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การซกัประวตั ิ( History ) 

                อาการเจ็บปวดเป็นอาการส าคัญทีน่ าผูป่้วยมาหาแพทย ์ดังนัน้การซกัประวตัอิาการ
เจ็บปวดมคีวามส าคัญมาก ถา้ซกัประวตัดิแีลว้บางครัง้บางคราวจะสามารถใหก้ารวนิจิฉัยไดเ้ลย 
จะตอ้งแยกใหไ้ดว้า่อาการเจ็บปวดนัน้เป็นสาเหตโุดยตรงจากกระดกูสนัหลังหรอื เป็นอาการ
ปวดรา้วมาจากระบบอืน่ การปวดทีเ่กดิจากพยาธสิภาพทีก่ระดกูสนัหลังมกัจะมกีารรบกวนตอ่ราก
ประสาท ดังนัน้อาการเจ็บปวดมักจะเป็นไปตามรากประสาทของกระดกูสนัหลงัระดับนัน้ๆ เชน่ ใน
กรณีของ inervertebral disc herniation ทีไ่ปกดรากประสาทท าใหเ้กดิการปวดรา้วหรอืมอีาการ
ชาหรอืกลา้มเนือ้ออ่นแรงไป ตามทีร่ากประสาทเสน้นัน้ๆ ไปเลีย้ง โดยอาการปวดทีก่ระดกูสนั
หลังอาจจะไมป่รากฏเลยก็ได ้ดังนัน้การซกัประวตัใิหท้ราบถงึต าแหน่งหรอืแนวทางของอาการ
ปวดตาม dermatomed ของรากประสาทจงึมคีวามส าคัญมาก ในการทีจ่ะสอืเสาะไปหาตน้ตอ
ของอาการเจ็บปวด เชน่ ถา้อาการปวดไปทีน่่องหรอืสน้เทา้หรอืชาทีฝ่่าเทา้มักจะเกดิจากราก
ประสาท กระเบนเหน็บเสน้ที ่1 (S1 root) ถกูรบกวนหรอืถกูกด หรอืถา้ปวดรา้วไปทีห่ลังเทา้ไป
ทางดา้นนิว้หัวแม ่เทา้มักจะเกดิจากรากประสาทบัน้เอวเสน้ที ่5 (L5 root) ถกูรบกวนหรอืถกูกด 
เป็นตน้ 
                โรคตา่งๆ แตล่ะโรคจะมลีักษณะการเจ็บปวดไมเ่หมอืนกัน เชน่ พวก intervertebral 
disc herniation จะมอีาการมากขึน้ในภาวะที ่intradiscal pressure สงู เชน่ การไอ-จาม การน่ัง
หรอืในพวก spinal stenosis จะมอีาการทีเ่รยีกวา่ neurogenic intermittent claudication คอื 
มอีาการปวดรา้วลงตามขาพรอ้มกับมอีาการชาเวลาเดนิ ถา้น่ังพักจะหายไป อาการลักษณะนีจ้ะ
คลา้ยคลงึกับ vasculogenic claudication ซึง่เกดิจากการอดุตันของเสน้เลอืดแดงทีข่า ในกรณี
เชน่นี ้จะตอ้งตรวจดชูพีจรหลังเทา้ (dorsalis pedis pulse) ทกุรายเพือ่วนิจิฉัยแยกโรค 
                ในผูป่้วยทีม่อีาการปวดหลังและรา้วชาลงมาทีข่า ถา้มอีาการเลวลงในขณะทีเ่ดนิลง
บันไดและดขี ึน้ในขณะเดนิขึน้บันได อาจจะแสดงวา่เป็นพวก spinal stenosis เพราะขณะเดนิลง
บันได หลังสว่นเอวจะแอน่ไปขา้งหนา้ ท าใหช้อ่งทางเดนิเสน้ประสาท (intervertebral 
foramen) แคบลง และขณะเดนิขึน้บันได หลังสว่นเอว จะโคง้ไปขา้งหนา้ ท าใหช้อ่งทางเดนิ
เสน้ประสาทกวา้งขึน้ 
                อาชพีและอายก็ุมคีวามสมัพันธก์ับโรคปวดหลัง พวก intervertebral disc 
herniation มักจะพบมากในอายนุอ้ยกวา่ 55 ปี แตพ่วก spinal stenosis มักจะพบในอายทุีเ่กนิ
60 ปี อาชพีขบัรถ หรอืท างานยกของมักจะท าใหเ้กดิปวดหลัง 
                พวกทีม่อีาการปวดตดิตอ่กันตลอดเวลา โดยไมม่ชีว่งทีท่เุลาอาการปวดเลย มักจะ
นกึถงึพวกเนือ้งอก ( tumor ) หรอืภาวะการตดิเชือ้ ( infection ) โดยเฉพาะปวดมากในเวลา
กลางคนื นอกจากนีพ้วกนีม้ักจะมอีาการไขห้รอืน ้าหนักลดลงดว้ย  
                การซกัประวตัเิกีย่วกับผดิปกตขิองระบบอืน่ หรอืภาวะทางดา้นจติใจก็เป็นเรือ่ง
ส าคัญมากตอ้งน ามาพจิารณารว่มดว้ย พยาธสิภาพของระบบอืน่ทีท่ าใหเ้กดิอาการปวดหลัง เชน่ 
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ การอักเสบของตับออ่น ไสต้ ิง่อักเสบ ( retrocecal appendicitis ) 
การโป่งพองของหลอดเลอืดใหญ ่( dissecting abdominal aortic anneurysm ) การอักเสบใน
ชอ่งเชงิกราน หรอืพวก endometriosis โรคของตอ่มลกูหมาก เสน้เลอืดในหัวใจตบีก็ท าให ้
ปวดรา้วไปทีบ่า่และแขนเชน่เดยีวกับโรค cervical spondylosis ได ้

