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ภาวะปวดหลังท่ีเก่ียวกับการท างาน 
(Back Pain in the Workplace) 

 
บทน า 

ภาวะปวดหลังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยท างาน ซึ่งผู้ใหญ่วัยท างานมากกว่า 1 ใน 4 รายงานว่า
ก าลังมีภาวะปวดหลัง [1] อาการปวดหลังที่เกิดข้ึนอาจจะกระตุ้นมาจากการท างานบางอย่างที่มีข้อเรียกร้องจาก
งานด้านกายภาพ (physical job demands) อย่างไรก็ตาม ทั้งอาการปวดหลังที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับ
การท างานล้วนส่งผลต่อการขาดงาน ในคนท างานที่มีอาการปวดหลังระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่บางคนอาจส่งผล
กระทบต่อความต่อเนื่องการท างานหรือการสามารถกลับมาปฏิบัตงิานได้ตามปกติ ในขณะที่การปวดหลังส่วนใหญ่
ไม่ใช่ภาวะร้ายแรงทางการแพทย์ ประสบการณ์ความปวดอาจท าให้เกิดความไม่พอใจ การจ ากัดตนเอง การปวด
หลังสามารถน าไปสู้ความท้าทายในการท างาน และส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักการท างานได้ ในเอกสาร
ข้อเท็จจริงนี้ได้สรุปหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับภาวะปวดหลังในสถานที่ท างานไว้ 

 
ความชุกและการด าเนินโรค 

ทั้งการปวดหลังเฉียบพลันและการปวดหลังเรื้องรังแบบปฐมภูมิ (ระยะเวลา >6 เดือน) พบได้บ่อยใน
ผู้ใหญ่วัยท างาน ทั้งเพศชายและหญิง โดยอาการปวดหลังแบบปฐมภูมิ (primary low back pain) เป็นภาวะที่
อาการปวดหลังเกิดเนื่องจากโครงสร้างของกระดูกสนัหลงั (mechanical low back pain) ซึ่งไม่มีสาเหตุที่จ าเพาะ
เจาะจงที่ท าให้เกิดอาการปวดหลัง ในการศึกษาที่ท าการส ารวจผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการขนย้าย
สิ่งของแสดงให้เห็นว่า อุบัติการณ์ในหนึ่งปีของการปวดหลังที่ปวดนานกว่า 7 วันสูงถึงร้อยละ 25 มีการปวดหลังที่
ต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ถึงร้อยละ 14 และมีการปวดหลังที่จ าเป็นต้องพักงานถึงร้อยละ 10 [2] หลังจากที่
มีการปวดหลังเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถที่จะกลับไปปฏิบัติงานได้ภายในระยะเวลาเป็นสัปดาห์ แต่พบว่า 
ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วยเปลี่ยนจากการปวดหลังเฉียบพลันเป็นการปวดหลังเรื้อรังมากกว่า 6 เดือน [3]  
หลังจากการปวดหลังครั้งแรก อาการปวดหลังก าเริบเป็นเรื่องที่พบได้เปน็ปกติ โดยมีค่าประมาณการกลับเป็นซ้ าใน 
12 เดือน สูงถึง 2 ใน 3 ของผู้ที่เคยหายจากการปวดหลังแล้ว [4] 

ในกรณีที่อาการปวดหลังแบบปฐมภูมิ ผู้ป่วยอาจจะได้รับการวินิจฉัยที่ครอบคลุมมากข้ึน ได้รับการรักษา
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง การประสานงานกับนายจ้าง การเข้าสู่โปรแกรมการ
ให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ควรมีการค านึงถึงการให้การรักษาที่มีการ
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ประเมินในแง่กาย จิต สังคม ในกรณีปวดหลังที่เข้าข่ายกึ่งเฉียบพลันหรือภาวะปวดหลังเรื้อรังแบบปฐมภูมิ การ
รักษาที่ค านึงถึงปัจจัยทางด้านกายจิตสังคมนี้เป็นวิธีการที่มีประสทิธิภาพสูงในการฟื้นฟูความสามารถในการท างาน
และป้องกันภาวะทุพพลภาพในระยะยาว [5, 6] 

