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มันฟองวาเจ็บ





ใครรู้สึกปวดร้าวหรือปวดแปล๊บหลัง ก้มๆ เงยๆ ก็แปล๊บ
ลุกนั่งก็แปล๊บ บ้างอาการลามไปแข้งขาชาหรืออ่อนแรง คุณ
น่าจะกำาลังเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอยู่ อย่าชะล่าใจ 
ซึ่งอาการที่ว่ามานี้อาจเป็นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลัง
เคลื่อนส่วนเอวหรือภาวะช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอวก็ได้

มาทำาความรู้จักสองภาวะอาการของโรคทางกระดูกสันหลังกันให้มากขึ้น ดังนี้



 ส่วนใหญ่อาการมักเกิดกับคนช่วงวัย 30-50 ปี
บ่อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นอาการท่ีพบได้ราวร้อย
ละ 1.6 ในช่วงชีวิตคนคนหนึ่ง แต่หากเรารู้ถึง
ปัจจัยเสี่ยง วิธีป้องกัน และการดูแลรักษาอาการ 
ผู้ที่ เป็นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
ส่วนเอวก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

ภาวะหมอนรองกระดูก
สันหลังเคลื่อนส่วนเอว



2. การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง 
ถ้าคนคนน้ันมีภาวะการเส่ือมของหมอนรองกระดูก
สันหลังอยู่เดิม เม่ือมีความดันภายในหมอนรอง
กระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลให้
เกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอวได้
งา่ยกวา่คนทัว่ๆ ไป ซึง่ปจัจยัทีท่ำาใหห้มอนรองกระดกู
สันหลังส่วนเอวเสื่อม ได้แก่ กรรมพันธุ์ ความอ้วน 
การสูบบุหรี่ และการใช้งานหลังมากกว่าปกติ เช่น 
ก้มหลังยกของเป็นประจำา การทำางานในที่ที่มีการ
สั่นสะเทือนเป็นประจำา

1 .  การ เพิ่ มขึ้ นของความดันภายใน
หมอนรองกระดูกสันหลังอย่างเฉียบพลัน 
ที่อาจเกิดจากท่าทางของผู้ป่วย การก้มหลัง
 การเบง่ การไอหรือจาม หรอืการบดิเอีย้วตัว ซึง่
พฤติกรรมที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บของหมอน
รองกระดูกสันหลังบ่อยๆ ก็คือ การหกล้ม
ก้นกระแทกพื้น การบิดเอี้ยวตัวอย่างรุนแรง
ฉับพลัน การก้มหลังยกของหนักหรือการ
กม้หลงัอยา่งรวดเรว็ การไอ การจาม และการ
เบ่งถ่ายอุจจาระอย่างรุนแรง เป็นต้น

สาเหตุที่ทำาให้เกิด
ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว



วิถีชีวิตประจำาวันที่มีผลต่อหมอนรองกระดูก

ความอ้วน
คนทีม่นี้ำาหนกัตวัมากจะมแีรงกระทำาทีห่มอนรองกระดกู
สันหลังส่วนเอวมากกว่าปกติ ซึ่งส่งผลให้ความดัน
โดยเฉลี่ยในหมอนรองกระดูกสันหลังในท่าทางต่างๆ 
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

ท้องผูก
ภาวะท้องผูกทำาให้เกิดแรงเบ่งและเพิ่มความดันภายใน
หมอนรองกระดูกส่วนเอวอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกใน
การทำาใหเ้กดิภาวะหมอนรองกระดกูสันหลังเคล่ือนส่วน
เอวเพิ่มสูงขึ้น

 

การสูบบุหรี่
ทำาให้เกิดการทำาลายและการเส่ือมสภาพของหมอน
รองกระดูกและมีผลกับการเกิดอาการภาวะหมอนรอง
กระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอวได้เร็วขึ้นกว่าปกติ
 