 
การตรวจรา่งกาย ( Physical Examination ) 
                ส าหรับการตรวจกระดกูสนัหลังนัน้จะตอ้งตรวจใหเ้ป็นขัน้ตอนเหมอืนการตรวจ



รา่งกายระบบอืน่ๆ โดยมหีลักใหญ่ๆ  ดังนี ้
                                Inspection 
                                Palpation 
                                Range of Motion 
                                Provocative Testing 
                                Neurologic Examination  
                แยกการตรวจออกเป็น 2 สว่น คอื cervical spine และ thoracolumbar spine 

I. กระดกูสนัหลงัสว่นคอ ( Cervical Spine ) 
 
การด ู( Inspection ) 
                ตรวจโดยการดตูัง้แตร่ปูรา่งท่ัวๆ ไปและการเดนิวา่ปกตหิรอืไม ่ซึง่ถา้มคีวามผดิปกติ
ในโครงรา่งของกระดกูสนัหลังแลว้ก็จะท าใหร้ปูรา่งและการเดนิผดิปกตไิป ในการตรวจคอนัน้
ควรใหผู้ป่้วยถอดเสือ้ออก น่ังหรอืยนืตรงๆ แลว้ตรวจโดยการมองทัง้ทางดา้นหนา้ ดา้นขา้ง 
ดา้นหลังคอ กระดกูคอยูใ่นแนวตรงและมสีว่นโคง้เวา้ ( cervical lordosis ) ทางดา้นขา้ง
เล็กนอ้ย ถา้ศรีษะเอยีงไปดา้นใดแสดงวา่กลา้มเนือ้ sternocleidomastoid มกีารหดตัวดงึให ้
ศรีษะเอยีงไปดา้นทีม่กีารหดตัวแตใ่บหนา้และคางจะหันไปดา้นตรงขา้ม การทีก่ลา้มเนือ้เกร็ง
หรอืหดตัวนัน้เนือ่งจากเกดิภาวะอบุัตเิหตหุรอืการอกัเสบก็ได ้โดยเฉพาะความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ที่
ระดับ C1 – C2 และถา้ในเด็กตอ้งนกึถงึพวก congenital subluxation ดว้ย 

