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ปวดหลัง รักษาได้ ไม่ผ่าตัด

 อาการปวดหลัง นับว่าเป็นปัญหาส�าคัญ
พบได้บ่อยที่สุดของโรคกระดูกและข้อสามารถเกิดขึ้น
กับคน ทุกวัย ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว วัยท�างานจนถึงวัยผู้สูง
อายุสาเหตุของอาการปวดหลังในวัยหนุ่มสาวและวัย
ท�างาน 
 ส ่วนใหญ่มักเกิดจากหมอนรองกระดูก 
สันหลัง เคลื่อนกดทับเส้นประสาทและพฤติกรรม การ
จัดท่าในการท�างานที่ไม่ถูกต้อง การยกของไม่ถูกวิธี
ส่วนในวัยผู้สูงอายุสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากหมอน
รอง กระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกข้อต่อระหว่างกระดูก
สันหลังมีการอักเสบเกิดกระดูก งอกเนื่องจากการเสื่อม
มากดทับเส้นประสาทท�าให้เกิดอาการปวดหลังร้าวลง
ไปที่ บริเวณสะโพก บริเวณด้านหลังของต้นขาและบาง
ครั้งอาจมีการปวดร้าวลงบริเวณน่อง ร่วมกับมีอาการ

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ 
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชาบริเวณหลังเท้าและส้นเท้าร่วมด้วย ท�าให้ผู้ป่วยทน
ทุกข์ทรมานจากอาการปวดมีผลต่อการท�างานและการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเมื่อท่านมี
อาการและอาการที่แสดงเก่ียวกับอาการปวดหลัง 
มีสัญญาณเตือนบางอย่างที่ท�าให้ท่านต้องรีบไปพบ
แพทย์เพื่อตรวจร่างกาย หรืออาจจ�าเป็นจะต้องตรวจ
วินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ มีอาการไข้เมื่อรักษาด้วย
การรับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ดีข้ึนผู ้ที่มี 
ประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนมีอาการปวดหลังร่วม
กับมีปัสสาวะเล็ดหรือไม่ สามารถกลั้นอุจจาระและ
ปัสสาวะได้มีอาการอ่อนแรงของขา หรือเสียสมดุลของ
ร่างกายมีอาการปวดหลังมากตอนกลางคืนหรือมี
อาการปวดมากแม้ ไม่ได้ท�างานหรือน�้าหนักลด โดยไม่
ทราบสาเหตุ เป็นต้น
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อาการปวดหลังส่วนล่าง มี 2 ประเภท ได้แก่

1. อาการปวดหลัง แบบปฐมภูมิ (Primary Low Back Pain) หรือเกิดเนื่องจากโครงสร้าง 
ของกระดูกสันหลังเอง (mechanical LBP) ซึ่งไม่มีสาเหตุที่จ�าเพาะเจาะจงที่ท�าให้เกิดอาการปวดหลัง 
ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลังน้อยกว่า 3 สัปดาห์ มักสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ผู้ป่วยท�าอยู่ที่กระตุ้นท�าให้เกิด

อาการปวด เช่น การจาม การไอ หรือบิดตัว ท�าให้กระตุ้นเกิดอาการปวด

2. อาการปวดหลัง แบบมีพยาธิสภาพ 
(Secondary Underlying Pathology Low Back Pain) 

สามารถบ่งบอกพยาธิ สภาพได้ชัดเจน เช่น มะเร็งลุกลามมาที่กระดูกสันหลัง 
การติดเชื้อของหมอนรองกระดูกสันหลัง
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1. ไข้   ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการปวดหลังที่รุนแรง ร่วมกับ
อาการไข้ สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดเนื่องมาจากการติด
เชื้อในร่างกาย บางครั้งอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณ
กระดูกสันหลัง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะการติดเชื้อ
ของกระดูกสันหลังนั้นอาจจะมีการติดเชื้อในบริเวณอื่น
ของร่างกายก่อน เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยเฉพาะในเพศ
หญิงวัยหลังหมดประจ�าเดือนไปแล้ว ท�าให้มีการแพร่
กระจายของเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด และเกิดการติดเชื้อ
ที่บริเวณกระดูกสันหลัง มีการท�าลายกระดูกและ
เนื้อเยื่ออ่อนในบริเวณรอบๆ ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการปวด
หลังอย่างรุนแรงร่วมกับอาการไข้ สาเหตุของเชื้อที่พบ 
ส่วนใหญ่มักเป็นเชื้อแบคทีเรีย และในบางครั้งอาจจะ
พบมีการติ ด เ ช้ื อวัณโรคของกระดู กสันหลั ง ได  ้
เช่นเดียวกัน 

