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จากการศึกษาและท างานมาเกือบ 20 ปี ผมไดส้รุปแนวทางท่ีเรียกว่า หลกัพื้นฐาน 4 ประการซ่ึงมี
ความส าคญัมากในการดูแลปัญหา ระบบโครงสร้างและกล้ามเน้ือ นักฟิสิกส์ใช้เวลานานในการคน้หา 
“ทฤษฎีแห่งสรรพส่ิง” เพียงหน่ึงเดียวเพื่อหลอมรวมทฤษฎีอ่ืน ๆ ทั้งหมดในค าอธิบายท่ีส าคญัเก่ียวกับ
จกัรวาล ผมก็ท าในส่ิงเดียวกนัเก่ียวกบัระบบโครงสร้างร่างกาย  ไม่วา่จะเป็นทฤษฎีในเร่ืองการวินิจฉยั ดูแล
และแกปั้ญหาขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ เส้นเอ็นยึด และกระดูกสันหลงั จากท่ีเรารู้โดยทัว่ไปแพทยก์ระดูกใชว้ิธีการ
ผ่าตดั แพทยท์ัว่ไปก็ใช้การรักษาโดยใช้ยาตามอาการ  แพทยไ์คโรแพรคติคอย่างผมก็มีวิธีการรักษาฟ้ืนฟู
โครงสร้างในแบบของเรา นกักายภาพบ าบดัก็เช่นกนั นอกจากน้ีแลว้การแพทยท์างเลือกอ่ืน ๆ ก็มีทฤษฎีท่ี
แตกต่างกนัมากมายหลายร้อยทฤษฎี เก่ียวกบัความผดิปกติของโครงสร้างร่างกาย และบา้งทฤษฎีก็สามารถท่ี
จะอธิบายปัญหาเหล่าน้ีได้ดี หลังจากท่ีได้ศึกษาค้นควา้ในวิธีเหล่าน้ี  ผมมกัจะค้นพบข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดบางอยา่งท่ีเช่ือมต่อกนัของทฤษฎีเหล่าน้ี และดว้ยการศึกษาคน้ควา้ท่ีเร่ิมเขม้ขน้ข้ึนในช่วง20 ปีท่ี
ผา่นมา แนวคิดเหล่าน้ีสามารถตรวจสอบไดโ้ดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากกว่าการนัง่เทียนเดา
สุ่มกนัไป.  

บทความน้ีเสนอแนวคิดและมุมมองใหม่เก่ียวกับการท างานและความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง
กระดูกและขอ้ กลา้มเน้ือ เส้นเอ็นยึดและวิธีการจดัระเบียบขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีส าหรับหมอและคนไข ้พึง
สังเกตวา่ในขณะท่ีองค์ประกอบหลากหลายของแนวคิดใหม่ๆ น้ี  ไดรั้บการสนบัสนุนจากการคน้ควา้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ถูกตอ้งแม่นย  า แต่ขบวนการรักษาในภาพรวมท่ีผมน าเสนอน้ี  ยงัไม่สามารถสรุป 
โดยใชส่ิ้งท่ีการแพทยท์ัว่ไป เรียกวา่ “หลกัฐานอนัดบั 1” ( level 1 evidence) คือ หลกัฐานทางการแพทยช์นิด
ท่ีไดมี้การงานศึกษาภายใตข้บวนการควบคุมและขอ้สรุปผลการรักษาท่ีไดท่ี้แน่นอน ท่ีพูดเช่นน้ีก็เพราะว่า 
วนัน้ีการรักษาดูแลคนไขท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างและกระดูกหลายๆ อยา่งก็ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
โดย หลักฐานอันดับ 1 แต่อย่างใด ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีรวมถึงการผ่าตดัรักษาขอ้บางชนิด การผ่าตดัและปลูก
กระดูกอ่อน การผา่ตดักระดูกสันหลงั หรือผา่ตดัหมอนรองกระดูก การผา่ตดัเพื่อจดัเรียงส่วนต่างๆให้เป็น
ปกติ เช่น การผ่าตดัแบบส่องกลอ้งท่ีเข่า การผ่าตดัซ่อมแซมเอ็นท่ีหวัไหล่ การผา่ตดัเพื่อเอาเน้ือเยื่อหรือส่ิง
แปลกปลอมออก การปรับโครงสร้างทางไคโรแพรกติค การฝังเข็ม การนวด กายภาพบ าบดั การรักษาทั้งท่ี
ผา่ตดัและไม่ผา่ตดัเหล่าน้ีลว้นแต่ขาดการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์(หลกัฐานอนัดับ1) ทั้งส้ิน   



อย่างไรกต็ามการกล่าวเช่นนีไ้ม่ได้หมายถึงว่ากระบวนการรักษาเหล่านีไ้ม่มีประโยชน์หรือไม่ได้ผลเพราะผล
ของการวิจัยหลาย ๆ แห่งระบุว่าวิธีการเหล่านี้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่ แค่ยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถ
แก้ปัญหาและได้ผลที่ดีแบบตายตัวหรือใช้ได้กับทุกคน โดยสรุปคือ มันยากมากที่จะได้รับการรับรองแบบ 
Level 1 evidence  ( บางคร้ังผมยงันึกเลยว่าแล้วจะมีมันท าไมวะ)       
 

หลกัพื้นฐาน 4 ประการของระบบโครงสร้างและกลา้มเน้ือคืออะไร คงตอ้งเร่ิมจากวา่แนวคิดน้ีมอง
ปัญหาของระบบโครงสร้างในภาพร่วมมากกวา่การรักษาเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงสร้างร่างกายแบบ
แยกส่วน (กระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ และเส้นเอ็นยึด) และถึงแมว้า่หลกัการพื้นฐาน 4 ประการท่ีกล่าวถึงน้ีจะ
เน้นเร่ืองการไม่ผ่าตดั แต่ในบางสถานการณ์ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอาจเป็นการผ่าตดัก็ได ้แต่ส่ิงท่ีผมคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอีก 5-10 ปี ขา้งหนา้คือการเปล่ียนไปอยา่งชา้ ๆ แต่มัน่คงไปสู่กระบวนการผา่ตดัท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงก็
เป็นกรณีเดียวกบัท่ีเกิดกบัสาขาอ่ืน ๆ เช่น หวัใจวิทยา ซ่ึงมีการผา่ตดัเปิดหัวใจนอ้ยลงและมีการผา่ตดัแบบ
ส่องกลอ้งมากข้ึนนัน่เอง.       
 

