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Degenerative  Disease  in  the  Spine 
   รศ.นพ.  ประกิต  เทียนบุญ 

 
 

คําวา degeneration เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะของความเสื่อม โดย
อาจจะเกิดขึ้นกับสวนใด ๆ ของรางกายก็ได  ความเสื่อมที่เกิดขึ้นบริเวณขอจะทําใหอาการเจ็บปวด
หรือรูปรางของขอนั้น ๆ ผิดไปจากปกติโดยท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเพียงขอเดียวหรือหลายๆ ขอพรอม
กันก็ได 
  การเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสื่อมดังกลาว ระยะแรกนั้นจะเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อ
สวน  articular  cartilage กอน โดยที่มีลักษณะของ  articular  degeneration  ดังนี้คือ 

●  Hypertrophy 
●  Fibulation  
●  Fissuring  
●  Cartilage destruction  
●  Subchondral bone exposure 
●  Remodeling of  subchandral  bone 
 ● Secondary  inflammation  of  the  synovial  membrane  and  periarticular  soft  tissue 
ลักษณะเฉพาะอีกอยางหนึ่งของ  joint degeneration คือเปนการเกิดอาการเฉพาะที่

เทานั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอ  systemic  effect  แตอาจจะมีผลในทางออมได  เชน  ขอ
เสื่อมมากทําใหเกิดอาการเจ็บปวดมากไมสามารถออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรงเหมือนคนปกติ
อ่ืนได  การควบคุมเบาหวาน  ความดันโลหิตหรือหัวใจอาจจะไมดีเทาคนปกติ 

สําหรับความเสื่อมที่เกิดขึ้นตอกระดูกสันหลังนั้นพบวามีอัตราสูงมากกวาขออ่ืนๆ 
ของรางกาย  เนื่องจากกระดูกสันหลังของคนเรานั้นเปนสวนที่รับ   stresses  และ strains  มากกวา
ขออ่ืนๆ และตัวกระดูกสันหลังเองยังมีขอตอตางๆ มาประกอบกันอีกมากทั้งโดยรวมและโดยตัว
ของมันเอง  กลาวคือมี  23  intervertebral  disc  joints  และ  46  posterior  facet  joints  อยางไรก็
ตามพบวาความเสื่อมที่กระดูกสันหลังสวนใหญมีการเริ่มตนที่ตัว  disc  กอนโดยเฉพาะตรง
ตําแหนงของกระดูกสันหลังที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ กับที่  lambar  และ  cervical  spine         
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Form  and  Function 

กระดูกสันหลังแตละปลองจะเชื่อมติดกันอยูโดยมีกระดูก  vertebrae  2  อัน  
เชื่อมตอกันดวย  intervertebral  disc  ทางดานหนา  และ  facet  joints  ทางดานหลัง  2  อัน  พบวา
ความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นตอทั้ง  3  joints  นี้อาจจะทั้ง 3  ขอพรอมกันหรือที่ละขอก็ตามจะมีผล
ตอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตของกระดูกสันหลัง   

 

Intervertebral  Disc  Joint 
  ลักษณะการเชื่อมตอของ  disc  เปนแบบ  symphysis  ตัวเนื้อ  disc เองนั้นจะ
ประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

(1)  nucleus  pulposus 
(2)  annulus  fibrosis 
(3)  hyaline  cartilage  end  plates 
บางคนอาจจะนับรวมเฉพาะขอ 1 และ 2  เทานั้นที่เปนสวนประกอบของ  disc 

โดยถือเอาวา  hyaline cartilage end plate  เปนสวนประกอบของ  vertebral body 
ลักษณะของ  annulus  fibrosis  จะเปน  obliquely  interlacing  bonds  ที่เกิดจาก

เนื้อ  fibrous  เพื่อสงเสริมใหเกิด  elasticity  ในตัวของมันเองและสงเสริมความแข็งแรงใหกับตัว    
nucleus  pulposus  กลาวคือเนื้อของ disc  เปนพวก fibrous tissue ที่เขามาประสานกันในแนวตาง ๆ 
ดังกลาวนั่นเอง  

สวน  nucleus  pulposus  จะมีลักษณะเปน  gel  ของสารพวก  proteoglycans    
ชวยใหเกิดความยืดหยุนทําใหสามารถกระจายแรงกดไดดีรวมทั้งการดูดซับแรงดวย  เชื่อวาอีก
หนาที่หนึ่งนอกจากที่กลาวคือทําหนาที่เปนเหมือน  ball  bearing  ในขณะที่มีการ  flexion,  
extension  หรือ  lateral  bending   

ตัว  nucleus  นั้นไมมีทั้ง  blood  supply  และ  nerve  supply  อาหารที่เขามาเลี้ยง
จะไดจากการ diffusion  ผานมาจาก  cartilage  end  plate  ของ  vertebral  bodies  โดยผานมาทาง  
channel  เล็ก ๆ 
 

