อม 

(DEGENERATIVE LUMBAR DISEASE หรือ LUMBAR SPONDYLOSIS) 

 

โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังที่พบบ่อยในวัย

กลางคนหรือผู้สูงอายุ เกิดจากการเสื่อมสภาพของข้อตอ่กระดูกสันหลังส่วนเอวซึ่งเป็นข้อต่อที่รับ

น้ าหนักของรา่งกาย (weight-bearing joint) 

สาเหตุ พยาธิสภาพ และการด าเนินโรค 

โรคนี้เป็นโรคของข้อต่อกระดูกสันหลัง ซึ่งประกอบด้วย หมอนรองกระดูกสันหลัง 

(intervertebral disc) และขอ้ต่อฟาเซท (facet joints) 

Kirkaldy-Willis ได้แบ่ง degenerative process of the spine ออกเป็น 3 ระยะ โดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวกับอาการที่พบในผู้ป่วย (รูปที่ 2.8, 2.9 

และ ตารางที่ 2.2) ได้แก่ 

1. Dysfunction stage เริ่มเกิดในช่วงอายุ 15-45 ปี โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แก่ 

nuclear degeneration, circumferential & radial tears ใน annulus fibrosus, localized synovitis of 

the facet joints ผู้ป่วยจะมีอาการของ axial back pain เป็นๆ หายๆ อาจร้าวมาบริเวณสะโพก 

โดยอาการจะเป็นมากขึ้นขณะมีกิจกรรมและลดลงขณะพักผอ่น 

2. Instability stage เกิดในช่วงอายุ 35-70 ปี พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในระยะนี้คือ 

internal disc disruption, progressive disc resorption, facet joint degeneration & capsular laxity 

ท าให้ข้อหลวมและเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติ จนผิวข้อบางส่วนอาจเคลื่ อนออกจากกัน 

(subluxation) ผลจากการยุบตัวของหมอนรองกระดูกสันหลังและการที่ข้อสันหลังหลวม ท าให้

ช่อง intervertebral foramen และ spinal canal แคบลง จนในที่สุดเกิดการท าลายผิวข้อ (joint 

erosion) ผู้ป่วยมีอาการของ axial back pain ที่บ่อยและรุนแรงมากขึ้น อาจมีอาการของ 

radiculopathy จาก nerve root compression 

3. Stabilization stage เกิดในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ในระยะนี้หมอนรองกระดูกสัน

หลังจะยุบตัวลงและถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืด ท าให้ intervertebral foramen แคบลงจนเกือบ

ชิดกัน กระดูกส่วนที่อยู่ชิดกันผิวข้อทั้งสองด้าน (subchondral bone และ vertebral endplate) จะ

งอกหนาขึน้เป็น osteophytes หรอื bony spurs ขนาดของ facet joints ก็ขยายใหญ่ขึ้น เยื่อหุ้มข้อก็

จะงอกหนาและหดรั้ง bony hypertrophy และ osteophyte formation จาก discs และ facet joints 

จะท าให้เกิดความมั่นคงเพิ่มขึ้น (segmental stiffness) จนถึงภาวะข้อเชื่อมติด (ankylosis) อาการ

ปวด back pain อาจไม่มากหรือลดลง แตอ่าจมอีาการจาก neural element compression มากขึ้น 



39 

 

แต่ละ motion segment อาจมีการเสื่อมสภาพในอัตราที่ต่างกัน บางระดับของกระดูกสัน

หลังอาจอยู่ในช่วง dysfunction stage ในขณะที่ระดับอื่นๆ อยู่ในช่วงที่เข้าสู่ stabilization stage 

แล้วก็ได้ disc herniation มักเกิดอยู่ในช่วง dysfunction และ instability stages ในขณะที่ spinal 

stenosis ที่เกิดจาก bony overgrowth มักอยู่ในช่วง late instability stage เข้าสู่ early stabilization 

stage 

  
รูปที่ 2.8 Spinal joints ในวัยเด็ก (ซ้าย) และวัยสูงอายุ (ขวา) 

 

พยาธิสภาพดังกล่าวมานี้ ในระยะแรกอาจเกิดขึ้นกับข้อสันหลังระดับเดียวก่อน ต่อมาจะ

ลามไปยังระดับใกล้เคียง ท าให้เกิดโรคข้อสันหลังเสื่อมและช่องสันหลังตีบแคบหลายๆ ระดับ 

(multilevel spondylosis & stenosis) ขึ้นได้ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากแรงเครียด (strain) ที่เพิ่มมากขึ้นต่อ

ข้อสันหลังระดับที่อยู่ใกล้เคียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการเสื่อมของขอ้ถัดไปขึน้มา 

 
รูปที่ 2.9 พยาธิสภาพของโรคข้อตอ่กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม ได้แก่ หมอนรองกระดูกสันหลัง

แคบลง ข้อตอ่ฟาเซตเสื่อมอักเสบ เยื่อหุม้ข้อต่อฟาเซตหลวม การเลื่อนตัวของขอ้ต่อกระดูกสัน

หลัง เกิดกระดูกงอก (osteophytes) และการหนาตัวของเอ็นกระดูก ligamentum flavum 

(รูปภาพจาก Thompson JC.Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Philadelphia: Saunders 

Elsevier; 2010. p 68) 
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ตารางที่ 2.2 Spectrum of pathological changes in disc & facet joints and the 

interaction of these changes 

 
(ดัดแปลงจาก Kirkaldy-Willis WH, ed: Managing low back pain, New York, 1983, Churchill 

Livingstone) 

 

Pain generators (รูปที่ 2.10) 

ต าแหน่งของอวัยวะที่จะท าให้เกิดโรคปวดหลังได้ต้องมี sensory nerve มา supply 

บริเวณ lumbar spine มีหลายต าแหน่งที่สามารถท าให้เกิด pain ได้ (pain generator) ได้แก่ 

1. Intervertebral disc (Discogenic back pain) มีความเชื่อว่า degenerative disc 

เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของโรคปวดหลัง เนื่องจากบริเวณ outer portion ของ disc ถูกเลี้ยงด้วย 

sinuvertebral nerve 

 
รูปที่ 2.10 เครื่องหมาย * แสดงโครงสร้างของกระดูกสันหลังส่วนเอวที่เป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง 

(รูปภาพจาก Thompson JC. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Philadelphia: Saunders Elsevier; 

2010. p 46) 
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Sinuvertebral nerve หรือ Recurrent meningeal nerve (รูปที่ 2.11) เป็น nerve ที่ form 

มาจากแขนงของ ventral nerve root (แยกจาก nerve root ในต าแหน่ง just distal ต่อ dorsal root 

ganglion) และ sympathetic plexus มารวมกัน และวกกลับเข้าไปใน intervertebral foramen ไป 

supply annulus fibrosus ส่วน outer annulus, PLL, periosteum of the vertebral body และ 

pedicles รวมทั้ง epidural veins 

 
รูปที ่2.11 แสดง Sinuvertebral nerveหรอื Recurrent meningeal nerve 

(รูปภาพจาก Cramer GD, Darby SA, editors. Basic and Clinical Anatomy of the Spine, Spinal 

Cord and ANS. St. Louis: Mosby Yearbook; 1995. p 141) 
 

เมื่อเกิด disc degeneration (annular tear, nuclear material displacement) chemical 

substances จาก disc รวมทั้ง mechanical deformation & position อาจไปกระตุ้น receptor ส่ง

สัญญาณผ่าน sinuvertebral nerve ท าให้เกิดอาการปวดในต าแหน่ง sclerotome เดียวกับ nerve 

ที่เลีย้ง disc ในระดับนั้นๆ 

2. Facet joints ถูก supply ด้วย medial branches of the posterior primary rami ซึ่ง

ประกอบด้วย substance P-containing fibers ปริมาณมาก Encapsulated mechanoreceptors ใน 

facet joints จะตอบสนองต่อ capsular distention, ligamentous instability และ direct trauma 

รวมทั้ง chemical stimuli จากการอักเสบ Facet joints ของ Lumbar spine จะเรียงตัว 45° ใน

แนว sagittal plane และ neutral ในแนว coronal plane เป็น true synovial joints ประกอบด้วย 

synovial membrane, articular cartilage และ fibrous capsule. 

ในภาวะปกติ facet joint รองรับน้ าหนักประมาณร้อยละ 20 และจะรองรับน้ าหนักมากขึ้น

หาก intervertebral disc เริ่มสูญเสียหน้าที่ในการแบกรับ compressive load ในภาวะที่ facet joints 

เกิดการเสื่อมสภาพ (wear-tear หรือ osteoarthritis) จะเกิดการท าลาย articular cartilage ผล

ต่อเนื่องตามมาคือ joint narrowing, subchondral bone sclerosis and cystsและ osteophyte 

formation (รูปที่ 2.12) 
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3. Bone of the cervical spine พบ fine nerve ending ในบริเวณ bone marrow, 

periosteum, cortex และพบ pain-related neuropeptides บริเวณรอบๆ fine nerve ending 

เหล่านี ้จงึนา่จะเป็นสาเหตุของ bone pain เชน่ ภาวะที่เกิด intraosseous hypertension, ischemia 

4. Ligaments of the cervical spine บริเวณ PLL จะถูก supply ด้วย sinuvertebral 

nerve เมื่อมี mechanical distortion (เช่น disc protrusion / rupture, segmental instability) อาจท า

ให้เกิด pain จากบริเวณนี้ 

5. Muscular pain & spasm พบได้เสมอหากเกิดอาการ back pain ทั้งนี้อาจเป็น

สาเหตุโดยตรงจาก injury หรอืโดยอ้อมจาก overuse, inflammation, ischemia เนื่องจาก muscles 

มี chemonociceptive & mechanonociceptive receptors ปริมาณมาก 

  
รูปที่ 2.12 แสดง Lumbar facet degeneration ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหลัง 

โดยเฉพาะในขณะแอน่ตัวไปทางดา้นหลัง (facet syndrome) 

 

การด าเนินโรค (Natural history of lumbar spondylosis) 

 Lumbar spondylosis มีความสัมพันธ์กับ aging process การเปลี่ยนแปลงจากการ

เสื่อมสภาพจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปี และผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงทางรังสีที่เข้าได้กับภาวะนี้ ผูป้่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มอีาการ หากมีอาการก็มักหายได้

เอง และตอบสนองดีต่อกรรักษาแบบอนุรักษ์นิยมพบว่า ร้อยละ 10 ของคนทั่วไปเคยมี

ประสบการณ์เกิดอาการปวดหลังที่รุนแรงอย่างนอ้ยหนึ่งครั้งในช่วงใดชว่งหนึ่งของชีวิต 

ลักษณะทางคลินิก 

 ผูป้่วย symptomatic lumabr spondylosis ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 40 ปี มาด้วยอาการปวด

หลัง อาการปวดมักจะไม่สามารถบอกต าแหน่งได้ชัดเจน แต่มักจะปวดบริเวณสะโพก บั้นท้าย 

อาการปวดร้าวไปที่บริเวณต้นขา ขา อาการปวดจะเป็นมากขึ้นหากมีการเคลื่อนไหว (movement) 

และอาการดีขึ้นขณะพัก (rest) 
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อาการที่มักพบร่วมกับปวดหลัง ได้แก่ การจ ากัดมุมการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อกระดูกสัน

หลัง สะโพก อ่อนแรงและเกิดการล้า (fatigue) ในขณะท ากิจกรรม อาการปวดที่ไม่สัมพันธ์กับ

ท่าทาง อิริยาบถ ไม่ดีขึ้นขณะพัก ไม่ตอบสนองต่อยาเท่าที่ควร ปวดตอนกลางคืน และมีอาการ

ของ systemic symptoms (เชน่ ไข้ น้ าหนักลด เหงื่อออกมาก เป็นต้น) ต้องนึกถึง tumor, infection 

และ systemic diseases อื่นๆ มากขึ้น 

 การตรวจร่างกายมักจะปกติ อาจมี localized tenderness, paravertebral muscle spasm, 

limit back ROM การตรวจทางระบบประสาทมักพบว่าปกติ 

การตรวจทางภาพรังสี 

Plain X-rays of lumbosacral spine อาจพบความผิดปกติ เช่น loss of lumbar lordotic 

curve, narrowing of intervertebral disc space, Vacuum disc sign, facet joint narrowing/ 

sclerosis/ hypertrophy, osteophyte formation เป็นต้น (รูปที่ 2.13) 

โดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องอาศัยการตรวจพิเศษ (หรือแม้แต่ plain X-rays) ในการ

วินิจฉัยโรคนี้ การตรวจ MRI of lumbosacral spine มีความจ าเป็นในกรณีที่ต้องการวินิจฉัยแยก

ว่าโรคปวดหลังเกิดจากกลุ่มโรคที่มีความรุนแรง เช่น กระดูกหัก การติดเชื้อ เนื้องอก หรือมีการ

กดทับเส้นประสาทอย่างรุนแรง เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 2.13 Plain X-rays ของผู้ป่วย lumbosacral spondylosis ทั้ง AP view และ lateral view 
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การวนิิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) 

 Lumbar spondylosis เป็นโรคที่พบได้บ่อย แต่การวินิจฉัยก็ต้องอาศัยการแยกโรคอื่นๆ ที่

อาจเป็นไปได้ออกไป (diagnosis of exclusion) ได้แก่ 

1. lumbar strain / sprain 

2. neoplastic diseases 

3. infectious diseases (spondylitis) 

4. inflammatory diseases เชน่ ankylosing spondylitis 

5. referred pain จากโครงสรา้งอื่นๆ เชน่ SI & hip pathology 

 

การรักษา 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย lumbar spondylosis รักษาได้ผลดีโดยวิธีโดยวิธีการไม่

ผ่าตัด (conservative treatment) ได้แก่ การให้ patient education, rest, activity modifications, 

medications, physical therapy, occupational therapy, acupuncture, injection therapy และ 

psychogenic support 

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด (Surgical treatment) มีข้อบ่งชี้น้อยมากในโรค lumbar 

spondylosis เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สามารถจะสืบหา pain generators ได้ชัดเจน เมื่อมีหลักฐานว่า

โรคนีท้ าให้เกิดภาวะความไม่มั่นคงของขอ้ต่อกระดูกสันหลัง (spinal instability) การผ่าตัดคือ การ

เชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง (lumbar spinal fusion) หากอาการปวดหลังเกิดจากการเสื่อมสภาพ

ของหมอนรองกระดูกสันหลังแต่เพียงล าพัง (isolated discogenic back pain) ทางเลือกหนึ่งของ

การผ่าตัดคือ หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม (lumbar disc arthroplasty) สาเหตุของการผ่าตัด

ส่วนใหญ่ของโรคนี้คือ การกดทับรากประสาท การรักษาคือ ผ่าตัดเอาพยาธิสภาพที่กดทับราก

ประสาทออก (nerve root decompression) 
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โรคโพรงกระดกูสันหลังส่วนเอวตีบแคบ 

(DEGENERATIVE LUMBAR SPINAL CANAL STENOSIS) 

 

เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในผู้ป่วยอายุมากกว่า 40-50 ปีที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวด

หลัง และปวดขาขา้งใดข้างหนึ่งหรอืทั้งสองข้าง พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

สาเหตุ 

โพรงกระดูกสันหลังตบีแคบ (spinal canal stenosis) มี 2 สาเหตุใหญ่ๆ (รูปที่ 2.14) ได้แก่ 

1. โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบตั้งแต่ก าเนิด (congenital/developmental spinal canal 

stenosis) ผู้ป่วยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบอยู่แล้ว (น้อยกว่า 10 

มม.) ได้แก่ achondroplasia, congenital dwarfism, osteopetrosis เป็นต้น 

2. โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบภายหลัง (acquired spinal canal stenosis) ผู้ป่วยมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงกระดูกสันหลังปกติ แต่เริ่มตีบแคบลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่

พบบ่อยที่สุดของ acquired stenosis คือ โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบจากข้อต่อกระดูกสันหลัง

เสื่อม (degenerative lumbar spinal canal stenosis) ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่กล่าวในบทนี้ สาเหตุอื่นๆ 

ของ acquired spinal stenosis ได้แก่ acromegaly, Paget’s disease, fluorosis, ankylosing 

spondylitis, postlaminectomy, postdiscectomy, postfusion เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 2.14 แสดงสาเหตุของโรคโพรงกระดูกสันหลังตบีแคบ 

(รูปภาพจาก Mooney V. Differential diagnosis of low back pain disorders: Principles of 

classification. In: Frymoyer JW, et al, editors. The Adult Spine Principles and Practice. Vol. 2. 

