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อาการสําคัญที่นําผู้ป่วยมาพบแพทย์

• ปวดหลัง (Back pain)
• ปวดร้าวลงขา (Legs pain)
• เดินได้ระยะทางไกลลดลง (Claudication)



ปวดหลัง (Back pain)
อาการปวดหลัง
  ปวดบริเวณหลังส่วนล่าง มักสัมพันธ์
กับท่าทาง 
  อาการปวดอาจร้าวไปบริเวณก้น 
สะโพก และต้นขาได้



ปวดร้าวลงขา (Legs pain)
ปวดร้าวลงขา 
  เกิดจากเส้นประสาทถูกระคายเคือง เกิด
การอักเสบของเส้นประสาท
  อาการปวดจะร้าวถึงน่อง ปวดมากเวลา
นอนราบ บางครั้งพบอาการชา หรืออ่อนแรง
ที่เท้าได้ด้วย



เดินได้ระยะทางไกลลดลง (Claudication)

  ผู้ป่วยจะมีอาการปวดร้าวลงขา 
อาจลงข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้
  อาการปวดจะเป็นมากขึ้นเมื่อ
เดินไกล อาการหายไปเมื่อได้นั่ง
พัก หรือเดินก้มหลัง



ขั้นตอนการรักษา
ปวดหลัง/ปวดลงขา ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย

รักษาโดยยา +/- 
กายภาพบําบัด

ตรวจพิเศษเพ่ิมเติม (x-ray/MRI)

ผ่าตัด



Common cause of problem
• HNP
• Spinal degeneration
• Osteoporosis fracture



Herniated disc
• อาการสําคัญ
– พบได้บ่อยในคนอายุน้อย
– ปวดลงขา ลงสะโพกมาก มักไม่ค่อยปวดที่หลัง
– มักมีประวัติปวดทันทีหลังจากไปยกของหนัก ไอหรือจามแรงๆ 
อุบัติเหตุที่หลัง หรือล้มก้นกระแทก

– ปวดมากโดยเฉพาะเวลานอนหงาย
– มักตรวจพบอาการชา และอ่อนแรงที่เท้า



Herniated disc

หมอนรองกระดูกทับเส้น





MRI



Epidural steroid injection, Transforaminal
(Selective nerve root block)

จุดประสงค์
  ฉีดยาลดการอักเสบรอบเส้นประสาท เพ่ือลดกระบวนการ
อักเสบของเส้นประสาท
  ใช้ได้ผลในกณีที่มีอาการปวดลงขา ＞ ปวดหลัง



ยาที่ใช้ : ยาลดการอักเสบกลุ่ม steroid
           ร่วมกับ ยาชาเฉพาะที่



วิธีการ





ผลการรักษา

• ได้ผลลดอาการปวดร้าวลง
ขาทันทีในผู้ป่วย ＞85%

• ที่ 6 เดือน ผู้ป่วยมากกว่า 
35% ไม่มีอาการปวดขา

• ยาจะออกฤทธ์ิเต็มที่ 24-36 
ชั่วโมงหลังฉีด

• สามารถฉีดซ้ําได้ทุก 2-4 
สัปดาห ์ไม่เกินปีละ 3 คร้ัง



ข้อควรระวัง และภาวะแทรกซ้อน
• ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่รับประทานยาต้าน

การแข็งตัวของเลือด (aspirin, 
warfarin, plavix)

• มีผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูง
ชั่วคราวในผู้ที่เป็นเบาหวาน 

• ได้ผลลดอาการปวดลงขา มากกว่า
ปวดหลัง

• มีอาการอ่อนแรง ชา ปัสสาวะลําบาก
ได้ชั่วคราว (3-4 ชม) จากฤทธ์ิยาชา



IDET 
(Intradiscal Electrothermal Annuloplasty)