Posterior  Facet  Joints 
  เปน  apophyseal  joint  ที่มีลักษณะเปน  diarthodial  หรือ  synovial  เปนตัวชวย
เสริมความแข็งแรงของขอกระดูกสันหลังแตละอัน  ทําใหการเคลื่อนไหวอยูในลักษณะที่จํากัดคงที่
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การเสื่อมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังจะมีผลตอโครงสรางทั้งสองที่กลาวถึงนี้

คือ  disc  และ  facet  joints  อยางไรก็ตามความเสื่อมที่เกิดขึ้นอาจจะเปนลักษณะของ  degeneration  
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองหรือเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุอ่ืนนําหนามากอนไดเหมือนกับความเสื่อมที่
เกิดขึ้นกับขอตาง ๆ ที่อ่ืนๆ ของรางกาย 
  ผลของความเสื่อมที่เกิดขึ้นจะทําใหเกิดอาการเจ็บปวดตรงบริเวณที่มีความเสื่อม
นั้นๆ โดยเฉพาะที่กระดูกสันหลังบริเวณเอวพบวามีสาเหตุของความเสื่อมมากที่สุด พบวาความ
เสื่อมที่เกิดกับกระดูกสันหลังและขอ 80% จะพบเกิดที่บริเวณเอว โดยที่เกือบ 100% ของประชากร
โลกที่มีอายุมากกวา  60  ปขึ้นไปจะมีอาการปวดหลังอยางนอย  1 คร้ังตลอดชีวิตของคน ๆ นั้น  
 
Etiology 

มีสาเหตุหลายอยางที่ทําใหเกิดอาการเจ็บปวดหลังบริเวณเอว  ไดแก 
(1)  chemical  factors 
(2)  specific  injury 
(3)  spondylolisthesis 
(4)  infection 
(5)  neoplasm 

 
Pathogenesis    and  Pathology 

ในที่นี้จะกลาวถึง  ดังตอไปนี้ 
  (1)  disc  degeneration 
  (2)  segmental  instability 
  (3)  segmental  hyperextension 
  (4)  segmental  narrowing 
  (5)  herniation  of  the  intervertebral  disc   
 

Disc  Degeneration 
การเกิดความเสื่อมตอกระดูกสันหลังในคนในสภาวะการปกตินั้น  พบวาเริ่มตนมา

จาก  nucleus  pulposus  โดยอาจจะเปนไดตั้งแตในวัยอายุนอยๆ แลวคอยๆ เปนเพิ่มมากขึ้นลักษณะ
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ของความเสื่อมที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากการที่เนื้อ disc  คอย ๆ ลดจํานวนของ   chondroitin   sulfate   
และปริมาณน้ําลงไป ซ่ึงผลที่ตามมาจะทําใหเกิดการสูญเสียคุณสมบัติบางประการของเนื้อ  disc ไป 

- loss  of  turgor 
- loss  of  resilience 
- loss of   actual  height  and  thickness of  the  disc  space 
เมื่อตัว  nucleus  สูญเสียน้ําไปจะทําใหเกิดการแตกแยกตัวเองออกจากกัน  ตัว  

gelatinous  ground  substance  จะเสียลักษณะของ  homogenous  texture  และบางสวนมีลักษณะ
เปน  lumpy  ลักษณะเชนนี้อาจจะพบไดในภาวะปกติสําหรับคนสูงอายุถึง  60  ป แตในคนอายุนอย
ถาพบลักษณะเชนนี้ถือวาเปนภาวะที่ผิดปกติ 

เมื่ออายุมากขึ้นตัว  annulus  fibrosis  จะคอยๆ เสียความยืดหยุนในตัวของมันไป  
โดยเฉพาะทางดานหลังของ  disc  ซ่ึงจะเปนสวนที่บางมากกวาสวนอื่น ทําใหสวนของ  posterior  
fiber ของ  disc แยกตัวออกจากกันงายกวาสวนอื่นและเกิดการฉีกขาดไดงาย  และจุดนี้นี่เองที่เปน
ตนเหตุทําใหเกิดการแตกหรือ  protrude  ของ  nucleus  pulposus  ออกไปทางดานหลัง  สวนที่มี
ความออนแออื่น ๆ คือสวนที่เปน  thin  carfilage  end  plate เพราะฉะนั้น  nucleus  pulposus อาจจะ
แตกผาน  cartilage end plate สวนนี้เขาไปใน  cancellous  bone  ของกระดูก  vertebral  body  ซ่ึง
เรียก  condition    นี้วา  Schmorl , s   node  ภาวะเชนนี้เราสามารถพบไดบอยๆ โดยคนไขอาจจะไม
มีอาการใดๆ เลยก็ได  แตโดยทั่วไปพบวามักจะทําใหเกิดอาการปวดหลังแตเพียงอยางเดียวโดยไมมี
อาการทางระบบประสาทรวมดวย  การแตกของ  nucleus  pulposus  ออกไปทางดานหลังเขาไปใน  
spinal  canal  พบวาเปนดานที่มีความสําคัญมากเพราะจะไปกดทับเสนประสาทที่อยูใน  spinal  
canal  ทําใหเกิดอาการปวดหลังราวลงไปที่ขาในคนอายุนอย  20-40  ป  อุบัติการณนี้พบนอยมากใน
คนสูงอายุมากกวา  50  ปขึ้นไป 
 