New York: Raven press; 1991. p 1562) 
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พยาธิสภาพ และการด าเนินโรค 

โรคนี้เป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกสันหลัง พยาธิสภาพจะเริ่มต้นจาก

การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ปริมาณน้ าใน nucleus 

pulposus (ส่วนของเจลตรงกลางของ disc) ลดลง เกิดการฉีกขาดและหย่อนตัวของ annulus 

fibrosus ที่อยู่รอบๆ การเคลื่อนตัวของ nucleus pulposus ปริมาณและความสูงของ disc ลดลง 

โดยรวมจะท าให้ความสามารถในการดูดซับแรงที่มากระท าลดลง แรงจึงไปกระท าที่ข้อฟาเซท 

(facet joints) มากขึ้น จนเกิดการอักเสบและเยื่อบุผิวข้อ เกิดการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนผิว

ข้อ (dysfunctional phase) เกิดการหลวมหรือไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง (instability phase) 

ร่างกายจึงพยายามท าให้กระดูกสันหลังมั่นคงขึ้น (stabilization phase) โดยการเกิดกระดูกงอก 

(osteophytes) ตามข้อต่อต่างๆ เกิดการหนาตัวของligaments (โดยเฉพาะ ligamentum flavum) 

โดยรวมท าให้เกิดความมั่นคงของกระดูกสันหลังขึ้น อย่างไรก็ตามหมอนรองกระดูกสันหลังที่

ยุบตัวลงnucleus pulposus และ annulus fibrosus ที่ปลิ้นนูนเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลัง 

osteophytes, discs และ ligamentum flavum ที่หนาตัวจะกดเบียดท าให้ทั้ง central canal และ 

lateral canal แคบลง dural sac และ nerve root ที่ถูกกด (รูปที่ 2.15) 

ลักษณะทางคลินิก 

ผู้ป่วยมีอาการปวดหนักๆ บริเวณเอว บั้นท้าย สะโพก ร้าวลงต้นขา อาการปวดหนัก

บริเวณน่องและขาจะเป็นมากในขณะที่ผู้ป่วยยืนหรือเดินนานๆ และแอ่นตัวไปทางด้านหลัง 

อาการปวดจะดีขึ้นหากนั่งพักและก้มตัวไปทางด้านหน้า (intermittent neurogenic claudication 

หรอื pseudoclaudication) จงึจะสามารถยืนหรอืเดินต่อไปได้ บางคนอาจมีอาการชา และอ่อนแรง

ที่ขา อาการที่รุนแรงที่สุดคืออาการกลั้นอุจจาระ และปัสสาวะล าบาก ที่เรียกว่า Cauda equina 

compression syndrome 

การตรวจร่างกายของกระดูกสันหลังและระบบประสาทในขณะที่ผู้ป่วยนั่งหรือนอนบน

เตียงมักจะปกติ อาการปวดหนักลงขาจะเป็นมากหากให้ผู้ป่วยเดินสักพักหนึ่ง ผู้ป่วยที่มีอาการ

รุนแรงอาจตรวจพบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ hypotonia ไม่รับรู้ความรู้สึก hyporeflexia หากมี

อาการชาบริเวณรอบทวารหนักและกล้ามเนื้อรูทวารหนักอ่อนแรง จะเป็นอาการของ cauda 

equina compression syndrome 

การตรวจทางภาพรังสี 

Plain X-rays of lumbosacral spine ท่า AP, lateral (รูปที่ 1.13), oblique view (รูปที่ 1.14) 

อาจพบความผิดปกติ เช่น loss of lumbar lordotic curve, narrowing of intervertebral disc space 

/ facet joints / intervertebral foramen, osteophyte formation บริเวณposterior vertebral bodies 

และ facet joints เป็นต้น การส่งตรวจ lateral flexion-extension view (รูปที่ 1.15) จะช่วยประเมิน
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ภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง (segmental spinal instability) ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพ

ของขอ้ต่อกระดูกสันหลังนั่นเอง 

Lumbar myelography (รูปที่ 1.16) ใช้ในกรณีที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาท เช่น 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา และผลการรักษาไม่ดีขึ้นจากการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด สิ่งที่เห็นคือ filling 

defect ของ contrast media บริเวณ dural sac (central spinal canal stenosis) และ nerve root 

(lateral spinal canal stenosis) ทั้งในส่วน entrance zone, midzone และ exit zone การตรวจด้วย 

CT scan หลังท า myelography จะช่วยใหข้้อมูลที่ละเอียดขึ้นโดยเฉพาะ bony compression 

 

 
 

รูปที่ 2.15 พยาธิสภาพของโรค Acquired degenerative lumbar spinal canal stenosis 

(รูปภาพจาก Thompson JC. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Philadelphia: Saunders 

Elsevier; 2010. p 70) 
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MRI เป็น imaging of choice ในการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เห็นใน sagittal image (รูปที่ 1.18A) 

คือโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบจนแทบมองไม่เห็น signal intensity ของ CSF (ซึ่งปกติจะ

เห็น CSF ฉาบอยู่รอบๆ dural sac) dural sac อาจถูกกดทับทางด้านหน้าจาก disc bulging, disc 

herniation, osteophytes และถูกกดทับทางด้านหลังโดย hypertrophic ligamentum flavum และ 

arthritic facet joints จำกภำพ parasagittal image (รูปที่ 1.18) จะพบการตีบแคบของ 

intervertebral foramen โดยระยะระหว่าง pedicle บน-ล่างลดลง อาจเห็น ligamentum flavum 

หรือ disc herniation เข้าไปใน foramen ภำพ axial image (รูปที่ 1.18B) โดยเฉพาะระดับ disc 

level จะเห็นการตีบแคบของ central canal และ lateral canal จาก disc bulging, disc 

osteophytes ทางด้านหน้าและจาก hypertrophic ligamentum flavum และ facet joints ทาง

ด้านหลัง 

การวนิิจฉัยแยกโรค 

โรคที่มีอาการและอาการแสดงใกล้เคียงกับโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ คือ 

กลุ่มโรคที่ท าให้เกิดการกดทับรากประสาทส่วนเอว เช่น โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกด

ทับรากประสาท (herniated nucleus pulposus) โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเคลื่อน (lumbar 

spondylolisthesis) และโรคหลังคดเนื่องจากข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม (degenerative 

lumbar scoliosis) เป็นต้น 

นอกจากนี้ต้องวินิจฉัยแยกโรคกับโรคที่ท าให้เกิด vascular claudication, โรคปลาย

ประสาทอักเสบ (peripheral neuropathy) และพยาธิสภาพนอกข้อกระดูกสันหลัง เป็นต้น 

การรักษา 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ รักษาได้ผลดี

โดยวิธีโดยวิธีการไม่ผ่าตัด (conservative treatment) เช่นเดียวกับโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม

อื่นๆ ได้แก่ การให้ patient education, rest, activity modifications, medications, physical 

therapy, occupational therapy, acupuncture, injection therapy และ psychogenic support 

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด (Surgical treatment) มีข้อบ่งชี้ได้แก่ acute cauda equina 

syndrome, progressive neurologic deficit, failure of appropriate conservative treatment และ 

severe intolerable pain 

สาเหตุของการผ่าตัดส่วนใหญ่ของโรคนี้คือ การกดทับรากประสาท (nerve root 

compression) การรักษาคือ ผ่าตัดเอาพยาธิสภาพที่กดทับรากประสาทออก (decompression) 

โดยเทคนิคที่นิยมใช้คือ lumbar laminectomy และเมื่อมีหลักฐานว่าโรคนี้ท าให้เกิดภาวะความไม่

มั่นคงของข้อต่อกระดูกสันหลัง (spinal instability) การผ่าตัดคือ การเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง 

(lumbar spinal fusion) ไม่ว่าจะใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง (spinal instrumentation) ร่วมด้วย

หรอืไม่ก็ตาม 
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Lumbar laminectomy เป็นการผ่าตัดระบายความกดดัน (decompressive procedure) 

ภายในช่องกระดูกสันหลังส่วนเอว (มาจากค าว่า “ lamina” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ neural arch ของ

กระดูกสันหลัง รวมกับค าว่า ”-ectomy” ซึ่ง แปลว่า ตัดออก) พยาธิสภาพใดๆ ที่เป็นสาเหตุให้

ช่องกระดูกสันหลัง (spinal canal) ตีบแคบลง จะท าให้เกิดการกดทับรากประสาทส่วนเอว 

(lumbar nerve root) ได้แก่ หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (intervertebral disc degeneration), 

กระดูกงอก (ostephytes) ที่เกิดบริเวณ vertebral body และ facet joints, การหนาตัวของเอ็น

กระดูกสันหลัง (โดยเฉพาะ ligamentum flavum) และเอ็นรอบข้อฟาเซท (facet capsules) จะถูก

ตัดออก รวมทั้งภาวะการหลวมหรือไม่มั่นคงของข้อต่อกระดูกสันหลัง (spinal instability) จนเกิด

การเลื่อนของกระดูกสันหลัง (spondylolisthesis) โดยรวมจะท าให้เกิดการกดเบียดรากประสาท 

การผ่าตัด laminectomy จะท าเพื่อผ่าตัดเอาพยาธิสภาพเหล่านี้ออกไป ลดการกดเบียดราก

ประสาท และอาจต้องท าการเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง ( lumbar fusion หรือ arthrodesis) เพื่อ

เพิ่มความม่ันคงของกระดูกสันหลังสว่นเอวด้วย 

ผลการรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบด้วยวิธีการผ่าตัดได้ผลดี อาการ

ปวดหนัก ชา ร้าวลงขาจะดีขึ้นเกือบทันทีหลังผ่าตัด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า lumbar laminectomy 

เป็น surgery for leg pain ส่วนอาการปวดหลังตอ้งใชเ้วลาสักระยะ อาการของผู้ป่วยจึงมักจะดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

โรคข้อต่อกระดูกสนัหลังส่วนเอวเคลื่อน 

(LUMBAR SPONDYLOLISTHESIS) 

 

เป็นโรคที่เกิดจากการเลื่อนของกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งบนกระดูกสันหลังอีกปล้องหนึ่ง

(forward slippage of the one vertebra on the other vertebra) ท าให้โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

ลง เกิดการกดเบียดรากประสาท สาเหตุของการเลื่อนของกระดูกสันหลังมีหลายสาเหตุ แต่

สาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยวัยกลางคนหรือสูงอายุ คือ การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลัง 

(degenerative spondylolisthesis) และการแตกร้าวของส่วนที่เรียกว่า pars interarticularis 

(isthmic spondylolisthesis) 

 

สาเหตุ พยาธิสภาพ และการด าเนินโรค 

Wiltse และคณะ ได้แบ่ง spondylolisthesis ออกเป็น 6 ชนิดตามสาเหตุและพยาธิสภาพ

ของโรคดังนี ้

1. Dysplastic spondylolisthesis เกิดจากการเติบโตบริเวณข้อต่อกระดูกสันหลัง

ระหว่างปล้อง L5 และ S1 เจริญผิดปกติ จากการที่ปกติจะมีหน้าสัมผัสแบบ buttress ได้

เปลี่ยนแปลงเป็นหน้าสัมผัสแบบ frontal ท าให้เกิดการเลื่อนของ L5 ไปด้านหน้าต่อ S1 มักท าให้

เกิดอาการปวดหลังและปวดร้าวลงในเด็กและวัยรุ่น (รูปที่ 2.16) 

2. Isthmic (spondylolytic) spondylolisthesis เกิดจากพยาธิสภาพบริเวณส่วนของ 

posterior element ของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า pars interarticularis เกิดการรอยร้าวและแตกหัก

หรือที่เรียกว่า spondylolysis หากพยาธิสภาพนี้ท าให้เกิดการเลื่อนของปล้องกระดูกสันหลัง จะ

ถือว่าเป็น isthmic type (isthmus=รอยคอด หมายถึง pars interarticularis ซึ่งเป็นส่วนกระดูกที่

แคบ อยู่ระหว่าง articular facets) มักท าให้เกิดอาการปวดหลังและปวดร้าวลงในวัยรุ่นและวัย

กลางคน ระดับ L4-L5 พบได้บ่อยที่สุด (รูปที่ 2.17) 

3. Degenerative spondylolisthesis เกิดจากพยาธิสภาพที่มีความเสื่อมสภาพของ

หมอนรองกระดูกสันหลังและขอ้ต่อฟาเซท ท าให้เกิดภาวะความไม่มั่นคงของข้อตอ่กระดูกสันหลัง

จนเกิดการเลื่อนของกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งบนกระดูกสันหลังอีกปล้องหนึ่ง  มักท าให้เกิด

อาการปวดหลังและปวดร้าวลงในวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ระดับ L4-L5 พบได้บ่อยที่สุด 

4. Traumatic spondylolisthesis เกิดจากภยันตรายต่อ posterior element ของ 

spine ในบริเวณที่นอกเหนอืจาก pars interarticularis 
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5. Pathologic spondylolisthesis เกิดจากพยาธิสภาพต่างๆ ที่มีต่อส่วนของ 

pedicles, lamina หรอืส่วนอื่นๆ จนท าให้เกิดการเลื่อนของกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งบนกระดูกสัน

หลังอกีปล้องหนึ่ง เชน่ การตดิเชื้อ เนือ้งอก มะเร็ง โรคกระดูกพรุน เป็นต้น พบได้ไม่บ่อย 

6. Postsurgical spondylolisthesis การเลื่อนของกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งบน

กระดูกสันหลังอีกปล้องหนึ่งเกิดหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ตัดส่วนหมอนรองกระดูก

สันหลังและขอ้ต่อฟาเซตออกมากเกินไปขณะท า decompression 

  
รูปที่ 2.16 Dysplastic spondylolisthesis L5-S1 AP view “Napoleon’s hat sign” Lateral view 

พบว่า dysplastic L5-S1 facets ท าให้เกิด anterolisthesis, dome-shaped S1, trapezoid L5 

 

 
รูปที่ 2.17 Spondylolysis และ Isthmic (spondylolytic) spondylolisthesis 

(รูปภาพจาก Bernini PM. Spine. In Greene WB. Netter’s Orthopaedics. Philadelphia: Saunders 

Elsevier; 2006. p 281) 
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ลักษณะทางคลินิก 

ผู้ป่วยมีอาการปวดเอว ร้าวลงสะโพก ปวดร้าวลงขา ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง 

อาการปวดร้าวลงขาเป็นไปได้ทั้ง sciatica และ/หรือ intermittent neurogenic claudication อาการ

ชา และอ่อนแรงกล้ามเนื้อพบได้บ่อย ควรถามประวัติอาการชารอบทวารหนัก กลั้นอุจจาระ-

ปัสสาวะ 

การตรวจร่างกาย อาจพบจุดกดเจ็บ, stepping deformity บริเวณ LS-spine พบ 

hyperlordosis ของ upper LS-spine ร่วมด้วย paravertebral muscle spasm จ ากัดพิสัยการ

เคลื่อนไหว ผู้ป่วยบางรายมี hamstring tightness โดยผู้ป่วยอยู่ในท่าสะโพกและเข่างอ positive 

Straight-leg raising test การตรวจระบบประสาทอาจพบความผิดปกติขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่

ถูกกดทับ อาการดังกล่าวได้แก่ กล้ามเนือ้อ่อนแรง ชา การตอบสนองรีเฟลกซ์ช้า 

การตรวจทางภาพรังสี 

Plain X-rays of lumbosacral spine ท่า AP, lateral view พบความผิดปกติ เช่น ปล้อง

กระดูกสันหลังปล้องหนึ่งเลื่อนไปเมื่อเทียบกับอีกปล้องหนึ่ง (รูปที่ 2.18), loss of lumbar lordotic 

curve, narrowing of intervertebral disc space / facet joints / intervertebral foramen, 

osteophyte formation บริเวณposterior vertebral bodies และ facet joints เป็นต้น การส่งตรวจ

ท่า oblique view อาจพบ “broken collar” sign ของ pars interarticularis (รูปที่ 2.19) ซึ่งหมายถึง 

spondylolysis การส่งตรวจ lateral flexion-extension view จะช่วยประเมินภาวะความไม่มั่นคง

ของกระดูกสันหลัง (segmental spinal instability) ซึ่งเกิดจากการเลื่อนและการเสื่อมสภาพของ

ข้อตอ่กระดูกสันหลัง (รูปที่ 2.20) 

  
รูปที่ 2.18 Plain X-rays (ซ้าย) Isthmic spondylolisthesis (ขวา) Degenerative spondylolisthesis 



53 

 

  
รูปที่ 2.19 (ซ้าย) Plain X-rays Rt. oblique view พบ spondylolysis of L4 (ขวา) “Scotty dog” sign 

(รูปภาพจาก Wong DA, Transfeldt E. Spondylolysis and Spondylolisthesis. In Macnab’s Backache. 

4th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins ; 2007.p.98) 

  
รูปที่ 2.20 Isthmic spondylolisthesis (ซ้าย) Flexion X-ray (ขวา) Extension X-ray 

 

Meyerding’s classification of spondylolisthesis (รูปที่ 2.21) โดยแบ่ง superior endplate 

ของ lower vertebra ออกเป็น 4 ส่วน และได้แบ่ง degree of displacement ออกเป็น 5 grades 

ได้แก่ 

Grade I   : displacement 0%-25% 

Grade II  : displacement 25%-50% 

Grade III : displacement 50%-75% 

Grade IV : displacement 75%-100% 

Grade V  : displacement more than 100% (spondyloptosis) 

Grade I-II displacement ถือว่าเป็น low-grade spondylolisthesis และ Grade III-V ถือว่า

เป็น high-grade spondylolisthesis 
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รูปที่ 2.21 Meyerding’s grading of lumbar spondylolisthesis 

(รูปภาพจาก The Spine. In: Mihran O Tachdjian. Pediatric Orthopaedics. Vol. 2. 