สัญญาณที่ต้องพบแพทย์

สัญญาณส�าคัญของอาการปวดหลัง 
ที่บ่งบอกว่าต้องรับการตรวจ 

เพิ่มเติมจากแพทย์ ได้แก่

2. มีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อน ส�าหรับในผู้ป่วย
ที่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน มีโอกาสเกิดการแพร่กระจาย
ของมะเร็งมาที่บริเวณกระดูกสันหลังได้ มะเร็งที่มักจะ
แพร่กระจายมาที่บริเวณกระดูกสันหลัง ได้แก่ มะเร็ง
เต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งในระบบ
ทางเดินอาหาร มะเร็งต่อมไทรอยด์ เมื่อมีการแพร่
กระจายของมะเร็งมาตามกระแสเลือดและมาที่บริเวณ
กระดูกสันหลังจะกระตุ้นให้เกิดการท�าลายกระดูกเป็น
อย่างมาก ท�าให้โครงสร้างกระดูกปกติถูกท�าลายลง 
เกิดกระดูกสันหลังยุบตัวลง ก่อให้เกิดอาการปวดหลัง
มาก ในบางครั้งถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปกดทับเส้น
ประสาท และไขสันหลังก็จะท�าให้ผู้ป่วยมีอาการชา 
อาการอ่อนแรงของขา ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ รวมทั้ง
อาจจะไม่สามารถกลั้นอุจจาระ และกลั้นปัสสาวะได้ 
ท�าให้เป็นอัมพาต

3. ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ หรือมีปัสสาวะเล็ด ใน
ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการที่ไม่สามารถ
ควบคุมการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระได้นั้น สาเหตุ

ภาพ: freepik.com
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ส่วนใหญ่มักเกิดจากมีการกดทับเส้นประสาทที่ควบคุม
การท�างานของล�าไส้ และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งสาเหตุ
ของการกดทับเส ้นประสาทมีได ้หลายสาเหตุเช ่น 
หมอนรองกระดูกที่มีขนาดใหญ่มากเคลื่อนออก มากด
ทับเส้นประสาท โรคมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูก
และมีการกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลัง รวมทั้ง
ภาวะของการติดเชื้อของกระดูกสันหลังที่อาจจะมี
หนองไปกดทับเส้นประสาท ท�าให้ระบบการขับถ่ายผิด
ปกติ

4. มีอาการอ่อนแรงของขา หรือสูญเสียสมดุลของ
ร่างกาย เช่นเดียวกัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดเนื่องมาจาก
การที่เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
นั้นๆ ถูกกดทับขท�าให้ไม่สามารถควบคุมการท�างาน
การเคลื่อนไหวของระยางค์นั้นๆได้

5. มีอาการปวดตอนกลางคืนหรือปวดขณะพัก อาจ
จะมีหรือไม่มีเหงื่อออกตอนกลางคืน ซึ่งเป็นสัญญาณ
อย่างหนึ่งของภาวะการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง หรือ
มะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกส่งผลท�าให้มีอาการ
ปวดมากแม้ขณะที่นอนพักอยู่

6. อาการชารอบๆทวารหนัก หรือสูญเสียความรู้สึก
รอบๆทวารหนัก เกิดเนื่องมาจากมีการกดทับของเส้น
ประสาทที่ควบคุม และรับความรู้สึกในบริเวณรอบๆ
ทวารหนัก

7. มีการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน ในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ที่ได้รับการรักษาโดยการใช้ยาสเตียรอยด์เป็น
ประจ�า เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรค
เอสแอลอี(โรคพุ่มพวง) หรือผู้ป่วยที่ชอบซื้อยา สเตีย
รอยด์รับประทานเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะท�าให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน เกิดการติดเชื้อ
ในร่างกายได้ง่ายกว่าคนปกติเพราะภูมิต้านทานของ
ร่างกายอ่อนแอ ท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดกระดูก
สันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุน และมีโอกาสเกิดการติด
เชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น