แนวคิดท่ีผมจะพูดถึงน้ีแสดงให้เห็นการเปล่ียนแนวทางการรักษาจากการใช ้“การรักษาตามอาการ
เพื่อแก้ไขปัญหา มาเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา”และเม่ือเราเปล่ียนแนวทางการรักษาจากการ
เปล่ียนช้ินส่วน(ผ่าตดั)เป็นการซ่อมแซม (ไม่ผ่าตดั) เราตอ้งรู้องค์ประกอบอ่ืนๆ มากข้ึนดว้ย องคป์ระกอบ
ของหลกัพื้นฐาน 4 ประการท่ีว่าน้ี ได้แก่ ความมั่นคง(stability) ความสมดุล(alignment) กระดูกและข้อ
(articulation) และสุดท้ายคือระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท(neuromuscular)  ในขณะท่ีทุกวนัของการ
ท างานของผม ผมใช้การจดักระดูกช่วยแกไ้ขโครงสร้างและพฒันาการใช้งานของคนไข ้แต่ส่ิงส าคญัท่ีเรา
ควรรู้คือการแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุให้กบัคนไข ้ไม่ใช่แค่เร่ืองของการจดักระดูกเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นองคค
วามรู้จากหลกั 4 ประการน้ีจะช่วยการตดัสินใจเลือกวิธีการบ าบดัและวินิจฉัยปัญหาของขอ้ต่อ กล้ามเน้ือ 
เส้นประสาท กระดูก และเส้นเอน็ยดึไดอ้ยา่งดีมากข้ึนไดค้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความมั่นคงของข้อต่อ(Stability) 
 

ความมัน่คงคืออะไร ในด้านเคร่ืองจกัรกลหมายถึงความคงทนต่อการ
แตกออกหรือหลุดออกจากกัน ในด้านร่างกายความมัน่คงของข้อต่อ
หมายถึงขอ้ต่อควรอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งและมัน่คงขณะเคล่ือนไหว 
ท าไมเร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญั? เน่ืองจากผวิสัมผสัของขอ้ต่อจะตอ้งเสียด
สีกนัมากจนเกินไป หากไม่อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งและขอ้ต่อก็จะเส่ือม

เร็ว ขอ้ต่อท่ีมัน่คงจะเส่ือมชา้กวา่ขอ้ต่อท่ีไม่มัน่คง เพราะฉะนั้นความมัน่คงของขอ้ต่อไดก้ลายเป็นตวัก าหนด
เบ้ืองตน้วา่ขอ้ต่อจะมีอายุยนืยาวหรือเส่ือมก่อนถึงเวลาอนัควร จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ท าไมเราจึงตอ้งใชเ้วลา
มากพอสมควรในการประเมินสภาพและการท างานท่ีถูกตอ้งในเร่ืองความมัน่คงของตวัขอ้.      
 

เรามาท าความเขา้ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัความมัน่คงของขอ้ต่อกนั การพฒันาความมัน่คงของตวัขอ้ท่ีเรา
เขา้ใจกนัในปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่ยงัเป็นเร่ืองของ “เพิม่ความมั่นคงของข้อต่อด้วยการผ่าตัด” ซ่ึงหมายถึงขอ้
ต่อ (ไม่วา่จะเป็นขอ้เข่า หัวไหล่หรือขอ้ต่อของกระดูกสันหลงั) นั้นๆ สูญเสียความมัน่คงขั้นรุนแรงและไม่
สามารถท างานตามหนา้ท่ีไดอี้กต่อไป กรณีน้ีการผ่าตดัจึงมีความจ าเป็น ตวัอยา่งเช่นเอน้ขอ้เข่า (ACL) ฉีก
ขาด หรือเม่ือเอ็นท่ีกระดูกสันหลงัไดรั้บบาดเจ็บ ประสาทไขสันหลงัอาจไดรั้บผลกระทบหากไม่ไดรั้บการ
ผา่ตดั การผา่ตดัหวัเข่าตอ้งใชเ้อ็นขอ้ต่อเทียม (ACL) ในขณะท่ีการผา่ตดักระดูกสันหลงัตอ้งใชก้ารเช่ือมต่อ
เพื่อใส่กระดูกเสริมเขา้ไป   

 
แต่การขาดความมั่นคงของข้อต่อแบ่งเป็น 2 แบบ “แบบที่ต้องผ่าตัด” ซ่ึงเป็นท่ีพบน้อยกว่าและ “แบบที่ไม่
ต้องผ่าตัด” ซ่ึงพบได้บ่อย แบบหลงัน้ีไม่ตอ้งใช้การผ่าตดัและมีลกัษณะเฉพาะคือ ขอ้ต่อมีการเสียความ
มัน่คงและเคล่ือนจากแกนปรกติเพียงเล็กน้อย อาจเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า sub-failure เน่ืองจากข้อต่อไม่ได้
เสียหายถึงขั้นรุนแรงหรือใชง้านไม่ได ้และน่ีคือจุดส าคัญ ค  าถามคือวา่ การขาดความมัน่คงแบบ sub-failure 
เราจะเยียวยาไดอ้ยา่งไร เพราะถา้ปล่อยทิ้งไวม้นัก็จะน ามาสู่ปัญหาท่ีรุนแรงในอนาคตได ้ความเขา้ใจในเร่ือง
น้ีเป็นส่ิงใหม่และไม่ค่อยมีการให้ความส าคญัเท่าใดนักในทางการแพทยปั์จจุบนั  ดงันั้นในการวินิจฉัย
ปัญหาว่าอะไรคือความปกติหรือไม่ปกติ จึงเป็นส่ิงท่ียงัตอ้งศึกษาและพฒันาต่อไป อย่างไรก็ตามการขาด
ความมัน่คงแบบ sub-failure เป็นส่ิงท่ีพบไดบ้่อยและเป็นตวัก าหนดสภาพของขอ้ว่าจะแข็งแรงหรือไม่ใน
ระยะยาว    

 
 
 
 



ความสมดุล (Alignment)  
 

คนไข้ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคข้อเส่ือม ที่ข้างใดข้างหน่ึงของร่างกาย มากกว่า
อกีข้างหน่ึง และถา้ปัญหาทางพนัธุกรรมหรืออายท่ีุมากข้ึน เป็นสาเหตุของขอ้
เส่ือมและถา้นั้นเป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีท าให้ขอ้เส่ือม ขอ้ต่อทั้งหมดคงจะเส่ือม
เท่ากนัใช่หรือไม่ นอกจากนั้นท าไมปัญหาของขอ้เส่ือมมกัเร่ิมเป็นท่ีเข่าและ
สะโพก และน้อยคนท่ีเป็นท่ีข้อเท้าและข้อศอก ท าไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ? 
ค าตอบนั้นค่อนขา้งชดัเจนคือการเส่ือมของขอ้ต่อนั้นมีไม่เท่ากนั เน่ืองจากการ
ใช้งานของขอ้ต่อก็ไม่เท่ากนั บางบริเวณจึงมีโอกาสเป็นมากกว่าอีกบริเวณ
หน่ึง     