นั่งกับพื้น
การน่ังกับพื้นเป็นประจำาในชีวิตอาจเพิ่มความเส่ียงต่อ
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เพราะการลุกนั่งกับพื้น
ตอ้งกม้หลงั จึงไปเพิม่แรงดนัในหมอนรองกระดกูสันหลงั
และเกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้



ประกอบอาชีพที่ต้องก้มหลังยกของบ่อยๆ
การก้มหลังยกของหนักเป็นประจำาจะเกิดการเส่ือมของ
หมอนรองกระดกูสนัหลงัสว่นเอวได้เร็วกวา่คนทัว่ไปและ
มอีาการหนกัขึน้เรือ่ยๆ ตามความแขง็แรงของหมอนรอง
กระดูกที่ลดลง อีกทั้งหากก้มผิดท่าก็จะมีผลทำาให้เกิด
การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกได้
 

อยู่ในที่มีฝุ่นมาก 
อาจทำาใหผู้ป้ว่ยเปน็โรคทางเดนิหายใจและเกดิอาการไอ
เรื้อรังท่ีทำาให้ความดันภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวเพิ่มสูงขึ้น

 

การออกกำาลังกายบางท่า
เช่น การซิตอัพ การยกน้ำาหนัก ฯลฯ

นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ
การไม่เปลี่ยนท่าก็อาจเกิดแรงกระทำาต่อหมอนรอง
กระดูกสันหลังอย่างต่อเนื่อง

ทำางานในที่ที่มีการสั่นสะเทือนเป็นประจำา 
จะส่งผลให้เกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวลงเรื่อยๆ



ลักษณะอาการของภาวะหมอนรอง
กระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว

อาการปวดร้าวลงขาจะเป็นมากขึ้นเมื่อเส้น
ประสาทท่ีถูกกดทับถูกทำาให้ยืดตึงมากข้ึน 
ท่าทางที่ทำาให้เส้นประสาทกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวตึง ได้แก่ การงอสะโพกพร้อมกับการ
เหยียดเข่า และการกระดกข้อเท้าขึ้น เป็นต้น

1. ปวดหลังส่วนล่างหรือบั้นเอว  และอาจมีอาการ
ปวดร้าวลงสะโพกหรือต้นขาร่วมด้วยได้ แต่การ
ปวดรา้วลงขานีจ้ะไมป่วดรา้วเลยเขา่ลงไป อาการปวด
น้ีสามารถเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเกิดจากการค่อยๆ 
เสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวได้

2. อาการปวดรา้วลงขา อาการปวดลักษณะนีม้กัเกดิ
ข้ึนทันทีหลังการบาดเจ็บของภาวะหมอนรองกระดูก
สันหลังส่วนเอวและมีลักษณะการปวดแบบปวดลึกๆ 
คลา้ยการปวดภายในกระดกู โดยจะเริม่รา้วจากบริเวณ
หลงัไปสะโพก ด้านหลังของตน้ขาเลยผ่านเข่าลงสูน่อ่ง
และเท้าตามลำาดับ และมักเกิดขึ้นเพียงขาข้างใดข้าง
หน่ึง มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดข้ึนพร้อมกันสองข้าง

3. อาการผิดปกติของทางเดินระบบประสาท  
เช่น อาการชาและการอ่อนแรงของขา รวมถึงอาจ
มีอาการชารอบๆ รูทวารและบริเวณอวัยวะเพศ 
อาการปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ออกหรือกล้ันไม่ได้ 
เป็นต้น



1. ต้องนอนพัก (Bed Rest) อย่างเต็มที่
ร่วมกับการทานยาแก้ปวดเพ่ือบรรเทา
อาการ  จากนั้ นจะต้องปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมเพื่อลดความดันภายในหมอน
รองกระดูกสันหลังส่วนเอว เช่น

หากเป็นแล้ว
ต้องดูแลตัวเองย่างไร

เวลานั่ง ควรนั่งพิงพนักเก้าอี้หรือมีที่ดันหลังส่วนเอวเพื่อให้น้ำาหนักตัว
ส่งผ่านไปที่พนักเก้าอี้ และลดแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง

ไม่ควรนั่งติดต่อเป็นเวลานานๆ ควรลุกยืนหรือเหยียดตัวสลับกับการนั่ง

หากจำาเป็นต้องนั่งนานๆ ให้ลดการก้มหลัง นั่งพื้น หรือม้านั่งเตี้ย

เวลาเดินควรใส่รองเท้าแบบมีส้นเพื่อให้เกิดการแอ่นของหลังส่วนเอว

หลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้อมที่อาจทำาให้ไอหรือจาม เช่น สถานที่ที่มีควันบุหรี่ 
หรือฝุ่นมากๆ หรือผู้ท่ีอาจทำาให้เราเกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจ 
เป็นต้น

ฝึกยืดลำาตัวบ่อยๆ ร่วมกับการ
ฝกึความแขง็แรงของกลา้มเนือ้
หลงั เพือ่ทำาใหค้วามดนัภายใน
หมอนรองกระดูกสันหลังส่วน
เอวลดลง เช่น การว่ายน้ำา การ
ออกกำาลังกายตามวิธีการของ 
Mckienzie เป็นต้น



3. การรักษาด้วยยากินหรือฉีด

2. ใช้เครื่องพยุงหลัง
นิยมใช้เพราะจะช่วยลดแรงกดท่ีกระทำาต่อหมอนรองกระดูก
สันหลังส่วนเอวลงบางส่วน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการ
ก้มงอของกระดูกสันหลังส่วนเอว

4. การผ่าตัด
จะทำาเม่ือยังมีอาการปวดมาก ท้ังท่ีทำาการนอนพัก Bed Rest 
และมีการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำาวัน ร่วมกับกินยารักษา
อย่างเต็มท่ีเป็นเวลานานพอราว 3-6 เดือนแล้วอาการยังไม่ดีข้ึน
มอีาการขาออ่นแรงอยา่งชดัเจน หรอืมปีญัหาเรือ่งการขบัถา่ย 
เช่น กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ เป็นต้น

วิธีป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนส่วนเอว

1. หมั่นออกกำาลังกาย

3. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก 

2. ระวังรักษาอิริยาบถ 

5. ไม่สูบบุหรี่

4. ควบคุมน้ำาหนักอย่าให้เกิน

(เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำา 
ขีจ่กัรยาน และบรหิารกลา้มเนือ้
หลังและหน้าท้องให้แข็งแรง)

การเข็นของหนักหรือ
การนอนฟูกที่นุ่มเกินไป

(ท่านอน ท่านั่ง ท่ายืน 
ท่ายกของ) ให้ถูกต้อง

เพราะอาจทำาใหห้มอนรอง
กระดูกเสื่อมเร็ว



ภาวะช่องกระดูก
สันหลังแคบส่วนเอว

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัย 50-60 ปี เนื่องจากคนวัยนี้เริ่มมีการเสื่อมสภาพของกระดูก
สนัหลงั และมกัพบในกลุม่คนทีม่กีารใชง้านและการเคลือ่นไหวของหลงัทีม่ากขึน้ เช่น การทำางาน
หรอืทำากิจกรรมทีต่อ้งก้มหลงับอ่ยๆ การนัง่ทำากิจกรรมบนพ้ืน เปน็ตน้ รวมถงึการมนี้ำาหนักตัวมาก
กส็ง่ผลใหก้ารทำางานของหลงัมากกวา่คนทัว่ไป โรคนีม้กัทำาใหผู้ป้ว่ยเกิดอาการปวดหลัง โดยอาจ
พบร่วมกับอาการปวดลงขาข้างเดียวหรือ 2 ข้างพร้อมกันก็ได้ หรือเดินแล้วขาอ่อนแรงหรือปวด
จนตอ้งหยดุเปน็พักๆ ซึง่เกดิจากการกดทบัเสน้ประสาทหรอืภาวะการขาดเลือดของเสน้ประสาท  