 
การคล า ( Palpation ) 
                คล าดคูวามตงึตัวของกลา้มเนือ้วา่ปกตหิรอืไม ่ถา้มกีารเกร็งตัวของกลา้มเนือ้เกดิขึน้
แสดงวา่มคีวามผดิปกตบิรเิวณนัน้ เชน่ ถา้มกีารเกร็งตัวของกลา้มเนือ้ sternocleidomastoid จะ
ท าใหค้อเอยีง ( torticollis ) ขณะเดยีวกันก็หาจดุกดเจ็บดว้ย ต าแหน่งของกระดกูทีส่ามารถคล า
ไดม้คีวามส าคัญมากทีจ่ะบอกระดับหรอืปลอ้งของกระดกูคอทีม่พียาธสิภาพ เชน่ กระดกู hyoid 
ตรงกับ C3 vertebral body, กระดกู thyroid ตรงกบั C4 และ C5 vertebral bodies กระดกู 
cricoid อันแรกจะอยูด่า้นหนา้ตอ่ C6 vertebral body พอด ีตอ่ม thyroid ซึง่อยูบ่นกระดกู 
thyroid ก็จะอยูใ่นแนวกลางของ C4 – C5 vertebral bodies  
                ในคนไขท้ีม่ ีcervical rib บางรายสามารถคล าพบไดท้ีบ่รเิวณแอง่เหนอืกระดกูไห
ปลารา้ คนไขท้ีม่ ีcervical rib ทีไ่ปกดหลอดเลอืด subclavian หรอืรากประสาท C8 หรอื T1 
ของ brachial plexus ท าใหม้อีาการของ thoracic outlet syndrome การกดหลอดเลอืดและ
เสน้ประสาททีผ่า่นออกไประหวา่งกลา้มเนือ้ scalenus anticus และ scalenus medius ก็จะท า
ใหเ้กดิอาการเชน่นีเ้หมอืนกัน วธิกีารตรวจเพือ่วนิจิฉัยภาวะนีอ้าศัยการตรวจพเิศษทีเ่รยีกวา่ 
Adson test กระท าโดยการกางแขนขา้งทีม่อีาการออกไปทางดา้นหลังพรอ้มกับหมนุแขนให ้
หงายออก ( abducted, extended, external rotated arm ) ซึง่จะท าใหเ้สน้เลอืด subclavian 
ทีผ่า่นออกไประหวา่งกลา้มเนือ้ scalenus anticus และ scalenus medius ตงึ ตอ่ไปใหค้นไข ้
สดูหายใจเขา้ลกึๆ พรอ้มกับใหห้ันหนา้ไปทางแขนทีจั่บกางออก แลว้คล าชพีจรกอ่นและ
หลังจากทีจั่บแขนออกไปในลักษณะดังกลา่ว ตอ่ไปใหค้นไขห้ันศรีษะไปทางแขนขา้งนัน้ชพีจร
จะเบาลงหรอืหายไป 
                ทางดา้นหลังคอนัน้คล าและกดลงตามแนวของ spinous processes ซึง่ปกตจิะตอ้ง
อยูใ่นแนวตรงกลางพอด ีและอยูช่ดิกันพอด ีถา้มตี าแหน่งกดเจ็บหรอืเกดิอยูผ่ดิแนวออกไปหรอื
หา่งจากกันก็แสดงวา่มคีวาม ผดิปกตขิองปลอ้งนัน้ ๆ อาจจะมกีารฉีกขาดของพวก ligaments 
หรอืกระดกูแตกหรอืขอ้เคลือ่นออกจากกันได ้
                Spinous process ของ C7 และ T1 จะนูนออกมามากกวา่ปลอ้งอืน่ๆ ซึง่มปีระโยชน์
ในการบอกระดับของกระดกูคอดว้ย กลา้มเนือ้ทางดา้นหลังคอทีต่อ้งคล าคอื trapezius ถา้
กลา้มเนือ้มัดนีม้กีารเกร็งตวัก็บง่ชีถ้งึความผดิปกตทิีก่ระดกูคอท านอง เดยีวกบักลา้มเนือ้ 
stermocleidmastoid ทางดา้นหนา้ greater occipital nerve ซึง่ออกมาจาก dorsal rami ของ 



C2 ถา้มพียาธสิภาพทีเ่สน้ประสาทนี ้เชน่ ในรายของกระดกู odontoid หัก ซึง่ไปรบกวน
เสน้ประสาทนีจ้ะตรวจพบไดโ้ดยกดเจ็บทีบ่รเิวณทา้ยทอย ( base of skull ) 
 
ชว่งการเคลือ่นไหว ( Range of motion ) 
                การตรวจการเคลือ่นไหวของกระดกูคอนัน้ตอ้งกระท าทัง้ active และ passive ซึง่
ในกรณีของอบุัตเิหตก็ุจะตอ้งท าดว้ยความระมัดระวงัมากๆ จงึควรจะทราบคา่ปกตไิวด้ว้ย คอื ใน
ทา่กม้ศรีษะ ( flexion ) คางสามารถมาแตะหนา้อกได ้ในทา่เงยศรีษะ ( extension ) ศรีษะสว่น 
occiput จะอยูห่า่งจากหลงัชว่งบนสดุประมาณ 3 – 4 ชว่งกวา้งของนิว้มอื ศรีษะจะหันไป
ทางดา้นขา้ง ( rotation ) จะท าไดเ้ต็มทีป่ระมาณ 90 องศา คอื คางอยูใ่นแนวเดยีวกับบา่เอยีง
ศรีษะไปทางดา้นขา้ง ( lateral bending ) ไดป้ระมาณ 45 องศา 
                ประมาณรอ้ยละ 50 ของการกม้และเงยศรีษะจะกระท าทีข่อ้ตอ่ระหวา่ง occiput และ 
C1 สว่นการบดิหมนุหรอืหนัหนา้ไปทางซา้ยหรอืขวาจะกระท าทีข่อ้ตอ่ระหวา่ง C1 และ C2 ถงึ
รอ้ยละ 50 โดยประมาณ  