Philadelphia: W.B. Saunders; 1972. p 1163) 

 

Lumbar myelography ใช้ในกรณีที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาท เช่น กล้ามเนื้อ

อ่อนแรง ชา และผลการรักษาไม่ดีขึ้นจากการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด สิ่งที่เห็นคือ filling defect ของ 

contrast media บริเวณ dural sac (central spinal canal stenosis) และ nerve root (lateral spinal 

canal stenosis) ทั้งในส่วน entrance zone, midzone และ exit zone การตรวจด้วย CT scan หลัง

ท า myelography จะช่วยใหข้้อมูลที่ละเอียดขึ้นโดยเฉพาะ bony compression 

MRI เป็น imaging of choice ในการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เห็นใน sagittal image (รูปที่ 2.22 A) 

คือโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบจนแทบมองไม่เห็น signal intensity ของ CSF บริเวณที่เกิด 

spondylolisthesis dural sac อาจถูกกดทับทางด้านหน้าจาก disc bulging & herniation, 

osteophytes และถูกกดทับทางด้านหลังโดย hypertrophic ligamentum flavum และ arthritic 

facet joints จำกภำพ parasagittal image จะพบการตีบแคบของ intervertebral foramen โดย

ระยะระหว่าง pedicle บน-ล่าง ลดลง อาจเห็น ligamentum flavum หรือ disc herniation เข้าไป

ใน foramen ภำพ axial image (รูปที่ 2.22 B) อาจสังเกตเห็น pars defect นอกจากนั้น จะเห็น

การตีบแคบของ central canal และ lateral canal จาก disc bulging, disc osteophytes ทาง

ด้านหน้าและจาก hypertrophic ligamentum flavum และ facet joints ทางด้านหลังโดยเฉพาะ

ระดับ disc level 
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   (A)     (B) 

รูปที่ 2.22 MRI findings of lumbar spondylolisthesis (A) Sagittal image (B) Axial image 

 

การวนิิจฉัยแยกโรค 

โรคที่มีอาการและอาการแสดงใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มโรคที่ท าให้เกิดการกดทับราก

ประสาทส่วนเอว เชน่ โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับรากประสาท (herniated nucleus 

pulposus) โรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ (degenerative spinal canal stenosis) และโรค

หลังคดเนื่องจากข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม (degenerative lumbar scoliosis) เป็นต้น 

นอกจากนี้ต้องวินิจฉัยแยกโรคกับโรคที่ท าให้เกิด vascular claudication, โรคปลายประสาท

อักเสบ (peripheral neuropathy) และพยาธิสภาพนอกข้อกระดูกสันหลัง เป็นต้น 

 

การรักษา 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย รักษาได้ผลดีโดยวิธีโดยวิธีการไม่ผ่าตัด (conservative 

treatment) เชน่เดียวกับโรคข้อตอ่กระดูกสันหลังเสื่อมอื่นๆ ได้แก่ การให้ patient education, rest, 

activity modifications, medications, physical therapy, occupational therapy, acupuncture, 

injection therapy และ psychogenic support 

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด (Surgical treatment) มีข้อบ่งชี้ได้แก่ acute cauda equina 

syndrome, progressive neurologic deficit, failure of appropriate conservative treatment, 

severe intolerable pain และ high-grade spondylolistehsis 

สาเหตุของการผ่าตัดส่วนใหญ่ของโรคนี้คือ การกดทับรากประสาท (nerve root 

compression) การรักษาคือ ผ่าตัดเอาพยาธิสภาพที่กดทับรากประสาทออก (decompression) 

โดยเทคนิคที่นิยมใช้คือ lumbar laminectomy และเมื่อมีหลักฐานว่าโรคนี้ท าให้เกิดภาวะความไม่
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มั่นคงของข้อต่อกระดูกสันหลัง (spinal instability) การผ่าตัดคือ การเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง 

(lumbar spinal fusion) ไม่ว่าจะใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง (spinal instrumentation) ร่วมด้วย

หรอืไม่ก็ตาม (รูปที่ 2.23) 

 

  
รูปที่ 2.23 แสดงภาพรังสีหลังผ่าตัด decompressive laminectomy & posterior instrumented 

fusion L4-L5 
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บทที่ 3 

การรกัษาโรคปวดหลังส่วนล่างโดยวิธีไม่ผ่าตัด 

(NONSURGICAL TREATMENT OF LOW BACK PAIN) 

 

ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 

หนว่ยโรคกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ท าให้เกิดอาการปวด

หลัง เป็นโรคที่มักดีขึ้นได้เอง (self-limiting disease) และผลการรักษาได้ผลดีโดยวิธีการไม่ผ่าตัด 

(nonsurgical treatment) การรักษาโดยวิธีการดังกล่าว ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย (patient 

education) การให้ผู้ป่วยพักการใช้งานหลังและคอยระมัดระวังการใช้หลังไม่ถูกวิธี (rest and 

controlled physical activity) การปรับเปลี่ยนกิจวัตร (activity modification) การใช้เครื่องพยุงหลัง 

(back support) การใชย้า (medications) และการท ากายภาพบ าบัด (physical treatment) หากการ

รักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดดังกล่าวไม่ประสพผลส าเร็จ การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดจะช่วยลด

อาการปวดหลัง ปวดร้าวลงขา ลดโอกาสของการเกิดทุกพลภาพ และช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ภายใต้การใช้ขอ้บ่งชีแ้ละระยะเวลาของการผา่ตัดที่เหมาะสม 

 

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย (Patient education) 

ขั้นตอนแรกของการรักษาโรคปวดหลัง คือ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ถึงสาเหตุ การ

ป้องกันอาการของโรคปวดหลัง รวมทั้งแนวทางการรักษา สาเหตุของโรคปวดหลังที่พบได้บ่อย 

ได้แก่ 

1. อิริยาบถหรือท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ กล้ามเนื้อบริเวณเอวถูกใช้งานจนเมื่อยล้า

เกินไป เช่น ก้มยกของหนัก นั่งท างานทั้งวัน ขับรถทางไกลเป็นประจ า ท างานเกี่ยวกับการขุด 

เจาะหรอืการสั่นสะเทือน เป็นต้น 

2. กล้ามเน้ืออักเสบและกลุ่มอาการปวดเน้ือเยื่อกล้ามเน้ือ เกิดความผิดปกติบริเวณ

กล้ามเนือ้หลังและเอวโดยตรง เชน่ เคล็ด ขัด ยอก จนถึงอาการอักเสบหรอืกล้ามเนือ้ฉีกขาด 

3. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน เกิดจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อช้ันนอกของหมอน

รองกระดูกสันหลัง (annulus fibrosus) แล้วท าให้เนื้อเยื่อช้ันในที่มีลักษณะคล้ายวุ้น (nucleus 
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pulposus) เคลื่อนออกมา ท าให้เกิดอาการปวดเอวอย่างเฉียบพลัน อาจปวดร้าวลงขาหากมีการ

ระคายเคืองตอ่เส้นประสาท 

4. ภาวะข้อเสื่อม พบในผู้ป่วยวัยกลางคนหรือสูงอายุ จากการที่มีการเสื่อมสภาพของ

ข้อตอ่ของกระดูกสันหลัง ผูป้่วยจะมีอาการปวดเอวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจมอีาการปวดร้าวลง

ขาจากการมกีระดูกงอกไปกดเบียดรากประสาท 

5. อันตรายบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว จากอุบัติเหตุทางการจราจร ตกจากที่สูง 

ท าให้กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อบริเวณเอวมีการยืดหรือฉีกขาด อาจรุนแรงถึง

กระดูกหักหรอืข้อเคลื่อน 

6. กระดูกพรุน เนื้อกระดูกที่บางลงหรือพรุนมากผิดปกติ โดยเฉพาะในหญิงวัยหมด

ประจ าเดือน ท าให้เกิดอาการปวดหลังและเอว ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดการยุบตัวของกระดูกสัน

หลัง หลังคอ่ม และตัวเตี้ยลง 

7. เน้ืองอกและการติดเชื้อต่อกระดูกสันหลัง เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง ต้องการ

การวินจิฉัยและการรักษาที่ถูกต้องอย่างเร่งด่วน 

การลดอาการปวดเอว 

1. พักผ่อนและงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดอาการปวดเอว โดยการนอนราบ หากนอน

หงายใหน้ าหมอนใบเล็กๆ สอดไว้ใต้เข่าทั้งสองข้าง (งอเข่า) หากนอนตะแคงให้กอดหมอนข้าง งด

การก้มยกของหนัก ขับรถทางไกล เนื่องจากท่าที่ท าให้เส้นประสาท sciatic หย่อนมากที่สุดคือ งอ

เข่าและงอสะโพก 

2. ประคบด้วยน้ าแข็งหรือน้ าร้อน ระยะแรก (24 ชม. แรก) ใช้น้ าแข็งห่อถุงพลาสติก

หรอืผา้ขนหนูวางบริเวณที่ปวด 10-20 นาที ปฏิบัติหลายๆ ครั้ง ระยะต่อมาใช้ผ้าชุบน้ าอุ่นประคบ

บริเวณแผ่นหลัง 

3. รับประทานยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนือ้ ยาลดการอักเสบ 

4. การท ากายภาพบ าบัด (Physical therapy) เพื่อให้หลังและเอวเคลื่อนไหวได้ดี และ

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ 
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การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการปวดเอว 

1. ระวังอิรยิาบถ เมื่อต้องยกของหนักควรให้หลังตรงตลอดเวลาและงอเข่าทั้งสองข้าง

แทน ไม่ควรก้มๆ เงยๆ มากและนานเกินไป หากนั่งขับรถทางไกลเป็นประจ า ควรหาจุดหยุดพัก

บ้าง 

2. ขณะท างาน ควรมีเก้าอีน้ั่งที่มพีนักพิงหลัง ความสูงพอเหมาะ ควรหาเวลาหยุดเพื่อ

พักออกก าลังกายบริเวณเอวและเคลื่อนไหว เปลี่ยนอิริยาบถ ไม่ใหอ้ยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป 

3. ลดความเครียดในชีวิตประจ าวัน จะช่วยบรรเทาอาการปวดหรือตึงของกล้ามเนื้อ

เอวได้ 

4. การพักผ่อน ควรมีการพักผอ่นที่เพียงพอ นอนบนที่นอนที่แข็งพอดี 

5. งดการสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจ า และลดน้ าหนักตัว เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีส่วน

ท าให้กระดูกสันหลังเกิดภาวะขอ้เสื่อม 

6. รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ กระดูกต้องการสารอาหารและแร่ธาตุ

ต่างๆ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสรา้งกระดูกและข้อให้แข็งแรง 

7. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนไหว 

สร้างความมั่นคงและแข็งแรง 

เมื่อไหร่ท่ีมีอาการปวดเอว แล้วควรพบแพทย์ (“Red Flag” signs) 

1. ปวดเอวอย่างรุนแรง ทานยาแก้ปวดหรอืพักผอ่น แล้วยังไม่หาย 

2. มีอาการปวด ชาร้าวลงขา กล้ามเนือ้อ่อนแรง บริเวณผิวหนังชา หมดความรู้สกึ 

3. กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะเองไม่ได้ 

4. มีไข้ เบื่ออาหาร น้ าหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว 

5. รักษาโดยการพัก เปลี่ยนอิรยิาบถ ทานยาและท ากายภาพบ าบัดเกิน 6 สัปดาห์หรือ 3 

เดือน แล้วอาการไม่ดีขึ้น 

Rest (controlled physical activity)  

การพักการใช้งานของหลัง ใช้เมื่อเกิด acute symptom on chronic lumbar spondylosis 

โดยการแนะน าให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงโรค การปฏิบัติตัว และการพยากรณ์โรค , จ ากัดอิริยาบถหรือ

กิจกรรมที่ท าให้เกิดอาการปวด (เช่น ขับรถนาน) หลีกเลี่ยงการใช้อิริยาบถท่าใดท่าหนึ่งเป็น

เวลานานๆ (เชน่ นั่งในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน ยกของหนักไม่ถูกวิธี ขับรถนานๆ เป็นต้น) 
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Immobilization with orthosis (lumbosacral support) 

ควรใช้ระยะสั้นๆ (ส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์) ในช่วงที่เกิด acute pain เท่านั้น และ

ค่อยๆ wean-off (รูปที่ 3.1) เนื่องจากการท า prolonged immobilization นอกจากไม่เกิดประโยชน์

แล้ว ยังท าให้เกิด weakness ของ back muscles ด้วย 

 
รูปที่ 3.1 Lumbar support ในการรักษา lumbosacral spondylosis 

 

Medications 

 Acetaminophen เป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นกลุ่มแรก มักได้ผลดีและมีผลข้างเคียง

น้อย ช่วยบรรเทาอาการปวดในระยะแรกๆ หรอืปวดไม่มาก 

 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ยากลุ่ม NSAIDs มีให้

เลือกใช้หลายกลุ่ม ได้ผลดีในการลดและบรรเทาการอักเสบ ลดอาการปวดจาก acute, painful 

degenerative disc disease ควรใช้ขนาดที่เหมาะสม ระยะเวลาที่สั้นๆ เนื่องจากผลข้างเคียงมีมาก 

โดยเฉพาะ GI symptoms, renal insufficiency, water retention, hypertension และ platelet 

dysfunction ควรหลีกเลี่ยงการใช้ต่อเนื่องยาวนานเกินกว่า 2-3 สัปดาห์ และอาจต้องติดตามการ

เกิดผลข้างเคียงกับผูป้่วยด้วย 

 Oral corticosteroids ออกฤทธิ์ลดขบวนการอักเสบ ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา สเตีย

รอยด์ในผู้ป่วยโรคปวดหลัง ได้แก่ symptomatic degenerative disc disease, severe acute 

lumbar radiculopathy หรือในผู้ป่วยบางรายที่ปฏิเสธการผ่าตัด หากพิจารณาใช้ ควรใช้ในช่วง 

acute, severe pain และใช้ช่วงเวลาสั้นๆ เช่นเดียวกับการใช้ NSAIDs เนื่องจากผลข้างเคียงมีมาก 

เช่น Cushing’s disease, fluid & electrolyte imbalance, hypertension, hyperglycemia & 

glucosuria, infection, peptic ulcer, hirsutism และ avascular necrosis เป็นต้น 
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 Analgesics ควรเลือกใช้ในกลุ่ม non-opiate analgesics เพื่อลดอาการปวดที่รุนแรง

และเฉียบพลัน ผลข้างเคียงที่ส าคัญโดยเฉพาะในกลุ่ม opioid คือ constipation, drowsiness, 

addiction และ respiratory depression 

 Tricyclic antidepressants (เช่น amitriptyline) ส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นต้องใช้ มี

การศึกษาพบว่า 46% ของผู้ป่วยที่ใช้ amitryptyline ช่วยลดการใช้ analgesic drugs แต่ไม่ได้ 

improve activity levels 

 Muscle relaxants (เช่น carisoprodol, chlorzoxanzone, methocarbamol, 

orphenadrine, diazepam, cyclobenzaprine) ช่วยลดอาการ back spasm จาก back pain 

ได้ ควรใช้ในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากผลข้างเคียงได้แก่ CNS depression, dizziness, drowsiness, 

nausea, respiratory depression 

 

กายภาพบ าบัด (Physical therapy) ในผู้ป่วยปวดหลัง 

Therapeutic exercise 

ปัจจุบันการศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นศึกษาแบบ RCTs ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบการออกก าลัง

กายเฉพาะเพื่อมุ่งเน้นความแข็งแรงความทนทานและความยึดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและหน้า

ท้องส่วนลึก สามารถลดอาการปวดหลัง improve physical functionและป้องกันความบกพร่อง

ทางกาย (Disability) ในกลุ่มผู้ป่วยปวดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลของการออกก าลัง

กายยังคงอยู่เป็นการป้องกันไม่ใหเ้กิดการปวดหลังซ้ า 

 รูปแบบการออกก าลังกายจ าเพาะที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันในกลุ่มผู้ป่วยปวดหลัง  คือ 

Specific spinal stabilization exercise เป็นการออกก าลังกายที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการท างานของ

กล้ามเนือ้หลังสว่นล่างให้มีความแข็งแรง ความทนทานและความสามารถในการควบคุมการทรง

ท่าของกระดูกสันหลังให้ถูกต้องใกล้เคียงตามกายวิภาคศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่กล้ามเนื้อ Multifidus 

และ Transversus abdominis ซึ่งกล้ามเนือ้กลุ่มดังกล่าว มักท างานเสริมกับ กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 

(Pelvic floor) และการหายใจเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวและอุ้ง

เชิงกรานแบบปล้องต่อปล้อง เป็นการรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้อยู่ใน neutral position

ป้องกันภาวะบาดเจ็บได้ง่ายจากการท ากิจกรรมตา่งๆ ในชีวติประจ าวัน (รูปที่ 3.2) 

ท่ากายบริหารส าหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง 

 

ท่าที่ 1 

ท่าเริ่มต้น 

นอนคว่ า ใช้ผ้ารองที่หน้าผาก แขนทั้งสอง

ข้างเหยียดขึน้เหนอืศรีษะ 
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ท่าบริหาร 

หายใจเข้าออกตามปกติโดยให้หายใจเข้า

ท้องป่อง ขณะหายใจออกให้แขม่วท้อง 

เสมือนว่าดึงสะดือขึ้นชิดกระดูกสันหลัง 

แขมว่ค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-5) แล้วปล่อย 
 

 

ท่าที่ 2 

ท่าเริ่มต้น 

นอนคว่ า ใช้ผ้ารองที่หน้าผาก แขนทั้งสอง

ข้างเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ จัดให้ข้อศอกอยู่

ระดับไหล่ 

 

 

ท่าบริหาร 

ยกหน้าอกขึ้นจากเตียงโดยใช้ศอกยันตัวขึ้น

ให้หลังเหยียด ยกค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-5) 

แล้วค่อยๆ ปล่อยตัวลง 
 

 

ท่าที่ 3 

ท่าเริ่มต้น 

ท่าคลาน แขนเหยียดให้ต าแหน่งมือตรงกับ

ข้อไหล่และเขา่ตรงกับข้อสะโพก ลงน้ าหนักที่

มอืและเข่าเท่าๆ กัน  

 

ท่าบริหาร 

หายใจเข้าออกตามปกติโดยให้หายใจเข้า

ท้องป่อง ขณะหายใจออกให้แขม่วท้อง 

เสมือนว่าดึงสะดือขึ้นชิดกระดูกสันหลัง 

แขมว่ค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-5) แล้วปล่อย 
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ท่าที่ 4 

ท่าเริ่มต้น 

นอนหงายชันเข่า ใช้ผ้าหรือหมอนรองศีรษะ 

แขนทั้งสองข้างเหยียดข้างล าตัว 

 

ท่าบริหาร 

หายใจเข้าออกตามปกติโดยให้หายใจเข้า

ท้องป่อง ขณะหายใจออกให้แขม่วท้อง 

เสมือนว่าดึงสะดือเข้าชิดกระดูกสันหลัง 

แขมว่ค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-5) แล้วปล่อย  
 

 

ท่าที่ 5 

ท่าเริ่มต้น 

นอนหงายชันเข่า ใช้ผ้าหรือหมอนรองศีรษะ 

แขนทั้งสองข้างเหยียดข้างล าตัว 

 

ท่าบริหาร 

ยกสะโพกขึ้ นจาก เตี ย ง  ออกแรงจาก

กล้ามเนื้อก้นเพื่อเหยียดข้อสะโพกให้ล าตัว

อยู่ในแนวตรง ค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-5) 