 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดการปวดหลังในท่ีท างาน  

งานบางประเภทที่มีข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะปวดหลังได้ 
อย่างไรก็ตาม การปวดหลังสามารถเกิดข้ึนได้กับทุกอุตสาหกรรมการท างานและอาชีพทุกประเภท งานที่ใช้ทักษะ
ของร่างกายมักเช่ือมโยงกับการปวดหลังเมื่อมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทาง มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางกระทันหนั ภาวะ
เหนื่อยล้า การยกของหนัก การท างานกลางแจ้ง การท างานที่ใช้การเคลื่อนไหวของมือ และงานที่มีการงอตัว เอี้ยว
ตัว หรือบิดตัวบ่อย ๆ [7-11] ในแง่ของปัจจัยทางด้านจิตใจพบว่า ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการปวดหลัง คือ งาน
ที่มีการสนับสนุนจากหัวหน้างานน้อย การท างานที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดความเครียดแบบซ้ าซากจ าเจ การท างานที่
มีจังหวะเร่งรีบเกินควร งานที่ไม่มีความมั่นคงในการท างาน การท างานที่ไม่สมดุลในเรื่องของการแบ่งเวลาให้กับ
งานและครอบครัว และงานที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับความรุนแรง หรือความไม่เป็นมิตรในที่ท างาน [7-11] 
อาชีพที่มีการรายงานอุบัติการณ์ของการปวดหลังในระดับสูง ได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวกับการพยาบาล การขนส่ง การ
ก่อสร้าง และการจัดภูมิทัศน์ของสถานที่ [1] 

 
การป้องกันการปวดหลังในท่ีท างาน  

 ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ค่อนไปทางสูง มีการค านึงถึงมาตรการในการป้องกันการปวด
หลังในที่ท างาน การพยายามป้องกันเหล่านีป้ระกอบไปด้วย การพยายามลดงานที่มีการใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสมใน
การท างาน การสอนพนักงานถึงท่วงท่าที่เหมาะสมในการยกของ และฝึกฝนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง  ๆ อย่าง
เหมาะสม รวมไปถึงการปรับกายภาพของสถานที่ท างานให้เหมาะสมกับการท างาน โดยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับ
หลัง [12, 13] มาตรการปรับลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  เหล่านี้น าไปสู่แนวโน้มที่ลดลงของการปวดหลังที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท างาน [4] แต่มาตรการป้องกันที่แนะน าโดยทั่วไปในระดับบุคคล เช่น การใช้เข็มขัดรัดหลัง กลับพบว่าไม่มี
การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่น่าเช่ือถืออย่างมนีัยส าคัญในการศึกษาแบบสุ่ม [14, 15] พบหลักฐานว่าพนักงานทีม่ี
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ หรือการที่สถานที่ท างานมีการเปิดโอกาสให้มีการออกก าลังกายระหว่างการ
ท างาน โดยที่ไม่ว่าจะมีการให้หรือไม่มีการให้ความรู้ร่วมด้วย สามารถลดอัตราการปวดหลังได้ [14, 16-18] 
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การปวดหลัง และความสามารถในการท างาน  
แม้ว่าจะได้รับการประเมินและจัดการอาการปวดหลังทางการแพทย์อย่างรอบคอบแล้ว  ผู้ปฏิบัติงานที่มี