Segmental  Instability   
พบวาเมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้นตอสวนที่เปน  joints  ทั้งสามดังกลาวแลวทําใหการ

เคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังในสภาวะปกติเสียไป  รางกายจะพยายามปองกันการเคลื่อนไหว
ผิดปกติโดยมีการสรางกระดูกเขามาเสริมความแข็งแรงของแตละปลองที่มีความเสื่อม  ลักษณะของ
กระดูกที่สรางเสริมขึ้นมาจะเปนกระดูกที่งอกออกมาเพิ่มขึ้นซึ่งเรียกวา  osteophyte  หรือ  spur   
ตรงตําแหนงดานหนาของกระดูก  vertebral   body  จะมีลักษณะเฉพาะที่ตางจากการเกิด  spur  ใน
ที่อ่ืน ๆโดยตําแหนงที่เกิดจะเกิดขึ้นตรงจุด  1-2  มิลลิเมตรจากขอบของ  vertebral  body  ทาง
ดานหนา  เราเรียกลักษณะของ  spur นี้วา  traction  spur        
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Segmental  Hyperextension 

ปกติ  anterior  fiber  ของ  annulus  fitrosus,  anterior  longitudinal    ligament  
และกลามเนื้อของกระดูกสันหลังจะเปนตัวบังคับไมใหกระดูกสันหลังเกิดการเคลื่อนไหวที่เปน
ลักษณะ over extension  ถามีความผิดปกติตอเนื้อเยื่อดังกลาวจะทําใหการเคลื่อนไปดานหลัง
ผิดปกติได  ผลที่ตามมาคือเกิด  stress  และ  strain  ตอ  posterior  facet  joints  และเกิดความเสื่อม
ขึ้นและมีการเลื่อนออกจากกันได  ผลที่ตามมาทําใหเกิดอาการเจ็บปวดตอหลังบริเวณที่มีการเลื่อน
ได  ถาการเลื่อนเกิดขึ้นมากถึงระดับหนึ่งอาจจะไปกดทับเสนประสาทที่อยูใน  spinal  canal  จนทํา
ใหผูปวยผูปวยเกิดอาการตาง ๆ ทางระบบประสาทไดดวย 

 

Segmental  Narrowing 
การที่ชองหมอนกระดูกสันหลัง  หรือ  intervertebral  disc  แคบลงไปจะมีผลตอ

ทั้ง  posterior  facet  joints, nucleus  pulposus  และ  annulus  fibrosis  โดยตัว  nucleus  pulposus  
จะโปงออกเหมือนกับการกดลูกโปงใหเล็กลง  เนื้อของลูกโปงจะถูกดันใหโปงออกไปทางดานขาง
โดยรอบตัว disc ก็เชนกันจะเกิดการโปงออกไปทางดานขางแตจะออกไปทางดานหลังมากกวา
เนื่องจากเปนดานที่ทนตอแรงนอยที่สุด ผลที่ตามมาก็คือจะทําใหความแข็งแรงของหมอนกระดูก
และกระดูกสันหลังตรงสวนนั้นหรือ  segment  นั้นลดลง รางกายจะพยายามสรางกระดูกงอกเขามา
เสริมใหเกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้น จึงเกิดภาวะที่เรียกวา  spinal  osteophytosis  หรือ  spondylosis  
พบวาในคนที่อายุมากวา  60  ป  จะมีลักษณะของ  spondylosis  เกิดขึ้นถึง  90% 

ในแงของการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนั้นเมื่อ  disc  space  แคบลงใน
ระยะแรกจะพบวาทําใหกระดูกสันหลังเสียความสมดุลของตัวมันเองไปทําใหกระดูกสันหลัง  
segment นั้นมีการเคลื่อนไหวไดมากกวาปกติ แตรางกายจะพยายามลดการเคลื่อนไหวของกระดูก
สันหลังลงเพื่อปองกันไมใหเกิดอาการเจ็บปวดโดยเกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อ
โดยรอบ   อาการเกร็งของกลามเนื้อหลังเมื่อเกิดขึ้นนาน ๆ จะทําใหเกิดอาการเจ็บปวดหลังขึ้น 
ลักษณะ stiff  ของหลังในระยะนี้จึงเปนการ  stiff  ที่เกิดจากการเกร็งตัวของกลามเนื้อ  ตอเมื่อชอง
หมอนรองกระดูกสันหลังแคบลงไปมาก ๆ แลวพบวาลักษณะของ  stiff จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
เปนผลมาจากทั้งที่ตัวกระดูกสันหลังหลังเองที่พยามจะเพิ่มความแข็งแรงใหกับตัวมันเอง 
(stabilization) และเกิดจากการเกร็งตัวของกลามเนื้อรวมกัน  การเคลื่อนไหวที่ลดลงจะทําใหผูปวย
เกิดลักษณะอาการที่เรียกวา  stiff  และมีอาการเจ็บปวดของกระดูกสันหลังรวมดวย  พบวาในคน
สูงอายุที่หมอนรองกระดูกสันหลังแคบลงไปมากจะเกิด  stiff  หรือเคลื่อนไหวแลวไดลดลง  
อยางไรก็ตามพบวาเมื่อการเคลื่อนไหวลดลงไปจะทําใหอาการเจ็บปวดนอยกวาในคนที่เร่ิมเปน      
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เนื่องจากในคนที่เร่ิมเปนนั้นกระดูกสันหลังยังสามารถเคลื่อนไหวไดมากกวากลามเนื้อตองใชแรง
ในการทํางานมากกวาความเจ็บปวดจึงมีมากกวา 