การทดสอบพเิศษดว้ยกระตุน้ ( Provocative testing ) 
                เป็นการตรวจทีใ่ชว้ธิกีระตุน้ท าใหเ้กดิอาการตรงบรเิวณทีม่พียาธสิภาพ ทีใ่ชก้ันบอ่ย 
ๆ เชน่ การกดศรีษะลงตรง ๆ ( cervical compression ) จะท าใหเ้กดิการเจ็บปวดตรงปลอ้งทีม่ี
พยาธสิภาพ ถา้กดศรีษะลงแลว้เอยีงหรอืบดิหมนุศรีษะไปทางดา้นขา้งทีม่อีาการดว้ยเรยีกวา่ 
Spurling’s test การกระท าเชน่นีจ้ะท าใหเ้กดิการกด nerve root ตรงปลอ้งทีม่พียาธสิภาพมาก
ขึน้ เชน่ ในรายทีเ่ป็น cervical disc herniation หรอื cervical spondylosis 
                ส าหรับ cervical distraction test นัน้กระท าในลักษณะตรงกันขา้มกับ cervical 
compression คอื ยกศรีษะขึน้จากบา่ ในกรณีทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้คนไขจ้ะมอีาการเจ็บปวด
นอ้ยลงเพราะเป็นการท าใหแ้รงกดบน intervertebral disc ลดลง และท าใหช้อ่งทีป่ระสาทผา่น
ออกไปกวา้งขึน้ 

การตรวจทางระบบประสาท ( Neurological examination )  
                ระบบประสาทของกระดกูคอจะไปเลีย้งทีบ่รเิวณแขน ดังนัน้การตรวจระบบประสาท
ของแขนจงึมคีวามส าคัญมาก จะตอ้งตรวจทัง้ motor, sensation และ reflex activity การตรวจ 
motor function นัน้มกีารแบง่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้เป็น muscle grading ดังนี ้
                Grade 5 – Normal สามารถตา้นแรงผูต้รวจไดเ้หมอืนปกต ิ
                Grade 4 – Good สามารถเคลือ่นไหวไดเ้ต็มที ่และตา้นแรงผูต้รวจไดบ้างสว่น 
                Grade 3 – Fair เคลือ่นไหวเองไดเ้ต็มที ่แตไ่มส่ามารถตา้นแรงผูต้รวจไดเ้ลย 
                Grade 2 – Poor เคลือ่นไหวตา้นน ้าหนักตัวเองไมไ่ด ้
                Grade 1 – Trace กลา้มเนือ้เพยีงแตห่ดตัวได ้แตไ่มท่ าใหเ้กดิการเคลือ่นไหว  
                Grade 0 – Zero ไมม่อีาการหดตัวของกลา้มเนือ้เลย 
 
                รากประสาทแตล่ะเสน้สามารถตรวจได ้โดยอาศัยการตรวจกลา้มเนือ้ทีร่ากประสาท
นัน้ไปเลีย้งโดยเฉพาะ หรอือาศัย dermatome หรอื reflex ทีเ่กดิจากวงจรการท างานของราก
ประสาทนัน้มคีวามจ าเป็นจะตอ้งจดจ าไวเ้พือ่อาศัยเป็นหลักในการตรวจเสน้ประสาทแตล่ะเสน้ 
                ในรายทีม่กีารกด cervical spinal cord จะมคีวามผดิปกตขิอง reflex ทีเ่รยีกวา่ 
pathologic upper motor neurone reflex ซึง่สามารถตรวจไดทั้ง้ทีม่อืและเทา้ ไดแ้ก ่
                L’ hermitte’ s singes เมือ่ใหผู้ป่้วยกม้คอจะมคีวามรูส้กึเหมอืนไฟฟ้าช็อตวิง่ลงไป
ตามแขนและขา 
Babinski’s กระท าโดยใชข้องมคีมครดูไปทีฝ่่าเทา้คนไข ้เริม่ตน้ทีส่น้เทา้ลากไปทางดา้นนอก
ของฝ่าเทา้ไปยังปลายฝ่าเทา้ แลว้ลากออ้มไปทางดา้นในของฝ่าเทา้สว่นปลาย ในภาวะปกติ
คนไขจ้ะงอนิว้เทา้ทกุนิว้ แตใ่นรายทีม่ ีupper motor neurone lesion คนไขจ้ะกระดกนิว้หัวแม่
เทา้ขึน้และนิว้อืน่ ๆ จะเหยยีดแผอ่อกไป 
                Oppenheim’s sign ใชน้ิว้มอืกดครดูลงไปตามสนัหนา้แขง้อยา่งแรงตัง้แตบ่นลง