8. การได้รับอุบัติเหตุ ในผู้ป่วยที่มีประวัติการได้รับ
อุบัติเหตุอย่างรุนแรง ร่วมกับมีอาการปวดหลังแบบ
เฉียบพลันนั้น อาจจะท�าให้เกิดกระดูกสันหลังหักยุบ 
ท�าให้มีอาการปวดหลังเป็นอย่างมาก 

9. น�้าหนักลด โดยไม่ทราบสาเหตุ  ร่วมกับมีอาการ
ปวดหลังให้ควรระวังเพราะอาจจะมีสาเหตุที่เกิดจาก
ภาวะมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูก การติดเชื้อของ
กระดูกสันหลัง ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหาร ไม่
สามารถรับประทานอาหารได้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย 
เหนื่อยง่ายและน�้าหนักลด 

 ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังร่วมกับ
อาการดังกล่าวข้างต้นควรไปปรึกษาแพทย์เพ่ือค้นหา
สาเหตุ และให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป การ
วินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องต้ังแต่แรกจะท�าให้การ
พยากรณ์โรคดี สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าปล่อยให้
เกิดอาการปวดหลังนานๆ และได้รับการรักษาที่ไม่
เหมาะสม จะท�าให้ผู้ป่วยมีอาการทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวด และถ้ามีอาการปวดเป็นระยะเวลานาน
จะท�าให้ระบบการรับความรู้สึกผิดปกติไป รักษา
อาการปวดได้ยากมากยิ่งขึ้น และเกิดโรคซึมเศร้ากับผู้
ป่วยได้ 

10. ปวดหลังร่วมกับส่วนสูงที่ลดลง อาจเกิดเนื่องมา
จากการที่มีโรคกระดูกพรุนร่วมกับการเกิดกระดูกสัน
หลังยุบตัวลง ท�าให้เกิดหลังโก่งค่อม และส่วนสูงลดลง 
จึงท�าให้เกิดมีอาการปวดมาก ส่วนใหญ่มักจะเกิดใน 
ผู้สูงอายุ

ภาพ: freepik.com
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การวินิจฉัยด้วย MRI
 การวินิจฉัยด้วย MRI เป็นการตรวจด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อดูรายละเอียด
ของพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่เกิดกับร่างกาย สิ่งที่สามารถ
เห็นได้ชัดเจนจากการท�า MRI ได้แก่ เนื้อเยื่ออ่อนต่าง 
ๆ เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท หมอนรอง
กระดูก กระดูกอ่อน ดังนั้นจึงมีประโยชน์มากในผู้ป่วย
ที่มี
      อาการปวดไหล่ เพื่อจะวินิจฉัยดูว่ามีการฉีกขาด
ของเส้นเอ็น หรือพยาธิสภาพของเส้นเอ็นที่บริเวณของ
หัวไหล่หรือไม่

 อาการปวดหลัง สามารถช่วยในการวินิจฉัยว่า 
มีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังมีการ
เคลื่อนกดทับประสาทหรือไม่
 อาการปวดเข่า สามารถช่วยวินิจฉัยว่ามีการ 

ฉีกขาดของเส้นเอ็นหรือไม่ รวมทั้งช่วยในการวินิจฉัย
ก้อนเนื้องอก และมะเร็งกระดูก มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนได้
เป็นอย่างดี

      ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังมานาน 
รักษาแล้วไม่ดีขึ้น การตรวจด้วย MRI  ก็เป็นเครื่อง
มืออย่างหนึ่ง ในการช่วยการวินิจฉัยโรคต่างๆเหล่านี้

การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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1. การปฏิบัติตัวต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะท�าให้
มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การนั่งกับพื้น 
การก้มยกของหนักเพราะน�้าหนักของร่างการส่วนใหญ่
จะลงตรงบริเวณกระดูกสันหลัง ส่วนเอวท�าให้เกิดการ
อักเสบของกระดูกข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังท�าให้ผู้
ป่วย มีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นการใช้เก้าอี้นั่งควรใช้
ชนิดที่มีพนักพิงหลังเพราะจะ ช่วยลดแรงที่กระท�าต่อ
กระดูกข้อต่อบริเวณสันหลังส่วนเอวการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดเพราะเป็นการแก้ที่
สาเหตุของอาการปวด เพราะถ้าผู้ป่วยไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รวมทั้งการลดน�้าหนักตัวอาการปวดของผู้
ป่วยก็มักจะไม่ทุเลาลงและถึงแม้ว่าจะ รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดในท่ีสุดผู้ป่วยก็จะกลับมามีอาการปวด
อีกครั้งหนึ่ง