 

Herniation  of  the  Intervertebral  Disc 
ภาวะหรืออุบัติการณนี้เปนผลมาจากการเกิด  degeneration  ของ  disc  โดยทั่วไป

แลวพบวาอยางนอยจะตองมีความเสื่อมเกิดขึ้นตอเนื้อ disc นําหนามากอนจึงจะทําใหเกิดการแตก
ของ  disc  ออกมา  เพราะฉะนั้นพึงระวังเอาไวเสมอวาในคนที่ไมเคยมีประวัติเร่ืองอาการปวดหลัง
ใด ๆ มากอนเลยโอกาสของการเกิด  disc  herniation  จากอุบัติเหตุนั้นจะมีนอยมาก  โดยเฉพาะใน
คนที่อายุนอยกวา 17 ปลงไป   อยางไรก็ตามพบวาในคนอายุนอย ๆ ดังกลาวอาจจะเกิดการแตกของ
เนื้อ disc เปนแบบ  osteo-chondrodiscal rupture ไดกลาวคือจะมีช้ินเนื้อของ  disc  รวมกับกระดูก
ออนแตกออกมาหรือในบางครั้งมีตัวเนื้อกระดูกแตกรวมดวย   สําหรับการแตกของ  disc โดย
ธรรมดาทั่วไปนั้นพบวามีอยู  3  ลักษณะ  คือ 

(1)  prolapse 
(2)  protrusion 
(3)  extrusion 
การแตกของ  disc  นี้ชาวบานทั่ว ๆ ไปเรียกวา  slipped  disc  ภาวะเชนนี้พบไดใน

คนหนุมสาวอายุอยูในชวง  20-40  ป ผูชายเปนมากกวาผูหญิง  ตําแหนงที่เปนอยูที่ระดับ  L4-5   
มากที่สุด  รองลงมาคือ  L-5-S-1  และ  L3-4  ตามลําดับ   

เนื่องจาก  annulus  fibrosis  มี  nerve  supply  และแมวา nucleus  pulposus  จะไมมี  
nerve  supply  ก็ตาม แตเมื่อ  nucleus  pulposus  แตกทะลักผานเขาไปที่ช้ันของ  annulus  fibrosis  
จะไปทําใหเกิดแรงกดตอเนื้อของมันซึ่งจะเปนการกระตุนตอ  free  nerve  ending  type  IV  ที่มา
จาก   posterior  rami ทําใหเกิดอาการปวดหลังได  อยางไรก็ตามลักษณะของอาการปวดหลังนี้จะ
เปนอาการปวดหลังเฉพาะที่เทานั้นหรือบางรายปวดราวลงไปตามกนหรือบริเวณตนขาเพราะเปน
การปวดที่ไปกระตุนตอ  posterior  rami  ของ  nerve  ที่เขามา  supply  เมื่อ  nucleus  pulposus  แตก
ออกมาภายนอกในปริมาณมากขึ้นมันจะแตกออกไปทางดาน  posterolateral  เนื่องจากทางดาน  
posterior  ตรงกลางมี posterior  longitudinal  ligament  ซ่ึงแข็งแรงมากกวาขวางอยู   สําหรับ
ตําแหนงที่หมอนกระดูกแตกออกมานี้จะพอดีกับตําแหนงที่  nerve  root  แยกตัวออกมาพอดีเพื่อจะ
เขาไปที่  intervertebral foramen  เพราะฉะนั้นหมอนกระดูกอันที่  L-4-5 จะแตกกดทับเสนประสาท 
L-5  nerve  root  ที่ออกมาทางดานลาง สวน L-4  nerve  root จะไมถูกกดทับเนื่องจากแยกตัว
ออกไปกอนแลว  การกดทับ  L-4   nerve  root   อาจจะเกิดไดในกรณีของ   extruded     disc   ที่แตก     
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หลุดออกไปเปนชิ้นไปกดที่  nerve  root  โดยตรง  การแตกออกไปกด  nerve  root  นี้ทําใหผูปวย
เกิดอาการปวดหลังราวลงไปที่ขาตาม  distribution  ของ  nerve  root  นั้นๆ ที่จะไปถึง   ซ่ึงลักษณะ
ของอาการปวดหลังราวลงไปที่ขาที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกวา  Sciatica  อยางไรก็ตามในบางครั้งอาจพบวา
หมอนกระดูกอาจจะแตกตรงกลางได   ซ่ึงการแตกตรงกลางถากอนขนาดใหญมากอาจจะไปกด
สวนของ  nerve  ที่อยูตรงกลางทั้งหมดไดซ่ึงก็คือการกด  cauda  equina  นั่นเอง     

