กระดูก • สัน • หลัง
มันฟองวาเจ็บ

ใครรู้สึกปวดร้าวหรือปวดแปล๊บหลัง ก้มๆ เงยๆ ก็แปล๊บ
ลุกนั่งก็แปล๊บ บ้างอาการลามไปแข้งขาชาหรืออ่อนแรง คุณ
น่าจะกำ�ลังเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอยู่ อย่าชะล่าใจ
ซึ่งอาการที่ว่ามานี้อาจเป็นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลัง
เคลื่อนส่วนเอวหรือภาวะช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอวก็ได้

มาทำ�ความรู้จักสองภาวะอาการของโรคทางกระดูกสันหลังกันให้มากขึ้น ดังนี้

ภาวะหมอนรองกระดูก
สันหลังเคลื่อนส่วนเอว
ส่วนใหญ่อาการมักเกิดกับคนช่วงวัย 30-50 ปี
บ่ อ ยที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น อาการที่ พ บได้ ร าวร้ อ ย
ละ 1.6 ในช่ ว งชี วิ ต คนคนหนึ่ ง แต่ ห ากเรารู้ ถึ ง
ปัจจัยเสี่ยง วิธีป้องกัน และการดูแลรักษาอาการ
ผู้ ที่ เ ป็ น ภาวะหมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื่ อ น
ส่ ว นเอวก็ จ ะสามารถกลั บ มาใช้ ชี วิ ต เป็ น ปกติ ไ ด้

สาเหตุที่ทำ�ให้เกิด

ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว
1 . การเพิ่ ม ขึ้ น ของความดั น ภายใน

หมอนรองกระดูกสันหลังอย่างเฉียบพลัน
ที่อาจเกิดจากท่าทางของผู้ป่วย การก้มหลัง
การเบ่ง การไอหรือจาม หรือการบิดเอีย้ วตัว ซึง่
พฤติกรรมที่ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บของหมอน
รองกระดูกสันหลังบ่อยๆ ก็คือ การหกล้ม
ก้นกระแทกพื้น การบิดเอี้ยวตัวอย่างรุนแรง
ฉั บ พลั น การก้ ม หลั ง ยกของหนั ก หรื อ การ
ก้มหลังอย่างรวดเร็ว การไอ การจาม และการ
เบ่งถ่ายอุจจาระอย่างรุนแรง เป็นต้น

2. การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง
ถ้าคนคนนั้นมีภาวะการเสื่อมของหมอนรองกระดูก
สั น หลั ง อยู่ เ ดิ ม เมื่ อ มี ค วามดั น ภายในหมอนรอง
กระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลให้
เกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอวได้
ง่ายกว่าคนทัว่ ๆ ไป ซึง่ ปัจจัยทีท่ �ำ ให้หมอนรองกระดูก
สันหลังส่วนเอวเสื่อม ได้แก่ กรรมพันธุ์ ความอ้วน
การสูบบุหรี่ และการใช้งานหลังมากกว่าปกติ เช่น
ก้มหลังยกของเป็นประจำ� การทำ�งานในที่ที่มีการ
สั่นสะเทือนเป็นประจำ�

วิถีชีวิตประจำ�วันที่มีผลต่อหมอนรองกระดูก
ความอ้วน

คนทีม่ นี �้ำ หนักตัวมากจะมีแรงกระทำ�ทีห่ มอนรองกระดูก
สั น หลั ง ส่ ว นเอวมากกว่ า ปกติ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค วามดั น
โดยเฉลี่ยในหมอนรองกระดูกสันหลังในท่าทางต่างๆ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ท้องผูก

ภาวะท้องผูกทำ�ให้เกิดแรงเบ่งและเพิ่มความดันภายใน
หมอนรองกระดูกส่วนเอวอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกใน
การทำ�ให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลือ่ นส่วน
เอวเพิ่มสูงขึ้น