2. การใช้ยาลดอาการปวดและยาต้านการอักเสบ 
ชนิดรับประทาน เพื่อบรรเทาอาการปวด

3. การใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมกับยาชาเฉพาะที่ จะฉีด
เข้าไปยังช่องว่างโพรงประสาทบริเวณกระดูกก้นกบ 
โดยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ช่วยในการระบุต�าแหน่ง
ที่ฉีด ท�าให้การฉีดยาเข้าโพรงประสาทมีความแม่นย�า
มากย่ิงขึ้นและสามารถท�าได้โดยไม่ต้องนอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่มี
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท ของ 

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ พบว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมี
อาการปวดลดลงเป็นอย่างมากภายหลังการติดตามผล
การรักษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังช่วย
ให้การท�างานกิจวัตรประจ�าวัน และคุณภาพชีวิตของผู้
ป่วยดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการปวด ท�าให้ผู้ป่วยท�า
กายภาพบ�าบัดได้สะดวกมากข้ึนสามารถลดอุบัติการณ์
การผ่าตัดกระดูกสันหลังให้ผู้ป่วยได้ กลไกในการลด
อาการปวดจากการฉีดยาสเตียรอยด์จะช่วยลดการ
บวมการอักเสบของเส้น ประสาทที่ถูกกดทับท�าให้การ
ไหลเวียนของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่บริเวณเส้น ประสาท
บริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น เส้นประสาทยุบบวมจาก
การอักเสบจึงท�าให้อาการปวดหลังของผู้ป่วยดีขึ้น การ 
ฉีดยาสเตียรอด์ชนิดฉีดเฉพาะที่เข้าไปยังช่องว่างของ
เส้นประสาทบริเวณกระดูก สันหลังเป็นวิธีการที่ใช้บ่อย
ในการรักษาอาการปวดหลังร่วมกับอาการปวดร้าวลง 
ขา นอกจากนี้การฉีดยายังจะช่วยลดอาการชา และ
อาการอ่อนแรงอันเนื่องมาจากการ อักเสบของเส้น 
ประสาทได้ ยาที่ฉีดเข้าไปเป็นยาสเตียรอยด์ชนิดฉีด
เฉพาะที่ร่วมกับยาชาซึ่งตัวยาจะไป อยู่รอบๆเส้น
ประสาทที่อยู่ภายในโพรงกระดูกสันหลัง ยาชาอาจจะ
ท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกชาในช่วงแรกประมาณ 1-6 ชั่วโมง 
คุณสมบัติท่ีส�าคัญของยาสเตียรอยด์คือเป็นยาที่มีฤทธิ์
การลดการอักเสบที่ดี มากเมื่อฉีดยาสเตียรอยด์เข้าไป
ในต�าแหน่งของเส้นประสาทที่มีการอักเสบและบวม ยา
นี้จะช่วยลดการอักเสบเป็นอย่างมากจะช่วยบรรเทา
อาการเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วย การ ลดการบวมของเส้น
ประสาทช่วยลดอาการชาและอาการอ่อนแรง
        
 การฉีดยาสเตียรอยด์น้ีจะมีผลช่วยบรรเทา
อาการปวดชั่วคราวข้ึนอยู่กับลักษณะความรุนแรงของ
โรคในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจมีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ 1-3 
เดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดให้ผู้ป่วย ท�าให้ผู้
ป่วยสามารถท�ากายภาพบ�าบัดได้ง่าย สะดวกมากยิ่ง
ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วน

การรักษา

ภาพ: freepik.com
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ที่สึกหรอได้ เช่นในกรณีของโรคหมอนรองกระดูก
เคลื่อนกดทับเส้นประสาทจะท�าให้ผู้ป่วยมีอาการ ปวด
มากในระยะแรกอันเนื่องมาจากสารเคมีที่อยู ่ภายใน
เนื้อของหมอนรองกระดูกสัน หลังที่ฉีกขาดเป็นตัวการ
ที่ส�าคัญในการท�าให้เกิดกระบวนการอักเสบมักจะใช้
ระยะ เวลาหลายสัปดาห์ในการที่หมอนรองกระดูกเกิด
การซ่อมแซมตนเองจนกระทั่งไม่มีการ รั่วของสารเคมี
ออกมาระคายเคืองต่อเส้นประสาทซึ่งยาสเตียรอด์ชนิด
ฉีดเฉพาะที่ จะช่วยลดอาการปวดเมื่อเริ่มต้นและท�าให้
อาการต่างๆของผู้ป่วยทุเลาลงเป็น อย่างมาก