1. ภาวะเกิดการเสียหน้าที่ของกระดูกสันหลัง

สาเหตุที่ทำาให้เกิดภาวะ
ช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอว

เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเกิดการตีบแคบ
ของชอ่งกระดกูสนัหลงัสว่นเอว เพราะเม่ือกระดกู
สันหลังเริ่มเสื่อมสภาพจากวัยที่มากขึ้นหรือผ่าน
การใช้งานมาพอควร ก็จะเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพ 
ได้แก่ ขอ้ตอ่กระดกูสันหลังและหมอนรองกระดกู
สันหลัง ซ่ึงภาวะเหล่านี้ลดทอนประสิทธิภาพใน
การทำางานและเกิดการหลวมของข้อต่อเหล่านี้
และเกดิการขยบัตวัของกระดกูมากกวา่ปกต ิเวลา
ขยับหลังมากหรือติดต่อนานๆ ก็จะเกิดอาการ
ปวดหลัง

ภาวะนี้จะตามมาเป็นอันดับสอง พอมีการหลวม
ของข้อต่อกระดูกสันหลังที่มากพอร่วมกับยังมี
การใช้งานของหลังอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการเสีย
สภาพการทำางานของข้อต่อกระดูกสันหลังอย่าง
ถาวร

คือเม่ือเกิดการตีบแคบของช่องกระดูกสันหลัง
ส่วนเอว ร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมแซม
และเสริมความมั่นคงให้กับกระดูกสันหลังคู่กัน
ไป ซ่ึงกระบวนการนี้จะทำาให้เกิดความหนาตัว
ของเส้นเอ็น เยื่อหุ้มข้อต่อกระดูกสันหลัง และ
กระดูกงอกรอบๆ ช่องกระดูกสันหลังที่ภายใน
บรรจุเส้นประสาทที่ควบคุมการทำางานของขา
และการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ 

2. การสญูเสยีความม่ันคงของกระดูกสันหลงั

3. การกลบัคนืสูค่วามมัน่คงของกระดกูสนัหลงั



นอกเหนือจากความชราภาพของอวัยวะกระดูก
สันหลังที่เกิดขึ้นตามวัยแล้ว ปัจจัยท่ีทำาให้เกิด
ภาวะน้ีจะเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกับการเกดิภาวะ
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว เช่น 
กรรมพันธุ์ ความอ้วน การสูบบุหรี่ การทำางาน
เกี่ยวกับการก้มเงย หรือยกของหนัก การนั่งพื้น
นานบ่อยๆ เป็นต้น

มักมีอาการปวดหลังหลังทำากิจกรรมที่ต้องมี
การขยับหลังมากกว่าปกติ เช่น ก้มๆ เงยๆ ยก
ของ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นน่ัง 
หรือนั่งเป็นยืน และเม่ือเข้าสู่ระยะที่เสียความ
มั่นคงของกระดูกสันหลังแล้ว จะเกิดอาการปวด
หลังต่อเนื่องจนทำากิจวัตรประจำาวันไม่ได้ แต่
ระหวา่งทีเ่กิดการเสือ่มสภาพนีก็้จะเกิดขบวนการ
ซ่อมแซมกระดูกสันหลัง ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
หนาตัวขึ้นที่เส้นเอ็นและข้อต่อกระดูกสันหลัง 
ทำาให้ช่องกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ภายในบรรจุ
เส้นประสาทอยู่นั้นตีบแคบลง เวลาเดินไปสักพัก
กอ็าจเกดิอาการปวดรา้วลงขา ขาชา หรอืขาออ่น
แรง และหากการตบีแคบยงัเกดิตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 
ผู้ป่วยก็จะเดินได้เป็นระยะทางท่ีสั้นลงเรื่อยๆ 
และอาจเกิดอาการขาชา ขาอ่อนแรงตลอดเวลา 
กระทั่งกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในที่สุด

