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อาการปวดหลังในเด็กและวัยรุ่น 
(Back Pain in Children and Adolescents)  

 
1. เด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ที เพิ งเริ มมีอาการปวดหลังเป็นครั้งแรก จ่าเป็นต้องเข้ารับ

การตรวจวินิจฉัยร่างกายเพื อหาสาเหตุพยาธิสภาพของโรค 
สาเหตุของอาการปวดหลังในเด็กอาจเกิดจากการติดเช้ือ ก้อนมะเร็ง การบาดเจ็บทางร่างกาย และกระดูก
สันหลังที่ผิดรูปแต่ก าเนิด ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดอาการปวดหลังในเด็กอายุต่ ากว่า 10 ปีมักเนื่องมาจาก
ความผิดปกติพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา สัญญาณที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการวินิจฉัยหาสาเหตุอาการ
ปวดหลัง ได้แก่ อาการไข้ อาการปวดในต าแหน่งอื่น อาการปวดที่เกิดหลังจากการบาดเจ็บทางร่างกาย
หรือหลังเล่นกีฬา อาการปวดร้าว (radiculopathic pain), อาการเจ็บป่วยเรื้อรังร่วมด้วย หรือมีประวัติ
การใช้ยากลูโคคอติคอยด์ ตลอดจนอาการทางระบบประสาท ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์  ความ
ผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกที่ผดิไป [ความรู้สึกที่มากกว่าปกติ (dysesthesia), ความรู้สึกไวต่อ
การกระตุ้นมากกว่าปกติ (hypesthesia) หรือความปวดเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นที่ปกติไม่ท าให้เกิดความปวด 
(allodynia)] รวมถึงการท างานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก การตรวจร่างกายควรตรวจหา 
อาการบวมเฉพาะที่ ต่อมน้ าเหลืองที่โตข้ึน โครงสร้างของกระดูกสันหลังที่ผิดรูป ข้อเคลื่อนไหวได้มากกว่า
ปกติ (hypermobility), การอักเสบเฉพาะที่ หรือการหาจุดกดเจ็บ ตลอดจนความดันเลือด สิ่งที่กล่าวมา
นั้นเป็นสิ่งส าคัญที่พึงระวังในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการปวดหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก [1, 2] 

 
2. 1 ใน 5 ของเด็กในวัยเรียน มีประสบการณ์ของอาการปวดหลัง 

จากการศึกษาติดตามเด็กจนถึงวัยรุ่นจ านวนมากในประเทศแคนาดาพบว่า ในช่วงอายุ 12-19 ปี เด็ก 1 ใน 
5 คนมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งมีอาการทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่า พบเด็กผู้หญิงที่มีอาการปวดหลัง
มากกว่าในเด็กผู้ชาย เช่นเดียวกันการศึกษาในเด็กวัยเรียนของประเทศอังกฤษระหว่างอายุ 11 ถึง 14 ปี 
จ านวนมากพบว่า เด็ก 1 ใน 4 คนมีอาการปวดหลังในเดือนก่อนหน้าการส ารวจ เด็กส่วนใหญ่ที่มีอาการ
ปวดหลังในการศึกษาทั้งสองนี้พบว่า เด็กที่มีอาการปวดหลงัมคีวามสัมพันธ์กับข้อจ ากดัในกิจวัตรประจ าวัน
ร่วมด้วย [3, 4] 

 
3. อาการปวดหลังส่วนล่างปรากฏเพิ มขึ้นตามอายุในเด็กและวัยรุ่น 

จากการศึกษาความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างพบว่ามีมากขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ อัตราของอาการ
ปวดหลังส่วนล่างเพิ่มข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป โดยการศึกษาล่าสุดแสดงอัตราความชุกสูงสุดบ่งช้ีว่าปัญหาปวด
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หลังส่วนล่างในเด็กอาจเพิ่มข้ึน สิ่งที่กล่าวนี้ช้ีให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญในการป้องกันและการวินิจฉัยที่
รวดเร็ว เพื่อลดการสูญเสียสุขภาวะ (lifetime burden) จากการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง [5] 
 