ส�าหรับการรักษาด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรง
ประสาทนั้น หลังจากฉีดยาแล้วส่วนใหญ่อาการปวดจะ
บรรเทาลงในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังฉีดยา หลังจากนั้น
อาจจะเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาอีกครั้งแต่จะเป็นไม่มาก
ครับ ต่อจากนั้นก็สามารถใช้ยารับประทาน เพื่อควบคุม
อาการปวดได้ครับ

 การรักษาส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 
5-6 เดือน ประมาณ 80% ผู้ป่วยอาการดีขึ้นโดยไม่ต้อง
ผ่าตัดครับ แต่มีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้ง เพราะเป็นก
ระบวนการเสื่อมของร่างกาย การฉีดยาสามารถฉีดซ�า้
ได้ตามอาการ ยาที่ฉีดเป็นยาสเตียรอยด์ เป็นยาปริ
มาณต�า่ๆ 20 มิลลิกรัม ซึ่งน้อยมาก ไม่มีอันตรายต่อ
ร่างกาย  เพราะร่างกายของคนเราสามารถรับปริมาณ
ยาสเตียรอยด์ได้ประมาณ 400 มิลลิกรัมต่อปี ที่ไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงต่อระบบไร้ท่อของร่างกายครับ จ�านวน
ครั้งของการฉีดยาจะได้ผลหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับระดับ
ความรุนแรงของโรคที่เป็น การกดทับของเส้นประสาท
มากหรือน้อยเพียงใด ถ้ากดมากๆๆ การฉีดยาอาจจะ
ไม่ได้ผลดี ส่วนใหญ่จะแนะน�าให้รักษาด้วยวิธีการไม่
ผ่าตัดก่อน ถ้ารักษาไปแล้วประมาณ 5-6 เดือน อาการ
ไม่ดีขึ้นเลย หรือมีอาการปัสสาวะล�าบาก ก็อาจจะ
พิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเพ่ือเอาส่วนท่ีมี
การกดทับเส้นประสาทออก 

 ส่วนใหญ่หลังฉีดอาการมักจะดีขึ้นภายใน 1 
สัปดาห์ ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่าน่าจะมีหมอนรองกระดูก
ขนาดใหญ่มากดทับเส้นประสาท ท�าให้เส้นประสาท
บวมมาก ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆ อาจจะต้องตรวจ MRIเพิ่มเติม 
เพื่อดูว่าหมอนรองกดมากหรือเปล่า และอาจจะลอง
ฉีดยาซ�้าอีก 3-4 ครั้งร่วมกับการปรับยารับประทาน 
นอกจากนี้ยังมียาลดการอักเสบอ่ืนที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ก้
สามารถฉีดเพื่อลดการอักเสบได้ บรรเทาอาการปวดได้
ดี  การฉีดยาสามารถฉีดซ�้าได้เรื่อยๆครับ ยาที่ฉีดมีทั้งที่
เป็นสเตียรอยด์และไม่ใช่สเตียรอยด์ครับ การฉีดนั้นขึ้น
กับเทคนิคการฉีด ไม่ได้มีปัญหาหรืออันตรายต่อ
ร่างกายมากครับ ปกติถ้าฉีดยามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป 

  จากงานประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์ ปี 2558 ที่ โรงแรมโรยัลคลิฟฟ์ พัทยา 
งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฉีด
ยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาทเพ่ือรักษาอาการปวด
หลังโดยใช้เครื่องเสียงความถี่สูงก�าหนดต�าแหน่งในการ
ฉีดยา  น�าการเสนอผลงานวิจัยโดย นพ.วิทิต โพธิ์ทอง  
และ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ได้ท�าการศึกษาที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับรางวัล 
Best Podium Research Award 
 
     ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของยาสเตีย
รอยด์ 20 มิลลิกรัมให้ผลในการรักษาอาการปวดหลัง
เทียบเท่ากับยาขนาด 40 มิลลิกรัม ดังนั้นการฉีดยาเข้า
โพรงประสาทเพื่อระงับอาการปวดหลัง หรือปวดร้าว
ลงขา ท�าให้มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพการรักษาให้ผลดี 
และลดการใช ้ ยาลงท� า ให ้มี ความปลอดภัยต ่อ 
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
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ผมจะใช้ยาฉีดลดการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ 
เพื่อลดการอักเสบและอาการปวด ลดความกังวลของ
คนไข้ที่ต้องใช้ยา ซึ่งผลการระงับปวดได้ผลดีไม่ต่างจาก
สเตียรอยด์ครับ

ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆถึงจะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดครับ
วิธีการนี้เหมาะสมเป็นอย่างมากส�าหรับผู้ป่วยท่ีไม่

ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือมีความ
เสี่ยงสูงจากการผ่าตัดตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ปัญหาเรื่องของโรคช่องทางเดินของโพรงประสาทตีบ
ตัน (spinal stenosis) อัน เนื่องมาจากกระบวนการ
เสื่อมของกระดูกสันหลังซ่ึงจะท�าให ้ช ่องทางเดิน
ประสาทตีบตันมีผลท�าให้เกิดการอักเสบของเส้น
ประสาทที่อยู่ภายในโพรงของกระดูกสัน หลังท�าให้ผู้
ป่วยมีอาการปวด ชา ปวดร้าวลงขาการรักษาด้วยวิธี
การยาสเตียรอด ์ชนิดฉีดเฉพาะท่ีเข ้าไปในโพรง 
ประสาทจะช่วยลดการอักเสบ และลดการบวมของเส้น
ประสาทรวมทั้งลดความดันที่เกิดขึ้นต่อเส้นประสาท
จะท�าให้ บรรเทาอาการปวดและอาการชาแก่ผู้ป่วยลง
ได้

     นอกจากนี้ ยังใช้ได้ผลดีในกรณีที่ผู้ป่วย ที่ได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัดแล้วยังมี อาการปวดหลังและ
อาการปวดชาร้าวลงขาซึ่งพยาธิสภาพที่เกิดหลังผ่าตัด
คือการมี พังผืดไปกดรัดเส้นประสาทหลังจากการผ่าตัด
ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังร่วมกับ อาการปวดร้าวลง
ขาอยู่การ ฉีดยาสเตียรอด์ชนิดฉีดเฉพาะที่จะเป็นการ
ช่วยแยกสลายพังผืดที่กดรัดรอบๆเส้น ประสาท และ
ลดการอักเสบของเส้นประสาทและเนื้อเย่ืออ่อนที่อยู่

รอบๆท�าให้ช่วยลดอาการ ปวดให้แก่ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง
ด้วย

4. การท�ากายบริหารและการยืดกล้ามเนื้อ จะช่วย
ท�าให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นเพิ่ม มากขึ้นอาการปวด
หลังเป็นปัญหาท่ีส�าคัญดังน้ันการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง ทั้งในเรื่องของการนั่งท�างานที่ไม่ถูกต้อง การยก
ของที่ไม่ถูกวิธีการรักษาด้วยการใช้ยารับประทานในผู้
สูงอายุควรระวัง การใช้ยาในกลุ่มต้านการอักเสบเพื่อ
ลดอาการปวด เพราะจะท�าให้มีผลต่อกระเพาะอาหาร
ท�าให้ปวดท้องและบางคร้ังอาจท�าให้เลือดออกใน 
กระเพาะอาหารได้การฉีดยาสเตียรอยด์เข ้าโพรง
ประสาทโดยการใช้คลื่นเสียง ความถี่สูงบอกต�าแหน่ง
นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาแบบประคับ
ประคอง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จ�าเป็น

แนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
 
        อาการปวดหลังร้าวลงขา อาการชาที่มีประโยชน์
อย่างหนึ่งโดยไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดคือ การฉีดยา
สเตียรอด์ชนิดฉีดเฉพาะที่เข้าไปยังช่องว่างของเส้น
ประสาทบริเวณโพรงกระดูกสันหลัง การฉีดยาจะมี
ประโยชน์อย่างมากในการลดการอักเสบและการบวม
ของเส้นประสาทการรักษาด้วย ส่วนการฉีดยานี้มีวัตถุ 
ประสงค์ที่ส�าคัญคือการควบคุมบรรเทาอาการปวดหลัง
และปวดขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแบบประคับ
ประคองเพื่อลดอุบัติการณ์การผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วย

การฉีดยาสเตียรอด์
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การพยากรณ์โรคและค�าถาม 
ส�าหรับการฉีดยา