 
แนวคิดหน่ึงท่ีส าคญัคือการลดปัจจยัความเส่ียงหรือแรงกดท่ีผิดปรกติท่ีท าให้ขอ้ต่อเกิดการเส่ือม

ก่อนเวลาอนัควร ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนยางใหม่แต่ไม่ได้ตั้งศูนยใ์ห้ล้อตรงท าให้ยางช ารุดเร็วและตอ้ง
เปล่ียนอีกในท่ีสุด วิธีการรักษาในปัจจุบนัมกัมองปัญหาแค่ ในส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนแต่ไม่ค่อยจะมองหาสาเหตุวา่
มนัเกิดข้ึนได้อย่างไร ผมได้เห็นคนไขน้ับร้อยท่ีมีอาการเส่ือมท่ีขอ้เข่าท่ีไม่เท่ากนั อะไรท าให้พวกเขามี
ปัญหาอยา่งน้ี ท าไมเข่าซ้ายถึงสึกนอ้ยกวา่ขา้งขวา และจะท าอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหากลบัมาเป็นอีก  ความ
สลบัซับซ้อนของระบบโครงสร้างเป็นประเด็นหน่ึงท่ีท าให้เรามิไดส้นใจเหตุผล และถ้าสุดท้ายแผนการ
รักษาคือการเปลีย่นข้อ ใครจะสนใจเหตุผลท าไม??? 
 

 
แพทยบ์า้นเราส่วนใหญ่ไม่ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองชีวกลศาสตร์ของ
โครงสร้างอย่างจริงจงั (ตวัเองยงัไม่ออกก าลงักายเลยแต่แนะน าคนไขใ้ห้
ออกก าลังกาย จะบา้หรือเปล่า)แต่มีเป้าหมายของการรักษาเพื่อลดอาการ
เจ็บปวด (แนวคิดของการรักษาตามอาการของโรค) โดยไม่สืบหาตน้เหตุ
ของโรคท่ีแท้จริง  เรามาดูตวัอย่างเพื่ออธิบายแนวคิดท่ีว่าน้ี โครงกระดูก
ดา้นขวามีลูกศรสีแดงช้ีลงจากสะโพก โดยมีแรงกดลงบนขาขวา (ลูกศรหนา
กว่า) มากกว่าขาซ้าย (ลูกศรบางกว่า)  เราเดินเป็นพนัๆ กา้วต่อวนั อะไรจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีแรงกดท่ีมากกว่าปรกติบนขาขวาและร่างกายของเราจะรับมือ

อยา่งไร โดยปกติสะโพก เข่า และขอ้เทา้ขวาจะท าหนา้ท่ีค ้ายนัแรงกดท่ีเพิ่มมา และเส้นเอ็นยึด กระดูกอ่อน
และกลา้มเน้ือดา้นขวาตอ้งท างานมากกว่าปรกติเพื่อช่วยพยุง จึงท าให้เกิดการสึกกร่อนของโครงสร้างได้
มากกว่าปรกติ แต่เม่ือตอนท่ีเราอายุน้อยและมี stem cell (เซลล์ตน้ก าเนิด) ท่ีช่วยในการซ่อมแซมมีอยู่เป็น



จ านวนมาก ท าให้เราไม่เห็นปัญหา แต่เม่ือจ านวน stem cell เหล่าน้ีลดลงเม่ืออายุมากข้ึน สภาวะการสึก
กร่อนจะมีมากกวา่การซ่อมแซมเกิดข้ึนท่ีเน้ือเยือ่เหล่าน้ีและทา้ยท่ีสุดก็จะพฒันาเป็นสภาวะขอ้เส่ือมนั้นเอง         

ถา้สุดทา้ยการรักษาคือการผ่าตดัเปล่ียนขอ้ดา้นขวาดว้ยขอ้เทียม ซ่ึงการใส่ขอ้เทียมโดยไม่ไดป้รับ
แนวความสมดุลนั้นอาจท าให้ขอ้เทียมพงัเร็วข้ึน  แต่ดูจะไม่เป็นปัญหาใหญ่นกั แต่หากเราต้องการเก็บรักษา
ข้อข้างน้ันไว้ด้วยการไม่ผ่าตัดล่ะ? เราควรหาสาเหตุว่าเหตุใดข้อจึงเส่ือมและหาทางแก้ไขทีต้่นเหตุให้ถูกต้อง        
  
  
                       อกีเร่ืองทีน่่าสนใจคือ ส่วนโค้งของหลงั (Lordosis) ส าคัญแค่ไหน? 
 

Lordosis เป็นศพัท์ทางการแพทยห์มายถึงแนวโคง้ท่ีกระดูกสันหลงั ( front-
back spinal curve) ร่างกายท่ีมีความสมดุลดี เม่ือยืนตรงควรใช้พลงังานให้น้อยท่ีสุด 
ภาพดา้นขวาแสดงให้เห็นวา่ ส่วนโคง้ท่ีคอและเอวนั้นสมดุลกนัเพื่อใหเ้รายนืตรงโดย
ใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด ท่ีผา่นมาทางการแพทยส่์วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกบัส่วน
โคง้น้ีนกั แต่ทางการแพทยแ์ละการผา่ตดักระดูกสันหลงัในปัจจุบนั(ในสหรัฐอเมริกา) 
ค่อยๆเปล่ียนความคิดทีละน้อยในเร่ืองน้ี เพราะงานศึกษาวิจยัไดส้รุปว่าแนวโคง้ท่ี
ถูกตอ้งส่งผลต่ออาการท่ีดีข้ึนของคนไขอ้ยา่งมีนยัยะท่ีตรวจสอบได ้  

 
ดงันั้นหมอท่ีรักษากระดูกสันหลงัในปัจจุบนัไดทุ้่มเทเวลาและความตั้งใจมากข้ึนในการรักษา ฟ้ืนฟู 

และพฒันาหมอนรองกระดูกและแนวโคง้ของกระดูกสันหลงัใหก้ลบัมาเป็นปกติใหม้ากท่ีสุดท่ีจะท าได ้                
 