เมื่อหมอนรองกระดูกสันหลังแตกนานมากแลวจะเกิดลักษณะ  dehydrated  and  
firm  โดยในตอนแรกจะมีลักษณะของ  avascular tissue  แตตอมาจะเริ่มมี  blood  supply  เขามาซึ่ง
เปนลักษณะของ  autoimmune  response ของรางกายเมื่อระยะเวลาผานไปเปนหลายสัปดาหหรือ
หลาย ๆ เดือนตัว  nucleus  ที่แตกออกมาจะเริ่มมี  fibrosis,  shrinks  และคอย ๆ ยุบตัวเล็กลงทําให
การกด  nerve  root  นอยลงทําใหผูปวยอาการดีขึ้น 

 

Spinal  Stenosis 
ความหมายคือการที่  spinal  canal  ทั้ง  central  และที่บริเวณ  lateral    recess  

รวมทั้งตําแหนง  intervertebral  foramen  ดวยแคบลงไป 
ถาสวนที่แคบเกิดกับ  central  canal  จะไปกด  cauda  equina  ถาการแคบเกิด

ทางดาน  lateral  recess  จะไปกด  nerve  root  ที่แยกออกไปแลว 
spinal  canal  stenosis  อาจจะพบไดทั้งในชนิดที่เปน  congenital  type spinal 

canal  stenosis  หรือชนิด  acquired  type  ถาเปนชนิด  congenital type  จะพบวาผูปวยมีอายุ
คอนขางนอยเนื่องจากความเสื่อมที่เกิดขึ้นแตเพียงเล็กนอยก็จะทําใหผูปวยเกิดอาการไดเพราะชอง
กระดูกสันหลังแคบเปนทุนเดิมอยูกอนแลว   อยางไรก็ตามในสภาวะปกติแลวคนที่แมวาชอง
กระดูกสันหลังแคบตั้งแตกําเนิดก็จะไมมีอาการแตอยางใด 

 

Segmental  Narrowing 
ในระยะที่  disc  space  เร่ิมแคบลงอาจจะทําใหเกิดอาการปวดหลังไดเหมือนกับ

สาเหตุจากโรคอื่น ๆ แตเมื่อ  disc  space  แคบลงไปมากแลว  อาการปวดหลังจะคอยๆ ลดลง
เนื่องจากหลังเรามีลักษณะ  stiff   และ  stable ขึ้น  stiff  ของหลังมี  2  ลักษณะดังไดกลาวแลวคือ
ชนิดที่ยัง  acute จะมีอาการปวดเนื่องจากการเกร็งตัวของกลามเนื้อและชนิดที่ไมคอยมีอาการปวด
ซ่ึงเปน  structural stiff  กลาวคือเปนการ  stiff  ที่เกิดจากโครงสรางโดยตรงซึ่ง x-ray  จะเห็นชัดเจน
ของการแคบลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง 
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Herniation  of  the  Intervertebral  Disc 
เมื่อเกิดอาการของ  disc  herniation  ขึ้นไมวาจากสาเหตุใดก็ตามสวนใหญพบวา

มักจะเปนลักษณะ  acute  ซ่ึงจะทําใหผูปวยเกิดอาการปวดหลังอยางมากเปนลักษณะของ  acute  
back  pain  ที่ทําใหผูปวยมีอาการปวดหลังแข็งเกร็งอาจจะมีตัวเอียงไดดวย  บางรายเปนมากจนไม
สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหลังไดเลย  ลักษณะเชนนี้เราเรียกวา  acute  lambago  บอย ๆ ที่
พบวาอาการปวดหลังในลักษณะนี้เกิดไดจากการยกของหนักมากเกินไปในทากมหลังลงไปกับพื้น
การกมลงขุดดิน  หรืออาจจะเกิดจากการไอ  หรือจามอยางรุนแรง  อาการปวดหลังที่เกิดขึ้นในระยะ
เร่ิมแรกนี้อาจจะเปนเพียงแคอาการปวดหลังอยางเดียวหรือราวลงไปที่ตนขาไมเกินหัวเขาก็ไดซ่ึง
เปนการปวด  referred ไปตาม  posterior  rami  ของ  nerve  supply  ดังกลาว โดยพบวาจะยังไมมี
การราวลงไปเกินใตเขา ตอเมื่อ  disc  ไดแตกออกไปกด  nerve  root  ที่เปน anterior  primary  rami 
แลวจึงจะทําใหเกิดอาการปวดหลังราวลงไปตามขาตามที่  nerve  root  นั้นๆเขาไป  supply  ซ่ึง
ลักษณะอาการเชนนี้เราเรียกวา  sciatica  