การสูบบุหรี่

ทำ�ให้เกิดการทำ�ลายและการเสื่อมสภาพของหมอน
รองกระดูกและมีผลกับการเกิดอาการภาวะหมอนรอง
กระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอวได้เร็วขึ้นกว่าปกติ
นั่งกับพื้น

การนั่งกับพื้นเป็นประจำ�ในชีวิตอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เพราะการลุกนั่งกับพื้น
ต้องก้มหลัง จึงไปเพิม่ แรงดันในหมอนรองกระดูกสันหลัง
และเกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้

ประกอบอาชีพที่ต้องก้มหลังยกของบ่อยๆ

การก้มหลังยกของหนักเป็นประจำ�จะเกิดการเสื่อมของ
หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวได้เร็วกว่าคนทัว่ ไปและ
มีอาการหนักขึน้ เรือ่ ยๆ ตามความแข็งแรงของหมอนรอง
กระดูกที่ลดลง อีกทั้งหากก้มผิดท่าก็จะมีผลทำ�ให้เกิด
การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกได้
อยู่ในที่มีฝุ่นมาก

อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเป็นโรคทางเดินหายใจและเกิดอาการไอ
เรื้อรังที่ทำ�ให้ความดันภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวเพิ่มสูงขึ้น
การออกกำ�ลังกายบางท่า

เช่น การซิตอัพ การยกน้ำ�หนัก ฯลฯ

นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ

การไม่ เ ปลี่ ย นท่ า ก็ อ าจเกิ ด แรงกระทำ � ต่ อ หมอนรอง
กระดูกสันหลังอย่างต่อเนื่อง

ทำ�งานในที่ที่มีการสั่นสะเทือนเป็นประจำ�

จะส่งผลให้เกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวลงเรื่อยๆ

ลักษณะอาการของภาวะหมอนรอง
กระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว

1. ปวดหลังส่วนล่างหรือบั้นเอว และอาจมีอาการ
ปวดร้ า วลงสะโพกหรื อ ต้ น ขาร่ ว มด้ ว ยได้ แต่ ก าร
ปวดร้าวลงขานีจ้ ะไม่ปวดร้าวเลยเข่าลงไป อาการปวด
นี้สามารถเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเกิดจากการค่อยๆ
เสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวได้
2. อาการปวดร้าวลงขา อาการปวดลักษณะนีม้ กั เกิด
ขึ้นทันทีหลังการบาดเจ็บของภาวะหมอนรองกระดูก
สันหลังส่วนเอวและมีลักษณะการปวดแบบปวดลึกๆ
คล้ายการปวดภายในกระดูก โดยจะเริม่ ร้าวจากบริเวณ
หลังไปสะโพก ด้านหลังของต้นขาเลยผ่านเข่าลงสูน่ อ่ ง
และเท้าตามลำ�ดับ และมักเกิดขึ้นเพียงขาข้างใดข้าง
หนึ่ง มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันสองข้าง
อาการปวดร้าวลงขาจะเป็นมากขึ้นเมื่อเส้น
ประสาทที่ ถู ก กดทั บ ถู ก ทำ � ให้ ยื ด ตึ ง มากขึ้ น
ท่ า ทางที่ ทำ � ให้ เ ส้ น ประสาทกระดู ก สั น หลั ง
ส่วนเอวตึง ได้แก่ การงอสะโพกพร้อมกับการ
เหยียดเข่า และการกระดกข้อเท้าขึ้น เป็นต้น

3. อาการผิดปกติของทางเดินระบบประสาท
เช่น อาการชาและการอ่อนแรงของขา รวมถึงอาจ
มี อ าการชารอบๆ รู ท วารและบริ เวณอวั ย วะเพศ
อาการปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ออกหรือกลั้นไม่ได้
เป็นต้น