เหตุใดเร่ืองน้ีจึงส าคญั? ค าตอบก็คือกระดูกสันหลงัถูกสร้างข้ึนเพื่อกระจายแรง
เท่าๆกนัระหว่างดา้นหน้า (หมอนรองกระดูก) และดา้นหลงั (facet joint) คือขอ้ท่ี
อยูด่า้นหลงัของกระดูกสันหลงั แต่ละระดบัจะมี 2 ขอ้ประกบกนั ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะ
แนวโคง้ท่ีเป็นปกติ ลูกศรสีเขียวในภาพทางดา้นซ้ายแสดงให้เห็นถึงแรงท่ีกระจาย
เท่าๆก ัน  ระหวา่งหมอนรองกระดูกท่ีดา้นหนา้และ facet joint ท่ีดา้นหลงั         
 



จากภาพดา้นขวา เม่ือแนวโคง้หายไป (กระดูกสันหลงัตรง) แรงกระจายไปดา้นหน้าท่ี
หมอนรองกระดูกมากกว่า (ลูกศรสีแดงอนัใหญ่) ซ่ึงท าให้เกิดการแบกรับน ้ าหนกัมาก
เกินไป เราจึงมกัจะเห็นภาพบน MRI มีอาการบวมท่ีกระดูกสันหลงัรอบๆ หมอนรอง
กระดูก (หมอนรองกระดูกไม่สามารถรองรับแรงทั้งหมดได ้แต่จะกระจายไปท่ีกระดูก
บริเวณรอบๆ แทนท าให้เกิดการบวมท่ีกระดูกสันหลงั) การสูญเสียแนวโคง้น้ีจะเป็น
ปัญหาเม่ือท าการบ าบดัหรือการรักษาหมอนรองกระดูกไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดก็ตาม 
เน่ืองจากแมว้า่หลงัการรักษาและฟ้ืนฟูหมอนรองกระดูก ให้กลบัมาท างานเป็นปกติได้
นั้น ส่วนโคง้ท่ีผดิปกติซ่ึงจะเพิ่มแรงกดท่ีหมอนรองกระดูกนั้น  ถา้ยงัคงอยู ่ปัญหาก็ยงัไม่
หมดไป ดงันั้นเราจึงเช่ือวา่เป็นการดีกวา่ท่ีจะด าเนินการบ าบดัคนไขเ้พื่อฟ้ืนฟูแนวโคง้ให้
กลบัมาเป็นปกติ ไม่วา่จะก่อนหรือระหวา่งการบ าบดัหมอนรองกระดูก      
 

ถา้ส่วนโคง้มีมากเกินไปเรียกวา่ hyper-lordosis น ้ าหนกัจะกระจายไปท่ี facet 
joint มากเกินไป ขอ้ต่อเล็กๆน้ีมีขนาดเท่าน้ิวมือและอยูเ่ป็นคู่ (อยู่ดา้นซ้ายและขวาใน
แต่ละระดบัของกระดูกสันหลงั) มีหนา้ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวเพื่อไม่ให้กระดูกสัน
หลงัออกนอกแนวมากเกินไป เม่ือ facet joint รับน ้าหนกัมากเกินไปจากการแอ่นท่ีมาก
เกินไปน้ี จะท าให้ขอ้เส่ือมเร็วเกินไปโดยมีสัญญาณเตือนเช่น ซีสต ์และ การบวมใหญ่
ข้ึนของขอ้ต่อ (ร่างกายปรับสภาพให้ facet joint มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อรองรับน ้ าหนกัท่ี
มากข้ึน) เม่ือเกิด hypertrophy จะท าให้เกิดแรงกดทบัท่ีเส้นประสาทกระดูสันหลงัท่ีอยู่
บริเวณใกลเ้คียงและก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาๆ    

 
Forward Head, Kyphosis, and Lower Neck Joints 

ดงัได้กล่าวแลว้ในเบ้ืองตน้ กระดูกสันหลงัมีการท างานท่ีตอ้งท่ีตอ้งรักษาสมดุลของ
ตวัเอง  โดยมีส่วนโคง้ของกระดูกคอ ช่วงล าตวัและเอวช่วยถ่วงความสมดุยซ่ึงกนัและ
กัน เม่ือเราอายุมากข้ึนศีรษะและไหล่มีแนวโน้มยื่นไปข้างหน้า (ตามรูป)และ
เพื่อท่ีจะให้เรามองตรงได้ เราจึงตอ้งเงยคอไปขา้งหลงัมากข้ึน ท าให้เกิดแรงกดท่ีคอ
โดยเฉพาะท่ี บริเวณขอ้ต่อของกระดูกตน้คอตอนล่าง ท าใหเ้กิดอาการปวดและขอ้เส่ือม
ท่ีบริเวณนั้น การฉีดยาท่ี facet joint อาจช่วยรักษา แต่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาแรงกดมาก
เกินไปในบริเวณนั้น ในท่ีสุดอาการปวดก็กลับมา น่ีคือตวัอย่างของแนวคิดใหม่ท่ี
แตกต่างจากการรักษาอาการปวด โดยแค่การฉีดสารสเตียรอยด์เข้าท่ีข้อต่อเพื่อลด
อาการบวม แต่วิธีการรักษาแนวใหม่จะรักษาทั้งขอ้ต่อ (เทคนิคการสร้างข้ึนมาใหม่ดว้ย
Stem cell) และลดแรงกดบนขอ้ต่อเพื่อฟ้ืนฟูส่วนโคง้และการปรับโครงสร้างใหถู้กตอ้ง
ดว้ยวธีิบ าบดัของไคโรแพรกติค                 



กระดูกและข้อ (Articulation) 
 
Articulation หมายถึงขอ้ต่อ ซ่ึงเป็นไดท้ั้งขอ้ต่อทัว่ไป ไดแ้ก่ เข่า ไหล่ สะโพก ขอ้เทา้ ขอ้ศอก และ ขอ้ต่อ
ระหว่างกระดูกสันหลงั เช่น (หมอนรองกระดูก) ข้อต่อทั้งสองประเภทมีบางส่วน ท่ีแตกต่าง แต่ก็ยงัมี
คุณสมบติัอย่างท่ีเหมือนกนันั้นคือ ช่วยในการเคล่ือนไหว และยึดพยุงตวัขอ้เอาไว ้ขอ้ต่อมี2องคป์ระกอบท่ี
ส าคญัดงัน้ี              
 