ลา่งผลไดเ้หมอืนการท า Babinski’ s test 
                Hoffman’s sign ในขณะทีม่อืผูป่้วยอยูล่ักษณะพัก ใชน้ิว้หัวแมม่อืกดลงบนเล็บของ
นิว้กลางผูป่้วยใหด้ดีลงไป ในรายทีใ่หผ้ลบวก นิว้หัวแมม่อืและนิว้ชีผู้ป่้วยจะงอเขา้หากัน ในกรณี
ทีม่ ีspinal cord lesion ต า่กวา่ cervical spinal cord การตรวจวธินีีจ้งึชว่ยแยกต าแหน่งวา่เป็นที่
ระดับ cervical spine หรอืต า่ลงมา 

II . กระดกูสนัหลงัสว่นทรวงอกและบ ัน้เอว ( Thoracic & Lumbar Spine ) 

การด ู( Inspection ) 
                การตรวจรา่งกายนัน้จะตอ้งใหผู้ป่้วยถอดเสือ้ออก ดลูักษณะการเดนิ ถา้มคีวาม
ผดิปกตทิีห่ลังแลว้การเดนิก็จะปกตไิปดว้ย ดผูวิหนังวา่มสีหีรอืขนขึน้ผดิปกตหิรอืไม ่เมือ่คนไข ้
ยนืตรงหลังจะตอ้งอยูใ่นแนวตรง โดยม ีthoracic kyphosis และ lumbar lordosis แนวไหลทั่ง้ 
2 ขา้งและขอบบนกระดกูเชงิกรานจะตอ้งอยูใ่นระดบัเดยีวกัน และขนานกับพืน้ ทรวงอกทัง้ 2 
ขา้ง และกลา้มเนือ้หลังทัง้ 2 ขา้งจะสมดลุกัน จะพสิจูนว์า่กระดกูสนัหลังตรงหรอืไม ่กระท าได ้
โดยลากเสน้ดิง่ ( plumb line ) จาก occiput หรอื C- vertebra ลงไป ในรายปกตเิสน้นีจ้ะผา่น
รอ่งกน้ ( gluteal cleft ) พอด ีซึง่แสดงวา่ล าตัวตรงหรอือยูใ่นภาวะสมดลุ ( in balance ) ถา้
เสน้นีเ้บีย่งออกไปจากรอ่งกน้แสดงวา่ล าตัวไมต่รงและบันทกึระยะทางทีเ่บีย่งออกไปเป็น
เซนตเิมตร นอกจากนีถ้า้ตรวจพบวา่มรีอยบุม๋ ( dimple ) หรอืมหียอ่มขน ( hair patch ) กลาง
หลังบรเิวณเอว ก็แสดงวา่อาจจะม ีspina bifida ในบรเิวณนัน้ 