อยางไรก็ตามอาการปวดหลังดังกลาวขางตนนั้นไมใชวาจะตองมีสาเหตุมาจากที่
กลาวแลวเทานั้นพบวาบอย ๆ ที่อาการเชนนี้อาจจะคอย ๆ เกิดขึ้นเองแบบ  spontaneous onset 

ในการตรวจรางกายจะพบวาผูปวยมีอาการ back  muscle  spam,  loss of lumbar 
lordosis และอาจจะมีตัวเอียงไปทางดานใดดานหนึ่ง (scoliosis) ไดเพื่อเปนการลด  pressure  การ
กด  nerve  โดยธรรมชาติ  สวนการเคลื่อนไหวหลังพบวาจะ  limit ในทุกทิศทาง   

การวินิจฉัยวา  acute disc herniation with  nerve  root  compression ตองขึ้นอยูกับ
อาการที่แสดงออกวามี  nerve  irritation  ที่รวมกับ  nerve  inflammation และมีลักษณะของการกด
ทับ  nerve  root  ขึ้นซึ่งจะตองประกอบไปดวยการทํา  straight leg  raising  test  positive  และ
พบวามี  impair conduction  ของ  nerve  root โดยการตรวจพบวามี  sensory  ลดลงหรือมีอาการ
ออนกําลังของกลามเนื้อที่ถูก  supply  ดวย  nerve  นั้นๆ  พบวาการตรวจวินิจฉัย  acute  disc  
herniation  นั้นมักจะใหผลชัดเจนคอนขางแนนอนโดยอาศัยอาการและอาการแสดงที่ปรากฏให
เห็นและจากกการตรวจนอกจากนี้ยังสามารถบงตําแหนงของการแตกของหมอนรองกระดูกสันหลัง
ไดอยางถูกตองอีกดวย 

การ  x-ray  กระดูกสันหลังธรรมดาใหผลการวินิจฉัยที่ไมคอยแนนอนเนื่องจากไม
สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับหมอนกระดูกสันหลังอยางชัดเจนยกเวนในรายที่เปนมานาน
แลวและมีชองหมอนรองกระดูกสันหลังแคบลงไปแลวเทานั้นเนื่องจาก  x-ray  ธรรมดาไมสามารถ
บอกถึงเนื้อของหมอนรองกระดูกสันหลังไดเพราะฉะนั้นการตรวจพิเศษตาง ๆ ไดแกการทํา  
myelogram, CT scan  หรือ  MRI จึงสามารถที่จะชวยใหการวินิจฉัยโรคไดถูกตองและแมนยําขึ้น 
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Spinal  Stenosis 
  ผูปวยในกลุมนี้อาจจะมีหรือไมมีอาการปวดหลังหรืออาการปวดขาเลยขึ้นอยูกับ  
pathology  ที่เปนตนเหตุของ  spinal  canal  stenosis  แตบางรายอาจมีอาการปวดหลัง  หรืออาการ
ปวดขาอยางใดอยางหนึ่งหรืออาการทั้งสองอยางรวมกันได   ซ่ึงอาการทั้งสองนี้มีความสําคัญ
จะตองนํามาพิจารณาควบคูกันไป  ในการรักษาตองพิจารณาทั้งอาการปวดหลังปวดขารวมกันดวย  
อยางไรก็ตามผูปวย  spinal  canal  stenosis  มักพบวามีอาการที่คลายกันอยางหนึ่งคืออาการ  
intermittent  claudication  ซ่ึงอาการนี้จะมีตนเหตุมาจาก  3 สาเหตุคือ 

1.  neurogenic  intermittent  claudication  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกดทับ  nerve  โดย
อาจจะเปนการกด  nerve  ทั้งที่สวน  central  หรือ  peripheral  ก็ได 

2.  vascular  intermittent  claudication ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบ
การไหลเวียนของเลือดหรือน้ําเหลือง  (blood and lymph circulation)   แบงออกเปน  3  forms  คือ 

  (2.1)   arterial cause  
  (2.2)   venous cause  
  (2.3)   lymphatic cause 

 3.  muscular  intermittent  claudication  
  ลักษณะอาการที่สําคัญของ  intermittent  claudication  คือการที่ผูปวยเดินแลวมี

อาการปวดขาเมื่อเดินไปนาน ๆ จะมีอาการปวดขามากขึ้นจนไมสามารถเดินตอไปไดตองหยุดพัก
ช่ัวครูใหอาการปวดหายไปหมดกอนจึงจะสามารถลุกขึ้นเดินตอไปได  สวนระยะทางในการเดิน
ของผูปวยแตละคนจะไดไกลมากนอยแคไหนตองขึ้นอยูกับ  spinal  canal  stenosis  นั้นวาถูกกดทบั
มากนอยแคไหน 
 