Cushioning ส าหรับข้อต่อทัว่ไป cushion ก็คือกระดูกอ่อน 
cartilage หรือ meniscus ส าหรับขอ้กระดูกสันหลงัส่วนกลาง
ของหมอนรองกระดูกคือ neucleus pulposis ซ่ึงเป็นของเหลว
ท าหนา้ท่ีเป็น cushion ทั้งสองแบบน้ีไม่ใช่แผน่ยางท่ีไม่มีชีวิต
แต่เป็นเน้ือเยื่อท่ีประกอบไปด้วยเซลล์และโครงสร้างของ
ส่ิงมีชีวติ เม่ือ cushion ถูกใชง้านหนกัก็จะเส่ือมสภาพ และขอ้
ต่อก็จะสูญเสียความสามารถในการรับแรงกระแทกได ้          
 

Stability ส าหรับขอ้ต่อทัว่ไปเยื่อหุ้มขอ้ต่อ (Joint Capsule) 
และ เส้นเอ็นยึด คือตวัท่ีท าให้เกิดความมัน่คงและยึดตวัขอ้
ต่อไวด้ว้ยกนั ส าหรับขอ้กระดูกสันหลงั บริเวณรอบนอก
ของหมอนรองกระดูก (Annulus fiber) และเส้นเอ็นรอบๆ 
คือตวัท่ีท าให้เกิดความมัน่คงและยึดตวัข้อต่อกระดูกสัน
หลงั ไวด้้วยกนั นอกจากน้ีมีขอ้ต่อบางจุดเช่นท่ี ไหล่และ
สะโพกยงัมี “labrum” ช่วยยดึขอ้ต่อไวใ้หเ้กิดความมัน่คง    
 

 
ความเข้าใจเร่ืองระบบซ่อมแซมในร่างกาย (Repairmen) ไม่ใช้การเปลีย่นข้อต่อน่ะครับ 

 
 เป็นท่ียอมรับกนัวา่บา้นท่ีไม่มีคนอยูเ่ป็นเวลาหลายปีจะทรุดโทรมลง ขอ้ต่อและร่างกายก็เหมือนกนั 

กิจกรรมต่างๆท่ีเราท า การวิง่เร็วรอบตึก การออกก าลงักายในยมิ หรือการใชง้านประจ าวนั จะก่อให้เกิดความ
เสียหายในระดบัเน้ือเยื่อ ถา้ไม่ไดรั้บการซ่อมแซมก็จะเร่ิมเส่ือมไปตามกาลเวลา (เหมือนบา้นท่ีไม่ไดรั้บการ
ดูแล)                 
 



กิจวตัรท่ีเราท าในแต่ละวนัได้เพิ่มความเสียหาย “Wear and Tear”ทั้งมากและน้อยให้แก่กระดูก ข้อต่อ 
กล้ามเน้ือ เส้นเอ็น ร่วมถึงเน้ือเยื่อต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหน่ึงร่างกายก็มีกลไกซ่อมแซม 
(repairmen) ความเสียหายไปด้วยเช่นกัน   น้ีคือขบวนการซ่อมแซมดูแลตัวเองของเราตามกลไกของ
ธรรมชาติ หรือท่ีเราเรียกวา่ (Homeostasis) นัน่เอง      

ร่างกายของเรามี
ระบบซ่อมแซม
เ ป็ น ร้ อ ย ล้ า น
ห รื อ พั น ล้ า น
หน่วยในระดับ

เน้ือเยือ่ซ่ึงเรียกวา่เซลลท่ี์ช่วยซ่อมแซม (adult-stem-cells) หรือเซลลต์น้แบบ ตวัอยา่งเช่น mesenchymal stem 
cell (MSC) เซลลน้ี์อยูใ่นเน้ือเยื่อต่างๆของเราและจะเร่ิมท าหนา้ท่ีเม่ือตรวจพบความเสียหายท่ีร่างกายของเรา 
มนัจะท าหน้าท่ีซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหร่อ ร่วมถึง ส่งสัญญาณต่อและกระตุน้ให้ เซลล์ชนิดอ่ืนๆบา้งชนิดท่ี
จ าเป็นให้มาท างาน และยงัสามารถ “เปล่ียนสภาพตวัเอง” ไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆตามท่ีร่างกายตอ้งการการ
ซ่อมแซม เช่น ถา้มีปัญหาท่ีเข่า MSC ก็จะเปล่ียนสภาพตวัเองให้เป็นเซลล์กระดูกอ่อนเพื่อซ่อมแซมกระดูก
อ่อนท่ีเข่า โดยทัว่ ๆ ไปเม่ือเราอายยุงันอ้ยความสามารถในการซ่อมแซม (จ านวน adult stem cell และการท า
หนา้ท่ีของมนั) มีมากเกินกวา่ความเสียหายท่ีเกิดจากการไดรั้บบาดเจ็บ แต่ในบางคร้ังเม่ือเราไดรั้บบาดเจ็บ
มากร่างกายก็ไม่สามารถท่ีจะท าการฟ้ืนฟูหรือซ่อมแซมตวัเองไดพ้อเพียงเช่นกนั เช่นกรณี เลือดไหลน้อย
หรือไม่มีหน่วย ตวัซ่อมแซม(adult stem cell) ท่ี มากพอ และน้ีคือตวับ่งช้ีว่าความเสียหายมีมากเกินกว่า
ความสามารถท่ีร่างกายซ่อมแซมได ้   
 

ถา้เราพิจารณาลูกศรทั้งสองดา้น เราพบวา่เม่ือเราอายุ
มากข้ึนหรือเม่ือตอนอายนุอ้ยแต่ความเสียหายมากเกินกวา่ตวั
ซ่อมแซม(adult stem cell)ในร่างกายจะรับมือไหว (damage 
ใหญ่กว่า repair) เราจะท าอย่างไร ถึงจะมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
ย ัง่ยืนในอนาคต และมนัจะดีมั้ย ถ้าเราสามารถเพิ่ม จ  านวน
หรือปริมาณของเซลล์(adult-stem-cells) ท่ีจะช่วยซ่อมแซม

อาการบาดเจ็บของร่างกาย เพื่อช่วยให้ร่างกายของเราสามารถฟ้ืนฟูตวัเองได้ตามธรรมชาติมากท่ีสุด   
ในความคิดของผมงานหลักของแพทยคื์อตอ้งเพิ่มการตอบสนองของการซ่อมแซมตวัเองในร่างกายให้
มากกวา่ความเสียหายท่ีร่างกายไดรั้บ นัน่ก็คือการเพิ่มอีกดา้นหน่ึงของลูกศร (เพิ่ม Repair) นัน่เอง งานอีก
คร่ึงหน่ึงของแพทย์ก็คือช่วยคนไขล้ดปัจจยัความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายเกิดข้ึน (ลด damage) 
นั้นเอง             
 