แล้วค่อยวางสะโพกลงช้าๆ 
 

 

 

ท่าที่ 6 

ท่าเริ่มต้น 

นอนหงายชันเข่า ใช้ผ้าหรือหมอนรองศีรษะ 

มอืประสานที่ท้ายทอย 

 

ท่าบริหาร 

1. หายใจเข้าออกตามปกติโดยให้หายใจ

เข้าท้องป่องขณะหายใจออกให้แขม่ว

ท้อง เสมอืนว่าดึงสะดือเข้าชิดกระดูกสัน

หลัง 
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2. ยกศรีษะขึน้ เกร็งค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-

5) แล้วค่อยปล่อยศีรษะลงช้าๆ 

 

 

ท่าที่ 7 

ท่าเริ่มต้น 

นอนหงายชันเข่า ใช้ผ้าหรือหมอนรองศีรษะ 

มอืประสานที่ท้ายทอย 

 

ท่าบริหาร 

1. หายใจเข้าออกตามปกติโดยให้หายใจ

เข้าท้องป่อง ขณะหายใจออกให้แขม่ว

ท้อง เสมือนว่าดึงสะดือขึ้นชิดกระดูกสัน

หลัง 

 

2. เหยียดเข่าข้างหนึ่งขึ้นให้สุด หรือถึงจุดที่

ตึง ยืดค้างไว้ 5 วินาที (นับ 1-5) แล้ว

ค่อยปล่อยขาลงช้าๆ กลับสู่ท่าชันเข่า

ดังเดิม 

รูปที่ 3.2 แสดง Therapeutic exercise ส าหรับ Chronic low back pain disorders 

 

Traction (การดงึหลัง) 

เป็นการดึงเพื่อให้เกิด vertebral separation ลดการระคายเคืองต่อเส้นประสาท 

ผลการรักษาส่วนใหญ่ให้ประโยชน์ในการลดอาการปวดเอวและปวดขาได้ดี การศึกษาส่วนใหญ่ 

(systemic review) ให้ความเห็นว่า traction เพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

รักษาผู้ป่วย LBP ดังนั้นการรักษาควรท าร่วมกับ physical modality อย่างอื่น เช่น Ultrasound 

Exercise , Behavioral therapy พบว่าให้ผลการรักษาอย่างมปีระสิทธิภาพ (รูปที่ 3.3) 
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รูปที่ 3.3 Lumbar traction 

Ultrasound 

 การใช้ ultrasound intensity ประมาณ 0.1 – 2.5 wlcm2 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง 

musculoskeletal condition มักได้ผลในกลุ่มที่เป็น acute และ subacute condition เป็นการลด 

inflammation ส่งผลให้อาการปวดลดลง ในกลุ่มผู้ป่วยที่ปวดหลังเรื้อรังการให้ Ultrasound อย่าง

เดียวมักไม่ได้ผล ควรใช้ร่วมกับ traction, exercise หรือ behavioral therapy เนื่องจากผลของการ

ท า ultrasound เป็น transient effect เมื่อเทียบกับ exercise ที่ให้ผลการรักษาทั้ง short and long 

term effects 

 

Massage 

 เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย โดยการศึกษากลุ่มหนึ่งเชื่อว่าน่าจะได้ผลในการรักษาอาการ

ปวดหลัง ถึงแม้ผลของการนวดเป็นแบบบรรเทาช่ัวคราวหรือระยะสั้นๆ (transient effect) แต่ใน

การศกึษาอีกกลุ่มพบว่าผลของการนวดไม่แน่ชัดว่าช่วยลดปวดในคนไข้ LBP 

 

Spinal mobilization  

 เป็นการขยับข้อต่อด้วยมือด้วยระดับที่ปลอดภัยในระดับข้อต่อที่มี  hypomobility 

การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าเป็นวิธีการที่ได้ผล โดยพบว่าการท า Spinal mobilization ร่วมกับการ

รักษาด้วยวิธีอื่นๆ เชน่ exercise, ultrasound, education ให้ผลการรักษาที่มปีระสิทธิภาพ 

 

Electrotherapy 

 เป็นการใชก้ระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปบริเวณที่ปวด ส่งผลให้เกิด analgesia สามารถบรรเทา

อาการปวดได้แม้จะช่ัวคราว แต่มักใช้ร่วมกับ ultrasound , exercise หรือความร้อนตื้น เช่น แผ่น

ร้อน (Masher 2004 , Carrie 2005) 
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Ambulatory aids 

การใชเ้ครื่องช่วยพยุงเดิน อาจมคีวามจ าเป็นในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการปวด ยังทรงตัวได้ไม่

ดี หรอืหลังการท าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อป้องกันการหกล้ม (รูปที่ 3.4) 

 
รูปที่ 3.4 Ambulatory aids (Walker) 

 

Injection Therapy (Steroid injection) 

 Epidural steroid injection 

 เป็นหัตถการที่แพทย์ฉีดยาต้านการอักเสบ เข้าไปใน epidural space ระดับ lumbosacral 

spine (รูปที่ 3.5) จุดประสงค์เพื่อลดอาการอักเสบจากการที่รากประสาทถูกกดทับทั้งสองข้าง 

อาจพิจารณาใช้ในผู้ป่วย lumbar spinal canal stenosis with radiculopathy ที่มีอาการน้อย 

รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการมากแต่ไม่สามารถผ่าตัดได้จาก severe medical comorbidities อย่างไรก็

ตาม ควรกระท าโดยแพทย์ที่มปีระสบการณเ์ท่านั้น เนื่องจากโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง 

Selective nerve root block 

เป็น therapeutic diagnosis ที่แพทย์ท าการฉีดสารทึบรังสี และยาชาเฉพาะที่ร่วมกับ 

steroid เข้าไปที่บริเวณ intervertebral foramen โดยตั้งใจให้สารดังกล่าวเข้าไปอยู่ใกล้ epidural 

space และ dorsal root ganglion เป็นวิธีที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีอาการ radiculopathy จาก 

nerve root inflammation ขณะที่ฉีดสารทึบรังสี ผู้ป่วยจะมีอาการปวดร้าวเหมือนที่ เป็น 

concordant pain และเมื่อฉีดยาชาร่วมกับ triamcinolone (local steroid) แล้วอาการปวดจะดีขึ้น 

(รูปที่ 3.6) 
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รูปที่ 3.5 Epidural Steroid Injection 

(รูปภาพจาก Mathews JA, Mills SB, Jenkins VM, et al. Back pain and sciatica: controlled trial 

of manipulation, traction, sclerosant and epidural injections. British J. Rheumatol. 1987; 26: 

p.416-23) 

  

  
 

รูปที่ 3.6 Selective Nerve Root Block (SNRB) 

(รูปภาพจาก van Tulder MW, Koes BW, Bouter LM. Conservative treatment of acute and 

chronic nonspecific low back pain. A systematic review of randomized controlled trials of the 

most common interventions. Spine, 1997; 22: p 2128-56) 
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บทที่ 4 

การรักษาโรคปวดหลังส่วนล่างโดยวิธผี่าตัด 

(SURGICAL TREATMENT OF LOW BACK PAIN) 
 

ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 

หนว่ยโรคกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

โรคของกระดูกสันหลังส่วนเอวส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรคข้อต่อกระดูกสันหลั งเสื่อม 

(Lumbar spondylosis) มักรักษาได้ผลดีโดยวิธีไม่ผ่าตัด เช่น การให้ยา, การท ากายภาพบ าบัด, 

การใช้เครื่องพยุงหลัง, การฉีดยาแก้อักเสบเฉพาะที่, การฝังเข็ม, การดึงหลัง เป็นต้น การรักษา

โดยการผ่าตัด จะใช้ในกรณี ดังนี้ 

1. เกิดการกดทับรากประสาทอย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมการท างานของระบบ

ปัสสาวะ และอุจจาระได้ (bowel- bladder dysfunction) หรือที่เรียกว่า cauda equina 

compression syndrome 

2. เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงและรวดเร็วมาก รวมทั้งอาการชาด้วย 

(severe, progressive neurological deficit) 

3. ล้มเหลวจากการรักษาโดยการไม่ผ่าตัด อย่างน้อย 3 – 6 เดือน (failure of 

nonoperative treatment) 

4. อาการปวดรุนแรงจนไม่สามารถท างาน หรอืด ารงชีวติประจ าวันได้ (intolerable pain) 

 

หลักการรักษาโดยการผ่าตัดในโรคกระดูกสันหลัง (Principle of surgical 

treatment) 

 เมื่อพยาธิสภาพใดๆ ท าให้เกิดการกดทับรากประสาทเกิดขึ้น (neural compression) การ

รักษาโดยการผ่าตัดคือ ต้องพยายามตัด หรือน าเอาสิ่งที่กดทับอยู่น้ันออกไป (neural 

decompression) ซึ่งการผ่าตัด Laminectomy เป็นหนึ่งในวิธีนั้น โดยเป็น posterior approach ซึ่ง

แพทย์สว่นใหญ่คุ้นเคย และนิยมใชก้ัน 

 เมื่อแพทย์ประเมินพบว่า เกิดภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง (spinal segmental 

instability) ทั้งก่อนผ่าตัดหรือขณะผ่าตัดไม่ว่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังหรือ

ข้อต่อต่างๆ, เนื้องอก, การติดเชื้อ, กระดูกหักหรือข้อเคลื่อน อาจต้องผ่าตัดเชื่อมข้อ (fusion) 

เพื่อท าให้กระดูกที่ไม่มั่นคงต่อระบบประสาท กลับมามีความมั่นคง (stable) อีกครั้ง ซึ่งจะท าให้
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ผูป้่วยไม่เจ็บปวดและไม่มีการกดทับระบบประสาท แตข่้อเสียของการผ่าตัดเชื่อมข้อต่อกระดูกสัน

หลัง คือ เมื่อขอ้ต่อดังกล่าวเชื่อมติดกันแล้ว (union) จะเกิดการจ ากัดพิสัยการเคลื่อนไหว และส่ง

แรงกระท าต่อกระดูกสันหลังระดับข้างเคียงมากขึ้น (adjacent segment degeneration) อาจ

เรียกว่า “fusion disease” ในทางตรงกันข้าม หากข้อที่เชื่อมไม่ติด (nonunion) ผู้ป่วยอาจกลับมามี

อาการปวดเอว ปวดขา อ่อนแรงกล้ามเนื้อ ชา เหมือนเช่นก่อนผ่าตัดได้ การผ่าตัดเชื่อมข้อ 

(Fusion หรือ Arthrodesis) อาจท าโดยใช้กระดูกมาเชื่อมข้อต่อให้อยู่นิ่ง (ที่เรียกว่า “การปลูก

กระดูก”หรือ “bone grafting”นั่นเอง) โดยไม่ใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง (non-instrumented 

fusion) หรอืใช้โลหะดามกระดูกสันหลังรว่มด้วยก็ได้ (instrumented fusion) 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อกระดูกสันหลังเทียม (lumbar arthroplasty) ได้แก่ การ

ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเทียมชนิดบางส่วนหรือทั้งหมด (partial or total 

disc arthroplasty) และการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อต่อฟาเซต (total facet arthroplasty) มีจุดประสงค์

เพื่อลดข้อเสียของ fusion disease รวมทั้งคงสภาพการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกสันหลังส่วน

เอวหลังการผ่าตัด (preserved motion) อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลการรักษาของการผ่าตัด lumbar 

arthroplasty ยังได้ผลไม่ดีหรือยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ว่าดีกว่าการผ่าตัดเชื่อมข้อ

ต่ออย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้ง implant ยังมีราคาแพงและเกิดผลแทรกซ้อนบางอย่างซึ่งหากต้อง

ได้รับการแก้ไข อาจเป็นอันตรายถึงชีวติ 

 

การผ่าตัดโรคข้อต่อกระดูกสันหลัง เสื่อมโดยวิธีดั้ ง เดิม (Conventional 

Technique) 

 เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวดั้งเดิม เพื่อลดการกดทับรากประสาท ที่นิยม

ใช้กันมากที่สุด คือ lumbar laminectomy กล่าวคือ แพทย์จะใช้ posterior approach (ผู้ป่วยนอน

คว่ าหรือนอนตะแคง) ใช้ standard midline longitudinal incision ในระดับที่จะท าการผ่าตัด ท า 

subperiosteal dissection และท าการตัดกระดูกส่วน spinous process, lamina และ articular facet 

บางส่วน รวมทั้งพยาธิสภาพที่กดทับรากประสาทออกไป ซึ่งได้แก่ หมอนรองกระดูกสันหลังที่

แตก (nuclear materials) กระดูกงอก (osteophyte) และเอ็นกระดูกที่หนาตัวออก (hypertrophic 

ligamentum flavum) เพื่อลดการกดทับรากประสาท 

การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (Preoperative evaluation) 

 หลังจากซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้ว แพทย์จะส่งตรวจภาพรังสี (Plain X-

rays) อย่างน้อย 2 ท่า ได้แก่ AP view และ lateral view บางครั้งอาจเพิ่มท่าข้าง (oblique view) 

และท่าก้ม-เงย (flexion-extension view) หากแพทย์พบอาการและอาการแสดงของการกดทับ

รากประสาท แพทย์จะเพิ่มการตรวจ Lumbar myelography หรอื MRI ร่วมดว้ย 
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 หากในขณะผ่าตัดแพทย์ต้องการถ่ายภาพ X-rays เพื่อยืนยันต าแหน่ง หรือระดับของ

กระดูกสันหลังที่ผ่าตัด หรือตรวจดูต าแหน่งของโลหะยึดตรึงกระดูก แพทย์จะส่ง intraoperative 

X-rays หรอืขอเจ้าหนา้ที่ห้องผา่ตัดเตรียม intraoperative fluoroscopy 

การจัดท่าผู้ป่วยขณะผ่าตัด (Patient positioning) (รูปที่ 4.1) 

 มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากการจัดท่าผู้ป่วยในท่านอนคว่ า (prone position) จะใช้ 

laminectomy frame หรือไม่ก็ได้ (หากไม่ใช้ frame ดังกล่าวก็อาจใช้ผ้าก้อน 2 ก้อนพาดขวางใน

ส่วนหน้าอกและสะโพกบริเวณ ASIS บางสถาบันอาจใช้ Jackson’s table ซึ่งมี 4 blosters ยัน

บริเวณจุดกดทับดังกล่าวก็ได้) ควรจัดท่าให้หน้าท้องลอย ไม่มีการกดทับ (abdomen hang free) 

เพื่อลดการเสียเลือดขณะผ่าตัด หากการผ่าตัดจ าเป็นต้องใส่โลหะยึดตรึงกระดูก ควรจัดท่าให้

หลังมี lordotic curve ที่ด ีสะโพกและเข่าอยู่ในท่างอ (kneeling position) หนุนปุ่มกระดูก (padding 

of bony prominence) เช่น ต าแหน่ง ASIS, chest, knee รวมทั้งeye ball แขนของผู้ป่วยกางออก 2 

ข้าง แต่ไม่ควรมากจนเกินไป แพทย์ควรเป็นผู้จัดท่าผู้ป่วย จัดต าแหน่ง แสงไฟผ่าตัด ก่อนเริ่มลง

มือผ่าตัด และแพทย์ควรให้วิสัญญีเริ่มให้ prophylaxis antibiotics ก่อนลงมีด 5 -10 นาที และ 

identify ผูป้่วยครั้งสุดท้าย (time – out) เสมอ 

 

 
รูปที ่4.1 แสดงการเตรยีม (positioning) ผูป้่วยขณะผ่าตัด Lumbar laminectomy 

 

เทคนิคการผ่าตัด Lumbar Laminectomy (Technique of surgical decompression) 

 หลังจากเตรียมบริเวณผ่าตัด (preparation) ให้สะอาด (sterile) และปูผ้า (draping) แล้ว 

ก่อนลงมดี แพทย์จะคล าหาต าแหน่ง surgical landmarks ที่สัมพันธ์กับระดับของกระดูกสันหลังที่

จะผ่าตัด เทียบกับภาพ X-rays (ที่คล าได้ เช่น iliac crests, PSIS, spinous process) หากไม่แน่ใจ 

แพทย์จะใช้ intraoperative X-rays หรอื fluoroscopy ก็ได้เพื่อหาต าแหน่งผา่ตัดให้ถูกต้อง 
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 Surgical incision ใช้ midline longitudinal incision เหนือต่อระดับที่ต้องการผ่าตัดโดยใช้

มีด No.10 จากนั้นใช้ electrocautery ตัดผ่าน lumbodorsal fascia ในแนวกลาง ผ่าน supraspinous 

ligament ลงไปจนถึง spinous process ใช้ Gelpi retractors เป็น self-retractors ในขั้นตอนนี้ 

 Surgical exposure ท าการเลาะกล้ามเนื้อให้ชิดกระดูก (subperiosteal dissection) โดย

ใช้ Cobb elevator หรือ dissector ชนิดอื่นๆ ร่วมกับ electrocautery โดยหลีกเลี่ยงการตัดผ่าน

กล้ามเนื้อ (เนื่องจากท าให้เกิด intramuscular bleeding) โดยผ่าตัดเปิดให้เห็น spinous process, 

lamina และ facet joints โดยพยายามสงวน facet capsules เอาไว้ในกรณีทีจะไม่ได้ท าการผ่าตัด

เชื่อมข้อ ในกรณีที่แพทย์จะผ่าตัดเชื่อมข้อ โดยเฉพาะ posterolateral fusion ด้วย (หรือ 

intertransverse process fusion) อาจต้อง expose ไปจนถึง pars interarticularis และ transverse 

process ทั้ง 2 ข้าง ขณะ expose อาจพบ bleeding ได้ โดยเฉพาะจาก parafacetal arteries ที่

รอบๆ facet joints และ pars interarticularis (รูปที่ 4.2) 

 

 
รูปที ่4.2 แสดง surgical exposure ในผู้ป่วยที่ท าการผา่ตัด Lumbar laminectomy 

 

