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บทคัดย่อ

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร มีสาเหตุมาจาก

อิริยาบถการท�างาน การออกแรงเกินก�าลัง รวมทั้งท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ โดยมีอาการปวดตั้งแต่บริเวณขอบล่างของ

ชายโครง ไปจนถงึบรเิวณแก้มก้น และปวดร้าวไปต�าแหน่งอืน่ ๆ  ซึง่อาจเทยีบเคยีงได้กบัโรคลมปลายปัตคาดสญัญาณ 

1 หลงั ลมปลายปัตคาดสญัญาณ 3 หลงั รวมทัง้ยอกหลัง ในทางการแพทย์แผนไทย แม้ว่าจะมอีาการเร้ือรังไม่อนัตราย

ถึงชีวิต แต่กลับเป็นกลุ่มอาการที่สร้างความร�าคาญและความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย เนื่องจากรับประทานยา หรือ

รักษาด้วยวิธีการอื่น ก็เพียงแต่บรรเทาอาการปวด เมื่อหมดฤทธิ์ยา หรือกลับไปท�ากิจกรรมเดิม ก็เป็นซ�้าไม่หายขาด 

รายงานนี้เสนอผลจากการศึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มอาการดังกล่าว 1 ราย ที่ได้รับการรักษาโดยใช้ Bryonia alba ร่วม

กับการนวดไทย พบว่า หลังการรักษา 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเล็กน้อย เมื่อรักษาครบ 2 สัปดาห์ อาการ

ปวดหลังหายไป ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การใช้ Bryonia alba ร่วมกับการนวดไทย สามารถบรรเทากลุ่มอาการปวด

หลังส่วนล่างได้ โดยไปขจัดความคั่ง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดเพี้ยนของพลังงานชีวิต ภายใต้กลไกของร่างกาย และ

ท�าให้พลังงานชีวิตท�างานได้อย่างเหมาะสมอีกครั้ง

ค�าส�าคัญ : Low back pain, Bryonia, กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง

บทน�า

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นกลุ่มอาการที่ปรากฏทั้งในระยะเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยมีสาเหตุจาก

ท่าทางการท�างานที่ผิดปกติ หรือฝืนธรรมชาติ การท�างานที่ซ�า้ ๆ และการท�างานที่ท�าให้กล้ามเนื้อออกแรงมากเกิน

ความสามารถในการรับน�้าหนัก สร้างความร�าคาญ ความทุกข์ทรมาน ความเสื่อมโทรมทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ

รบกวนการท�างาน มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐานะของบุคคลแก่ผู้ป่วยกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเกษตรกร  

จากรายงานการศกึษาความชกุของภาวะความผดิปกตขิองระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ในชาวนา ต�าบลศลิา พบความ

ชกุของกลุม่อาการปวดหลงัส่วนล่างร้อยละ 56.911 นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาความชกุในกลุ่มอาชพีอตุสาหกรรมสิง่ทอ2 

กลุ่มผู้กรีดยางพารา3 ซึ่งพบความชุกอาการปวดหลังส่วนล่างร้อยละ 36.6, 71.8 และ 55.8 ตามล�าดับ จากข้อมูล 

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาส�าคัญทางสุขภาพอย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

และเกษตรกร อันเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่เนื่องจากมีสาเหตุจากหลายปัจจัย จึงยังไม่มีการรักษาใดที่ก�าจัด

กลุ่มอาการนี้ให้หายขาดได้ เพียงแต่บรรเทาอาการปวดเท่านั้น

ก�าเนิดพยาธิสภาพ

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นอาการที่มีพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อหรือกระดูกสันหลังซึ่งเป็นอวัยวะหรือ

โครงร่างส่วนทีร่บัน�า้หนกัและมกีารเคลือ่นไหวมากกว่าอวยัวะส่วนอืน่ ซึง่อาจท�าให้ง่ายต่อการได้รบับาดเจบ็ สามารถ 

พบได้ทกุสาขาอาชพี จากอริยิาบถทีผ่ดิท่าจนเกดิแรงกดทีก่ล้ามเนือ้หลงัส่วนล่าง ท�าให้มอีาการเกรง็ตวัของกล้ามเนือ้

ในบริเวณนั้น จึงเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างขึ้น4 
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อาการและอาการแสดง

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ mechanical low back pain เป็น

อาการปวดหลังส่วนล่างที่มีอาการมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานกระดูกสันหลัง และอาการปวดจะทุเลาลงเมื่อพัก 