การปวดหลังซึ่งมีลักษณะการปวดแบบเดียวกัน อาจจะมีผลการรักษาที่แตกต่างกันได้หลากหลาย เช่น มีความ
แตกต่างของผลลัพธ์การรักษาในเรื่องเกี่ยวกับการสามารถกลับไปท างานได้อย่างเต็มที่ในแต่ละบุคคล ความ
พยายามที่จะสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการท างาน มักไม่เช่ือมโยงกับ
ผลลัพธ์การรักษาในเรือ่งการสามารถกลบัไปท างาน [19,20] นักวิจัยไดต้ั้งข้อสังเกตถึงความซับซ้อนของปจัจยัทีเ่อือ้
ต่อประสิทธิภาพของการท างานของผู้ป่วยปวดหลังต่าง ๆ เช่น ความเช่ือที่เกี่ยวกับความปวด ระบบการให้บริการ
สุขภาพ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ  ในสถานที่ท างาน รวมถึงที่อยู่อาศัย และปัจจัยทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์อื่น ๆ  [21, 22] ดังนั้น การค านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เมื่อพบอาการปวดหลังที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการ
ท างานใด ๆ ปัจจัยที่ส่งผลอาจเป็นปัจจัยเฉพาะบุคคล และอาจเช่ือมโยงกับลักษณะของระบบในที่ท างาน 
ลักษณะเฉพาะของสถานที่ท างานบางประเภท ปัจจัยเหล่านี้ควรถูกน ามาพิจารณาร่วมด้วยไม่เพียงพิจารณาเพียง
ปัจจัยทางด้านความรุนแรงของความปวดเท่านั้น 

 
การป้องกันไม่ให้เกิดซ  าในท่ีท างาน  

ในประเทศที่มีรายได้สูง ส่วนใหญ่มีการออกกฎระเบียบและนโยบายที่ก าหนดให้นายจ้างจัดหาสถานที่พัก
อาศัยที่เหมาะสม และให้การสนับสนุนพนักงานที่ก าลังปฏิบัติงานแล้วมีอาการการปวดหลังร่วมด้วย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะทุพพลภาพในการท างานในระยะยาว การเลิกจ้าง การออกจากงานที่ไม่จ าเป็น  ลักษณะของ
ข้อก าหนดหลักทั่วไปที่ให้นายจ้างปฏิบัติ คือ การเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการท างานช่ัวคราวหรือ 
ถาวร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานต่อไปได้ตราบเท่าที่องค์ประกอบของงานที่จ าเป็นสามารถ
กลับคืนสู่องค์ประกอบเดิมได้เมื่อเวลาผ่านไป ในองค์กรที่มีนโยบายเชิงรุกมากข้ึน มีการให้การอ านวยความสะดวก
เรื่องการกลับไปท างาน และการปรับเปลี่ยนงาน โดยพบว่า ในองค์กรที่มีนโยบายเช่นนี้ พนักงานมีวันลาป่วย
น้อยลง และมีการรายงานผลของการกลับไปท างานไดม้ากขึ้น [23, 24] 

   
ปัจจัยทางด้านจิตสังคม และปัจจัยทางด้านสถานท่ีท างานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาวะทุพพลภาพท่ีเกิดจากการ
ท างาน  

มีชุดของความคิด ความเช่ือ และการรับรู้บางอย่างที่เช่ือมโยงว่ามีความสัมพันธ์กับความล าบากในการ
กลับมาท างานได้ตามปกติหลังจากที่เกิดอุบัติการณ์ของการปวดหลังข้ึน สิ่งเหล่านี้รวมถึงความเช่ือเกี่ยวกับความ
ปวดแบบหายนะ ความกลัวที่จะเคลื่อนไหวเนื่องจากกลัวปวด ความไม่มั่นใจในเรื่องของการท ากิจกรรมในขณะที่
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ยังมีอาการปวดอยู่ ความคาดหวังที่ไม่ดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม ความเครียดทางด้านจิตใจสังคมสูง และความ
รับรู้ที่เช่ือว่าได้สูญเสียความสามารถในการท างานไปอย่างมาก [25] ปัจจัยบางอย่างในสถานที่ท างานยังเป็นตัว
ท านายภาวะความยุ่งยาก ความล าบากในการท างานได้ สิ่งเหล่าน้ีประกอบไปด้วยลักษณะงานที่ต้องใช้สมรรถนะ
ทางกายภาพสูง งานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนงานสงู งานที่มีความเครียดสูง ลักษณะสถานที่ท างาน
ที่มีการให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจน้อย งานที่เล็งผลสัมฤทธ์ิสูง งานที่มีความคาดหวังให้กลับมาท างานได้ใน
ระดับเดิมสูง ความกลัวที่จะกลับไปบาดเจ็บแบบเดิมซ้ า [26] ยิ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ดังข้างต้นมากเท่าไร ยิ่งต้องมีการให้
การดูแลรักษาแบบเช่ือมประสานกันมากขึ้น ทั้งในแง่การให้ค าปรึกษา การให้ความรู้เรื่องความปวด การเปิดโอกาส
ให้ค่อย ๆ ปรับสภาพการท างานอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันอาจช่วยบรรเทาปัญหาเหล่าน้ีได้ [27,28] 