 แพทย์จะใช้ bipolar electrocautery ในการหยุดเลือดออก เมื่อ expose ได้ระดับที่ต้องการ

แล้ว แพทย์จะท าการยืนยันโดยใช้ lateral X-rays หรอื fluoroscopy อีกครั้ง 

 Decompression procedure เมื่อทราบระดับที่ต้องการผ่าตัดแล้ว ขอยกตัวอย่าง L3 –

L5 decompression แพทย์จะใช้ Bone cutter ตัด spinous process บนและล่างต่อระดับที่ต้องการ

ท าการผ่าตัด โดยอาจเหลือบางส่วน เช่น inferior half ของ spinous process ของ L3 และsuperior 

half ของ spinous process ของ L5 ไว้บางส่วน เพื่อเป็นที่ยึดเกาะของ spinous ligament (ช่วยคง

สภาพ stability และลดอัตราการเกิด postoperative kyphosis) (ในกรณีที่จะท า total L5 

laminectomy ก็อาจตอ้งตัด L5 spinous process ออกทั้งหมด) แล้ว remove spinous process โดย

ใช้ bone rongeur แพทย์จะพยายาม identify แล้วใช้ curet หรือ freer elevator เลาะ insertion 

CEPHALAD CAUDAD 
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ของ ligamentum flavum จาก undersurface ของ inferior edge ของ caudal lamina (ในที่นี ้

หมายถึง ขอบล่างของ L5 lamina) เพื่อเข้าหา central spinal canal 

 Central Canal Decompression การตัด lamina จะเริ่มจากบริเวณ central canal ก่อน 

เนื่องจาก ligamentum flavum จะไม่ชิดกันตรงกลาง (พอมีช่องว่างให้ laminectomy rongeur หรือ 

kerrison rongeur เข้าไป) เป็นต าแหน่งที่ตีบแคบน้อยที่สุด และตีบทีหลังสุด การตัดด้วย Kerrison 

rongeur จะเริ่มจากส่วนท้ายไปหัว (caudal-to-cephalad direction) ตัดส่วนของ lamina, 

ligamentum flavum ในแนว midline จนเห็น dural sac การ decompress ส่วนของ central canal 

จะตัดกระดูกเป็นร่องจนเห็นขอบด้านข้างทั้งสองของ dural sac การตัด lamina ออกไปทางด้าน

ข้างทั้งสอง ควรระมัดระวังไม่ให้ตัดส่วนของ facet joints ออกไปมากเกินกว่า 50% (เนื่องจากจะ

ท าให้เกิด postoperative instability) รวมทั้งไม่ควรตัดส่วนของ pars interarticularis จนหมดเพราะ

จะเกิด spondylolisthesis ตามมาภายหลัง (ในกรณีที่ไม่ได้วางแผนท า fusion procedure ร่วมดว้ย) 

 ขณะท าการตัด lamina, facet joints, pars interarticularis เพื่อ decompress ส่วน central 

canal แพทย์จะใช้ freer elevator ป้องกัน dural sac ไม่ให้เกิดอันตรายจาก instrument ทิ่มแทง 

หรือจากขอบกระดูกที่แหลมคม ตัด dural sac จนฉีกขาดได้ หากเกิดการฉีกขาด (dural tear) 

แพทย์จะท า direct primary repair ทันที โดยมักใช้ non absorbable suture เช่น atraumatic silk 

6/0 เย็บซ่อม 

 Adequate central canal decompression จะต้องเห็นว่าไม่มีส่วนใดของ dural sac ถูกกด

ทับจากทั้ง bone, osteophyte และ ligamentum flavum (รูปที่ 4.3) 

 

 
รูปที่ 4.3 แสดงการผา่ตัด Decompressive laminectomy ที่ระดับ L5-S1 ในผู้ป่วย degenerative 

lumbar spinal canal stenosis 

CEPHALAD CAUDAD 
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 Lateral Canal Decompression 

 ผู้ป่วยที่มีหลักฐานพบว่า เกิด stenosis ของ lateral spinal canal จะต้องท า lateral canal 

decompression เพื่อ free nerve root ร่วมดว้ย 

1. Decompression of the entrance zone พยาธิสภาพที่ท าให้เกิดการตีบแคบของ 

entrance zone (หรือ lateral recess, subarticular zone) ได้แก่ osteophytes จาก facet joints, 

hypertrophic ligamentum flavum, posterolateral disc herniation หรือแม้กระทั่ง fibrous tissue 

จาก pars defect (ในโรค spondylolysis หรอื isthmic spondylolisthesis) 

 แพทย์จะใช้ Kerrison rongeur หรือ ostetome ตัด facet joints บางส่วน (ไม่เกิน 50%) 

รวมทั้ง osteophytes และ ligamentum flavum ออกจนมองเห็น nerve root ส่วนที่ก าลังแยกออก

จาก dural sleeve หากพบว่ามี posterolateral disc bulging หรือ herniation อาจพิจารณาท า 

discectomy ร่วมด้วย ต าแหน่งนี้มักเกิด bleeding จาก epidural venous plexus แพทย์จะท าการ

หยุดเลือดโดยใช้ cottonnoids, suction และbipolar electrocautery 

2. Decompression of the mid zone ต าแหน่ง mid zone ได้แก่ ส่วนของ spinal canal ที่

อยู่ anterior ต่อ pars interarticularis และ inferior ต่อ pedicle (จึงเรียกว่า Pedicle zone) ซึ่งจะ

รวม intervertebral foramen พยาธิสภาพที่ท าให้เกิดการตีบแคบของ mid zone ได้แก่ 

osteophytes จาก facet joints, hypertrophic ligamentum flavum, foraminal disc herniation 

รวมถึงการที่ disc height loss มากๆ จนท าให้ pedicle ระดับบน-ล่าง มาใกล้กัน ท าให้ 

intervertebral foramen ตีบแคบลง 

แพทย์จะใช้ Kerrison rongeur ขนาดเล็กลง หรือ osteotome เฉียงตัด facet joints 

(โดยเฉพาะ superior articular process ของ vertebra ระดับล่าง) ที่โตขึ้นและเกิด osteophytes 

ตามแนวทางเดินของ nerve root (เพื่อป้องกันอันตรายจากการตัด nerve root หรือ dural tear) 

ตัด hypertrophied flavum และ discectomy (หากพบร่วม) แพทย์จะหลีกเลี่ยงการตัด pars 

interarticularis ออกทั้งหมด (ใช้ undercut technique แทน) แพทย์อาจใช้ nerve hook หรือ probe 

ทดสอบเข้าไปใน foramen เพื่อให้แนใ่จว่าไม่มกีารกดทับหลงเหลอือยู่ 

3. Decompression of the exit zone ท าไม่บ่อยนัก อาจต้องตัดบางส่วนของ superior 

articular process ออกไปบางส่วน เพราะอาจกดทับ nerve root บริเวณนี้ การท า exit zone 

decompression อาจท าได้จากทางด้าน lateral aspect ของ facet joints เข้ามาด้านใน ที่เรียกว่า 

transforaminal approach ซึ่งอาจเสี่ยงตอ่การท า total facetectomy และต้องการ fusion ในที่สุด 

 

Lumbar Discectomy 

 โรค Herniated nucleus pulposus (HNP) หรือ “soft disc” herniation ที่ไม่ตอบสนองต่อ

การรักษาที่ไม่ผ่าตัด การผ่าตัด Open discectomy ยังเป็นการรักษาที่ได้ผลดี หากผู้ป่วยมี leg 
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pain ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น การท า surgical exposure อาจมุ่งตรงไปด้านนั้นด้านเดียว (ใช้ special 

retractors) ท าการตัด inferior part ของ superior lamina และsuperior part ของ inferior lamina 

(interlaminar approach ต่อ disc levelนั้นๆ) รวมทั้ง medial facetectomy บางส่วน ตัด 

ligamentum flavum เข้าไป มองหา nerve root ที่ถูกกดเบียดก่อน ใช้ nerve root retractor ดึงรั้ง 

nerve root เบาๆ ให้หลบจาก disc ที่กดจากทางด้านหน้า ใช้ bipolar electrocautery จี้เส้นเลือดที่

อยู่รอบๆ herniated disc และน า cottonnoid มา pack ป้องกัน dural sac และnerve root ใช้มีด No 

15 ตัด annulus เป็นวงกลม (annulotomy) หันใบมีดออกจาก nerve root เสมอ แล้วใช้ pituitary 

rongeur จับ nuclear materials ออกมา (รูปที่ 4.4) พยายามใช้ angle rongeur จับ nuclear 

materials ออกมาให้มากที่สุด เพื่อป้องกัน recurrent disc herniation ขั้นตอนทั้งหมดนี้อาจ

เรียกว่า Foraminotomy with discectomy 

 หากผู้ป่วยเกิด leg pain ทั้ง 2 ข้าง หรือเกิด central disc herniation หรือ cauda equina 

compression syndrome ต้องท า bilateral laminectomy with discectomy กรณีที่ remove disc 

ออกมาก หรือเกิด disc sequestration (nuclear material หลุดเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของ spinal 

canal) ท าให้ต้องท า massive laminectomy อาจต้องพิจารณา fusion procedure ร่วมด้วย 

(intraoperative instability) 

 

 
รูปที่ 4.4 Conventional lumbar discectomy (disc removal) 
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การผ่าตัดเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว (LUMBAR SPINAL FUSION) 

 ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง (ในกรณีที่ใช้ร่วมกับการผ่าตัด 

decompressive lumbar laminectomy) 

 ข้อบ่งช้ีก่อนผา่ตัด (Preoperative criteria) 

1. Degenerative spondylolisthesis 

2. Degenerative scoliosis with spinal stenosis 

3. Recurrent spinal stenosis at the same segment 

4. Adjacent segment stenosis 

 ข้อบ่งช้ีขณะผา่ตัด (Intraoperative criteria) 

1. Radical discectomy 

2. Excessive resection of the facet joints 

 

Bone grafting (การปลูกกระดูก) 

 เทคนิคการปลูกกระดูก ที่ใช้กันมากที่สุดคือ การใช้ autograft แหล่งต่างๆ ที่ใช้เก็บ 

(harvest) autograft คือ local bone graft จาก spinous process และ lamina ที่ถูกตัดออก, 

posterior superior iliac spine ซึ่งมักจะให้ corticocancellous graft ที่มีคุณภาพดีที่สุด, fibula 

bone นิยมใชเ้ป็น structural bone graft 

 

Techniques of lumbar fusion (arthrodesis) 

1. Posterior spinal fusion 

2. Posterolateral (intertransverse) fusion 

3. Interbody fusion 

 Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF) 

 Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) 

 Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) 

 Extreme Lateral (Direct Lateral) Interbody Fusion (XLIF, DLIF) 

 Axial Lumbar Interbody Fusion (AXIALIF) 

 Circumferential Fusion 
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Posterior Spinal Fusion 

 หมายถึง การปลูกกระดูกหรือการวาง bone graft ลงบน posterior elements ของ 

lumbar spine ที่ได้รับการเตรียมผิวส าหรับการเชื่อมข้อ (denuded bony & cartilage areas) ได้แก่ 

lamina, facet joints และ spinous process เพื่อให้ข้อต่อระหว่างบริเวณที่เกิดความไม่มั่นคงเชื่อม

ติดกัน เช่น การรักษา lumbar spondylolysis หรือ isthmic spondylolisthesis ที่มีเพียงอาการ 

severe back pain โดยไม่มี radicular pain, การผ่าตัด scoliosis deformity correction เป็นต้น (รูป

ที่ 4.5) วิธีนีจ้ะไม่สามารถใช้รว่มกันกับการผ่าตัดที่ตอ้งท า decompressive laminectomy 

 

 

  
รูปที่ 4.5 Posterior spinal fusion 

(ดัดแปลงจาก Axelsson P, Johnsson R, Stromqvist B, et al. Posterolateral lumbar fusion. 

Outcome of 71 consecutive operations after 4 (2-7) years. Acta Orthop Scandinavica 1994, 

65: p. 309-14) 

 

Posterolateral (intertransverse) fusion (PLF) 

หมายถึง การปลูกกระดูกหรือการวาง bone graft ลงระว่าง transverse process ของ

กระดูกสันหลังส่วนเอว การผ่าตัด posterolateral fusion เริ่มด้วยการท า surgical exposure จนถึง 

transverse process ทั้งสองข้าง ใช้ rongeur หรือ high-speed bur ท า raw surface หรือ 

decortication ที่บริเวณ transverse process, pars interarticularis และ lateral aspects of facet 

joints แล้วใช ้autogenous local bone grafts (หรอื bone graft materials อื่นๆ) วางบน decorticate 

surface ให้แนน่ โดยจะใช้ implant ร่วมดว้ยหรือไม่ก็ได้ (รูปที ่4.6 และ 4.7) 
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เทคนิคนี้เป็นที่นิยมและได้ผลดี เมื่อใช้ร่วมกับการผ่าตัด decompressive laminectomy 

เนื่องจากไม่ยุ่งยาก ท าได้เร็ว fusion rate ประมาณ 70-90% แต่เนื่องจาก bone graft ถูกวางใน

ต าแหน่ง tension side ของกระดูกสันหลัง fusion rate จะไม่ดีเท่ากับ interbody fusion ซึ่ง bone 

graft จะถูกวางในต าแหน่ง compression side ของกระดูกสันหลัง 

  

 
รูปที่ 4.6 Non-instrumented posterolateral fusion 

(ดัดแปลงจาก Axelsson P, Johnsson R, Stromqvist B, et al. Posterolateral lumbar fusion. 

Outcome of 71 consecutive operations after 4 (2-7) years. Acta Orthop Scandinavica 1994, 

65: p. 309-14) 

 
รูปที่ 4.7 แสดงการผ่าตัด Decompressive laminectomy with posterior instrumented fusion 

ระดับ L3-L5 ในผู้ป่วย degenerative lumbar spinal stenosis 
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Lumbar interbody fusion 

 หมายถึง การปลูกกระดูกหรือการวาง bone graft ให้อยู่ในต าแหน่งระหว่าง vertebral 

body ซึ่งเป็น compression side ของกระดูกสันหลัง แรงที่มากระท าต่อ vertebral body และ bone 

graft จะกระตุ้นให้กระดูกติดเร็วมากขึ้นตาม Wolff’s law (กล่าวว่า เมื่อ bone graft ได้อยู่ภายใต้ 

compressive load หรือมี micromotion ที่เหมาะสมจะกระตุ้นการติดกระดูก) อย่างไรก็ตาม 

interbody fusion ต้องการการน าเอาส่วนหมอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ออกให้

หมด และการเตรียมผิวกระดูก (fusion surface) อย่างเหมาะสมโดยต้องตัด cartilaginous 

endplate ออกใหพ้อเหมาะ ไม่นอ้ยเกินไปเนื่องจากกระดูกจะไม่ติด และไม่มากเกินไปเพราะ bone 

graft หรอื interbody cage ที่ใส่เข้าไปแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลังจะทรุดลง 

 

เทคนิคการผ่าตัด lumbar interbody fusion ยังแบ่งออกเป็น 

1. Anterior lumbar interbody fusion (ALIF) 

 เป็นการผ่าตัด anterior lumbar support โดยผ่าน anterior lumbar approach เพื่อเข้า

ไป remove intervertebral disc จากทางด้านหน้า แล้วใส่ bone graft หรือ interbody cage เข้าไป

แทน เทคนิคนี้เหมาะสมกับผู้ป่วย lumbar degenerative disease ที่มี isolated discogenic back 

pain (รูปที่ 4.8) 

 ข้อดีของเทคนิคนี้คือ สามารถน าหมอนรองกระดูกสันหลังออกได้อย่างสมบูรณ์ ส่วน

ข้อเสียคือ แพทย์ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับ anterior lumbar approach ไม่ว่าจะเป็น transabdominal 

approach, paramedian approach หรือ retroperitoneal approach นอกจากนั้น อาจท าให้เกิด 

major vessel injury เช่น common iliac artery, iliolumbar veins ในผู้ป่วยชายอาจเกิด retrograde 

ejaculation จากการท าลาย parasympathetic plexus ที่ทอดผ่านหน้าต่อ L4-L5 disc และ L5-S1 

disc 

 

 
(A)                                               (B) 
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   (C)      (D) 

รูปที่ 4.8 Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF) ในการผ่าตัดรักษา Degenerative disc 

disease ที่ม ีsevere discogenic back pain (A) anterior lumbar discectomy L4-5 (B) complete 

discectomy & endplate preparation (C) structural bone graft placement (D) anterior plate 

fixation 

 

2. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) 

 เป็นการผ่าตัด anterior lumbar support โดยผ่าน posterior approach แพทย์จะต้องท า 

decompressive laminectomy & partial facetectomy ทั้งสองขา้ง แล้วท าการตัดหมอนรองกระดูก

สันหลังส่วนเอวระดับนั้นๆ โดยการดึงรั้งรากประสาททีละข้างจนกว่าจะตัดหมอนรองกระดูกสัน

หลังออกหมด ท าการเตรียมและขูด subchondral bone (fusion surface) แล้วใส่ structural bone 

graft หรือ interbody cage ที่มีความสูงเหมาะสมเข้าไปจนแน่น เทคนิคนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มี

อาการปวดหลังและปวดร้าวลงขาทั้งสองข้าง (bilateral leg pain), discogenic low back pain, 

spondylolisthesis และ recurrent disc herniation (รูปที่ 4.9) 

 
รูปที่ 4.9 Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) (รูปภาพจาก Enker P, Steffee AD. 