ซึง่ท�าให้เกดิความไม่มัน่คงของกระดกูสนัหลงั และท�าให้เกดิข้อหลวม (degenerative change) และ non mechanical 

low back pain เป็นอาการปวดหลังที่ไม่สัมพันธ์กับการใช้งาน เช่น ปวดตลอดเวลา หรือปวดขณะนอนพัก อาการ

เหล่านี้อาจมีสาเหตุจากโรคที่กระดูกสันหลัง อย่างไรก็ดี เมื่อมีการท�าลายกระดูกจนเกิดความไม่มั่นคงแล้ว เช่น 

มีกระดูกยุบตัว ข้อเคลื่อนผู้ป่วยจะมีอาการแบบ mechanical low back pain ร่วมด้วย5

การวินิจฉัย

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นอาการแสดง ไม่จ�าเพาะต่อโรคใดโรคหนึ่ง แม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยท่ีมี

อาการปวดหลังจะเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลัง แต่ถ้าพบผู้ป่วยที่มีลักษณะอื่น เช่น มีอาการปวดหลัง

ทุรนทุรายแม้ขณะนอน มีอาการของระบบอื่นร่วมด้วย ปวดตลอดเวลา ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น จะถือว่า

รุนแรงและต้องการการตรวจวินิจฉัยด้วยความรอบคอบ 

การรักษา

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง มีหลักทั่วไปในการรักษา ดังนี้ 1) การพัก โดยเฉพาะในระยะที่มีอาการปวด

รุนแรงหรือปวดเฉียบพลัน ให้นอนพัก 2-7 วัน ระวังอย่าพักนานเกินจ�าเป็น เพราะจะท�าให้กระดูกยิ่งบางและกล้าม

เนื้ออ่อนแอ 2) การใช้ยา NSAIDs, muscle relaxants และ tranquilizer ควรให้เฉพาะรายที่ปวดหลังเฉียบพลัน

เพื่อบรรเทาอาการปวด ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายยา NSAIDs ระยะยาวในรายที่เป็นเรื้อรัง 3) การกายภาพบ�าบัดและ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ cryotherapy หรอืการประคบเยน็ ใช้ในรายทีเ่ป็น acute trauma เพือ่ลดปวดและป้องกนั muscle 

spasm, heat (การประคบร้อน ultrasound, shortwave diathermy), manipulation, electrotherapy, 

biofeedback, hydrotherapy, การใช้กายอปุกรณ์เสริม, การปรับเปล่ียนอริิยาบทให้ถูกสุขลักษณะ (conditioning), 

การบริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งรวมทั้งการยืดกล้ามเนื้อและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ 4) การผ่าตัด แก้ไข

ภาวะผิดรูป เสริมความมั่นคงของข้อต่อกระดูกสันหลัง แก้ไขการกดทับรากประสาทหรือไขสันหลัง6 

โรคตามหลักการแพทย์แผนไทย

 กลุ่มอาการปวดหลงัส่วนล่าง อาจเทยีบได้กบักลุม่อาการของลมปลายปัตคาดสญัญาณ 1 และ 3 หลงั รวมท้ัง

กลุม่โรคยอกหลงั เป็นลกัษณะของลมท่ีอัน้ในบรเิวณแนวสดุของเส้นปัตคาด ท�าให้เกดิการปวดตึงตามแนวหลงับัน้เอว

ไปจนถึงสะโพก ก้นย้อย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะอาการยอกหลัง ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น กล้ามเนื้อ 

เส้นเอ็น เยื่อหุ้มข้ออักเสบ กล้ามเนื้อถูกยืดเฉียบพลัน อิริยาบถท่าทาง และอุบัติเหตุ มีอาการคือปวดเสียว ขัดยอก

บัน้เอว และกล้ามเนือ้ร้าวมาหลงั หน้าท้อง ไม่มอีาการชา ตอนเปลีย่นอริยิาบถจะเจบ็ เสยีว สะดุง้ เวลาเดนิหลงัไม่ตรง7

กรณีศึกษา

 ชายไทยคู่ อายุ 47 ปี มารับบริการที่แผนกแพทย์แผนไทย เพื่อขอค�าปรึกษาอาการปวดหลัง บริเวณบั้นเอว 

เยื้องไปด้านขวา ไม่มีอาการร้าวชาไปต�าแหน่งอื่น ๆ เป็น ๆ หาย ๆ จากการท�างานหนัก หายใจแรงจะปวดร้าวมาที่

บั้นเอว เป็นมานานประมาณ 1 เดือน รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ และการนวดไทยแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ได้รับการ