หากเป็นแล้ว
ต้องดูแลตัวเองย่างไร
1. ต้องนอนพัก (Bed Rest) อย่างเต็มที่
ร่วมกับการทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทา
อาการ จากนั้ น จะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเพื่อลดความดันภายในหมอน
รองกระดูกสันหลังส่วนเอว เช่น
เวลานั่ง ควรนั่งพิงพนักเก้าอี้หรือมีที่ดันหลังส่วนเอวเพื่อให้น้ำ�หนักตัว
ส่งผ่านไปที่พนักเก้าอี้ และลดแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง
ไม่ควรนั่งติดต่อเป็นเวลานานๆ ควรลุกยืนหรือเหยียดตัวสลับกับการนั่ง
หากจำ�เป็นต้องนั่งนานๆ ให้ลดการก้มหลัง นั่งพื้น หรือม้านั่งเตี้ย
เวลาเดินควรใส่รองเท้าแบบมีส้นเพื่อให้เกิดการแอ่นของหลังส่วนเอว
หลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้อมที่อาจทำ�ให้ไอหรือจาม เช่น สถานที่ที่มีควันบุหรี่
หรือฝุ่นมากๆ หรือผู้ที่อาจทำ�ให้เราเกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
เป็นต้น
ฝึกยืดลำ�ตัวบ่อยๆ ร่วมกับการ
ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
หลัง เพือ่ ทำ�ให้ความดันภายใน
หมอนรองกระดูกสันหลังส่วน
เอวลดลง เช่น การว่ายน้ำ� การ
ออกกำ�ลังกายตามวิธีการของ
Mckienzie เป็นต้น

2. ใช้เครื่องพยุงหลัง
นิยมใช้เพราะจะช่วยลดแรงกดที่กระทำ�ต่อหมอนรองกระดูก
สันหลังส่วนเอวลงบางส่วน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการ
ก้มงอของกระดูกสันหลังส่วนเอว
3. การรักษาด้วยยากินหรือฉีด
4. การผ่าตัด
จะทำ�เมือ่ ยังมีอาการปวดมาก ทัง้ ทีท่ �ำ การนอนพัก Bed Rest
และมีการปรับพฤติกรรมในชีวติ ประจำ�วัน ร่วมกับกินยารักษา
อย่างเต็มทีเ่ ป็นเวลานานพอราว 3-6 เดือนแล้วอาการยังไม่ดขี น้ึ
มีอาการขาอ่อนแรงอย่างชัดเจน หรือมีปญ
ั หาเรือ่ งการขับถ่าย
เช่น กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ เป็นต้น

วิธีป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนส่วนเอว
1. หมั่นออกกำ�ลังกาย
(เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ�
ขีจ่ กั รยาน และบริหารกล้ามเนือ้
หลังและหน้าท้องให้แข็งแรง)
2. ระวังรักษาอิริยาบถ
(ท่ า นอน ท่ า นั่ ง ท่ า ยื น
ท่ายกของ) ให้ถูกต้อง
3. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
การเข็นของหนักหรือ
การนอนฟูกที่นุ่มเกินไป
4. ควบคุมน้ำ�หนักอย่าให้เกิน
5. ไม่สูบบุหรี่
เพราะอาจทำ�ให้หมอนรอง
กระดูกเสื่อมเร็ว

ภาวะช่องกระดูก
สันหลังแคบส่วนเอว
เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัย 50-60 ปี เนื่องจากคนวัยนี้เริ่มมีการเสื่อมสภาพของกระดูก
สันหลัง และมักพบในกลุม่ คนทีม่ กี ารใช้งานและการเคลือ่ นไหวของหลังทีม่ ากขึน้ เช่น การทำ�งาน
หรือทำ�กิจกรรมทีต่ อ้ งก้มหลังบ่อยๆ การนัง่ ทำ�กิจกรรมบนพืน้ เป็นต้น รวมถึงการมีน�้ำ หนักตัวมาก
ก็สง่ ผลให้การทำ�งานของหลังมากกว่าคนทัว่ ไป โรคนีม้ กั ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการปวดหลัง โดยอาจ
พบร่วมกับอาการปวดลงขาข้างเดียวหรือ 2 ข้างพร้อมกันก็ได้ หรือเดินแล้วขาอ่อนแรงหรือปวด
จนต้องหยุดเป็นพักๆ ซึง่ เกิดจากการกดทับเส้นประสาทหรือภาวะการขาดเลือดของเส้นประสาท

สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดภาวะ
ช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอว
1. ภาวะเกิดการเสียหน้าที่ของกระดูกสันหลัง
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเกิดการตีบแคบ
ของช่องกระดูกสันหลังส่วนเอว เพราะเมือ่ กระดูก
สันหลังเริ่มเสื่อมสภาพจากวัยที่มากขึ้นหรือผ่าน
การใช้งานมาพอควร ก็จะเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพ
ได้แก่ ข้อต่อกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก
สันหลัง ซึ่งภาวะเหล่านี้ลดทอนประสิทธิภาพใน
การทำ�งานและเกิดการหลวมของข้อต่อเหล่านี้
และเกิดการขยับตัวของกระดูกมากกว่าปกติ เวลา
ขยับหลังมากหรือติดต่อนานๆ ก็จะเกิดอาการ
ปวดหลัง
2. การสูญเสียความมัน่ คงของกระดูกสันหลัง
ภาวะนี้จะตามมาเป็นอันดับสอง พอมีการหลวม
ของข้อต่อกระดูกสันหลังที่มากพอร่วมกับยังมี
การใช้งานของหลังอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการเสีย
สภาพการทำ�งานของข้อต่อกระดูกสันหลังอย่าง
ถาวร
3. การกลับคืนสูค่ วามมัน่ คงของกระดูกสันหลัง
คือเมื่อเกิดการตีบแคบของช่องกระดูกสันหลัง
ส่วนเอว ร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมแซม
และเสริมความมั่นคงให้กับกระดูกสันหลังคู่กัน
ไป ซึ่งกระบวนการนี้จะทำ�ให้เกิดความหนาตัว
ของเส้นเอ็น เยื่อหุ้มข้อต่อกระดูกสันหลัง และ
กระดูกงอกรอบๆ ช่องกระดูกสันหลังที่ภายใน
บรรจุเส้นประสาทที่ควบคุมการทำ�งานของขา
และการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ

วิถีชีวิตที่มีผลกับภาวะ
ช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอว
นอกเหนือจากความชราภาพของอวัยวะกระดูก
สันหลังที่เกิดขึ้นตามวัยแล้ว ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
ภาวะนีจ้ ะเป็นไปในลักษณะเดียวกับการเกิดภาวะ
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว เช่น
กรรมพันธุ์ ความอ้วน การสูบบุหรี่ การทำ�งาน
เกี่ยวกับการก้มเงย หรือยกของหนัก การนั่งพื้น
นานบ่อยๆ เป็นต้น

ลักษณะอาการของภาวะ
ช่องกระดูกสันหลัง
แคบส่วนเอว
มั ก มี อ าการปวดหลั ง หลั ง ทำ � กิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี
การขยับหลังมากกว่าปกติ เช่น ก้มๆ เงยๆ ยก
ของ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นนั่ง
หรือนั่งเป็นยืน และเมื่อเข้าสู่ระยะที่เสียความ
มั่นคงของกระดูกสันหลังแล้ว จะเกิดอาการปวด
หลังต่อเนื่องจนทำ�กิจวัตรประจำ�วันไม่ได้ แต่
ระหว่างทีเ่ กิดการเสือ่ มสภาพนีก้ จ็ ะเกิดขบวนการ
ซ่ อ มแซมกระดู ก สั น หลั ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
หนาตัวขึ้นที่เส้นเอ็นและข้อต่อกระดูกสันหลัง
ทำ�ให้ช่องกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ภายในบรรจุ
เส้นประสาทอยู่นั้นตีบแคบลง เวลาเดินไปสักพัก
ก็อาจเกิดอาการปวดร้าวลงขา ขาชา หรือขาอ่อน
แรง และหากการตีบแคบยังเกิดต่อเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ
ผู้ป่วยก็จะเดินได้เป็นระยะทางที่สั้นลงเรื่อยๆ
และอาจเกิดอาการขาชา ขาอ่อนแรงตลอดเวลา
กระทั่งกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในที่สุด