Interbody fusion and instrumentation. Clin Orthop. 1994; 300: p90-101) 
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 ข้อดขีองเทคนิคนี้คอื สามารถใช้ exposure เดียวกันทั้งการผ่าตัด decompression และ 

fusion, แพทย์ส่วนใหญ่คุ้นเคยการผ่าตัดเทคนิคนี้, bone graft อยู่ภายใต้ compression, ให้ความ

มั่นคงสูง (higher stability & fusion rate) และช่วยแก้ไขความผิดรูปได้ดี (greater degrees of 

deformity correction) ข้อเสียคือ ใช้เวลาผ่าตัดนานขึ้น เสียเลือดมาก เกิด epidural bleeding & 

fibrosis การบาดเจ็บหรือการอักเสบของรากประสาทจากการดึงรั้ง ท าให้เกิดอาการปวดร้าวลง

ขาหลังผ่าตัด 

 

3. Transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) 

 เป็นการผ่าตัด anterior lumbar support โดยผ่าน posterior approach แพทย์จะต้องท า 

decompressive laminectomy & total unilateral facetectomy แล้วท าการตัดหมอนรองกระดูกสัน

หลังส่วนเอวระดับนั้นๆ โดยการดึงรั้งรากประสาทข้างเดียวกับที่ข้างที่ปวดขาจนกว่าจะ remove 

หมอนรองกระดูก สันหลังออกหมด ท าการเตรียมและขูด subchondral bone (fusion surface) 

แล้วใส่ structural bone graft หรือ interbody cage ที่มีความสูงอย่างเหมาะสมเข้าไปจนแน่น 

เทคนิคนีเ้หมาะกับผูป้่วยที่มอีาการปวดหลังและปวดร้าวลงขาข้างเดียว (unilateral leg pain) หรือ

เกิด unilateral foraminal stenosis (รูปที่ 4.10) ข้อดีของเทคนิคนี้คือ สามารถใช้ exposure 

เดียวกันทั้งการผ่าตัด decompression และ fusion, ลดขั้นตอนการตัด posterior spinal ligaments 

โดยเฉพาะ midline structures ดังนั้นจึงลดโอกาสการเกิด postoperative instability, การดึงรั้ง

รากประสาทน้อยมาก เนื่องจากเทคนิคนี้ แพทย์ต้องตัดข้อต่อฟาเซตข้างนั้นจนหมด ท าให้มีพื้นที่

ท างานในการตัดหมอนรองกระดูกสันหลังมากขึ้น การท า foraminal decompression ค่อนข้าง

สมบูรณ์ ลดการเกิด epidural fibrosis ข้อเสียของเทคนิคนี้คือ มักต้องใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง

ส่วนเอวร่วมด้วย เพราะท าการตัดข้อต่อฟาเซตออก 1 ข้างทั้งหมด มิฉะนั้นอาจจะเกิด post-

operative instability ได้ 

 

  
(A)                                               (B) 
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(C)                                            (D) 

รูปที่ 4.10 Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) 

(A) Total unilateral right L5-S1 facetectomy (B) Complete removal of L5-S1 disc 

(B) oblique placement of structural bone graft (D) perform graft compression through 

instrument (รูปภาพจาก Enker P, Steffee AD. Interbody fusion and instrumentation. 

(C) Clin Orthop. 1994; 300: p. 90-101) 

 

4. Extreme lateral (Direct lateral) lumbar interbody fusion (XLIF, DLIF) 

 เป็นการผ่าตัด lumbar interbody fusion โดยใช้ lateral retroperitoneal approach โดย

ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงข้าง แล้วใช้เครื่องมือผ่าตัดที่มีลักษณะเป็นท่อเข้าไปตัดหมอนรองกระดูกสัน

หลังออกผ่านทางกล้ามเนื้อ psoas major (transpsoas approach) และสอด structural bone graft 

ผา่นท่อเข้าไปเชื่อมข้อต่อ ข้อดขีองเทคนิคการเชื่อมข้อต่อนี้คือ เป็นหนึ่งในเทคนิคเนื้อเยื่อบาดเจ็บ

น้อย เสียเลือดน้อย ข้อเสีย ได้แก่ ต้องใช้อุปกรณ์ผ่าตัดราคาสูง  และต้องมี intraoperative 

neuromonitoring ขณะผ่าตัดเมื่อสอดท่อเข้าไปผ่านกล้ามเนื้อ psoas major เนื่องจากมี 

lumbosacral plexus ทอดผา่นด้านใน (รูปที่ 4.11) 

   
รูปที่ 4.11 Extreme lateral (Direct lateral) lumbar interbody fusion 

(ดัดแปลงจาก Fessler RG. Minimally invasive surgery of the spine. Neurosurgery 2000; 

51(Suppl.): p.3-4) 
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5. Axial Lumbar Interbody Fusion (AXIALIF) 

 เป็นการผ่าตัด lumbar interbody fusion ของข้อต่อกระดูกสันหลังส่วน L4-L5 และ 

L5-S1 ผา่นทางด้านของกระดูก sacrum (รูปที่ 4.12) แล้วสอด fusion materials ผ่านเข้าไป ดังรูป 

4.12 เนื่องจากยังเป็นเทคนิคใหม่ ผลการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ และยังมีรายงาน bowel 

perforation 4 รายด้วย 

 
รูปที่ 4.12 Axial Lumbar Interbody Fusion (AXIALIF) 

(รูปภาพจาก Khoo L, Marotta N, Cosar M, Pimenta L. Novel minimally-invasive presacral 

approach and instrumentation technique for anterior L5-S1 intervertebral discectomy and 

fusion. Neurosurg Focus 2006; 20(1): E9) 

 

6. Circumferential Fusion 

เป็นการผ่าตัด anterior interbody fusion ร่วมกับ posterior spinal fusion อาจผ่าตัดใน

วันเดียวกันหรือคนละวันก็ได้ (รูปที่ 4.13) มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วย severe lumbar deformity เช่น 

spondyloptosis หรอื total spondylolisthesis เป็นต้น 

  
รูปที่ 4.13 Circumferential anterior-posterior lumbar fusion 
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การผ่าตัดโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม โดยใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง 

(Lumbar Spinal Instrumentation) 

ข้อบ่งช้ีล าหรับ lumbar spinal fusion & instrumentation 

1. Correction or stabilization of scoliosis or kyphosis 

2. Arthrodesis more than 2 motion segments 

3. Recurrent spinal stenosis with iatrogenic spondylolisthesis 

4. Radiographic evidence of spinal instability (translational motion มากกว่า 4 mm., 

angular motion มากกว่า 10องศา) 

Posterior Lumbar Instrumentation 

 การใช้โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ( internal fixation) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัด 

lumbar fusion เราจึงเรียกว่า posterior instrumented fusion ข้อบ่งชี้จากที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ประโยชน์ ได้แก่ ช่วยแก้ไขความผิดรูป (เช่น kyphosis, scoliosis) ช่วยลดภาวะกระดูกที่เชื่อมข้อไม่

ติด (decrease pseudarthrosis rate) โดยเฉพาะหากต้องท า fusion เกิน 2 ระดับ และช่วยให้ผู้ป่วย

สามารถลุกได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัด รวมทั้งการลดระยะเวลาของการใช้เครื่องพยุงหลัง  (early 

ambulation) ส่วนข้อเสีย ได้แก่ ราคาแพง เพิ่มระยะเวลาในการผ่าตัดและการเสียเลือด และอาจ

เกิดอันตรายต่อ neural tissue ได้ 

 

    
รูปที่ 4.14 ภาพเอกซเรย์ 1 เดือนหลังผ่าตัด Decompressive laminectomy & posterlateral fusion 

(PLF) with posterior instrumentation ระดับ L2-L5 เห็น laminectomy defect และ bone graft 

บริเวณ inter-transverse process area ซึ่งอีกประมาณ 2 เดือนจะเป็นแท่งกระดูกเชื่อมกัน 
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 ปัจจุบัน implant ที่นิยมใช้มากที่สุดใน lumbar spine surgery ได้แก่ pedicle screws 

เนื่องจากเป็น 3-column fixation จงึมคีวามแข็งแรงมากที่สุด (รูปที ่4.14 และ 4.15) 

  
รูปที่ 4.15 การใช ้pedicle screw system ในการแก้ไข scoliotic deformity 

ในผู้ป่วย degenerative scoliosis with coronal imbalance 

 

 

การผ่าตดัโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม โดยวธิีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย 

(Minimally Invasive Spine Surgery-MISS) 

เป็นเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ท าให้การบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออ่อนลด

น้อยลงกว่าเทคนิคการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ไม่เพียงแต่ขนาดของแผลผ่าตัดที่มีขนาดลงลง แต่เป็น

เทคนิคที่จะลดการเลาะกล้ามเนื้อและเอ็นออกจากกระดูกสันหลัง ซึ่งท าให้เกิดอาการเจ็บปวด

หลังผ่าตัดลดลง ลดการเสียเลือด ลดการติดเชื้อ ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล และสามารถ

กลับไปท างานหรอืใช้ชีวติประจ าวันได้เร็วมากขึ้น 

 

Percutaneous nucleoplasty 

เป็นเทคนิคการผ่าตัด โดยแทงเข็มทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปตรงกลาง nucleus pulposus 

ของ intervertebral disc แล้วปล่อยความร้อนปริมาณที่พอเหมาะ จุดประสงค์เพื่อท าให้ nuclear 

herniation ลดขนาดลง ลดการกดทับรากประสาท และลดการอักเสบต่อรากประสาท แนะน าให้

ใช้ในการรักษาผูป้่วย HNP ที่มลีักษณะ contained type (รูปที่ 4.16) 
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รูปที่ 4.16 Percutaneous nucleoplasty ในการรักษา contained lumbar HNP 

(ดัดแปลงจาก Wang MY, Anderson DG, Ludwig SC, Mummaneni PV. Minimally invasive  

and percutaneous spine surgery. QMP Clinical Handbook 2011) 

 

Interspinous devices 

เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่สอด implant เข้าไปอยู่ระหว่าง spinous process ของกระดูกสัน

หลังส่วนเอว โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่าง intervertebral foramen รวมทั้งพื้นที่หน้าต่อของ central 

spinal canal ให้กว้างขึ้น ลดอาการ intermittent neurogenic claudication ผู้ป่วยจะรู้สึกว่า

สามารถเดินได้ระยะทางที่ไกลมากขึ้นมากกว่าเดิม อาการปวดร้าวลงขาลดลง (รูปที่ 4.17) 

อย่างไรก็ตาม เทคนิคนีเ้หมาะสมส าหรับผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบ (degenerative 

lumbar spinal canal stenosis) ในระยะขั้นต้นเท่านั้น จึงจะได้ผลดี ข้อเสียคือท าให้เกิด kyphosis 

จาก distraction effect ของ implant ชนิดนี ้

  
รูปที่ 4.17 การใช ้interspinous devices ในการรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังสว่นเอวตีบในขั้นต้น 

(ดัดแปลงจาก Richards JC, Majumdar S, Lindsey DP, et al. The treatment mechanism 

of an interspinous process implant for lumbar neurogenic intermittent claudication. Spine 

2005; 30: p 744-9) 
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Minimally-invasive lumbar decompression 

Lumbar microdiscectomy 

เป็นเทคนิคการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนกดทับรากประสาท ที่

ปัจจุบันอาจถือได้ว่าเป็น gold standard แล้ว การผ่าตัดใช้ limited posterior approach และขั้นตอนใน

การผ่าตัดเหมือนเช่นเดียวกับ conventional open discectomy แต่จะใช้กล้องจุลทรรศน์ (operating 

microscope) มาขยายภาพ (รูปที่ 4.18) เพื่อความคมชัด ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ

ต่อรากประสาท นอกจากนี ้ยังสามารถลดการเลาะกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังด้วย 

 
รูปที่ 4.18 Lumbar Microdiscectomy 

Endoscopic lumbar discectomy 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนกดทับราก

ประสาท (soft disc herniation) โดยใช้ endoscopic set (หรือ arthroscopic set) เข้าไปตัดส่วนของ

หมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับรากประสาท ผ่านทาง 2 ทาง ได้แก่ transforaminal approach 

และ interlaminar approach 

ข้อดขีองการผ่าตัดวิธีนี ้คอื ใชข้นาดแผลผา่ตัดเพียง 1-2 ซม. ไม่เกิน 1-3 แผลเท่านั้น ลด

ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ส่วนข้อเสียที่เคยมีรายงานคือ การตัดหมอนรองกระดูกสันหลังออกไม่

หมด (รูปที่ 4.19) 

  
รูปที่ 4.19 Endoscopic lumbar discectomy L4-L5 และแผลหลังการผา่ตัดหมอนรองกระดูกสัน

หลังสว่นเอว โดยใช้เทคนิค transforaminal approach ด้านซ้าย 
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Microscopic thru-a-tube discectomy (Microendoscopic discectomy-MED) 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนกดทับราก

ประสาท (soft disc herniation) โดยใช้ tubular retractor (รูปที่ 4.20) ขยายส่วนล่างของแผล 

(ขนาดแผล 2.5 ซม.) เพื่อเข้าไปตัดหมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับรากประสาท 

ข้อดีของการผ่าตัดวิธีนี้ คือ ใช้ขนาดแผลผ่าตัดเพียง 2.0-2.5 ซม. สามารถท าการผ่าตัด

ได้มากกว่าหนึ่งระดับโดยใช้แผลเพียงแผลเดียว หากใช้ operating microscope, endoscope หรือ 

loupe magnification ในการขยายภาพจะเพิ่มความแม่นย าในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น ข้อเสียของ

เทคนิคนีค้ือ ต้องการประสบการณ์ในการผ่าตัดสูง ต้องหาเครื่องมือในการผ่าตัดที่เฉพาะเจาะจง 

ได้รับรังสมีากกว่า conventional technique 

 

  
(A)       (B) 

 

 
(C) 
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(D) 

   
(E)    (F)    (G) 

รูปที่ 4.20 Microendoscopic discectomy (A) Dilator สอดผา่นแผลผา่ตัด 2.2 ซม.(B) Tubular 

retractor เพื่อถ่างส่วนล่างของแผลใหก้ว้าง (C) Endoscopic findings (D) Microscopic 

decompression (E) remove inferior lamina ของ cephalad vertebra (F) coagulate epidural 

venous plexus & retract nerve root (G) annulotomy & disc removal 

 

Microscopic thru-a-tube foraminotomy 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่าตัดโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบ กดทับรากประสาท (lateral 

spinal canal stenosis) ใช้เทคนิคเดียวกับ MED เพียงแต่ไม่ต้องตัดหมอนรองกระดูกสันหลังออก

เท่านั้น (รูปที่ 4.21) 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

รูปที่ 4.21 MIS Foraminotomy (A) Instrument (B) Foraminal decompression  

(C) Postoperative wound 
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Minimally-invasive lumbar spinal fusion 

Minimally-invasive posterolateral lumbar interbody fusion (MIS PLIF) 

Minimally-invasive transforaminal lumbar interbody fusion (MIS TLIF) 

เป็นอีกทางเลือกในการผ่าตัดโรคที่ท าให้เกิดภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังส่วน

เอว เชน่ degenerative segmental instability, spondylolisthesis เป็นต้น (รูปที่ 4.22) 

 

 
 

รูปที่ 4.22 Minimally-invasive PLIF & TLIF 

(ดัดแปลงจาก Wang MY, Anderson DG, Ludwig SC, Mummaneni PV. Minimally invasive and 

percutaneous spine surgery. QMP Clinical Handbook 2011) 
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Percutaneous pedicle screw fixation 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคที่ท าให้เกิดภาวะความไม่มั่นคง

ของกระดูกสันหลังส่วนเอว เช่น degenerative segmental instability, spondylolisthesis, fracture 

เป็นต้น โดยการเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง (รูปที่ 4.23) 

 

 
 

รูปที่ 4.23 Percutaneous pedicle screw fixation (รูปภาพจาก Lowery GL, Kulkarni SS. 

Posterior percutaneous spine instrumentation. Eur Spine J 2000; 1: S126-S130) 
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บทที่ 5 

โรคข้อต่อกระดูกสนัหลังส่วนคอเส่ือม 

(DEGENERATIVE DISEASES OF THE CERVICAL SPINE) 

 

ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 

หนว่ยโรคกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

“Degenerative diseases of the cervical spine” หรือ “Cervical spondylosis” 

เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอ สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น 

(aging spine) การเสื่อมสภาพของข้อต่อดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างต่างๆ 

ของกระดูกสันหลัง ได้แก่ disc degeneration, facet joint arthropathy, osteophyte formation, 

uncovertebral joint hypertrophy, ligamentous thickening, loss of lordotic alignment ผู้ป่วยอาจ

ไม่มอีาการใดๆ (asymptomatic) หรอืท าให้เกิดอาการและอาการแสดง ได้แก่ 

1. Axial neck pain จาก symptomatic degeneration โดยพยาธิสภาพในหลายต าแหน่ง

ของกระดูกคอ ท าให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณต้นคอ 

2. Cervical radiculopathy จากการกดทับรากประสาทสันหลังส่วนคอ (“soft disc” 

herniation หรือ “hard disc” osteophyte) ท าให้เกิดอาการปวดต้นคอร้าวลงสะบักหรือแขน ชา

บริเวณผิวหนัง และกล้ามเนือ้อ่อนแรง 

3. Cervical myelopathy จากการกดทับไขสันหลังบริเวณส่วนคอ ท าให้เกิดอาการอ่อน

แรงของกล้ามเนือ้แขน-ขา ชา เดินเซ ทรงตัวล าบาก กลั้นอุจจาระปัสสาวะล าบาก น ามาซึ่งความ

พิการหรอืทุกพลภาพ 

 

โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเส่ือม 

โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม (spondylosis, degenerative joint disease, osteoarthritis 

of the spine) เป็น chronic, non-inflammatory joint disease ที่ท าให้เกิดอาการปวดข้อ (joint 

pain), ข้อติดเวลาขยับ (stiffness), ข้อผิดรูป (deformity) และ สูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อ 

(limitation of range of motion) ซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกสันหลัง 

เชน่เดียวกับข้อตอ่อื่นๆ ในร่างกายที่ใช้รับน้ าหนัก 

 โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม (Cervical spondylosis) สัมพันธ์กับภาวะ aging 

process ของกระดูกสันหลังเช่นเดียวกับพยาธิสภาพที่บริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว 
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(wear-and-tear process) และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยของอาการปวดต้นคอ (mechanical axial 

neck pain), อาการกดทับรากประสาทกระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical nerve root compression 

หรอื cervical radiculopathy) และ อาการกดทับไขสันหลังบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical 

spinal cord compression หรอื cervical myelopathy) ในผู้ป่วยที่มอีายุมากกว่า 40 ปี (รูปที่ 5.1) 

  
รูปที่ 5.1 ภาพรังสีของผู้ป่วย cervical spondylosis 

 

โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม กดทับรากประสาท (Cervical Spondylotic 

Radiculopathy) 

Cervical radiculopathy เป็น clinical diagnosis ที่มีอาการและอาการแสดงของการ

สูญเสียหน้าที่ของ cervical nerve root (abnormalities in motor, sensory, reflex function of a 

specific cervical nerve root) พยาธิสภาพใดก็ตามที่ท าให้เกิดการกดทับ (impingement) ต่อ 

existing cervical nerve roots สามารถท าให้เกิดอาการและอาการแสดงของ radiculopathy. 

