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เรื�อง  Low Back Pain 

 Hx & PE  (ตารางที� 1) 

- ความผดิปกติของการถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ 
- ประวติัอดีต (การบาดเจบ็,มะเร็ง) 
- การชี)บริเวณที�ปวด 
- ตาํแหน่งกดเจบ็ 
- ความผดิปกติในการเคลื�อนไหวขอ้ต่างๆ  รวมทั)งความสัมพนัธ์ระหวา่งการเคลื�อนไหวในมุมต่างๆ 

กบัอาการปวด 
- การตรวจทางระบบประสาท 

 

ตารางที�  1  อาการและการตรวจพบในกลุ่มอาการปวดหลงั 
 

อาการและการตรวจพบ กลุ่มโรค 

1. อาการปวดหลงัไม่เกี�ยวขอ้งกบัอิริยาบถ  
ปวดเป็นพกั ๆ  กระสับกระส่าย  ผูป่้วยหา
อิริยาบถสบายไม่ได ้ (Colicky pain) 
 

2. ปวดหลงัเฉียบพลนั  มกัมีประวติั
กระทบกระทั�งบริเวณบั)นเอว  เช่น  กม้หรือ
บิดเอว  กลา้มเนื)อหลงัแขง็  เกร็ง  กม้หรือ
เงยลาํบาก 

 
 
3. ปวดหลงัหน่วง ๆ  ตลอดเวลา  ปวดมาก

เวลากลางคืน  อาการปวดค่อย ๆ มากขึ)น  
ตามกาลเวลาที�ผา่นไป 

พยาธิสภาพของอวยัวะภายใน เช่น ตบั, ตบัอ่อน,  
ลาํไส้,  ไต,  หลอดเลือดใหญ่,  มดลูก,  รังไข่,   
 
 
บั)นเอวเคล็ดในวยัหนุ่มสาว  (acute lumbargo.  
lumbo-sacral  หรือ  idiopathic low back pain)  
ขอ้สันหลงัอกัเสบ  (acute discitis โดยเฉพาะใน
วยัเด็ก) Psoas abscess  กระดูกสันหลงัแตกทรุด
ในวยัชรา  (Vertebral fracture in osteoporosis) 
 
กลุ่มมะเร็งกระดูก 
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อาการและการตรวจพบ กลุ่มโรค 

 
4. ปวดหลงัเรื) อรัง 

4.1 ท่าทรงตวัผิดปกติ  
อาจปวดมากขึ)นเวลากม้หรือเงย 
 
 
 

4.2 ท่าทรงตวัปกติ พบจุดกดเจบ็ตาม
กลา้มเนื)อ, ส้นหลงั, กม้หรือเงย ปวดไม่
ชดัเจน 

4.3 ปวดหลงัเรื) อรัง  ปวดตึงตอนเชา้  หรือ
ก่อนนอน  และเวลากลางคืน  ช่วงเวลา
สาย ๆ  หรือบ่ายมกัทาํงานไดป้กติ 

5. ปวดหลงัร่วมกบั  Sciatica 
6. ปวดหลงัร่วมกบั  Claudication 

 
 
ขอ้สันหลงัเสื�อม  (spondylosis) 
ขอ้สันหลงัอกัเสบ  (spondylitis) 
ขอ้สันหลงัติดเชื)อ  (เช่น  วณัโรค) 
ขอ้สันหลงัแตกทรุดจากกระดูกพรุนวกิลรูป  
(เช่น  หลงัคด,  หลงัโก่ง,  กระดูกสันหลงัเสื�อม) 
Myofascial pain  อาการจากกลุ่มโรคอวยัวะ
ภายใน  Psychogenic กลุ่มขอ้อกัเสบเรื)อรัง เช่น 
ankylosing spondylitis 
กลุ่ม  sciatica  (ดูตารางที� 2) 
 
 
Spinal stenosis 
Vascular claudication   

 

 Etiology  (ตารางที� 2) 