การคล า ( Palpation ) 
                คล าขอบบนของ iliac crest ทัง้ 2 ขา้งวา่อยูต่รงระดับเดยีวกันหรอืไม ่ซึง่ขอบบน
ของ iliac crest นีใ้ชใ้นการบอกระดับของกระดกูสนัหลังดว้ย โดยจะอยูต่รงกับระดับชว่งตอ่
ระหวา่ง L4 และ L5 และ posterior superior iliac spine จะอยูท่ีร่ะดับ S2 คล ากลา้มเนือ้ทัง้
สองขา้งของกระดกูสนัหลงั ( paraspinal muscle ) วา่มกีารเกร็งตัวหรอืไมแ่ละมขีนาดเทา่กัน
หรอืไม ่
                คล าและกดบน spinal process ตัง้แตป่ลอ้งบนเรือ่ยลงมาเพือ่หาจดุกดเจ็บและ
ความสมัพันธร์ะหวา่ง spinal process แตล่ะอัน ถา้มกีารกดเจ็บหรอืชว่งระหวา่ง spinal process 
เปลีย่นไป เชน่ กวา้งออก หรอืเบีย่งเบนออกไปจากแนวกลาง แสดงวา่กระดกูสนัหลังปลอ้งนัน้
แตกหรอืการฉีกขาดของเอ็นทีย่ดึ ถา้คล าไดเ้ป็นขัน้บันได ( step-off ) แสดงวา่กระดกูปลอ้งนัน้
เลือ่นไปขา้งหนา้ ( spondylolisthesis ) 
                ทางดา้นหนา้ควรจะคล ากลา้มเนือ้ทอ้งทัง้ 2 ขา้งวา่สมดลุหรอืไม ่อาจคล าดา้นหนา้
ของกระดกูสนัหลังชว่งต า่ๆ ได ้( L4 ----? sacrum ) โดยเฉพาะในคนผอมๆ หรอืในรายทีม่ ี
aortic aneurysm ทีเ่ป็นสาเหตขุองการปวดหลังก็อาจจะคล าพบไดท้างหนา้ทอ้งดว้ย 

 
ชว่งการเคลือ่นไหว ( Range of motion ) 
                การเคลือ่นไหวของกระดกูสนัหลังชว่งนีส้ามารถตรวจดวูา่ปกตหิรอืไมไ่ดด้ังนี ้
                การกม้ตัวไปขา้งหนา้ ---> ใหค้นไขก้ม้ตัวเอามอืและพืน้ โดยใหเ้ขา่เหยยีดตรง 
บันทกึการเคลือ่นไหวทา่นีโ้ดยวดัระยะหา่งของปลายนิว้มอืคนไขจ้ากพืน้ การกม้ตัวเอามอืแตะ
พืน้นีค้นไขอ้าศัยการงอของขอ้สะโพกชว่ยดว้ย ถงึแมก้ระดกูสนัหลังจะเคลือ่นไหวในแนวนีไ้ด ้
นอ้ยกวา่ปกตก็ิสามารถใชก้ารงอ ของขอ้สะโพกชว่ยเสรมิท าใหก้ม้หลังไดเ้สมอืนปกต ิในกรณี
เชน่นีส้ามารถตรวจสอบการเคลือ่นไหวจรงิๆ ของ lumbar spine ไดโ้ดยอาศัย Schober’s test 
ซึง่กระท าไดโ้ดยหาต าแหน่ง L5 spinal process ใหค้นไขย้นืตรงแลว้ท าเครือ่งหมายจดุไว ้2 
จดุ ตรงต าแหน่งเหนอืตอ่ L5 spinous process ขึน้ไป 10 ซม. และอกีจดุหนึง่ 
                ในการกม้และแอน่หลัง กระดกูสนัหลังชว่งทรวงอก ( thoracic spine ) จะ
เคลือ่นไหวไดน้อ้ยมาก เนือ่งจาก intervertebral disc มขีนาดบาง และตัว facet joint อยูใ่น
แนว coronal ประกอบกับมซีีโ่ครงอยูด่ว้ย แตก่ารเคลือ่นไหวในแนวบดิหมนุกระท าไดม้ากกวา่



ชว่ง lumbar spine ซึง่ที ่lumbar spine นีม้ ีintervertebral disc ขนาดหนากวา่ และแนวของ 
facet joint อยูใ่นแนวตัง้ ( sagittal plane ) ประกอบกับไมม่กีระดกูซีโ่ครง จงึท าใหก้าร
เคลือ่นไหวในการกม้และแอน่หลังไดม้าก แตก่ารเคลือ่นไหวในแนวบดิหมนุกระท าไดน้อ้ยมาก 
                การตรวจการเคลือ่นไหวของกระดกูสนัหลังชว่งล าตัวตรวจดทัูง้ 3 ทศิทาง คอื 
flexion extension, rotation และ lateral bending 