การพฒันาระบบซ่อมแซมตัวเอง 
 

          ดว้ยพฒันาการทางเทคโนโลยใีหม่ๆทุกวนัน้ี มีเทคนิคทางการแพทยม์ากมาย
ท่ีพยายามปรับปรุงความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมซ่ึงมีช่ือวา่       
regenerative medicine ผมจะขอแบ่งวธีิการน้ีออกเป็น 3 ระดบั                    

 
         Level 1-Micro injury 
  
Prolotherapy ตั้งแต่สมยัโบราณ การสร้างบาดแผลเล็กๆ เพื่อกระตุน้ให้แผลสมาน
เร็วข้ึนเป็นความคิดท่ีดี ในการรักษามา้ วิธีน้ีเรียกวา่ “pin-firing” โดยใชแ้ท่งโลหะ

ร้อนๆวางลงบนเส้นเอ็นท่ีตรงบริเวณท่ีตอ้งการรักษาเพื่อก่อให้เกิดบาดแผลเพื่อ
กระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองการซ่อมแซมตรงบริเวณนั้ น การรักษาแบบ 
Prolotherapy ก็จดัอยู่ในประเภทน้ี แต่แทนท่ีจะตอ้งท าให้เกิดบาดแผลภายนอก 
แพทย์จะท าการฉีดสารเคมีกระตุ้นเพื่อให้เ กิดการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อเพียง
เล็กนอ้ย ตรงจุดท่ีตอ้งการท าการรักษาเพื่อกระตุน้ให้ร่างกายตอบสนองและเพิ่ม
การซ่อมแซมตรงบริเวณนั้นขอ้ไดเ้ปรียบคือราคาไม่แพง ขอ้เสียเปรียบคือถึงแม้
เทคนิคน้ีใช้ไดผ้ลค่อนขา้งดีแต่บางคร้ังการกระตุน้ไม่แรงหรือมากพอท่ีจะรักษา
ได ้     
                   
     Level II-Improving the Healing Environment 
 

นอกจากการสร้างอาการบาดเจ็บเล็กๆท่ีน าไปสู่การซ่อมแซม เราสามารถปรับสภาพแวดลอ้มเพื่อ
เพิ่มความสามารถให้กบัร่างกายในการซ่อมแซมตวัเองได ้คุณอาจเคยไดย้ินการเพาะกายโดยใช้สารสเตีย
รอยดแ์ต่กรณีน้ีไมเ่หมือนกนัเน่ืองจากเป็นการเตรียมการก่อนการซ่อมแซมจริง เม่ือประมาณ 20 ปีก่อน ทนัต
แพทย์เร่ิมการทดลองช่ือว่า PRP – Platelet Rich Plasma โดยใช้เลือดของคนไขน้ ามาแยกเพื่อให้ได้เกล็ด
เลือดท่ีเขม้ขน้เพื่อใช้ใน dental implant heal ในปัจจุบนัขั้นตอนพื้นฐานของ Level II คือ PRP ซ่ึงอาจผสม
เลือดของคนไขโ้ดยใช้เคร่ืองมือท่ีคลีนิคหรือในโรงพยาบาลหรือในห้องแล็บ PRP หมายถึงเกล็ดเลือดท่ีถูก
ท าให้เขม้ขน้ข้ึนเพื่อใชใ้นการรักษา การฉีดเลือดของตวัคนไขเ้องมกัประสบความส าเร็จเน่ืองจากเกล็ดเลือด
จ านวนมากน ามาสู่การกระตุน้การฟ้ืนฟูเน้ือเยื้อท่ีบาดเจบ็ได ้   

  
 



   PRP เป็นตวัอย่างง่ายๆท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับสภาพแวดล้อมในการรักษา เพื่อให้เขา้ใจการ
ท างานของเกล็ดเลือด เวลาเราตดักระดาษแลว้บงัเอิญถูกมีดบาด เลือดไหล เลือดก็จะจบัตวัแข็งเป็นกอ้นหนา
และเหนียว เน่ืองจากเซลล์เล็กๆในเลือดซ่ึงก็คือเกล็ดเลือด งานของเกล็ดเลือดไม่ไดจ้บเพียงแค่นั้นแต่ยงั
ประสานงานต่อเพื่อสมานรอยแผล             
 
                                  Level III-การบ าบดัดว้ย Stem Cell หรือการเพิ่ม General Contractors ในร่างกาย 
    

ผูรั้บเหมา (GC - general contractor) คือคนท่ีรับสร้างบ้าน วิธีการท างานคือ
ว่าจา้งผูรั้บช่วงอีกต่อหน่ึง เช่น ช่างประปา ช่างไมแ้ละช่างไฟ  คนท่ีรับสร้าง
บา้น ในร่างกายคือ stem cell ในระดับน้ีจะกล่าวถึงเทคนิคขั้นสูงในการใช้ 
stem cell ท่ี เข้มข้นในการซ่อมแซมเน้ือ เยื่อ  stem cell มีหลายชนิด เ ช่น 
embryonic stem cell ซ่ึงต้องน ามาจากตัวอ่อนท่ีก าลัง เจริญเติบโต มันมี
ศกัยภาพท่ีสูงมากในตวัแต่ในขณะเดียวกนัมนัก็มีนิสัยท่ีแยคื่ออาจเปล่ียนสภาพ

เป็นเน้ืองอกได ้ หรืออาจมาจากการโอนถ่ายจากแหล่งอ่ืนๆเช่น cord blood stem cell หรือ adult stem cell         
 

 Stem cell ซ่ึงมีหลายชนิด แต่ในด้านการรักษากระดูกและกล้ามเน้ือ 
(orthopedic) ตัวท่ีดีท่ีสุดมีการศึกษาวิจยัและให้ผลท่ีโดดเด่นคือ mesenchymal 
stem cell ซ่ึงพบไดใ้นเน่ือเยื่อต่างๆ เช่น ไขมนั ไขกระดูก หรือ เลือดของตวัคนไข้
เอง การท างานคือมีการประสานงานในการซ่อมแซมและแปรสภาพเป็นกระดูก
อ่อน กระดูก เส้นเอ็นยึดและกลา้มเน้ือ นอกจากน้ี adult stem cell ยงัมีกลุ่มย่อยท่ี
แบ่งออกมาและใชใ้นการบ าบดับา้งแลว้หรือใช้ผสมผสานกบั Growth factor เพื่อ
ส่งเสริมการรักษาท่ีดีข้ึนต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบประสาทและกลา้มเน้ือ(Neuromuscular) 
  