วิถีชีวิตที่มีผลกับภาวะ
ช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอว

ลักษณะอาการของภาวะ
ช่องกระดูกสันหลัง
แคบส่วนเอว



1. ลดการขยับและการทำางานของหลัง

2. ใส่รองเท้าไม่มีส้น 

3. ปรับท่ายืนหรือเดินเพื่อลดอาการ
 ของเส้นประสาทขาดเลือด

4. ฝกึความแขง็แรงของกลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง 

วิธีฝึกเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง
ดันเอวลอยจากเตียงและกดลงแนบชิด
เตียง แต่ละครั้งของการเกร็งกล้ามเน้ือ
หน้าท้อง ควรทำาให้หลังส่วนเอวแนบชิด
กับเตียง 10 วินาที

หากเป็นแล้ว
ต้องดูแลตัวเองอย่างไร

เช่น การก้มลง การนั่งทำากิจกรรมต่างๆ 
บนพืน้หรอืเกา้อีเ้ตีย้ การยกของหนัก ฯลฯ

เพราะส้นสูงๆ จะทำาให้เกิดการแอ่นของ
กระดูกสันหลังส่วนเอวมากขึ้น

หากต้องยืนเป็นเวลานานๆ เช่น ยืนทำา
อาหาร ยืนอาบน้ำา ควรหาท่ีพักขา เช่น 
ม้านั่งเตี้ย คานบริเวณขาโต๊ะ จะช่วยให้
ช่องกระดูกสันหลังกว้างขึ้น อาการท่ี
เกิดจากช่องกระดูกสันหลังแคบและเส้น
ประสาทขาดเลือดก็จะดีขึ้น

จะชว่ยลดการขยบัตวัของกระดกูสนัหลงัสว่นเอว เวลารา่งกายเคล่ือนไหว จะชว่ยลดการเสือ่ม
สภาพของกระดกูสนัหลงัสว่นเอว และการมีกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งทีแ่ขง็แรงจะชว่ยลดการแอน่ตัว
ของกระดูกสนัหลงัสว่นเอวทีม่ากเกนิไปและปรบัใหโ้ครงสร้างกระดกูบรเิวณนัน้เปน็แบบแอน่
ปกติหรือแอ่นน้อยกว่าปกติ



1. ควบคุมน้ำาหนักตัวให้เหมาะสม

2. ไม่สูบบุหรี่ 

3. สำาหรับผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการยกของหนัก 

4. เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

วิธีฝึกยืดกล้ามเนื้อหลัง
หากมีการตึงของกล้ามเนื้อหลังจะทำาให้กระดูกสัน
หลังส่วนเอวถูกดึงให้มีรูปร่างแอ่นมากกว่าปกติ 
ซ่ึงจะทำาให้ช่องกระดูกสันหลังส่วนเอวแคบลง
ดงันัน้การฝกึยดืกลา้มเนือ้หลังจะช่วยใหช่้องกระดกู
สันหลังส่วนเอวกว้างขึ้น

นอนหงายงอเข่ายกชิดหน้าอกทีละข้าง โดยยกค้างไว้ข้างละ 10-20 วินาที

คือ เมื่อคำานวณน้ำาหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อ
ส่วนสูงเป็นตารางเมตรแล้วไม่ควรมีค่ามากกว่า 25

เพราะอาจทำาให้เกิดการเสื่อมสภาพของหมอน
รองกระดกูสนัหลงัสว่นเอวไดเ้รว็ขึน้และเกดิการ
ตีบแคบของช่องกระดูกสันหลังตามมา

ควรศึกษาท่าที่เหมาะสมในการทำางานเช่นเดียวกับ
ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว และ
ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังเพื่อลดการบาดเจ็บ 
(ดังหัวข้อด้านบน)

เช่น จากนั่งพื้นเป็นนั่งเก้าอี้ การทำางานบ้านเปลี่ยน
จากก้มถูพื้นเป็นใช้ไม้ถูพื้น เป็นต้น

วิธีป้องกันภาวะ
ช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอว

นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และการผ่าตัดด้วย
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