 
การสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ  

มีทางเลือกมากมายในการจัดการอาการปวดหลังส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีการปวดหลังจากการท างาน และ
ผู้ป่วยควรคาดหวังให้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพมีโอกาสในการน าปัจจัยด้านอาชีพมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ของการวินิจฉัยและการรักษา ค าบรรยายลักษณะงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างอาจไม่ได้ให้รายละเอียดใน
ระดับที่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ป่วยควรเตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างกับแพทย์เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ถูกมองว่ามีปัญหาอย่างมากในการกลับมาท างาน มีหลักฐานว่าการสื่อสาร
และค าแนะน าเชิงรุกจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [29] โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีการติดต่อกับนายจ้างโดยตรงร่วมด้วย [30] 

 
การฟ้ืนฟูทางอาชีพ  

เมื่ออาการปวดหลังขัดขวางการกลับไปท างานตามปกติเป็นเวลานานกว่าสองสามเดือน  มีหลักฐานว่า
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาวิชาชีพมีประสิทธิภาพในระดับปานกลางในการช่วยการกลับไปท างาน  
และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานทั้งมิติด้านร่างกายและสังคมส าหรับอาการปวดหลังทั้งแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรัง [5, 6, 31, 32] โดยทั่วไปโปรแกรมเหล่าน้ีจะเป็นการรวมประโยชน์ของการจัดการความปวดจากการให้
ค าปรึกษาทางจิตวิทยา การท ากายภาพบ าบัด การออกก าลังกาย การให้ความรู้เรื่องความปวด การค่อย ๆ ปรับ
เพิ่มพฤติกรรมเพื่อเผชิญความปวดตามหลักพฤติกรรมบ าบัด และการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันของผู้ที่เข้า
รับการบ าบัด อย่างไรก็ตาม ความพร้อมใช้งานหรือระบบการเบิกจ่ายส าหรับโปรแกรมเหล่านี้มีข้อจ ากัดในหลาย
ประเทศและหลายภูมิภาค ในบางกรณี การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ให้กับผู้ป่วยอาจจ าเป็นเพื่อถ่ายทอดทักษะไปสู่
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อาชีพอื่นที่มีการใช้ร่างกายบางส่วนที่มีปัญหาน้อยลง แม้ว่าการคงประสิทธิภาพให้สามารถท างานเดิมได้เป็น
เป้าหมายที่ต้องการของทั้งพนักงานและนายจ้าง 
 
  



 
 

 
 