Differential  Diagnosis  of  Low  Back  Pain 

มีโรคตาง ๆ มากมายที่เปนสาเหตุของอาการปวดหลัง ซ่ึงโรคตางๆ เหลานั้นอาจจะ
ไมไดมีสาเหตุอยูที่กระดูกสันหลังเทานั้นอาจมาจากที่อ่ืนของรางกายก็ได  จึงตองระวังความ
ผิดพลาดในการวินิจฉัยใหดี สําหรับสาเหตุตาง ๆ ไดแก 

1.  Viscerogenic  causes   
   -  genitourinary  tract   
   -  pelvic  organs  and  lesions 
   -  intraperitoneal 
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2.  Vasculogenic  :    aneurysm   

   -  aorta 
   -  iliac 
  3.  Neurogenic 
   -  infection 
   -  nerve  tumor 
   4.  Spondylogenic 
        4.1  osseous  lesions 
   -  congenital 
   -  trauma 
   -  tumor 
   -  infection 
   -  inflammation  process 
   -  metabolic 
   -  degenerative 
   -  body  deformities 
         4.2  soft  tissue  lesions 
   -  Myofascial  pain 
   -  Sacroiliac  strain 
   -  Disc  instability   etc. 
  5.  Psychogenic  cause 
    

Treatment 
เนื่องจาก  process  ของ  degeneration  เปนสิ่งที่เราไมสามารถที่จะรักษาให

หายขาดได  เพราะฉะนั้นในแงการรักษาจึงตองอธิบายใหผูปวยเขาใจถึงสภาวะที่เกิดขึ้นวาสิ่งที่จะ
ทําการรักษาใหนั้นเปนการรักษาเพื่อจุดประสงคใด  เพราะฉะนั้นเปนเรื่องที่จะตองปรับความเขาใจ
กันระหวางแพทยและผูปวย   สําหรับหลักการใหญในการรักษาคือ 

1.  alleviate  pain 
2.  improve  function 
3.  improve  motor  power   

 



 11 

   รศ.นพ.  ประกิต  เทียนบุญ 
 
4.  psychological  support 
5.  rehabilitation 
6.  education 

 

Methods  of  Treatment 
1.  Bed  rest 
2.  Drugs 
3.  Physical  Therapy 
4.  Orthopaedic  Apparatus  and  Appliances  -brace   
5.  Spinal  Manipulation   
6.  Psychological  Consideration 
7.  MIS  (minimal  invasive  surgery) 
8.  Operation 

  
Clinical  Features  and  Diagnosis   

ลักษณะอาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังนั้นจะขึ้นอยูกับ 
phases ตาง ๆ ของโรคที่เกิดขึ้นตอกระดูกสันหลังและภาวะการแตละชนิดของโรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะ
แตกตางกันไปในแตละโรคและแตละคน 
 

Segmental  Instability   
อาการที่เกิดขึ้นจะเปนเรื่องของ chronic  low  back  pain     โดยมักจะมีอาการแบบ

เปน ๆ หาย ๆ ในสภาวะปกติอาจจะไมมีอาการใด ๆ เลยตอเมื่อใดก็ตามที่คนนั้นมี  over  activity  ก็
จะเกิดอาการขึ้น  สวนใหญแลวอาการตาง ๆ จะหายไปไดเองเมื่อผูปวยไดรับการพักผอนที่เพียงพอ  
อาการปวดมักจะเปนบริเวณที่เกิด pathology  ของ  instability  บางรายอาจมีอาการปวดราวไปที่
บริเวณ  buttock  ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการ  referred  pain  ของ posterior  rami  ของ  nerve  หรือ
เปน  protective  mechanism  ของรางกายตอการเจ็บปวดโดยการเกิด  muscle  sparm  ตรงบริเวณที่
มีอาการของ  instability  ขึ้น 

การ  x-ray  กระดูกสันหลังในทา  lateral  flexion  and  extension  เทียบกับทาปกติ
หรือเทียบกันเองจะพบวาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังในขอที่มี  instability  มากกวาปกติ  
และพบวา มี  traction spur เกิดขึ้นดวย 
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Segmental  Hyperextension   
  เปนอีกสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหลังหรือ  lumbago  ซ่ึงใหอาการคลาย ๆ กับ  
segmental  instability  แตจะมีอาการเฉพาะบางอยางที่แตกตางกันโดยผูปวยจะมีอาการมากกวาหรือ
เพิ่มมากขึ้นเมื่อผูปวยอยูในทา  hyperextension  พบวาการพักในทา spine  flex จะชวยลดอาการ
เจ็บปวดไดดี 
  การ  x-ray  จะพบวามี  pathology  ของ  facet  joints  อาจจะพบวา  joints  space  
กวางขึ้นรวมกับมี  subchondral  bone  sclerosis  และอาจจะพบ  subluxation  ของ  joints  เกิดขึ้น  
ในรายที่เปนมาก ๆ จะพบมีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังออกไปทางดานหลังได  อยางไรก็ตาม 
การเลื่อนของกระดูกสันหลังไปทางดานหนาหรือไปทางดานหลังนั้นจะขึ้นอยูกับตําแหนงของ    
แตละกระดูกสันหลังดวย   ถาเกิดกับกระดูกสันหลังตั้งแต  L2-3 ขึ้นไปพบวาสวนใหญมักจะเคลื่อน
ออกไปทางดานหลังที่ L3-4  มักจะไมคอยแนนอน  การเคลื่อนออกไปทางดานหนาหรือทาง
ดานหลังพบวามีโอกาสเกิดขึ้นไดเทา ๆ กัน สวนตั้งแตระดับ L4-5 ลงมานั้นพบวาสวนใหญแลว
มักจะเปนการเคลื่อนออกไปทางดานหนา 
 