 หลังจากฉีดยาแล้วส่วนใหญ่อาการปวดจะ
บรรเทาลงในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังฉีดยา หลังจากนั้น
อาจจะเริ่มมีอาการปวดข้ึนมาอีกครั้งแต่จะเป็นไม่มาก
เหมือนกับที่ปวดในช่วงแรก  ต่อจากนั้นก็สามารถใช้ยา
รับประทาน เพื่อควบคุมอาการปวดได้

 ความถี่ในการฉีดยาและผลข้างเคียงนั้นขึ้น
อยู ่กับปริมาณของยาสเตียรอยด์ที่ใช ้รวมถึงความ
เชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ท�าการรักษา ซึ่งโดยปกติแล้ว
ปริมาณยาที่ผมใช้มีปริมาณประมาณ 10-20 มิลลิกรัม
ของยาสเตียรอยด์ ซึ่งถือว่าน้อยมาก เพราะร่างกาย
ของคนเราสามารถรบปริมาณยาสเตียรอยด ์ ได ้
ประมาณ 400 มิลลิกรัมต่อปี ที่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบไร้ท่อของร่างกายครับ เทียบกับในอดีตที่มีการ
ฉีดยาในปริมาณที่สูง ซึ่งจากผลของงานวิจัยที่โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พบว่าปริมาณยาที่น้อย
ได้ผลดีเทียบเท่ากับการใช้ยาในปริมาณที่มาก ดังนั้น
ส�าหรับผมเองการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาทใน
ปัจจุบันจะใช้ยาปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลกระ
ทบต ่อระบบต ่อมไร ้ท ่อของร ่างกายให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง จึงสามารถฉีดยาได้บ่อยและถี่ขึ้นตาม
อาการของผู้ป่วย 
  
     ส่วนใหญ่หลังฉีดอาการมักจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ 
ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่าน่าจะมีหมอนรองกระดูกขนาดใหญ่
มากดทับเส้นประสาท ท�าให้เส้นประสาทบวมมาก ถ้า
ไม่ดีขึ้นจริงๆ อาจจะต้องตรวจ MRI เพิ่มเติม เพื่อดูว่า
หมอนรองกดมากหรือเปล่า และอาจจะลองฉีดยาซ�า้
อีก 5-6 ครั้งร่วมกับการปรับยารับประทาน ถ้าไม่ดีขึ้น
จริงๆถึงจะพิจารณารักษาดวยการผ่าตัดครับ

     การรักษาปวดหลัง โดยไม่ผ่าตัด ส่วนใหญ่ใช้ระยะ
เวลาประมาณ 5-6 เดือน ประมาณ 80% ผู้ป่วยอาการ
ดีขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดครับ แต่มีโอกาสกลับมาเป็นอีก

ครั้ง เพราะเป็นกระบวนการเสื่อมของร่างกาย การ
ฉีดยาสามารถฉีดซ�า้ได้ตามอาการ ยาที่ฉีดเป็นยา 
สเตียรอยด์ เป็นยาปริมาณต�่าๆไม่มีอันตรายต่อร่างกาย 
จ�านวนครั้งของการฉีดยา จะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ระดับความรุนแรงของโรคที่เป็น การกดทับของเส้น
ประสาทมากหรือน้อยเพียงใด ถ้ากดมากๆๆ การฉีดยา
อาจจะไม่ได้ผลดี ส่วนใหญ่จะแนะน�าให้รักษาด้วยวิธี
การไม่ผ่าตัดก่อน ถ้ารักษาไปแล้วประมาณ 5-6 เดือน
ถึง 1 ปี อาการไม่ดีขึ้นเลย หรือมีอาการปัสสาวะล�าบาก 
ก็อาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเอา
ส่วนที่มีการกดทับเส้นประสาทออก 

การรักษาได้ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
 
1. โรคที่เป็น ว่ามีการกดทับเส้นประสาทมากน้อยเพียง
ใด ถ้ากดมาก หรือมีพังผืดไปรัดมากก็ไม่ค่อยได้ผลครับ 
ถ้าเป็นน้อยก็ได้ผลดี

2. พฤติกรรมการปฏิบัติตัว ปวดหลัง ป้องกันได้โดย
ปรับพฤติกรรม (http://www.taninnit.com/gener-

al-knowledge-menu/back-neck-km/113-

backpain-change.html)