พยาธิสภาพดังกล่าวที่อาจเกิดอย่างเฉียบพลัน (acute radiculopathy เช่น herniated nucleus 

pulposus “soft disc”) หรือเรื้อรัง (chronic radiculopathy เช่น facet joint hypertrophy, 

uncovertebral joint hypertrophy, soft-tissue impingement) ท าให้เกิด direct mechanical 

compression และ chemical irritation ต่อ nerve root 

Cervical nerve root compression จาก spondylosis มีพยาธิสภาพและสาเหตุใหญ่ๆ ได้

โดยสรุป 4 ประการได้แก่ 

1. Soft disc herniations โดยเฉพาะ posterolateral & intra-foraminal type จะกดทับ 

existing nerve roots บริเวณ neural foramen 

2. Uncovertebral osteophyte เป็นผลต่อเนื่องจากขบวนการ chronic disc degeneration 

แล้วเกิด uncinate process osteophyte ไปกด existing nerve roots บริเวณ neural foramen 
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3. Loss of foraminal height เป็นผลต่อเนื่องจากขบวนการ chronic disc degeneration 

แล้วเกิด loss of disc height ท าให้ระยะระหว่าง pedicles บน-ล่าง (ซึ่งเป็นขอบเขตของ neural 

foramen) ลดลง ร่วมกับ progressive kyphosis และ superior migration ของ superior facet joint 

ท าให้เกิด foraminal compression 

4. Hypertrophy of the facet joints ท าให้เกิด posterior compression ต่อ existing nerve 

roots 

Cervical radiculopathy ที่เป็นผลมาจาก cervical nerve root compression จะท าให้ผู้ป่วย

มีอาการปวดร้าวจากบริเวณต้นคอลงไปแขนตาม nerve root distribution ผู้ป่วยอาจมีความ

ผิดปกติของ sensory, motor, reflex systems ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ การตรวจ special tests 

บางอย่างอาจให้ผลบวกใน cervical radiculopathy เช่น axial compression test, distraction test, 

Spurling’s test และ shoulder abduction relief sign การตรวจภาพรังสี พบความผิดปกติ ได้แก่ 

หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอตีบแคบ เกิด osteophytes บริเวณ vertebral body, 

uncovertebral joints และ facet joints สูญเสียแนว cervical lordosis จนอาจเกิด kyphosis (รูปที่ 

5.2) 

       
รูปที่ 5.2 ภาพรังสแีละ MRI ของผู้ป่วย cervical radiculopathy พบ C5-6 disc space แคบ C6 

nerve root ถูกกดทับบริเวณ C5-C6 neural foramen 

 

โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม กดทับไขสันหลัง (Cervical Spondylotic 

Myelopathy) 

Cervical Spondylotic Myelopathy (CSM) หมายถึง “spinal cord dysfunction 

secondary to extrinsic compression of the cord or its vascular supply, or both that is caused 

by degenerative disease of the cervical spine” เป็นสาเหตุของ spinal cord dysfunction ที่พบ

บ่อยที่สุดในผูป้่วยอายุมากกว่า 55 ปี 
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Cervical spondylotic myelopathy เป็นผลมาจาก extrinsic spinal cord compression 

ท าให้ผู้ป่วยเกิดอาการของ long-tract sign ต่างๆ cervical spondylosis ท าให้เกิด myelopathy ได้

โดย (รูปที่ 5.3) 

1. Midline soft-disc herniation เกิด direct compression ต่อ spinal cord 

2. “Hard disc” osteophyte จาก annular bulging, chronic disc herniation, posterior 

vertebral osteophyte 

3. Cervical kyphosis จาก progressive disc height loss 

4. Segmental instability จาก chronic joint laxity ท าให้เกิด subluxation, olisthesis 

5. Congenital / developmental cervical canal stenosis 

6. Hypertrophy of the ligamentum flavum จากการที่มี disc height loss ท าให ้

ligamentum flavum หดย่นและหนาตัว กด spinal cord ทางดา้น posterior (รูปที่ 5.4) 

Degenerative changes พบได้บ่อยใน lower cervical spine (C5-6, C6-7, C4-5 และ 

C3-4 ตามล าดับ) เนื่องจาก motion เกิดขึ้นมากในบริเวณเหล่านี้ 

Ossification of Posterior Longitudinal Ligament (OPLL) ไม่ได้เป็นผลจาก cervical 

spondylosis process แต่เป็น abnormal ossification of PLL บริเวณ posterior ต่อ vertebral body 

และ/หรอื disc เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของ anterior spinal cord compression 

 
รูปที่ 5.3: Structures contribute to the pathological anatomy of cervical spondylotic myelopathy 

(รูปภาพจาก Parke WW. Correlative anatomy of cervical spondylotic myelopathy. Spine 1998; 13: 

831-7.) 

 

 พยาธิสภาพต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะท าให้เกิด direct spinal cord compression แล้ว มี

หลักฐานว่าการเกิด impairment of the spinal cord blood supply ก็เป็นสาเหตุของ CSM ได้

เชน่กัน 



101 

 

 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา (Histologic changes) ของ myelopathy พบว่า

เกิด axonal demyelinization ตามด้วย cell necrosis, gliosis และ scarring เกิด cystic cavitation 

ใน gray matter โดยการเปลี่ยนแปลงมักพบบริเวณตรงกลาง (central) มาก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับ 

ischemic changes of the cord 

        
รูปที่ 5.4 ภาพรังสีและ MRI ของผู้ป่วย CSM พบ disc space narrowing และการกดทับไขสันหลัง

และเส้นประสาทไขสันหลัง 

 

 อาการและอาการแสดงของ CSM ผู้ป่วยที่มี mild symptoms (early myelopathy) อาจ

พบ neck pain alone (หรือพบร่วมกับ radicular arm pain), paresthesia, subtle changes in gait 

and balance กลุ่มที่มี moderate-severe myelopathy อาจพบ difficulty with walking and 

balance, paresthesia, motor weakness, loss of fine motor control, bowel-bladder dysfunctions 

ผู้ป่วยที่มี preexisting cervical spondylosis เมื่อมี minor trauma อาจมาด้วยอาการ acute 

myelopathy โดยเฉพาะ central cord syndrome 

 การตรวจร่างกาย อาจพบ loss of neck motion, tenderness, motor weakness, 

spasticity, myelopathic hand (intrinsic hand muscle wasting and spasticity) ; sensory changes 

(pinprick, position, vibration) ; abnormal reflexes (hyperreflexia, Babinski sign, clonus, 

Hoffman reflexes, Inverted radial reflex, Lhermitte’ sign) ; radiculopathy (Spurling test) ; loss 

of bowel-bladder control. 

Imaging study ได้แก่ Plain X-rays (รูปที่ 5.5), Cervical myelography, CTscan, CT-

myelogram, MRI (รูปที่ 5.5 และ 5.6) , Electrodiagnostic studies. 

 



102 

 

ลักษณะการด าเนินโรค (Natural history) ของ CSM ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการ

แย่ลงเรื่อยๆ อย่างช้าๆ (slow progressive deterioration overtime) อาจมีบางรายที่สูญเสียการ

ท างานของระบบประสาทอย่างรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดภาวะทุกพลภาพอย่างมาก 

  
รูปที่ 5.5 : Plain X-rays ในผู้ป่วย Multi-level CSM 

 

 

 

 

 

 
 

    (a)     (b)    (c) 

รูปที่ 5.6 : (a)T1-weighted และ (b) T2-weighted Sagittal และ axial MRI ในผู้ป่วย CSM 

 
   (A)     (B) 

รูปที่ 5.7 : (A) Compression ratio = the smallest AP diameter (sagittal diameter) of the spinal 

cord divided by the broadest transverse diameter at the same level (B) พบว่า compression 

ratio < 0.4, transverse cord area < 40 mm2  จะมี poor cord recovery (รูปภาพจาก Parke WW. 

Correlative anatomy of cervical spondylotic myelopathy. Spine 1998; 13: 831-7.) 
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แนวทางการรักษาโรคกระดูกต้นคอเสื่อม 

 แนวทางการรักษาโรคกระดูกต้นคอเสื่อม มี 2 แนวทาง ได้แก่ การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด 

(nonoperative treatment) และการรักษาโดยวิธีผ่าตัด (operative treatment) การรักษาโดยวิธีไม่

ผา่ตัด เป็นการรักษาหลักและเป็นการรักษาในระยะเริ่มแรกเสมอ ส่วนการรักษาโดยวิธีผ่าตัด จะ

กระท าเมื่อมีข้อบ่งชี้ การเลือกผู้ป่วย วิธีการผ่าตัดและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งประสบการณ์

ของแพทย์ จะเป็นองค์ประกอบให้ผลการผ่าตัดเป็นไปได้ดว้ยดี 

โดยทั่วไป Cervical spondylosis เป็นโรคที่หายเองได้ (self-limiting disease) และ

ผลการรักษาได้ผลดีโดย nonoperative treatment การรักษาโดยวิธีนี้ ได้แก่ 

1. Rest (controlled physical activity) ใช้เมื่อเกิด acute symptom on chronic 

cervical spondylosis โดยการแนะน าให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงโรค การปฏิบัติตัว และการพยากรณ์โรค , 

จ ากัดอิรยิาบถหรอืกิจกรรมที่ท าให้เกิดอาการปวด (เช่น ขับรถนาน) หลีกเลี่ยงการใช้อิริยาบถท่า

ใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ (เช่น นอนอ่านหนังสือ นอนดูโทรทัศน์ นอนหมุนหมอนสูงเกินไป นั่ง

ท างานหนา้จอคอมพิวเตอร์นานๆ หรอือิริยาบถที่ต้องก้ม เงยคอที่มากกินไป) โดยทั่วไปแนะน าให้

ผูป้่วยจ ากัดการใชง้านประมาณ 1-2 วัน 

2. Immobilization with neck brace (orthosis, collar) ควรใช้ระยะสั้นๆ (ส่วนใหญ่

ประมาณ 1-2 สัปดาห์) ในช่วงที่เกิด acute pain เท่านั้น และค่อยๆ wean-off เนื่องจากการ prolonged 

immobilization นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังท าใหเ้กิด weakness of neck muscles ด้วย 

3. Medications ยาหลายชนดิได้ผลดีในการรักษาโรคปวดต้นคอ ได้แก่ 

 Acetaminophen เป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นกลุ่มแรก มักได้ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อย 

 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ได้ผลดีในการลดและ

บรรเทาการอักเสบ ลดอาการปวดจาก acute, painful degenerative disc disease ควรใช้ยาใน

ขนาดที่เหมาะสม ระยะเวลาช่วงสั้นๆ เนื่องจากผลข้างเคียง (โดยเฉพาะ GI symptoms) มีมาก 

หลีกเลี่ยงการใช้ต่อเนื่องยาวนานเกินกว่า 2-3 สัปดาห์ ผลข้างเคียงต่อร่างกายระบบอื่นๆ เช่น 

หัวใจและหลอดเลือด เกร็ดเลือด ตับ ไต 

 Oral corticosteroids ส่วนใหญ่ไม่ใช้ในการรักษา cervical spondylosis หาก

พิจารณาใช้ ควรใช้ในชว่ง acute, severe pain และใช้ช่วงเวลาสัน้ๆ เชน่เดียวกับ NSAIDs 

 Analgesics ควรเลือกใช้ในกลุ่ม non-narcotic analgesics เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง

ที่ส าคัญคือ addiction และ respiratory depression 

 Tricyclic antidepressants เช่น amitryptylline, nortryptylline ส่วนใหญ่ไม่

จ าเป็นต้องใช้ มีการศึกษาพบว่า 46% ของผู้ป่วยที่ใช้ amitryptylline ช่วยลดการใช้ analgesic 

drugs แตไ่ม่ได้ improve activity levels 
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 Muscle relaxants เช่น diazepam ช่วยลดอาการ neck spasm จาก neck pain ได้ 

ควรใช้ในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากผลข้างเคียงได้แก่ CNS depression, addiction 

4. Physical therapy ใน acute phase ใช้ passive modalities เช่น heat & cold therapy, 

electrical stimulation (ลด spasm cycles) ได้ดี และ manual techniques เมื่อ acute symptoms ดีขึ้น 

ควร wean-off การใช้ collar และเริ่ม dynamic & isometric strengthening exercises, neck & 

shoulder stretching, aerobic conditioning (walking, threadmill, bicycling, aquatic exercises) ควร

กระท าอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 15-30 นาทีต่อวัน 3-5 วันต่อสัปดาห์ เพราะ aerobic exercise จะ

ช่วยท าให้การหมุนเวียนโลหิตไปยัง cervical spine ได้ดีขึ้น กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น รวมทั้ง

กระดูกอ่อน น้ าไขข้อ จะได้รับ oxygen concentration มากขึน้ 

 

การรักษา Cervical Spondylotic Radiculopathy 

จุดมุง่หมายของการรักษาผูป้่วยในกลุ่มนี ้ได้แก่ 

1. ลดอาการปวด (reduce pain) 

2. การท างานหรอืใช้ชีวติได้ดีขึน้ (improve function) 

3. เพิ่มความม่ันคงแก่กระดูกสันหลัง (provide stability) 

4. การฟื้นฟูสภาพการท างานของเส้นประสาท (restore neurological deficit) 

5. การป้องกันการกลับเป็นซ้ า (prevent recurrence) 

การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยม (Nonoperative treatment of cervical 

radiculopathy) 

 ผู้ป่วย cervical radiculopathy ส่วนใหญ่ (80%-85%) สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้โดยวิธีไม่

ผ่าตัด Nonoperative modalities จึงเป็นการรักษาในขั้นแรกของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการของ 

acute unilateral radiculopathy โดยไม่มี major neurological deficit & cord compression มีโอกาส

หายจากการรักษาด้วยวิธีนี้สูง Nonoperative modalities ได้แก่ rest & immobilization, activity 

modification, medications, physical therapy, manipulation, injections, patient education. 

1. Rest & immobilization 

 Bed rest มีประสิทธิภาพในการรักษา cervical radiculopathy ระยะเวลาของ bed rest ที่

แท้จรงิส าหรับ cervical radiculopathy ยังไม่เป็นที่ชัดเจน จากการศกึษาพบว่า การใช้ bed rest 1-

2 วัน มีประสิทธิภาพเท่ากับการให้ bed rest 7 วัน และลดการเกิดภาวะ “deconditioning” ต่อ 

neck muscles อีกด้วย หลังจากวันที่ 2 แล้ว หากผู้ป่วยสามารถท างานหรือประกอบกิจวัตร

ประจ าวันได้โดยยังมีอาการปวดที่พอจะทนได้ หรือควบคุมอาการปวดได้โดยการใช้ยา ก็แนะน า

ให้ผู้ป่วยเริ่มท ากิจวัตรได้พอสมควร 
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Immobilization with neck braces เช่น การใช้ soft collars, hard collars การใช้ cervical 

collars ช่วยลด acute inflammation จึงช่วยลด pain & muscle spasm ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยง 

immobilization เป็นระยะเวลานาน เนื่องจาก neck muscles จะเกิด atrophy ได้อย่างรวดเร็ว 

แนะน าให้ใช้ระยะเวลาส าหรับ immobilization ไม่เกิน 10-14 วัน และตามด้วย gradual weaning 

ในช่วง weaning และอาการปวดของผู้ป่วยค่อยๆ ดีขึ้น แนะน าให้ท า isometric neck exercises 

เพื่อ restore muscle strength. Soft collars ไม่ได้ limit cervical motion โดยสิ้นเชิง แต่จะท าหน้าที่

เป็นเสมือน “reminder” เตือนไม่ใหผู้ป้่วยท า extreme position ในท่าใดท่าหนึ่งมากกว่า 

2. Activity modification 

ผู้ป่วยอาจต้องจ ากัด activity บางอย่าง เช่น ท่าทางที่ต้องก้ม เงยคอเป็นเวลานานหรือมาก

เกินไป, ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก, ขับรถทางไกลเป็นเวลานาน, การท างานที่ต้องก้ม แหงนคออยู่

บ่อยๆ เป็นต้น เมื่ออาการของผู้ป่วยผ่านพ้นระยะ acute radiculopathy หรือ acute exacerbation of 

chronic radiculopathy แล้ว ควรแนะน าให้ผู้ป่วยท า aerobic exercises อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (เช่น ขี่

จักรยาน ว่ายน้ า threadmill) เพื่อเพิ่ม blood circulation บริเวณ cervical region นอกจากนี้ การท า 

neck exercises อย่างถูกวิธีก็ช่วยเพิ่ม neck muscle strength ได้ดีอกีด้วย 

3. Medications 

1. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ช่วยลดอาการปวดจาก 

cervical radiculopathy โดยลดขบวนการอักเสบ NSAIDs ออกฤทธิ์ยับยั้ง cyclooxygenase pathway จึง

ลดการสร้าง inflammatory substances ต่างๆ เช่น prostaglandins การใช้ยา NSAIDs มีผลข้างเคียง