1. การบาดเจบ็ของกลา้มเนื)อหรือเอ็น 
2. หมอนรองกระดูกเคลื�อน  (herniated disc) 
3. ขอ้สันหลงัเสื�อม  (degenerative disc) 
4. โพรงกระดูกสันหลงัแคบ  (spinal stenosis) 
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ตารางที�  2  การแยกโรคในกลุ่ม  Sciatica 
 

โรค 

ประวตัิการตรวจพบ 

Herniated 

disc 

Spinal 

stenosis 

Ankylosing 

spondylits 

* Facet 

syndrome 

เพศ ชาย > หญิง ชาย > หญิง ชาย > หญิง ชาย > หญิง 
อาย ุ 20-40 > 40 20-40 ?-40 
ประวติั เริ�มตน้เฉียบพลนั เรื) อรัง เรื) อรัง เรื) อรัง 
ภาวะที�ทาํใหป้วดมาก กม้,  นั�ง เดิน, ยนืแอ่นหลงั นอนพกั, ตื�นเชา้หลงั

แขง็ 
ยนื, นั�งหลงัตรง 

Straight leg  
raising test 

++ +- + +- 

การตรวจระบบประสาท +(Single root) +-(Single or 
multiple roots) 

- = 

X-ray Normal,  
Narrow  
disc space 

Degenerative change 
และ/หรือ
Spondylolithesis 

Early : Normal 
Late : Sacroilitis 
: Squaring vertebrae 
: Ossified ilgaments 
  (Bamboo spine) 

Facet 
hyperthrophy 

การตอบสนองต่อ  
NSAID 

++ + ++++ 
(มกัตอ้งให ้dose สูง) 

++ 

การฉีดยาชาเขา้ที�  facet 
joints 

ไม่หายปวด ไม่หายปวด ไม่หายปวด ไม่หายปวด 

 

* ขอ้มูลในกลุ่มอาการนี)ยงัไม่เป็นที�ยนืยนัแน่นอน 
** ยกเวน้พวก sequestrated disc อาจมีอาการแบบ spinal stenosis 
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โดยพจิารณาจาก  Hx,  PE,  X-ray 

X-ray  กรณี   #  สงสัยความผดิปกติของกระดูก 
   # ประวติัอุบติัเหตุ 

#  ปวดหลงัเรื) อรัง  >  2 wk. 
  #  มีอาการตรวจพบทางรากประสาทหรือสงสัยโรคร้ายแรง (ขาอ่อนแรง,ชา) 

 Sever ity & disability 

พิจารณาขอ้มูลพื)นฐาน  ไดแ้ก่  อาย ุ เพศ  อาชีพ  เศรษฐานะ  ร่วมกบัความรุนแรงของอาการปวด 

 Treatment 

1. การพกั  -  ควรพยายามใหผู้ป่้วยนอนพกัไม่เกิน  1 wk. 
2. การกาํจดักิจกรรมบางอยา่ง  ท่าที�กระตุน้ใหป้วด 
3. การบริหารยา  -  กลุ่มยาแกป้วดและ  NSAIDS, OPIOID 

 -  ยาอื�น ๆ  เช่น  ยาคลายกลา้มเนื)อ  และยากล่อมประสาทมีผลใหพ้กั 
4. การใชว้ธีิทางกายภาพบาํบดั 
5. การสอนแนะนาํการดูแลสุขภาพของหลงั 
6. การบริหารร่างกาย 
7. การรักษาดว้ยการผา่ตดั กรณีมีอาการกดทบัของรากประสาทชดัเจนและอาการปวดไม่ดีขึ)นโดยวธีิ

ต่าง ๆ 

การดูแลผู้ป่วย  LBP 

1. ไม่ยกของหนกั 
2. ไม่กม้เงยบ่อย ๆ 
3. ไม่นั�งนาน ๆ 
4. ออกกาํลงักายเบา ๆ 
5. รับประทานยาตามแพทยส์ั�ง 
6. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
7. ประคบนํ)าอุ่น 
8. ควบคุมนํ)าหนกั / ลดความอว้น / งดสูบบุหรี�  