จุดประสงค์
  เป็นการใช้ความร้อน หรือคลื่นความถี่
สูงจี้ที่หมอนรองกระดูกระดับที่มีการนูน 
หรือแตก เพ่ือทําลายเส้นประสาทที่นํา
ความเจ็บปวด และทําให้หมอนรองกระ
ดูที่เหลือฝ่อลงเล็กน้อย
  รักษาอาการปวดหลังเรื้อรังจากภาวะ
หมอนรองกระดูกแตก และมีความเสื่อม







ผลการรักษาที่ได้
  ได้ผลในกรณีที่หมอนรองกระดูกนูน
กดทับเส้นประสาทมีขนาดเล็ก
  ความเสี่ยงต่อเส้นประสาทบาดเจ็บ
  ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง
 



Endoscopic surgery
เป็นการผ่าตัดเพ่ือเอาหมอนรองกระดูกที่แตกมากดทับเส้น
ประสาทออก โดยทําผ่านกล่อง
     แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
     ระยะเวลาพักฟื้นสั้น สามารถทําเป็น OPD case ได้






Microdiscectomy
เป็นวิธีผ่าตัดมาตรฐานในปัจจุบัน
  ใช้เครื่องมือพิเศษ ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด 
ทําให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยสูง แม่นยํา แผลผ่าตัดมี
ขนาดเล็ก 
  ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว





Spinal degeneration
• อาการสําคัญ
– มักพบในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลัง
– อาการปวดเป็นเรื้อรัง ปวดเป็นๆหายๆมานาน
– ปวดหลังเวลาเปลี่ยนท่าทาง โดยเฉพาะจากนั่งเป็นยืน
– ปวดลงขา เมื่อเดินไกลๆ อาการปวดจะดีขี้นเมื่อนั่งพัก หรือเดิน
ก้มหลัง

– มักตรวจไม่พบอาการอ่อนแรงชัดเจนในระยะแรก





กระดูกทับเส้น โพรงประสาทตีบ



Median branch neurotomy



Median branch neurotomy
• เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (RF) ซึ่งจะให้ความร้อนไป
ทําลายเส้นประสาทที่นําความเจ็บปวด จากข้อกระดูกสันหลัง 
(Facet joint)

• ลดอาการปวดหลังจากข้อกระดูกที่เสื่อม หรือมีการอักเสบ

• ลดอาการปวดหลังได้นาน ＞ 6 เดือน







Epidural steroid injection
หลักการคล้ายกับการฉีดยารอบรากประสาทในผู้ป่วยหมอน
รองกระดูกแตกทับเส้น
แต่จะใช้ยาในปริมาณที่มากกว่า เพ่ือให้ยากระจายตัวไปใน
ช่องโพรงประสาท (Epidural space)





Osteoporosis Fracture
• อาการสําคัญ
– พบเฉพาะในผู้สูงอายู หญิง>ชาย
– ปวดหลังมาก มักไม่ค่อยมีอาการปวดลง
ขา (ถ้าไม่มีการกดทับของเส้นประสาท)

– อาการเป็นทันทีหลังจากมีอุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจไม่รุนแรง เช่น ลื่นล้ม ตกจากเก้าอี้

– ปวดมากเวลาขยับตัว นอนพักนิ่งๆ 
อาการปวดจะดีขึ้น



Cause of pain
• Instability กระดูกตําแหน่ง

ที่ยุบตัวมีความไม่มั่นคง
• ในกรณีที่กระดูกแตกไปทาง

ด้านหลัง มีการกดทับเส้น
ประสาท จะทําให้ปวดลงขา 
หรือมีอาการชา อ่อนแรงได้



Vertebro/Kyphoplasty
เป็นการใช้สารประกอบโพลีเมอร์ (Bone cement) ซึ่งมี
ความแข็งแรง ฉีดเข้าไปในกระดูกสันหลังระดับที่มีการยุบ 
ทําให้กระดูกทีหักมีความมั่นคงทันที 
ลดอาการปวดหลังจากกระดูกที่ยุบได้ทันที





Thank you
For your l