ระบบประสาทและกลา้มเน้ือหมายถึง การท างานร่วมกนัของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ ในขณะ
ท่ีระบบประสาทท าหนา้ท่ีสั่งอวยัวะต่างๆให้ท างาน และอวยัวะท่ีถูกสั่งงานท่ีเห็นไดง่้ายต่อการตอบสนองก็
คือกลา้มเน้ือ เม่ือเส้นประสาทสั่งใหก้ระโดด กลา้มเน้ือก็จะถามวา่ใหโ้ดดสูงแค่ไหน        

ให้นึกภาพว่าเส้นประสาทคือสายสัญญาณท่ีเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในท่ีน้ีคือ สมอง กับ 
กลา้มเน้ือ การเคล่ือนไหวมาจากการท่ีเส้นประสาทส่งสัญญาณขบัเคล่ือนกลา้มเน้ือ และสัญญาณน้ีสามารถ
ส่งกลบัไปคือจากผวิหนงั กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ และเส้นเอน็ยดึ ข้ึนสู่สมอง ขอ้มูลน้ีเรียกวา่ “proprioceptive” และ
เอ้ือให้ปรับการเคล่ือนไหวไปตามสภาพแวดลอ้มเช่นถา้คุณกา้วลงบนส่ิงท่ีไม่มัน่คงคุณอาจจะลม้ ขอ้มูลน้ีก็
จะถ่ายทอดอยา่งรวดเร็วไปสู่ไขสันหลงัท่ีซ่ึงปฏิกิริยาโตต้อบแบบอตัโนมติัจะสั่งใหป้รับท่าทางในทนัที 
  เป็นการง่ายท่ีมองเห็นวา่ระบบประสาท มีบทบาทส าคญัในการรักษาความมัน่คงของกลา้มเน้ือแนว
กระดูกสันหลงั ดงักล่าวเบ้ืองตน้วา่การรักษาความสมดุลในระหวา่งเคล่ือนไหวเป็นผลมาจาก proprioception 
ซ่ึงช่วยให้มีการตอบสนองในทนัทีเพื่อให้ขอ้ต่อเคล่ือนไหวในแนวท่ีถูกตอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ขอ้ต่อตอ้ง
แบกรับกับแรงท่ีอาจท าให้ออกนอกแนวสมดุลมากเกินไป ตัวจับสัญญาณท่ีข้อต่อก็จะตรวจจับการ
เคล่ือนไหวท่ีผดิปรกติและสั่งใหก้ลา้มเน้ือปรับสภาพในทนัทีเพื่อลดผลกระทบของการเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ 
และรักษาผิวสัมผสัของขอ้ต่อทั้งสองดา้นให้อยูใ่นแนวท่ีถูกตอ้ง (neutral zone) เหตุการณ์ลกัษณะน้ีเกิดข้ึน
เป็นพนัๆคร้ังต่อวนั ไม่เช่นนั้นขอ้ต่อจะเส่ือมเร็ว  

แต่เม่ือเกิดการรบกวนหรือแรงกดทบัท่ีเส้นประสาทไขสันหลงั ระบบรักษาความมัน่คงและสมดุย
ของกลา้มเน้ือพยงุกระดูกสันหลงัจะท างานผดิปรกติและท าใหก้ระดูกสันหลงัขาดความมัน่คง ท่ีบริเวณเข่าก็
เช่นเดียวกนั ถา้เส้นประสาทไขสันหลงัถูกรบกวน (คุณอาจไม่รู้สึกปวดหลงั) แต่กลา้มเน้ือท่ีรักษาเสถียรภาพ
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวท่ีเข่าจะถูกรบกวนหรือลดประสิทธิภาพลง ผลก็คือเข่าขาดเสถียรภาพ และเม่ือเข่า
เผชิญกบัแรงท่ีผิดปกติ ท าใหข้อ้ต่อออกนอกแนวและเกิดการเสียดสีไดง่้ายข้ึน ผลก็คือขอ้เข่ามีแนวโนม้เป็น
ขอ้เส่ือม และเน่ืองจากแนวคิดเร่ืองความล่าชา้ของสัญญาณไปสู่กลา้มเน้ือไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นท่ีแพร่หลาย 
(ความผิดปรกติของกล้ามเน้ือพยุงท าให้ขอ้ต่อขาดความมัน่คงในการเคล่ือนไหว) จึงไม่มีเหตุผลท่ีเช่ือว่า
ผลกระทบของกลา้มเน้ือพยงุอ่อนแรงจะเกิดข้ึนกบัแนวกระดูกสันหลงัเท่านั้น          
 



ปัญหาหน่ึงของทางการแพทยใ์นการตรวจวินิจฉยัเส้นประสาทโดยใช ้(EMG-Electromyogram/NCS-Nerve 
Conduction Study) คือย ังมีข้อจ ากัดของการตรวจซ่ึงจะตรวจได้
เฉพาะอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทท่ีรุนแรง (เช่นอาการบาดเจ็บ
จนเส้นประสาทถูกท าลายบางส่วนหรือทั้งหมด) แต่ก็ไม่ไดผ้ลนกักบั
ปัญหาอ่ืนๆของระบบประสาท โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวข้องของ
เส้นประสาทกบัเส้นใยเล็กๆ (small fiber neuropathy) ท่ี EMG/NCS 
ไม่อาจตรวจพบ นอกจากน้ี การทดสอบใช้ไม่ค่อยได้ผลกับการ

รบกวนท่ีเส้นประสาท Nurveirritation ในขณะท่ีการทดสอบอ่ืนๆ (QST or Quantitative Somatosensory 
Tests) ใช้ได้ทั่วไปในการท างานวิจัยแต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในวงการแพทย์  และในความเป็นจริง
การแพทยปั์จจุบนัมกัไม่ค่อยมีขอ้สรุปท่ีชดัเจนในการวนิิจฉยัเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาท มี
งานศึกษาช้ินหน่ึงให้ขอ้สรุปว่า ถึงแมผ้ลของEMG/NCS จะออกมาปรกติ มนัไม่ได้หมายความว่าระบบ
ประสาทไม่มีปัญหา  

