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การให้ความรู้เร่ืองอาการปวดหลัง 
(Back Pain Education) 

 
บทน า 

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย การเสริมความมั่นใจ และการให้ค าแนะน าส าหรับการดูแลตนเอง นับเป็น
แนวทางการรักษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจากสาเหตุของกล้ามเนื้อและกระดูกที่ได้รับการ
รับรองตามแนวทางเวชปฏิบัติ [1, 2] โดยวิธีการให้ความรู้ส าหรับอาการปวดหลังอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ
ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุของการเกิดโรค แนวทางการรักษา และ
วิธีการปฏิบัติตนตามแผนการรักษา ร่วมกับการส่งเสริมความมั่นใจ และค าแนะน าให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสม เนื่องจากมีความหลากหลายของทางเลือกเกี่ยวกับรปูแบบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย Engers และ
คณะ [3] จึงนิยามการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย คือ กระบวนการของการรวบรวมจัดหาข้อมูลให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้
ประกอบการดูแลตนเองในเบื้องต้นและมีแนวทางการดูแลรักษาที่เป็นข้ันตอน นอกจากนี้ Bellamy [4] เน้น
ย้ าว่า การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ดังนั้น การให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยนับเป็น "กระบวนการที่เอื้อให้แต่ละบุคคลสามารถน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสุขภาพส่วนตน" 

อาการปวดหลัง ประกอบด้วย อาการปวดกระดูกสันหลังบริเวณส่วนคอ ทรวงอก เอว และ/หรือ
กระเบนเหน็บ โดยอาจจะเป็นอาการก าเริบซ้ าและมีลักษณะของอาการปวดที่หลากหลาย อาการปวดหลัง
ส่วนล่าง (LBP) ส่วนมากจะดีข้ึนภายใน 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยร้อยละ 33 จะหายเป็นปกติในช่วงสามเดือนแรก และ
ร้อยละ 65 มีรายงานว่ามีอาการปวดบ้างในช่วง 12 เดือน [5-7] นอกจากนี้ มีจ านวนผู้ป่วยมากถึงร้อยละ 33 
จะมีอาการก าเริบซ้ าภายในหนึ่งปหีลงัจากทีห่ายปวดจากก่อนหน้านี ้[5, 8] ดังนั้น จึงเป็นประเด็นส าคัญส าหรบั
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการทางคลินิก 

ข้อแนะน าส าหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่าง มีดังนี้ 

• สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่อาการปวดหลังส่วนล่าง
สามารถมีอาการก าเริบซ้ าได ้

• ให้หลีกเลี่ยงการอยู่นิ่งหรือไม่ขยับเป็นระยะเวลานาน ให้เริ่มมีกิจกรรมการขยับเคลื่อนไหวให้เร็ว
ที่สุดถึงแม้จะยังมีอาการปวดอยู่บ้าง 

• ประเมินและจัดการกับความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่าง 

• อธิบายถึงความไม่จ าเป็นของการฉายภาพทางรังสี 
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• ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับหลักฐานวิชาการทางการแพทย์ส าหรับทางเลือกในการจัดการอาการ
ปวดหลัง [1, 9, 10] 

ตารางที่ 1 เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญส าหรับอาการปวดหลังที่ใช้เป็นสื่อในการรณรงค์
เพื่อจัดการให้ความรู้รวมถึงแนวทางปฏิบัติ การรณรงค์ผ่านสื่อถูกใช้เป็นช่องทางเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดการ
ปรับเชิงทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ [11] ผลลัพธ์ของการรณรงค์เกี่ยวกับความรู้ด้าน
อาการปวดหลังผ่านสื่อเป็นลักษณะแบบผสมผสานและมีผลเชิงบวกในด้านความเช่ือเกี่ยวกับด้านสุขภาพ การ
ลดลงของการลาป่วยและลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ [12] 
 
ตารางท่ี 1 องค์ความรู้ที่ส าคัญส าหรับอาการปวดหลัง 
หัวข้อเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย  
[1, 13-19] 

ข้อความการรณรงค์เกี่ยวกับอาการปวดหลัง  
[11, 12, 20-23] 

1. มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
2. กลับสู่ภาวะปกติ/กิจกรรมปกต ิ
3. ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคและการพยากรณ์

โรค 
4. เสริมความมั่นใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟืน้ตัว