การตรวจระบบประสาท ( Neurological examination ) 
                เสน้ประสาททีไ่ปเลีย้งกลา้มเนือ้ rectus abdominis สว่นบนไดแ้ก ่T5-10 roots 
และสว่นลา่งไดแ้ก ่T10 – L1 roots ดังนัน้การตรวจกลา้มเนือ้มัดนีจ้งึชว่ยบอกถงึความผดิปกติ
ของรากประสาทเสน้ ดังกลา่วได ้ตรวจกลา้มเนือ้มัดนีไ้ดโ้ดยใหผู้ป่้วยเกร็งกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งใน
ทา่กึง่นึง่ ซึง่กลา้มเนือ้มัดนีจ้ะเกร็งตัว สงัเกตการเคลือ่นทีข่องสะดอื ถา้กลา้มเนือ้ขา้งหนึง่ขา้งใด
ออ่นแรงลงไป สะดอืจะเคลือ่นไปทางกลา้มเนือ้ทีม่แีรงมากกวา่ ( Beever’s sign ) ใหผ้ลบวก 
                การตรวจหาระดับของ dermatome พอจะใหห้ลกัในการจ างา่ย ๆ ถงึระดับของ
เสน้ประสาททีไ่ปเลีย้งผวิหนังทางดา้นหนา้ดังนี้ 
                                T4 dermatome อยูป่ระมาณระดับราวนม  
                                T1 dermatome อยูป่ระมาณระดับ xiphoid process  
                                T10 dermatome อยูป่ระมาณระดับสะดอื  
                                T12 dermatome อยูป่ระมาณระดับขาหนบี 
                 Superficial abdominal reflex กระท าโดยใชค้นไขน้อนหงายราบใหก้ลา้มเนือ้
หนา้ทอ้งอยูใ่นทา่หยอ่นตวั แลว้เขีย่ผวิหนังหนา้ทอ้งบรเิวณขา้งสะดอืกระตุน้กลา้มเนอ้ทลีะสว่น 
กลา้มเนือ้ขา้งทีถ่กูกระตุน้จะหดตัวท าใหส้ะดอืเคลือ่นไปทางดา้นนัน้ ถา้ไมเ่กดิการหดตัวของ
กลา้มเนือ้หรอืสะดอือไมม่กีารเคลือ่นหัวใจใหเ้ห็น แสดงถงึ upper motor neurone lesion จะ
เห็นไดว้า่ตรงกันขา้มกับการตรวจ deep tendon reflex โดยที ่reflex นีจ้ะไวกวา่ปกตใินราย 
upper motor neurone lesion 
                 Superficial cremasteric reflex กระท าโดยเขีย่ผวิหนังทางดา้นในของโคนขา ( 
L1-2 ) ในรายปกตแิลว้อัณฑะ ( T12 ) ทีอ่ยูข่า้งเดยีวกันจะหดตัวขึน้ไป ถา้ไมม่กีารหดตัวขึน้ไป
ของถงุอัณฑะก็แสดงถงึ upper motor neurone lesion 
                 การตรวจระบบประสาทของขาทัง้ 2 ขา้ง มคีวามส าคัญมากในการตรวจกระดกูสนั
หลังจะตอ้งตรวจระบบประสาทของขารว่มไปดว้ยเสมอ ควรจดจ ากลา้มเนือ้ทีส่ าคัญ และ 
dermatome ของรากประสาทแตล่ะเสน้ 
                 ในกรณีของการปวดหลังระดับบัน้เอว รากประสาททีถ่กูรบกวนหรอืถกูกด ไดแ้ก ่
                                  L4 root --- คนไขเ้ดนิดว้ยสน้เทา้ล าบากหรอืไมไ่ด ้ 
                                  L5 root --- กระดกนิว้หัวแมเ่ทา้ไมไ่ดเ้ต็มที ่ 
                                  S1 root --- เดนิเขยง่เทา้ล าบากหรอืไมไ่ด ้