วินิจฉัยขั้นต้นว่า เป็นอาการปวดหลังส่วนล่าง และได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยเป็นโรคยอกหลังเดี่ยว 

 จากการสังเกตท่าเดิน มักเดินเอามือค�้าเอว ตรวจร่างกายพบกล้ามเนื้อหลังตึงเกร็ง ให้ผู้ป่วยนั่งขัดสมาธิ 

นั่งได้ล�าบาก คู้ไม่ได้องศา ชูแขนขึ้นแล้วไอพบว่าผู้ป่วยปวดร้าวไปที่หลังเล็กน้อย ชีพจรปิตตะระคนวาตะ
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วิธีการศึกษา

 ให้การดูแลรักษาโดยการนวดไทยแบบราชส�านัก โดยนวดข้างที่เป็นตามสูตรดังนี้ 

  - นวดพื้นฐานขา และเปิดประตูลม

  - นวดพื้นฐานหลัง

  - กดจุดสัญญาณ 1-3 หลัง

  - นวดพื้นฐานขาด้านนอก กดจุดสัญญาณ 1-5 เน้นสัญญาณ 2

  - นวดพื้นฐานขาด้านใน กดจุดสัญญาณ 1-5 เน้นสัญญาณ 1

  - นวดพื้นฐานท้อง โดยท่าแหวกและท่านาบ และกดจุดสัญญาณ 3 ท้อง

 ร่วมกับการให้ Bryonia alba 30c โดยให้ผู้ป่วยดื่มครั้งละ 60 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าติดต่อ

กันเป็นเวลา 7 วัน แนะน�าให้ผู้ป่วยกระแทกยาในแนวตั้งก่อนดื่มจ�านวน 10 ครั้ง ดื่มขณะที่ยังไม่รับประทานอะไร 

และห้ามดื่มร่วมกับกาแฟด�า

ผลการศึกษา

 ปกติผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการติดตามผลการรักษาสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง โดยจะพิจารณาจากอาการ

แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือไม่ โดยไม่ร่วมกับการใช้ยาแผนตะวันตก ส�าหรับผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวางแผน 

การรักษาโดยการนวดและการใช้ Bryonia alba สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังรักษาได้ 1 สัปดาห์ อาการผู้ป่วยเริ่มดีขึ้น 

อาการปวดหลงัลดลงหลงัจากรบัการรกัษาได้ 2-3 วนั แต่ยงัมอีาการปวดหลงัเลก็น้อย หลงัการรกัษาได้ 14 วนั อาการ

ปวดหายไป ไม่มีอาการเสียวร้าว นั่งขัดสมาธิได้องศามากขึ้น

 

วิจารณ์และสรุปผล

 กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร มีสาเหตุมาจาก

อิริยาบถการท�างาน การออกแรงเกินก�าลัง รวมทั้งท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ โดยมีอาการปวดตั้งแต่บริเวณขอบล่างของ

ชายโครง ไปจนถงึบรเิวณแก้มก้น และปวดร้าวไปต�าแหน่งอืน่ ๆ  ซึง่อาจเทยีบเคยีงได้กบัโรคลมปลายปัตคาดสญัญาณ 

1 หลงั ลมปลายปัตคาดสญัญาณ 3 หลงั รวมทัง้ยอกหลัง ในทางการแพทย์แผนไทย แม้ว่าจะมอีาการเร้ือรังไม่อนัตราย

ถึงชีวิต ส�าหรับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีแนะน�าในแนวทางเวชปฏิบัติหลายแนวทาง เช่น การพัก 

การใช้ยาลดอาการปวด เป็นต้น นอกจากนีก้ารใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกยงัเป็นอกีทางเลอืกหนึง่

ในการรักษาผู้ป่วย

 Bryonia alba เป็นยา Homeopathy ที่นิยมใช้บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดข้อ โดยไปขจัดความคั่งหรือ

การสั่นสะเทือนที่ผิดเพี้ยนของพลังงานชีวิต ภายใต้กลไกของร่างกาย และท�าให้พลังงานชีวิตท�างานได้อย่างเหมาะ

สมอกีครัง้ มรีายงานการศกึษาการใช้ในโรคชกินุคนุยา ทีม่ลีกัษณะของอาการไข้ ร่วมกบัอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้8 

สอดคล้องกบัการศกึษานีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่า Bryonia alba สามารถเป็นตัวเลือกหนึง่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทีม่อีาการ

ปวดหลังส่วนล่าง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การใช้ Bryonia alba ร่วมกับการนวดไทย สามารถบรรเทากลุ่มอาการ 

ปวดหลังส่วนล่างได้ 
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