4. 1 ใน 5 ถึง 6 ของเด็กและวัยรุ่นที มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 
การศึกษาทางระบาดวิทยาจากประเทศต่าง ๆ (ฟินแลนด์ อิหร่าน ไนจีเรีย โปรตุเกส) แสดงให้เห็นว่า ร้อย
ละ 12 ถึงร้อยละ 20 ของเด็กและวัยรุ่นที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์ ซึ่ง
พบการส่งปรึกษาแพทย์เพิ่มข้ึนมากตั้งแต่อายุ 13 ถึง 15 ปี เป็นต้นไป [6-10] 

 
5. กระเป๋านักเรียนหนักไม่เป็นสาเหตุท่าให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง 

มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักของกระเป๋านักเรียนว่ามีผลท าให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง   
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกระเป๋านักเรียน 
รูปแบบกระเป๋า และวิธีการใช้กับความเสี่ยงของการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างในเด็กนักเรียนและวัยรุ่น 
[2, 11] 

 
6. ปัจจัยที ช่วยป้องกัน คือ การออกก่าลังกายในระดับปานกลาง 

กีฬาที่ใช้ความอดทน (endurance sports) ระดับปกติถึงปานกลาง เช่น การว่ิง ว่ายน้ า หรือปั่นจักรยาน 
ดูเหมือนจะช่วยป้องกันอาการปวดหลังแบบไม่เฉพาะเจาะจงในวัยรุ่น ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมทางกาย
ในการออกก าลังกายในระดับสูงของนักกีฬา technical sports โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาในการแข่งขัน  
เป็นปัจจัยเสี่ยงท าให้เกิดอาการปวดหลังแบบไม่เฉพาะเจาะจงในวัยรุ่น [1, 12, 13] 

 
7. ปัจจัยทางจิตสังคมสามารถท่านายอาการปวดหลังเรื้อรังได ้

ระดับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในระดับสูงเป็นตัวท านายอาการปวดหลังในวัยรุ่น โดยเฉพาะใน
เด็กที่มีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาความปวดอย่างถาวร และความรุนแรงของ
ความปวดเพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาการบ าบัดด้านจิตวิทยาในเด็กที่มีอาการปวดหลัง
เรื้อรัง [3, 14, 15] 

 
8. มากกว่าครึ งของวัยรุ่นที ได้รับการผ่าตัดเชื อมกระดูกสันหลังมีอาการปวดหลังเรื้อรังหลังการผ่าตัด 

การผ่าตัดเช่ือมกระดูกสันหลงัในวัยเด็กและวัยรุ่นทีพ่บบอ่ยเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดกู
สันหลัง เช่น กระดูกสันหลังคด ประมาณร้อยละ 80 ของเด็กหลังการผ่าตัดประสบปัญหาอาการปวด
เฉียบพลันในระดับรุนแรงที่บ้าน ท าให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อภาวะปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด (chronic 
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postsurgical pain) มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 20 พัฒนาเป็นภาวะปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพทางจิตที่เพิ่มข้ึนในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดเช่ือมกระดูกสันหลังและ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการเกิดความปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่สูงข้ึน การบ าบัดทางจิตสังคม
อาจช่วยขัดขวางไม่ให้เกิดภาวะความปวดอย่างต่อเนื่อง [16, 17] 

 
9. การออกก่าลังกายช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างในเด็กและวัยรุ่น 

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเมินประสิทธิภาพของหัตถการที่ไม่ก่อให้ปวด 
(non-invasive interventions) ในการบ าบัดความปวดหลังส่วนล่าง พบว่า การออกก าลังกายภายใต้การ
ดูแล ช่วยลดความรุนแรงของความปวดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าได้ประมาณ 3 คะแนนจากการวัด
ระดับคะแนนตัวเลข 0-10 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รักษา อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาที่รวบรวมมามีความ
เสี่ยงที่จะมีอคติสูง จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม [14, 18] 

 
10. จ่าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ มเติมเพื อท่าความเข้าใจการพยากรณ์อาการปวดหลังในวัยเด็กและวัยรุ่น 

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสรุปได้ว่า จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจการ
พยากรณ์โรคของอาการปวดหลังในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในเรื่องความปวดหลัง
เรื้อรังในเด็กจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ [13] 
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