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การดูแลผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่างแบบจำเพาะบุคคล 
(Personalised Care for Low Back Pain) 

 
10 สิ่งที่ต้องทราบ 

1. อาการปวดหลังในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
2. ลักษณะของอาการปวดหลังที่พบมีความไม่เหมือนกัน 
3. การรักษาควรช่วยบรรเทาความทรมาน และมุ่งเน้นที่การสามารถกลับไปทำงานได้ 
4. การรักษาจะช่วยแก้ไขลักษณะปัญหาที่ต่างกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน และในแต่ละคนแตกต่างกัน 
5. บางคนอาจมีอาการข้างเคียงมากกว่าคนอื่นได้ 
6. บางคนอาจไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทุกอย่างได้ และอาจไม่ยอมรับการรักษาบางอย่างได้  
7. การทำนายว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดในแต่ละคนเป็นสิ่งที่คาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์ยาก 
8. การดูแลเป็นรายบุคคลและการแบ่งกลุ่มในการดูแลเป็นคนละอย่างกัน การแบ่งการดูแลเป็นกลุ่ม ๆ 

อาจมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่การดูแลเป็นรายบุคคลจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจได้ 
9. การรักษาอาจมีผลดี การมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกการรักษาจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการรักษาได ้
10. การกำหนดตัวเลือกของการรักษาต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในด้านประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 
 
อาการปวดหลังส่วนล่างนั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่เกิดจากกลไกร่วมทางชีววิทยา จิตวิทยา และทาง
สังคม อาการปวดที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลเนื่องมาจากการมีพยาธิสภาพ ในบางครั้งการหาสิ่งกระตุ้นหรือสาเหตุที่
ทำให้เกิดอาการปวดในแต่ละบุคคลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอาจจะกระทำได้ยาก และบ่อยครั้งก็ไม่พบพยาธิ
สภาพใดที่เป็นสาเหตุของอาการปวด การเปลี่ยนแปลงที่อาจพบในภาพถ่ายรังสี เช่น โรค spondylosis รวมถงึ
การลดขนาดของช่องว่างระหว่างหมอนรองกระดูก (disc space narrowing) หรือ การลดสัญญาณจาก T2 
weighted ของภาพเอ็มอาร์ การเคลื่อนของหมอนรองกระดูก (disc bulging) end plate sclerosis และการ
เปลี่ยนแปลงโมดิก (Modic changes) marginal osteophytes และ facet joint osteoarthritis เป็นพยาธิ
สภาพที่อาจทำเกิดอาการปวดหลังล่างได้ อย่างไรก็ตาม สามารถพบการเปลี่ยนแปลงทางภาพถ่ายรังสีดังกล่าว
ได้ในคนที่ไม่มีอาการปวดเช่นกัน และพบว่ามีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการปวดในระดับต่ำ และยัง
พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่พบทางภาพรังสีมักจะไม่สัมพันธ์กับอาการปวดที่เปลี่ยนแปลงได้ไปมา อาการปวด
หลังส่วนล่างส่วนใหญ่มักเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหรือการเกิด sensitization ของเส้นประสาทส่วน
ปลาย การเพิ่มความปวดโดยการเชื่อมต่อการนำกระแสประสาทภายในไขสันหลังและสมอง เช่น central 
sensitization จะส่งผลให้มีการเพิ่มระดับความรุนแรงของอาการปวด หรือมีการกระจายตัวของบริเวณที่มี
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อาการปวดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อในเซลล์ประสาทในระดับสมองจะส่งผลทางด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้ป่วยต่อความปวด และยังทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่าง 
ทั้งนี้พบว่า สิ่งกระตุ้นทางกลไกมักจะกระตุ้นให้เกิดอาการปวด โดยเฉพาะในขณะที่มีการเคลื่อนไหว และ
อาการปวดจะมีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่มีการบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน หรือในบางครั้งอาจจะหาสาเหตุของ
การตรวจไม่พบ อาการปวดอาจจะเป็นแบบเฉพาะที่ในบริเวณไขสันหลัง หรืออาการปวดอาจร้าวหรือกระจาย
ไปยังบริเวณอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อ nerve roots ได้รับการระคายเคืองหรือถูกกดทับ ประสบการณ์ความปวด 
(pain experience) น้ันประกอบไปด้วยอารมณ์เสีย (low mood) ความวิตกกังวล fear avoidance, ความคิด
เชิงหายนะ (catastrophizing) การรบกวนด้านความคิด ความเชื่อ และปัจจัยทางจิตวิทยาอื่น ๆ นอกจากนี้ 
อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยอาจบ่งบอกถึงกลไกการเกิดการปวดในผู้ป่วย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ในช่วงวันหรือสัปดาห์ หรือนานกว่านั้น ในผู้ป่วยแต่ละคนจะแสดงอาการร่วมกับโรคร่วม (comorbidity) และ
ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้ด้วย 
 
แนวทางการรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนประสิทธิภาพการรักษาในผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่าง
ถูกจัดแบ่งตามคำวินิจฉัย การรักษาอาการปวดหลังล่างในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่ การรักษาโดยใช้ยา การ
รักษาหรือวิธีทางกายภาพบำบัด และการบำบัดทางด้านจิตใจ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
ควรได้รับคำแนะนำในด้านการออกกำลังกายและทำกิจกรรม แตพ่บว่า การรักษาบางชนิดสามารถที่จะลดปวด
ได้ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันจากงานวิจัย randomised controlled trial คุณภาพสูง ผู้ป่วยอาการ
ปวดหลังส่วนล่างที่ต้องการรักษาดังกล่าวนี้มีเพียงบางส่วน และเปรียบเสมือนยอดของภูเขาน้ำแข็ง (tip of an 
iceberg) ของโรค การรักษาบางชนิดอาจจะไม่ตอบสนองหรือตอบโจทย์ในผู้ป่วยทุกคน การให้การดูแลรักษา
แบบเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มถือเป็นการรักษาที่เหมาะสม และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือผลสำเร็จของ
การรักษา ความพยายามในการจัดกลุ่มผู้ป่วยส่งผลดีต่อการรักษาอาการปวดหลังล่างบางชนิด อาทิเช่น การ
รักษาโดยการผ่าตัดเพื่อแยกสิ่งที่กดทับออก (decompressive surgery) มักจะทำในกลุ่มผู้ป่วยที่พบความ
ผิดปกติชัดเจนในภาพเอ็มอาร์และมีอาการสอดคล้องกับการมีพยาธิสภาพประสาทของผู้ป่วย การจัดกลุ่ม
ผู้ป่วยโดยการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคที่ไม่ดีในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างชนิด
เฉียบพลัน นิยมใช้แบบสอบถาม STarTBack [1] การเลือกวิธีการรักษาให้ผู้ป่วยนั้นขึ้นกับผลของการตอบ
แบบสอบถามดังกล่าว การรักษา ได้แก่ การให้คำแนะนำแบบง่าย การรักษาแบบกายภาพบำบัด การรักษา
แบบจิตและพฤติกรรมบำบัดโดยนักกายภาบำบัด ซึ่งพบว่า วิธีดังกล่าวอาจลดค่าใช้จ่าย และป้องกันการรักษา
ที่มีราคาสูงและไม่จำเป็น เนื่องจากโรคอาจดีขึ้นได้เอง [2] การใช้แบบสอบถาม STarTBack ในผู้ป่วยอาการ
ปวดหลังล่างแบบ subacute หรือแบบเรื้อรัง ยังคงต้องรอหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันผลดีของการใช้
แบบสอบถามดังกล่าว  
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การให้การดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล ควรตระหนักวา่ ไม่มีผู้ป่วยคนใดเลยที่มีลักษณะเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะ
อยู่ในกลุ่มเดียวกนั การรักษาจะอาศัยการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเสมอ การเลือกวิธีการรักษา 
นั้นไม่คำนึงเพียงแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ และ
มุมมองส่วนตัวความเข้าใจของผู้ป่วยร่วมด้วย ความหลากหลายของการรักษาอาการปวดหลังล่างจึงเหมาะ
สำหรับการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคล การแลกเปลี่ยนข้อมลูเพื่อใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจเลือกวิธีรักษาอาจใช้เวลานาน การให้ข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ เชน่
https://www.eurospinepatientline.org/, https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/ 
conditions/back-pain/ และการมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลพบว่า 
สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ป่วย และจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง การดูแล
ผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลควรจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรม และควรที่
จะลดความคิด ความหมกมุ่น เกี่ยวกับการรักษาเฉพาะด้านที่ไม่มีประสทิธิภาพในการลดปวด 
  