Degenerative  Joint  Disease  in  the  Cervical  Spine 

เปนโรคที่พบบอยมากอีกอยางหนึ่งของ  spine   
 
Pathology  and  Pathogenesis 

การดําเนินของโรคเหมือนกับที่บริเวณ  lumbar  spine  กลาวคือเปนลักษณะของ  
degeneration  ที่เร่ิมเกิดขึ้นกับตัว disc  และ posterior  facet  joint  แตสําหรับที่  cervical  spine  นั้น
อาจจะตางไปเล็กนอยเนื่องจากมีตําแหนง  joints  เพิ่มขึ้นอีก  2  joints  คือ joints  of  luska  ซ่ึงอยู
ทางดานขางของ  vertebral   body  ทาง  posterior  ใกลกับตรงที่  nerve  root  ผานออกมาพอดี  การ
ที่มี  spur  ตรง  joint  of  luska  จะทําใหเกิดการกดทับเสนประสาทตรงบริเวณนี้ไดงาย 
  สําหรับตําแหนงที่ทําใหเกิดความเสื่อมที่พบบอยมากที่สุดบริเวณคอคือตําแหนง 
C5-6  รองลงมาคือ  C 4-5  และ   C6-7  ตามลําดับ 
 

Clinical  Features  and  Diagnosis   
ผูปวยที่มี  degenerative change ของกระดูกบริเวณคอจะมีอาการคลายกับที่  

lumbar  spine   เพียงแตตําแหนงอาการตางกัน   ผูปวยจะมีอาการปวดคอ   คอแข็ง  ปวดราวไปตาม  
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ไหลและแขนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดแลวแตความมากนอยหรือความรุนแรงของโรความีการ
กดทับเสนประสาทรวมดวยหรือไมมากนอยแคไหน  ผูปวยที่มีอาการกดทับ  nerve   root  มักจะ
ตองมีอาการ  sensory  loss  หรือ  weakness  และ  reflex  ผิดปกติไปตาม distribution หรือ  
dermatome supply  ของ  nerve  root  นั้น ๆ  อาการสําคัญอันหนึ่งที่พบเมื่อมีการกดทับมาก ๆ เขา
ไปถึงเนื้อของ  spinal  cord  หรือที่เรียกวา cervial  spondylotic  myelopathy  (CSM)  ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อ  spinal  cord  ขึ้นซึ่งอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงนี้ไดในระยะการกดตาง ๆ กัน
คือ  

- early stage 
●  swelling  or  edema 

- intermediate  stage 
●  healing  

- late stage 
●  fibrosis 
●  avascular  necrosis 

การหายของเนื้อ  spinal  cord  ถาเปนระยะแรกอาจจะกลับคืนมาไดหมดถาไดรับ
การรักษาเร็วและถูกตอง  ระยะกลางอาจจะไมแนนอนนัก  แตถาเปนระยะทายผูปวยอาจจะดีขึ้นได
บางแตจะไมสามารถกลับมาเปนปกติได   มีการตรวจพิเศษอยางหนึ่งเรียกวา  Hoffman , s  sign  
วิธีการตรวจคือในขณะที่ผูปวยอยูในทา  relax  ของมือในทาคว่ํามือ  ผูตรวจจับนิ้วมือนิ้วกลางให
เหยียดขึ้นจนเกือบตรง แลวกดแบบลักษณะดีดที่เล็บแบบดีดลง   ถาพบวานิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ี
กระดิกเขาหากันถือวาเปน  positive sign  แสดงวามี  cord  sign  การตรวจนี้มีความสําคัญมากถือ
เปน pathogenomonic  sign  ที่เชื่อถือไดมากกวา   90%  ใชเปนตัวบอกวาผูปวยรายนั้น ๆ เปน CSM  
หรือไม  สําหรับการ  differential  diagnosis  นั้นจะคลาย ๆ กับบริเวณเอวแตส่ิงที่จะตองระวังคือ
บริเวณ  upper  extremity  มีเร่ืองของ  tendinitis, bursitis , capsulitis ไดมากกวา  อาการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากโรคเหลานี้ตองแยกออกใหชัดเจนจากสาเหตุที่มาจากคอ 

 สวนการรักษาใหใชหลักการเดียวกัน แตอาจจะแตกตางกันบางในเรื่องของ
รายละเอียดปลีกยอย 