หลายประการ เช่น GI bleeding, renal-hepatic-cardiovascular toxicity, antiplatelet effects แม้ใน

ปัจจุบันจะมียาในกลุ่ม selective COX-2 inhibitors มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ช่วยลด GI problems แต่

ผลข้างเคียงอื่นๆ ก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้น ควรใช้ NSAIDs ในระยะแรก และหลีกเลี่ยงการใช้เป็นระยะ

เวลานาน โดยไม่มีการควบคุมขนาดและปริมาณการใช้ยา 

2. Narcotic analgesics ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการของ acute radicular symptoms 

และใช้ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ผลข้างเคียงได้แก่ constipation, sedation, addiction ดังนั้นจึงควร

หลีกเลี่ยง long-term narcotic use ในการรักษา chronic neck & radicular symptoms 

3. Oral corticosteroids เป็น potent anti-inflammatory agents ที่ลดอาการของ 

nerve root irritation ได้ดี การใช้ oral corticosteroids ส าหรับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังเป็นที่

ถกเถียงกัน เนื่องจากผลข้างเคียงของการใช้ยานี้ค่อนข้างสูง เช่น peptic ulcer, depression ดังนั้น 

ถ้าจะเลือกใช้ จึงควรใช้ในช่วงเวลาของ acute symptoms 5-7 วันเท่านั้น ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวนี ้

ไม่ควรใช้ oral corticosteroids ได้แก่ congestive heart failure, heart disease, peptic ulcer 

disease, hypertension, infection, DM, glaucoma, osteoporosis, psychosis 
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4. Muscle relaxants ช่วยลดอาการของ neck muscle spasm ที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับ 

radiculopathy ยาในกลุ่มนี้ เช่น cyclobenzapine, diazepam, lorazepam ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่หดตัว 

แต่ไม่ควรใช้เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่นกัน ผลข้างเคียงหลัก ได้แก่ อาการงว่งซึม 

5. Antidepressant agents ช่วยในการรักษา radiculopathy ได้เช่นกัน มีประโยชน์

ในการลดภาวะ depression จาก prolonged pain 

6. Other agents ยาในกลุ่ม antiepileptic agents, GABApentin inhibitors เช่น 

gabapentin, pregabalin ช่วยในการรักษา chronic, neuropathic pain จาก nerve root 

compression ผลขา้งเคียงที่ส าคัญ คือ sedation 

4. Injection therapy 

Cervical transforaminal, epidural & selective nerve root injections เป็นทั้ง diagnostic & 

palliative therapeutic treatment ช่วยให้เกิด short-term symptom relief เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ของ nonoperative treatment ใน cervical radiculopathy. Injection agents ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 

lidocaine & methylprednisolone acetate (หรือ triamcinolone diacetate) ผลส าเร็จได้ผลมีตั้งแต่ 

40%-71% ขึ้นอยู่กับเทคนิคและประสบการณ์ของแพทย์ เมื่อแพทย์ฉีดยาชาเฉพาะที่ร่วมกับ 

steroid เข้าไปในต าแหน่งที่ตอ้งการแล้ว ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกปวดเหมือนตอนที่มีอาการประมาณ 

2-3 นาที แล้วอาการปวดจะดีขึ้นภายใน 5-10 นาที (รูปที่ 5.8) 

ผลข้างเคียงของการท า epidural & selective nerve root injections ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน, 

neck stiffness, dural puncture, infection, upper extremity weakness และที่ส าคัญคือ อาการ 

radiculopathy ยังไม่ดขีึน้ 

Trigger point & Facet joint injections ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ injection วิธีนี้ใน

การรักษา acute radiculopathy 

 
รูปที่ 5.8 Selective nerve root block ในการรักษา cervical radiculopathy 

(รูปภาพจาก Sengupta DK. Spinal injections for diagnosis and treatment of chronic 

neck pain. Neck Pain. AAOS Monograph Series 27. 2004: P.56) 
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5. Physical therapy 

เป็น nonoperative modality หลักในการรักษา cervical radiculopathy เพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายของการรักษาทั้ง 5 ประการ สามารถใช้ล าพังหรือร่วมกับการรักษาวิธีอื่นๆ ในทุก

ระยะของการรักษา แบ่งได้ 2 อย่างคอื 

1. Passive modalities ได้แก่ heat, cryotherapy, mechanical traction, 

ultrasound, massage 

 Heat การใช้ความร้อน มี 2 วิธีคือ superficial heat (เชื่อว่าสามารถช่วยลด

อาการปวดจาก trigger point และ muscle spasm) และ deep heat (โดยการใช้ ultrasound) ลด 

radicular pain จากการกระตุน้ neural pathways 

 Cryotherapy การใช้ความเย็น ช่วยเพิ่ม pain threshold และลด acute 

inflammation 

 Cervical traction หลักการคือ การ distract joints จึงช่วยลด pressure ต่อ 

discs & nerve roots ช่วยเพิ่ม epidural blood flow และลด inflammation, pain, muscle spasm 

การท า cervical traction มีประโยชน์ใน short-term relief symptoms ส่วน long-term benefits ยัง

ไม่พบจากการศึกษาใดๆ และไม่แนะน าให้ท า cervical traction จนกว่าอาการของ acute muscle 

spasm หรือ acute, severe radiculopathy จะดีขึ้น รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการของ moderate-to-

severe myelopathy ร่วมดว้ย 

 Massages เป็น mechanical stimulation ที่ช่วยเพิ่ม blood circulation และ

ช่วยให้เกิดการคลายตัวของ neck muscles แต่ผลการศึกษาของการรักษาด้วยวิธีนี้ใน cervical 

disc disease ยังไม่ชัดเจน 

2. Active modalities ได้แก่ isometrics, aerobic condi-tioning, ROM exercise 

และ dynamic muscle training 

 Isometric exercises เป็น static training regimen ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง 

(strength) ของ paravertebral neck muscle โดยไม่ต้องให้เกิด cervical motion จึงช่วย preserve muscle 

tone และสามารถกระท าได้ในช่วง acute phase ที่ไม่ต้องการใหเ้กิดการเคลื่อนไหวมากนัก 

 Aerobic conditioning มีจุดประสงค์คือ เพิ่ม endurance, เพิ่ม oxygen 

consumption และ restore strength ใน “deconditioning” phase เป็นวิธีที่ส าคัญที่ช่วยป้องกันการ

กลับซ้ าของ radicular symptoms ในระยะ pain-free period ตัวอย่างเช่น การเดินหรือขี่จักรยาน 

(stationary bike) 20-30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม high-impact aerobics 

ไม่แนะน าให้ใชใ้น acute radicular pain 
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 ROM exercises เริ่มท าได้หลังจากอาการปวดดีขึ้น จึงอาจใช้ร่วมกับ 

aerobic exercises และเพิ่มเป็น active resistant exercises 

 Dynamic muscle training เพิ่ม strength training ส าหรับ paravertebral, 

shoulder, upper trunk muscles  ช่วยลดการกลับซ้ าของ symptoms 

6. Electrical stimulation 

จากการศึกษาพบว่า electrical stimulation ช่วยลดอาการของ neck pain (โดยเชื่อว่าไป

ยับยั้ง spasm cycles) แต่บทบาทใน cervical radiculopathy ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในแง่ของการ

บรรเทาอาการปวดในระยะยาวและการป้องกันการกลับซ้ า การใช้ electrical stimulation ยังไม่

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

7. Chiropractic manipulation 

 ผลดีและผลเสียจากการท า cervical spine manipulation ในการรักษา cervical 

radiculopathy ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง การท า manipulation อาจมีประโยชน์ในการ

ลด acute pain แตต่้องท าโดยผู้เช่ียวชาญที่มคีวามช านาญเท่านั้น แพทย์บางท่านจึงไม่แนะน าการ

รักษาด้วยวิธีนี้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มอีาการของ myelopathy ร่วมดว้ย 

โดยสรุป ในระยะแรก เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการของ acute radicular symptoms ควรได้ bed 

rest 1-2 วัน ร่วมกับ immobilization (โดยใช้ soft collar), heat & cold therapy, medication, 

electrical stimulation อาจมีบทบาทในช่วงนี้ โดยช่วยลด muscle spasms ผู้ป่วยส่วนใหญ่ อาการ

จะดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์แรก ในช่วงที่ weaning period of collar use ผู้ป่วยสามารถท า 

isometric exercise ร่วมดว้ย 

เมื่ออาการ acute pain ได้ subside ลง ควรเริ่มท า active ROM exercises, aerobic 

exercises, active resistive exercise เพื่อป้องกัน recurrence. การใช้ cervical traction จะได้ผลดี

หลังจากที่ acute neck & arm pain ดีขึ้น 2-3 สัปดาห์ แต่ยังมี some degree of numbness & 

weakness ยังหลงเหลอือยู่ 

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด (Operative treatment of cervical radiculopathy) 

 ข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด (Indications for surgery) 

1. Persistent or recurrent radicular symptoms unresponsive to nonoperative 

treatment at least 6 weeks-3 months (โดยเฉพาะอาการชาและอ่อนแรง) 

2. Disabling motor deficit at presentation 

3. Progressive neurological deficit 

4. Static neurological deficit combined with radicular or referred pain 

5. Segmental instability or deformity, combined with radicular symptoms 
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การรักษา Cervical Spondylotic Myelopathy (CSM) 

 การรักษา CSM มีทั้ง การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด และการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด เช่นกัน 

การรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัด ใช้แนวทางการรักษาเช่นเดียวกับการรักษา cervical spondylosis 

และ cervical radiculopathy เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่ยังมีอาการในช่วงเริ่มแรกหรือมีอาการน้อย ไม่

พบความผิดปกติของการท างานของระบบประสาท อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดตามดูแลอาการ

ของผู้ป่วยเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก การด าเนินโรคของ CSM ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมักจะมี

อาการแย่ลงอย่างช้าๆ 

 การรักษาโดยวิธีผ่าตัด เป็นการรักษาหลักในผู้ป่วย CSM ข้อบ่งชี้ที่ส าคัญ ได้แก่ ความ

ผดิปกติของการท างานของระบบประสาท ความล้มเหลวจากการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด การเลือก

ผูป้่วยใหเ้หมาะสมกับเทคนิคการผ่าตัดมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

แนวทางการรักษา 

การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด (Nonoperative treatment) 

ประกอบด้วย การใช้ cervical orthosis (immobilization), NSAIDs, physical therapy 

(โดยเฉพาะ isometric muscle strengthening), massage สามารถให้การรักษาในระยะเริ่มต้น, 

ผูป้่วยที่ม ีneuro-radiologic evidence of spinal cord compression แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง

ของ myelopathy รวมทั้งผู้ป่วยที่ม ีmild myelopathy แนะน าให้มกีารประเมินผู้ป่วยเป็นระยะๆ 6-

12 สัปดาห์ ในช่วงแรก และทุก 6 เดือน หากอาการไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แนะน าให้ใช้การ traction 

หรือ manipulation เพราะอาจท าให้ myelopathy แย่ลงได้ epidural steroid injections มีที่ใช้ใน

กรณีที่ผู้ป่วย high risk for surgery หรอืมี serious comorbidities.  

การรักษาโดยการผ่าตัด (Operative treatment) 

มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้แก่ moderate-to-severe myelopathy, progressive neurological 

deficit, failure of nonoperative treatment (โดยเฉพาะ >6 เดือน) 

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาวิธีการผ่าตัด ได้แก่ number of involved levels, overall 

sagittal alignment, direction of compression, presence of in stability, clinical symptoms 

 วิธีการผ่าตัดในผู้ป่วย CSM 

1. การผ่าตัดกระดูกคอจากทางด้านหน้า (Anterior surgery) 

- Anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) เป็นการตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง

ส่วนคอและกระดูกงอกที่กดทับไขสันหลังและรากประสาท จากทางด้านหน้า แล้วปลูกกระดูก

เพื่อการเชื่อมข้อ (รูปที่ 5.9) เป็นการผ่าตัดที่นยิมใช้เมื่อเกิดพยาธิสภาพ 1-2 ระดับ 

- Anterior cervical discectomy without fusion (ACD) เป็นการตัดหมอนรองกระดูกสัน

หลังส่วนคอและกระดูกงอกที่กดทับไขสันหลังและรากประสาท จากทางด้านหน้า โดยไม่มีปลูก

กระดูกเพื่อการเช่ือมข้อ 
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- Anterior cervical corpectomy and fusion (ACCF) เป็นการตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง

ส่วนคอและกระดูกงอก รวมทั้งส่วน vertebral body ที่กดทับไขสันหลังและรากประสาท จาก

ทางดา้นหนา้ แล้วปลูกกระดูกแท่งเพื่อการเชื่อมข้อ 

2. การผ่าตัดกระดูกคอจากทางด้านหลัง (Posterior surgery) 

- Laminectomy (plus fusion procedures) เป็นการผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังส่วน

คอ โดยยกเอาส่วน posterior neural arch ในระดับที่มีการกดทับไขสันหลังและรากประสาทออก 

โดยจะท าการเชื่อมข้อต่อโดยการปลูกกระดูกร่วมดว้ยหรือไม่ก็ได้ 

- Laminoplasty เป็นการผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังส่วนคอ โดยท าการดัดแปลง

รูปร่างของ posterior neural arch ส่วน laminaในระดับที่มีการกดทับไขสันหลังและรากประสาท 

โดยจะท าการเชื่อมข้อต่อโดยการปลูกกระดูกร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ (รูปที่ 5.10) เป็นการผ่าตัดที่

นิยมใชเ้มื่อเกิดพยาธิสภาพมากกว่า 3 ระดับ 

3. การผ่าตัดทั้งจากทางด้านหน้าและทางด้านหลัง (Combined anterior-

posterior procedures) 

 

 

  
 

รูปที่ 5.9 การผา่ตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอจากทางดา้นหนา้ 

(Anterior cervical discectomy and fusion – ACDF C4-5 C5-6) 
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รูปที่ 5.10 การผ่าตัดกระดูกสันหลังสว่นคอจากทางดา้นหลัง (Cervical Laminoplasty) 

 

เนื่องจาก Pathoanatomy ของ CSM พยาธิสภาพเกิดโดย compressive lesions ที่อยู่ 

anterior ต่อ spinal cord ดังนั้น การท า anterior approaches จึงเป็นการท า direct 

decompression และสามารถท า fusion, stabilization และ correction of deformities ได้

มีการศึกษาที่ได้ผลดีจากการท า anterior approach ในผู้ป่วย Multilevel CSM อย่างไรก็ตาม 

anterior procedures ก็มีปัญหาเกี่ยวกับ graft-related problems (โดยเฉพาะ increased rate 

of pseudarthrosis, dislodgement, subsidence ใน multiple fusion levels) และ adjacent 

segment degeneration. 

ส าหรับ Posterior approaches นั้น หลักการคือ indirect technique ที่ต้องการให้เกิด 

posterior shifting ของ spinal cord เพื่อลด effect ของ anterior compression Ideal indications 

ของวิธีนี้ คือ diffuse canal stenosis, developmental stenosis, dorsal cord compression จาก 

buckling ligamentum flavum นอกจากนั้นอาจรวมถึง multilevel degenerative stenosis (>3 

levels), prior anterior neck surgery, continuous OPLL. โดยต้องมี prerequisites คือ lordotic 

alignment, absence of instability. การท า Mulilevel Laminectomy ได้รับความนิยมลดลง 

เนื่องจากท าให้เกิด instability และ postoperative kyphosis ภายหลัง (ถ้าจะท า ควรท าการ fusion 

with or without lateral mass plating/fixation ร่วมด้วย) ส่วนการท า Canal-expansive 

Laminoplaty นั้นมีข้อดีกว่า คือไม่สูญเสีย stability มาก โดยการ preserve facet joints (เมื่อ

เทียบกับ Laminectomy) และหลีกเลี่ยงผลเสียและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการท า long 

anterior fusions ได้ จงึเป็นทางเลือกในการผ่าตัดผูป้่วยในกลุ่มนี้ 

 ในผู้ป่วย Multilevel CSM (involving 3 (or more) motion segments) แนวทางการรักษา

โดยการผ่าตัดยัง controversy เนื่องจากแต่ละวิธีก็มีข้อดแีละข้อเสียแตกต่างกัน ตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 Advantages and Disadvantages of Anterior and Posterior Approaches 

 Anterior approach Posterior approach 

Advantages 1. Direct decompression 

2. Stabilization with arthrodesis 

3. Correction of deformity 

4. Axial lengthening of spinal 

column 

5. Good axial pain relief 

1. Less loss of motion 

2. Not as technically demanding 

3. Less bracing needed 

4. Avoids graft complications 

Disadvantages 1. Technically demanding 

2. Graft complications 

3. Need for postoperative 

bracing 

4. Loss of motion 

5. Adjacent segment 

degeneration 

1. Indirect decompression 

2. Preoperative kyphosis and/or 

instability limitations 

3. Inconsistent axial pain results 

4. Late instability 

 

 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อ clinical outcomes after decompressive 

surgery for CSM ได้แก่ 

1. age 

2. duration of symptoms 

3. number of levels involved 

4. severity of stenosis 

5. preoperative cord morphology 

6. choice of surgical approach 

 ข้อดีของ ACDF ในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ เป็น procedures ที่ท าได้ง่ายกว่า, สามารถ resect 

peripheral osteophyte (uncus) ได้, เสียเลือดน้อย, operative time สั้น, correct deformity ได้, 

สามารถ distract foramen และ buckling ligamentum flavum ได้ 

 จะเห็นได้ว่า การรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ป่วย Multilevel CSM นั้นมีข้อบ่งชี้ที่หลากหลาย 

แต่ละวิธีก็มีข้อจ ากัดบางอย่าง ข้อดีและข้อเสียก็แตกต่างกัน คณะผู้วิจัยจึงได้พยายามศึกษาผล

ของการผ่าตัด ACDF ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมทั้งปัจจัยที่อาจมีผลต่อการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา 
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