 
©Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

REFERENCES 
[1] Luckhaupt SE, Dahlhamer JM, Gonzales GT, Lu ML, Ward BW.  Prevalence, recognition of work-relatedness, 
and effect on work of low back pain among U.S. workers. Ann Intern Med. 2019;171(4):301-304. 
[2] Ferguson SA, Merryweather A, Thiese MS, Hegmann KT, Lu ML, Kapellusch JM, Marras WS.  Prevalence of 
low back pain, seeking medical care, and lost time due to low back pain among manual material handling 
workers in the United States. BMC Musculoskeletal Disorders. 2019;20:243. 
[3] Hayden JA, Dunn KM, van der Windt DA, Shaw WS.  What is the prognosis of back pain? Best Prac Res Clin 
Rheumatol. 2010;24:167-179. 
[4] Da Silva T, Mils K, Brown BT, Pocovi N, de Campos T, Maher C, Hancock MJ.  Recurrence of low back pain is 
common: a prospective inception cohort study. J Physiother. 2019;65(3):159-165. 
[5] Marin TJ, Van Eerd D, Irvin E, Couban R, Koes BW, Malmivaara A, van Tulder MW, Kamper SJ.  Multidisciplinary 
biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 
28;6(6):CD002193. 
[6] Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, Smeets RJEM, Ostelo RWJG, Guzman J, van Tulder MW.  
Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain: Cochrane systematic review and meta-
analysis. BMJ. 2015;350:h444. 
[7] Dick RB, Lowe BD, Lu ML, Krieg EF.  Trends in work-related musculoskeletal disorders from the 2002 to 2014 
General Social Survey, Quality of Work Life Supplement. J Occup Environ Med. 2020;62(8):595-610. 
[8] National Research Council and Institute of Medicine Panel on Musculoskeletal Disorders and the Workplace.  
Musculoskeletal disorders and the workplace: Low back and upper extremities. Washington, DC: National 
Academies Press, 2001. 
[9] Schneider S, Lipinski S, Schiltenwolf M.  Occupations associated with a high risk of self-reported back pain: 
representative outcomes of a back pain prevalence study in the Federal Republic of Germany. Eur Spine J. 
2006;15(6):821-833. 
[10] Steffens D, Ferreira ML, Latimer J, Ferreira PH, Koes BW, Blyth F, Li Q, Maher CG. What triggers an episode 
of acute low back pain? A case-crossover study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015;67(3):403-10.  
[11] Yang H, Haldeman S, Lu M, Baker D.  Low back pain prevalence and related workplace psychosocial risk 
factors: A study using data from the 2010 National Health Interview Survey. J Manipulative Physiol Ther. 
2016;39(7):459-472. 

[12] Roman-Liu D, Kamińska J, Kokarski T.  Effectiveness of workplace intervention strategies in lower back pain 
prevention: a review. Ind Health. 2020;58:503-519. 



 
 

 
 

 
©Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

[13] Schaafsma FG, Anema JR, van der Beek AJ.  Back pain: prevention and management in the workplace. Best 
Pract Res Clin Rheumatol.  2015;29(3):483-494. 
[14] Sowah D, Boyko R, Antle D, Miller L, Zakhary M, Straube S. Occupational interventions for the prevention 
of back pain: Overview of systematic reviews. J Safety Res. 2018;66:39-59.  
[15] Verbeek JH, Martimo KP, Karppinen J, Kuijer PP, Viikari-Juntura E, Takala EP. Manual material handling advice 
and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane Database Syst Rev. 
2011;(6):CD005958. 
[16] Steffens D, Maher CG, Pereira LS, Stevens ML, Oliveira VC, Chapple M, Teixeira-Salmela LF, Hancock MJ. 
Prevention of Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016;176(2):199-208.  
[17] Bell JA, Burnett A.  Exercise for the primary, secondary, and tertiary prevention of low back pain in the 
workplace: a systematic review. J Occup Rehabil. 2009;19(1):8-24. 
[18] van Poppel MNM, Hooftman WE, Koes BW.  An update of a systematic review of controlled clinical trials 
on the prevention of back pain at the workplace. Occup Med (Lond). 2004;54(5):345-352. 
[19] Gross DP, Battié MC.  Functional capacity evaluation performance does not predict sustained return to work 
in claimants with chronic back pain. J Occup Rehabil. 2005;15(3):285-294. 
[20] Gross DP, Asante AK, Miciak M, Battié MC, Carroll LJ, Sun A, Mikalsky M, Huellstrung R, Niemeläinen R.  Are 
performance-based functional assessments superior to semistructured interviews for enhancing return-to-work 
outcomes. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(5):807-815. 
[21] Schultz IZ, Chlebak CM, Stewart AM.  Impairment, disability, and return to work.  In IZ Schultz & RJ Gatchel 
(eds.), Handbook of Return to Work, Handbooks in Health, Work, and Disability, pp. 3-25. New York: Springer, 
2016. 
[22] Kristman VL, Shaw WS, Boot CRL, Delclos GL, Sullivan MJ, Ehrhart MG et al.  Researching complex and 
multi-level workplace factors affecting disability and prolonged sickness absence. J Occup Rehabil. 2016;2:399-
416. 
[23] Cullen KL, Irvin E, Collie A, Clay F, Gensby U, Jennings PA, Hogg-Johnson S, Kristman V, Laberge M, McKenzie 
D, Newnam S, Palagyi A, Ruseckaite R, Sheppard DM, Shourie S, Steenstra I, Van Eerd D, Amick BC 3 rd.  
Effectiveness of workplace interventions in return-to-work for musculoskeletal, pain-related, and mental health 
conditions: an update of the evidence and messages for practitioners. J Occup Rehabil. 2018;28(1):1-15. 
[24] Williams-Whitt K, Bültmann U, Amick III B, Munir F, Tveito TH, Anema JR et al.  Workplace interventions to 
prevent disability from both the scientific and practice perspectives: A comparison of scientific literature, grey 
literature, and stakeholder observations. J Occup Rehabil. 2016;26:417-433. 