การให้การดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลนั้นอาศัยแพทย์ผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ในการควบคุมและจัดการ
ความคิดและความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ป่วยในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่
ควรคำนึงถึงเมื่อต้องเลือกวิธีการรักษา ได้แก่ ประสิทธิภาพในการรักษา (ลดปวดได้หรือไม่ เมื่อไหร่ และราคา
เท่าไหร่) และความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงซึ่งไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการ
เข้าถึง และความสะดวกในสถานทีร่ักษา นอกจากนี้ ยังควรคำนึงถึงอาย ุเพศ เชื้อชาติ และระดับการศึกษาของ
ผู้ป่วย ซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกวิธีการรักษา การตอบสนองต่อการรักษา  
 
อาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาอาจเกิดขึ้นจากลักษณะทางพันธุกรรมในระดับบุคคล โรคร่วม และการ
รักษาร่วมอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น การใชย้าต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นั้นพบว่า มีประสิทธิภาพสูงในรายงาน
การวิจัย แต่พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยไม่ถึงกึ่งหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนทางคลินิกจากการ
ได้รับยาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์สามารถลดปวดได้ดีใน
กลุ่มผู้ป่วยซึ่งไม่มี central sensitization [3] ผลข้างเคียงทางด้านระบบทางเดินอาหารมักพบได้บ่อยในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และไม่ได้รับยา proton pump inhibitor ร่วมด้วย และพบความเสี่ยงของการ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคความดันโลหติสูง 
ภาวะไขมันเลือดสูง และผู้ป่วยที่มีประวัติเคยมีอาการเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วย 
อาการปวดหลังส่วนล่างเป็นผู้ป่วยที่มีความหลากหลาย การรักษาผู้ป่วยโดยใช้ยานั้นจะหวังผลในด้านการลด
ปวดเป็นหลัก [4] แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มความสามารถในการทำหน้าที่หรือเคลื่อนไหวมักจะเป็นเป้าหมายใน
การรักษาสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการปวดอยู่ การคาดคะเนถึงผลดี ผลเสีย และผลข้างเคียงจากการ
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รักษาอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรังเป็นสิ่งที่ท้าทาย การจัดกลุ่มผู้ป่วยโดยใช้คำวินิจฉัย ลักษณะทางคลินิก 
ภาพรังสี และผลทางห้องปฏิบัติการ พบว่ามีประโยชน์ในด้านการรักษา โดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยคงอยู่กับ
วิธีการรักษาและยังเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่อการรักษา โดยเฉพาะเมื่อการรักษาชนิดแรกล้มเหลว 
อาจมีการลองวิธีการรักษาวิธีต่อไป และในบางครั้งกลไกการเกิดโรคที่เปลี่ยนไป หรือมุมมองต่อการรักษาที่ต่าง
ไปของผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ต่างกัน อาจส่งผลให้การรักษาที่เคยล้มเหลวอดีตอาจประสบความสำเร็จได้ใน
ภายหลัง อย่างไรก็ตาม วิธีการลองรักษา (try it and see)  อาจสร้างอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะวิธีการ
รักษาที่ไม่เน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตนเองแบบถาวร เกิดความท้อแท้เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ
การรักษา และปัญหาด้านค่าใช้จ่าย การคิดค้นเครื่องมือที่ใช้ในการทำนายถึงประสิทธิภาพของการรักษาแต่ละ
ชนิดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อใช้ช่วยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ดีสุด
สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาแบบ randomised trials ควรยืนยันผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการ
รักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยการเปรียบเทียบการรักษาอื่น ๆ ในปัจจุบัน การรักษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังได ้
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