หากเป็นแล้ว
ต้องดูแลตัวเองอย่างไร
1. ลดการขยับและการทำ�งานของหลัง
เช่น การก้มลง การนั่งทำ�กิจกรรมต่างๆ
บนพืน้ หรือเก้าอีเ้ ตีย้ การยกของหนัก ฯลฯ
2. ใส่รองเท้าไม่มีส้น
เพราะส้นสูงๆ จะทำ�ให้เกิดการแอ่นของ
กระดูกสันหลังส่วนเอวมากขึ้น
3. ปรับท่ายืนหรือเดินเพื่อลดอาการ
ของเส้นประสาทขาดเลือด
หากต้องยืนเป็นเวลานานๆ เช่น ยืนทำ�
อาหาร ยืนอาบน้ำ� ควรหาที่พักขา เช่น
ม้านั่งเตี้ย คานบริเวณขาโต๊ะ จะช่วยให้
ช่ อ งกระดู ก สั น หลั ง กว้ า งขึ้ น อาการที่
เกิดจากช่องกระดูกสันหลังแคบและเส้น
ประสาทขาดเลือดก็จะดีขึ้น
4. ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หน้าท้อง
จะช่วยลดการขยับตัวของกระดูกสันหลังส่วนเอว เวลาร่างกายเคลือ่ นไหว จะช่วยลดการเสือ่ ม
สภาพของกระดูกสันหลังส่วนเอว และการมีกล้ามเนือ้ หน้าท้องทีแ่ ข็งแรงจะช่วยลดการแอ่นตัว
ของกระดูกสันหลังส่วนเอวทีม่ ากเกินไปและปรับให้โครงสร้างกระดูกบริเวณนัน้ เป็นแบบแอ่น
ปกติหรือแอ่นน้อยกว่าปกติ

วิธีฝึกเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง
ดันเอวลอยจากเตียงและกดลงแนบชิด
เตียง แต่ละครั้งของการเกร็งกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง ควรทำ�ให้หลังส่วนเอวแนบชิด
กับเตียง 10 วินาที

วิธีฝึกยืดกล้ามเนื้อหลัง
หากมีการตึงของกล้ามเนื้อหลังจะทำ�ให้กระดูกสัน
หลั ง ส่ ว นเอวถู ก ดึ ง ให้ มี รู ป ร่ า งแอ่ น มากกว่ า ปกติ
ซึ่ ง จะทำ � ให้ ช่ อ งกระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นเอวแคบลง
ดังนัน้ การฝึกยืดกล้ามเนือ้ หลังจะช่วยให้ชอ่ งกระดูก
สันหลังส่วนเอวกว้างขึ้น
นอนหงายงอเข่ายกชิดหน้าอกทีละข้าง โดยยกค้างไว้ข้างละ 10-20 วินาที
นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และการผ่าตัดด้วย

วิธีป้องกันภาวะ
ช่องกระดูกสันหลังแคบส่วนเอว
1. ควบคุมน้ำ�หนักตัวให้เหมาะสม
คือ เมื่อคำ�นวณน้ำ�หนักหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อ
ส่วนสูงเป็นตารางเมตรแล้วไม่ควรมีคา่ มากกว่า 25
2. ไม่สูบบุหรี่
เพราะอาจทำ�ให้เกิดการเสื่อมสภาพของหมอน
รองกระดูกสันหลังส่วนเอวได้เร็วขึน้ และเกิดการ
ตีบแคบของช่องกระดูกสันหลังตามมา
3. สำ�หรับผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการยกของหนัก
ควรศึกษาท่าที่เหมาะสมในการทำ�งานเช่นเดียวกับ
ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว และ
ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังเพื่อลดการบาดเจ็บ
(ดังหัวข้อด้านบน)
4. เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
เช่น จากนั่งพื้นเป็นนั่งเก้าอี้ การทำ�งานบ้านเปลี่ยน
จากก้มถูพื้นเป็นใช้ไม้ถูพื้น เป็นต้น
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