 
 

 
 

 
©Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

[25] Nicholas MK, Linton SJ, Watson PJ, Main CJ, et al.  Early identification and management of psychological 
risk factors (“yellow flags”) in patients with low back pain: a reappraisal. Phys Ther. 2011;91(5):737-753. 
[26] Shaw WS, van der Windt DA, Main CJ, Loisel P, Linton SJ, et al.  Early patient screening and intervention to 
address individual-level occupational factors (“blue flags”) in back disability. J Occup Rehabil. 2009;19(1):64-80. 
[27] Nicholas MK, Costa DSJ, Linton SJ, Main CJ, Shaw WS, Pearce G et al.  Implementation of early intervention 
protocol in Australia for ‘high risk’ injured workers is associated with fewer lost work days over 2 years than 
usual (stepped) care. J Occup Rehabil. 2020;30(1):93-104. 
[28] Hill JC, Whitehurt DGT, Lewis M, Bryan S, Dunn KM et al.  Comparison of stratified primary care management 
for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomized controlled trial. Lancet. 
2011;378(9802):1560-1571. 
[29] Dasinger LK, Krause N, Thompson PJ, Brand RJ, Rudolph L.  Doctor proactive communication, return-to-
work recommendation, and duration of disability after a workers’ compensation low back injury. J Occup Environ 
Med. 2001;43(6):515-525. 
[30] Kosny A, Franche RL, Pole J, Krause N, Côté P, Mustard C.  Early healthcare provider communication with 
patients and their workplace following a lost-time claim for an occupational musculoskeletal injury. J Occup 
Rehabil. 2006;16(1):27-39.  
[31] Hoefsmit N, Houkes I, Nijhuis FJN.  Intervention characteristics that facilitate return to work after sickness 
absence: a systematic literature review. J Occup Rehabil. 2012;22(4)462-477. 
[32] Norlund A, Ropponen A, Alexanderson K.  Multidisciplinary interventions: review of studies of return to work 
after rehabilitation for low back pain. J Rehabil Med. 2009;41(3):115-121. 

  



 
 

 
 

 
©Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

AUTHOR 
William S. Shaw, Ph.D.  
Associate Professor, Division of Occupational and Environmental Medicine 
University of Connecticut School of Medicine 
Farmington, CT, USA 
 
REVIEWERS 
Chris J. Main, Ph.D. 
Emeritus Professor of Clinical Psychology 
Keele University 
Keele, North Staffordshire, UK 
 
Michael K. Nicholas, Ph.D. 
Professor, Pain Management Research Institute 
University of Sydney 
Sydney, New South Wales, Australia 
 
TRANSLATOR 
Nattha Saisavoey, MD 
Associate Professor, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,  
Bangkok, Thailand 

 
 