ของโรค 
5. เสริมความมั่นใจว่าไม่ไดเ้ป็นโรคร้ายแรง 
6. เสริมความมั่นใจว่าอาการจะค่อยๆดีข้ึน 
7. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยด้านการเผชิญกับปัญหา 
8. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เกี่ยวกับการจัดการ

ตนเอง/การดูแลตนเอง 
9. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับความปวดและ

กลไกของความปวด 
10. การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกของร่างกายและ

การยศาสตร์ 

1. มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว/ออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ท ากิจกรรมตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
3. ท างานอย่างต่อเนื่อง และ/หรือกลับไปท างาน 
4. อย่าพักเป็นเวลานาน 
5. การพยากรณ์โรคมักจะดี 
6. อาการปวดหลังมักไม่ค่อยเกิดจากสาเหตุของโรคที่

ร้ายแรง 
7. การฉายภาพรังสีเอกซเรย์อาจไม่สามารถบอก

สาเหตุของอาการปวดหลังได้ 
8. การผ่าตัดอาจไม่ใช่ค าตอบ/ผู้ป่วยที่ปวดหลังมี

เพียงไม่กี่คนที่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด 
9. พยายามใช้วิธีการบรรเทาอาการปวดแบบง่าย 
10. ควรไดร้ับค าแนะน า 
11. มีหลายอย่างที่คุณสามารถท าได้ในการช่วยเหลือ

ตนเอง 
12. ทัศนคติเชิงบวกต่ออาการปวดหลังเป็นสิ่งส าคัญ 
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ความเข้าใจผิดเก่ียวกับอาการปวดหลัง 
มีความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสาเหตุและการพยากรณ์โรคของอาการปวดหลัง [24-27] 

เช่น 

• ความจ าเป็นของการฉายภาพทางรังสีเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดหลังและก าหนดแผนใน
การรักษา 

• ความปวดเป็นตัวบ่งช้ีที่แม่นย าของการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ 

• การเคลื่อนตัวของโครงสร้างเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง (เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน) 

• แรงกดกระแทกนั้นไม่ดีต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว 

• ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมเมื่อมีอาการปวด 

• กระดูกสันหลังเป็นส่วนที่เปราะบาง  

• กระดูกสันหลังควรได้รับการปกป้อง 
ดังนั้น แพทย์จึงควรติดตามส ารวจถึงความวิตกกังวล ความกลัว และความเช่ือของผู้ป่วยเกี่ยวกับ

อาการปวดหลัง จากวิธีการนี้ แพทย์จึงจะสามารถรับรู้ถึงพื้นฐานของความเช่ือเกี่ยวกับอาการปวดหลังที่ผู้ป่วย
รับรู้มาจากในอดีต การรับฟังประเด็นที่ผู้ป่วยวิตกกังวล เป้าหมายและความคาดหวังของผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
จัดการความปวด รวมถึงผลลัพธ์นั้น อาจเป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดแนวทางการส่งเสรมิความรู้เรื่องความปวดและ
สร้างให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน [28-30]  

กล่องที่ 1 แสดงรายละเอียดของข้อความที่จะลบล้างความเช่ือทั่วไปเกี่ยวกับอาการปวดหลัง 
 

กล่องท่ี 1 การลบล้างความเช่ือทั่วไปเกี่ยวกับอาการปวดหลัง [25]  
1. อาการปวดหลังที่ยังคงอยู่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่แทบจะไม่ค่อยมีอันตราย 
2. การที่อายุมากขึ้นไม่ใช่สาเหตุของอาการปวดหลัง 
3. อาการปวดหลังที่ยังคงอยูแ่ทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการถูกท าลายของเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง 
4. การสแกนภาพทางรังสีแทบจะไม่แสดงถึงสาเหตุของอาการปวดหลัง 
5. ความปวดจากการออกก าลังกายและการเคลื่อนไหวไม่ได้หมายความว่าคุณก าลังท าให้เกิดอันตราย 
6. อาการปวดหลังไม่ใช่สาเหตุจากการทรงตัวที่ผิดท่า 
7. อาการปวดหลังไม่ได้เกิดจาก “ความไม่แข็งแรงของแกนกลางล าตัว” 
8. ภาวะเสื่อมสภาพของหลังไม่ได้เกิดจากภาวะกดกระแทกและก้มงอในชีวิตประจ าวัน 
9. ความปวดที่เกิดข้ึนแบบฉับพลันไม่ได้หมายความถึงว่าคุณก าลังท าอันตรายให้เกิดกับตัวเอง 
10. การฉีดยา การผ่าตัด และยาที่ออกฤทธ์ิรุนแรงมักไม่ใช่การรักษาที่ท าให้หายขาดได ้
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ประโยชน์ของการให้ความรู้เรื่องอาการปวดหลัง 
การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการ

จัดการดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี โดยที่ประโยชน์ของการให้ความรู้ คือ ผู้ป่วยสามารถเข้าใจสภาพปัญหาของ
ตนเองได้ดีข้ึน มีทักษะในการจัดการกับปัญหาของตนเองได้ และทราบว่าเมื่อใดควรขอค าปรึกษาเพื่อดูแลต่อ
จากผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนับเป็นประเด็นส าคัญที่แพทย์ผู้เช่ียวชาญต้องให้กับผู้ป่วยที่มี
อาการปวดหลัง 

โดยรวมแล้วมีหลักฐานว่า การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยสามารถส่งเสริมความมั่นใจในระยะยาว ลดความ
ทุกข์ทรมานจากความปวด และลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง
เฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน [31, 32] การให้ความรู้ส าหรับอาการปวดหลงัเพยีง 5 นาที สามารถเกิดประโยชน์
ต่อผู้ป่วยได้ยาวนานถึง 12 เดือน [31-33] นอกจากนี้ ประโยชน์อื่น ๆ  ของการให้ความรู้เรื่องอาการปวดหลัง 
[3, 13, 34, 35] อาจครอบคลุมถึง 

• ลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 

• ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโรคและการด าเนินโรค 

• อาจจะมีผลเพิ่มข้ึนระดับของความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาของโรคได้ 

• อาจจะมีผลเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได ้

• อาจจะมีผลเพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ 

• อาจจะมีผลเพิ่มความสามารถใช้การตั้งรับและเผชิญกับปัญหาของผู้ป่วยได้ 

• อาจจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม 

• อาจจะส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือของผู้ป่วยในแนวทางการรักษาที่ได้วางแผนไว้ 

• อาจจะมีส่วนเสริมพลังให้ผู้ป่วยสามารถเริ่มท ากิจกรรมได้และสามารถกลับไปท ากิจกรรม
ตามปกติได ้

• อาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังและการกลับเป็นซ้ า 

• อาจจะเพิ่มระดับความมั่นใจในการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ 
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การถ่ายทอดความรู้เรื่องอาการปวดหลัง 
รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้เรื่องอาการปวดหลังมีรูปแบบที่หลากหลาย [3, 15, 24, 36, 37]  

ได้แก่  

• การอธิบายด้วยการสื่อสาร (เช่น การอภิปราย) 

• การอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น จุลสาร แผ่นพับ) 

• การใช้ภาพและเสียง (เช่น วิดีโอ) 

• การใช้สื่อเสมือนจริง (เช่น การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 

• การให้ความรู้แบบออนไลน์หรือด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

• การให้ความรู้แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม 

• การใช้สื่อเพื่อรณรงค์ 
ทั้งนี้ ไม่มีเทคนิคการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการปวดหลังวิธีใดที่มีประโยชน์มากกว่าวิธีอื่นอย่าง

ชัดเจน [15, 37] อย่างไรก็ตาม มีข้อบ่งช้ีว่า การใช้รูปแบบของสื่อที่แตกต่างกันมาใช้ร่วมกันในการให้ความรูแ้ก่
ผู้ป่วยอาจมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า [37] การถ่ายทอดความรู้ด้วยการสื่อสารจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยเฉพาะราย
และเฉพาะกลุ่ม [38] เว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีอาจจะส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการการถ่ายทอดความรู้ในด้านอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสื่อทางออนไลน์ที่ให้ความรู้เรื่องอาการปวดหลังที่มีคุณภาพดียังมีจ านวนไม่มากนัก 
[39] และมีหลักฐานค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่มีส่วนสนับสนุนความรู้ในการบ าบัด
อาการปวดอย่างต่อเนื่อง [40]  

ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อประสิทธิผลของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยส าหรับเรื่องอาการปวดหลัง [31, 
38, 41] ได้แก่ ระยะเวลาของการให้ความรู้  ความเช่ือของผู้ปฏิบัติงาน ความคาดหวังของผู้ป่วย เนื้อหาที่
ครอบคลุม การใช้ข้อมูลเชิงทฤษฎี [4, 42] และการฝึกอบรมของผู้ให้บริการทางสุขภาพ ทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลจึงเปน็สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ [43] (ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเขียน 
การสื่อสารโดยวาจา หรือทางโสตทัศนูปกรณ์) 

ค าแนะน าส าหรับการให้ความรู้เรื่องอาการปวดหลัง 

• รูปแบบ: การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่มากเกินไป ควรเขียนด้วย
ตัวอักษรที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ [41, 43]  

• พิจารณารูปแบบของสื่อการให้ความรู้ที่ผู้ป่วยต้องการ [43] 

• เทคนิคของการอุปมาอุปมัย และการเปรียบเทียบสามารถลดทอนความเข้าใจผิดได้ [44] ถ้าหาก
ผู้ป่วยสามารถเข้าใจข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้ ดังตัวอย่างหนึ่งของการให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ 
Louw และคณะ [45] ใช้ คือ ระบบประสาทเปรียบเทียบได้เสมือนกับระบบเตือนภัย และ 
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“ระบบสัญญาณเตือนภัยมีความไวต่อการรับรู้พิเศษได”้ เปรียบเทียบได้กับระบบประสาทที่ไวต่อ
ความรู้สึกได้อย่างนั้น 

• พิจารณาตามความต้องการของผู้ป่วยเกี่ยวกับการวิธีการให้ความรู้: ผู้ป่วยแต่ละรายที่มี LBP 
ต้องการความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงประเด็น และจ าเพาะส าหรับปัญหาของตนเอง ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลด้านการพยากรณ์โรค แนวทางการจัดการ และแนวทางการดูแลตนเอง เพื่อช่วยในการฟื้น
ตัวให้ดีข้ึนและสามารถกลับไปสู่การท างานได้ [41]  

• การใช้กลยุทธ์ทางการศึกษาโดยปรับให้มีความเหมาะสม/ตามบริบท: การให้ความรู้เรื่องอาการ
ปวดหลังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมกับทุก ๆ คน ประเภทและรูปแบบของความรู้
จ าเป็นต้องได้รับการปรับรูปแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความชอบของผู้ป่วย
แต่ละคน ตามบริบทสภาวะของผู้ป่วย ตามบริบทของระบบการดูแลสุขภาพ ทรัพยากรที่มี ระยะ
ของการด าเนินโรคและการตอบสนองต่อการรักษา [14, 19, 46-48] ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้
อาการปวดหลังในเรื่องเกี่ยวกับการออกก าลังกาย จ าเป็นต้องปรับให้เข้ากับสภาวะของแต่ละ
บุคคล [49]  

• ค าแนะน าและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกลับไปท างานเป็นสิ่งส าคัญ: เนื่องจากช่วงเวลา 1 เดือน
ที่ไม่สามารถกลับไปท างานได้ ถือเป็นประเด็นส าคัญเพื่อป้องกันการขาดงานในระยะยาวอันเป็น
ผลมาจากอาการปวดหลัง [50] นอกจากนี ้ค าแนะน าเกี่ยวกับการกลับไปท างานจะถูกก าหนดให้
เป็นความต้องการของผู้ป่วยตามแนวทางของการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง [41]  

• การฝึกอบรมบุคลากรทางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง: มีผลต่อผลลัพธ์
หลายด้าน [31] บุคลากรทางวิชาชีพควรมีความพร้อมในการให้ข้อมูลและประเมินปัจจัยด้านจิต
สังคมที่อาจมีผลต่ออาการปวดหลัง 

 
บทสรุป 

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการจัดการอาการปวดหลังและอาจจะมีหลายรูปแบบ
ส าหรับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การให้ความรู้ควรปรับให้เหมาะสมโดยค านึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและ
บริบทที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานที่แสดงถึงประโยชน์ของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการปวดหลงั
ส่วนล่างมีจ านวนที่มากขึ้น แต่ก็จ าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับ
อาการปวดหลังส่วนคอและทรวงอก [46, 51]  
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