Root Tension Signs  
                เป็นการตรวจรากประสาททีถ่กูกดจาก lumbar itervertebral disc herniation 
ไดแ้ก ่straight leg raising test จดุมุง่หมายของการตรวจวธินีีค้อืการท าให ้sciatic nerve ตงึ
กระท าไดโ้ดยใหค้นไขน้อนหงายราบแลว้ยกขาคนไขใ้หส้ะโพกงอในขณะทีเ่ขา่เหยยีดตรงคอ่ยๆ 
ยกขึน้ไปชา้ๆ ถา้การทดสอบนีใ้หผ้ลบวกคนไขจ้ะมอีาการปวดรา้วลงไปตามเสน้ทางของ sciatic 
nerve ( sciatica ) บันทกึการตรวจไวเ้ป็นจ านวนองศาสะโพกงอทีย่กขาขึน้จากพืน้ซึง่จ านวน
องศาทีย่กขึน้ไปแลว้ท าใหเ้กดิ sciatica นีม้คีวามสมัพันธก์ับภาวะการอักเสบหรอืการบวมของ
รากประสาททีถ่กูกดจาก intervertebral disc herniation ในกรณีทีม่กีารเกร็งหรอืตงึตัวของ
กลา้มเนือ้ hamstrings เมือ่ท าการตรวจโดยวธินีีค้นไขจ้ะมคีวามปวดตงึทางดา้นหลังของขาท า
ใหเ้กดิความสบัสนขึน้ได ้การแกปั้ญหานีก้ระท าไดโ้ดยงอเขา่ผูป่้วยลงไปเล็กนอ้ย เพือ่ท าให ้
กลา้มเนือ้ hamstrings หยอ่ยตัวลงแลว้ท าใหเ้กดิการตงึตัวของ sciatic nerve โดยกระดกเทา้
ขึน้ ถา้มกีารกดรากประสาทจาก intervertebral disc herniation ก็จะมอีาการปวดรา้วไปตาม
เสน้ทางของ sciatic nerve วธิกีารตรวจเชน่นีเ้รยีกวา่ Laseque maneuver 



                หรอืในขณะทีง่อเขา่อาจจะไมก่ระดกเทา้ขึน้แตก่ดลงบน tibial nerve ทีบ่รเิวณ 
popliteal fossa ก็จะท าใหเ้กดิอาการปวดเชน่เดยีวกัน วธินีีเ้รยีกวา่ bowstring test 
                Contralateral straight leg raising test กระท าท านองเดยีวกนัแตย่กขาขา้งทีไ่มม่ี
อาการขึน้ไป ถา้ท าใหเ้กดิการปวดในลักษณะ sciatica ทีข่าขา้งทีม่อีาการ ซึง่เรยีกวา่ “ cross-
over pain ” เป็นการบง่บอกถงึ intervertebral disc herniation วา่อยูต่รงต าแหน่งของ axilla 
ของรากประสาท 
                Femoral stretch test เป็นการทดสอบโดยท าใหเ้กดิการตงึตัวของ femoral nerve 
กระท าไดโ้ดยใหค้นไขน้อนคว า่หรอืนอนตะแคงก็ได ้ยกโคนขาคนไขไ้ปทางดา้นหลัง ( hip 
extension ) ในขณะทีง่อขอ้เขา่ ถา้มกีารกด L2, L3, L4 roots คนไขจ้ะมอีาการปวดรา้วไปตาม
แนวดา้นหนา้และคอ่นไปทางดา้นขา้งของตน้ขา ( ตามทางของ femoral nerve ) 
                คนไขท้กุรายทีม่อีาการปวดหลังระดับบัน้เอว นอกจากการตรวจกระดกูสนัหลังแลว้
จะตอ้งดคูวามผดิปกตขิองขอ้สะโพกและขอ้กระดกู เชงิกราน ( sacro-iliac joint ) ดว้ยเสมอ
เพราะพยาธสิภาพของขอ้ทีก่ลา่วมานัน้จะท าใหค้นไขม้อีาการคลา้ยคลงึ กับพยาธสิภาพทีก่ระดกู
สนัหลังชว่งบัน้เอวได ้

Patrick หรอื Faber Test 
                เป็นการตรวจขอ้ sacro-iliac ในทา่นอนหงาย โดยการวางพับขาขา้งทีจ่ะตรวจให ้
สน้เทา้วางพาดบนเขา่ดา้นตรงขา้ม ท าใหเ้ป็นรปูเลขสี ่( sign for four ) ผูต้รวจใชม้อืขา้งหนึง่
กดลงไปที ่iliac crest ดา้นตรงขา้มแลว้อกีมอืหนึง่กดลงเขา่ขา้งทีพั่บไว ้แลว้กดลงไปพรอ้มๆ 
กันซึง่เป็นการแบะขอ้ sacro-iliac ขา้งทีต่รวจออก ถา้มคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ในขอ้นีก็้จะท าให ้
เกดิความเจ็บปวดขึน้ทีข่อ้ sacro-iliac 

Pelvic Rock Test  
                เป็นการตรวจขอ้ sacro-iliac เหมอืนกัน กระท าโดยใชม้อืบบีขอบกระดกูเชงิกราน
ดา้นนอกทัง้ 2 ขา้งเขา้หากัน ( iliac compression test ) ก็จะท าใหเ้กดิความเจ็บปวดทีข่อ้ 
sacro-iliac ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองขอ้นี ้
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