3. น�า้หนักของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีน�า้หนักมากก็จะท�าให้
มีผลต่อการเกิดแรงกดที่กระดูกข้อต่อสันหลังเพิ่มมาก
ขึ้น ท�าให้มีอาการปวดและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึง
ควรลดน�า้หนัก และปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคกระดูกและข้อ (http://www.taninnit.

com/general-knowledge-menu/gener-

al-km/176-bone-disease-suggest.html)

 หลังจากฉีดยาแล้วส่วนใหญ่อาการปวดจะ
บรรเทาลงในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังฉีดยา หลังจากนั้น
อาจจะเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาอีกครั้งแต่จะเป็นไม่มาก
ครับ ต่อจากนั้นก็สามารถใช้ยารับประทาน เพื่อควบคุม
อาการปวดได้ครับ 

http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/back-neck-km/113-backpain-change.html
http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/back-neck-km/113-backpain-change.html
http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/back-neck-km/113-backpain-change.html
http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/general-km/176-bone-disease-suggest.html
http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/general-km/176-bone-disease-suggest.html
http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/general-km/176-bone-disease-suggest.html


Line ID Search : @doctorkeng 
www.taninnit.com

12 คู่มือ ปวดหลัง รักษาได้ ไม่ผ่าตัด โดย หมอเก่ง

ข้อมูลเพ่ิมเติม

1. บันทึกบรรยาย งานเสวนาโรคกระดูกและข้อ 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ 
โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

วิดีโอ เกี่ยวกับเรื่อง ปวดหลัง บรรยายโดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ 

ส�าหรับผู้ที่อ่านออนไลน์ สามารถคลิกที่ต�าแหน่งภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังวิดีโอได้ทันที

2. รายการคุยกับหมอสวนดอก เรื่อง ปวดหลังรักษาได้ไม่ผ่าตัด 
ออกอากาศ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) 
โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

Link วิดีโอ https://youtu.be/OD7hCLKPtz4

Link วิดีโอ https://youtu.be/o4JMMcz26kY

https://youtu.be/OD7hCLKPtz4
https://youtu.be/o4JMMcz26kY
https://youtu.be/o4JMMcz26kY
https://youtu.be/o4JMMcz26kY
https://youtu.be/OD7hCLKPtz4
https://youtu.be/OD7hCLKPtz4
https://youtu.be/o4JMMcz26kY


Line ID Search : @doctorkeng 
www.taninnit.com

13คู่มือ ปวดหลัง รักษาได้ ไม่ผ่าตัด โดย หมอเก่ง

3. อธิบายเรื่อง อาการปวดหลัง 
โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

Link วิดีโอ https://youtu.be/tREzu3x386o

 การเปลี่ยนพฤติกรรม

ห้ามนั่งพื้น
ควรนั่งเก้าอี้ที่มีหลังพิง และนั่งก้นลึกๆ

อย่านอนคว�่า

ห้ามยกของหนัก

โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

     โดยปกติอายุมากขึ้นจะท�าให้เกิดกระดูกบางลง 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง สูญเสียความ

ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนไม่สามารถที่จะ

หลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามยังมีวิธีที่จะช่วยชลอการ

เสื่อมของกระดูกสันหลังโดย

- ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อที่จะท�าหน้าที่ในการพยุง

ร่างกาย และเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย

- ยกของให้ถูกวิธี

- รักษาน�้าหนักของร่างกายให้เหมาะสม ระวัง

อย่าให้น�้าหนักมากกว่าที่ควรจะเป็น

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

  การป้องกันอาการปวดหลัง 

Link วิดีโอ www.spine-health.com/
video/herniated-disc-video

4. Herniated Disc Video

ปวดหลัง
รักษาได้

ไม่ต้องผ่าตัด

https://youtu.be/tREzu3x386o
https://youtu.be/tREzu3x386o
https://youtu.be/tREzu3x386o
https://youtu.be/tREzu3x386o
http://www.taninnit.com/general-knowledge-menu/back-neck-km/113-backpain-change.html
http://www.spine-health.com/video/herniated-disc-video
http://www.spine-health.com/video/herniated-disc-video
http://www.spine-health.com/video/herniated-disc-video
http://www.spine-health.com/video/herniated-disc-video
http://www.spine-health.com/video/herniated-disc-video
http://line.me/ti/p/%40vjn2149j


คู่มือประชาชน ปวดหลัง รักษาได้ ไม่ผ่าตัด
www.facebook.com/backpainnonop (ค้นหา: ปวดหลังรักษาได้ ไม่ผ่าตัด) 
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