กล่าวโดยสรุป ผมเช่ือวา่การรบกวนการท างานของระบบประสาทเพียงเล็กน้อย อาจไม่ส่งผลกระ
ทบเด่นชดัต่ออาการปวดคอหรือหลงั แต่สามารถก่อใหเ้กิดการท างานท่ีผิดปรกติของระบบกลา้มเน้ือพยุงไม่
วา่จะเป็นบริเวณกระดูกสันหลงัหรือขอ้ต่อต่างๆ  เน่ืองจากกลา้มเน้ือพยุงน้ีคอยปกป้องขอ้ต่อในระหวา่งการ
เคล่ือนไหวท ากิจกรรมต่างๆ  เม่ือพบปัญหาท่ีเส้นประสาทถูกรบกวนและท าให้กลา้มเน้ือไม่ท างานหรือลด
ประสิทธิภาพการท างานลง อาจน าไปสู่การปกป้องขอ้ต่อนอ้ยลง ท าใหเ้กิดแรงกดท่ีผดิปรกติ และน าไปสู่ขอ้
เส่ือมในท่ีสุด นอกจากน้ีการใชเ้คร่ืองมือทดสอบเพื่อวินิจฉยัโรคท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่สามารถตรวจเจอ
ปัญหาของการรบกวนของระบบประสาทท่ีกล่าวถึงน้ี น่ีคือเหตุผลวา่ท าไมปัญหาอนัเกิดจากความผิดปรกติ
ของการท างานของระบบประสาทและกลา้มเน้ือถึงถูกมองขา้มไป   และนีเ้องทีเ่ป็นหัวใจของการแพทย์ไคโร
แพรคติก ที่ แพทย์ด้านอื่นๆ ไม่มีความเข้าใจในเร่ืองนี้เลย โดยส่วนตวัแล้ว ผมเช่ือว่าการให้ความสนใจ
ปัญหาน้ีเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะน าไปสู่การดูแลขอ้ต่อให้อยู่ในสภาพท่ีดีในระยะยาว และด้วยเหตุน้ี น้ีคือ
เหตุผลวา่ท าไมเราจึงตอ้งมีการตรวจเช็คการท างานของกระดูกสันหลงัโดยแพทยไ์คโรแพรคติก ก็เพราะว่า 
แนวกระดูกสันหลงัท่ีไม่สมดุลเป็นหน่ึงในตน้เหตุของการรบกวนการท างานของระบบประสาทได้ ซ่ึง
การแพทยป์รกติทัว่ไปยงัไม่มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองน้ีเท่าท่ีควร    

 
 
 
 
 
 
 



                                            การรักษาเส้นประสาทไขสันหลงัทีถู่กรบกวน 
 

 ภาพดา้นซ้ายแสดงให้เห็นวา่ ส่วนของหมอนรองกระดูกท่ีกระดูกสันหลงั
อาจเคล่ือนไปกดทบัเส้นประสาทเรียกวา่ radiculopathy (ถา้เป็นรุนแรงมาก) 
หรือ radiculitis (ถ้าเป็นไม่ค่อยรุนแรง) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “sciatica” 
การแกไ้ขท่ีเราทราบมาถึงทุกวนัน้ีคือ การผา่ตดัเอาส่วนท่ีหมอนรองกระดูก
เคล่ือนไปกดทบัเส้นประสาทไขสันหลงัออกซ่ึงถือไดว้า่เป็นความกา้วหนา้
อย่างมาก(เมื่อหลายสิบปีก่อน) ท่ีผ่านมาคนไขท่ี้มีอาการปวดหลงัรู้สึกชา
และขาอ่อนแรงก็จะเขา้รับการรักษาดว้ยวิธีการน้ี กล่าวอีกนยัหน่ึงคือการ
รักษากระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดเป็นสูตรส าเร็จท่ีทุกคนต้องท าซ่ึง  

การรักษาหมอนรองกระดูกเคล่ือนยงัคงด าเนินต่อไปจนกระทั่งรายงานการวิจัยช้ินส าคัญช้ินหน่ึงใน
ทศวรรษ 1980 แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือผา่นไป 1-2 ปี อาการของผูป่้วยหลงัจากการผา่ตดัรักษาหมอนรองกระดูก
เคล่ือนก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากผูป่้วยท่ีไม่ไดผ้า่ตดั  (ตั้งกวา่30มาแลว้แต่หมอบา้นเรายงัขยนัผา่อยูเ่ลย)        
 

ส่ิงที่เด่นชัดจากงานวิจัยนี้คือ ความจริงที่ว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
สามารถรักษาได้ด้วยการไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเหตุน้ีจุดสนใจได้เคล่ือนไปท่ี conservative management ใน
ประมาณปลายทศวรรษ 1990 การรักษาไม่วา่จะเป็น ไคโรแพรคติก กายภาพบ าบดั การนวดบ าบดั ฝ่ังเข็ม 
การออกก าลงักายต่างก็ให้ผลท่ีดีต่อการดูแลปัญหาของกระดูกสันหลงัได ้ ผมเช่ือวา่การรักษาความมัน่คง
แข็งแรงของกลา้มเน้ือพยุง และแนวความสมดุลของกระดูกสันหลงัเป็นเร่ืองส าคญัมาก ร่วมไปถึงการดูแล
ตวัเองจากการใชง้านต่างๆให้ถูกตอ้ง เพื่อลดปัจจยัความเส่ียงต่างๆ  ตวัอยา่งของผมจะท าให้ภาพชดัเจนข้ึน 
เม่ือหลายปีก่อนผมยกของหนกัข้ึนจากพื้นในตอนเชา้ มีเสียง “ป๊อป” เกิดข้ึนแลว้ผมก็ลม้ลง ความเจบ็ปวดมี
มากจนกระทัง่เดินหรือเคล่ือนไหวล าบาก ถา้ผมทนอยูใ่นสภาพน้ีต่อไปอีก1-2วนั กลา้มเน้ือรักษาสมดุลของ
กระดูกสันหลงัก็จะฝ่อและน าไปสู่การฟ้ืนฟูเป็นเวลาหลายเดือนกวา่จะกลบัมาเหมือนเดิม แทนท่ีจะยอมให้
เป็นเช่นนั้น ผมรีบให้เพื่อนช่วยจดัปรับแนวกระดูกสันหลงัร่วมถึงท ากายภาพบ าบดัทนัทีเพื่อลดอาการบวม
ของเน้ือเยื้อและเส้นประสาทและใช้ PRP ฉีดเพื่อซ่อมแซมการบาดเจ็บ ท าให้ขอ้ต่อกลบัมาเคล่ือนไหวได้
เหมือนเดิม ผมสามารถกลบัมายกน ้าหนกัไดใ้น 3 วนัต่อมา                

        
 
 
 
 
 



สรุปคือเราต้องมองนอกกรอบบ้างครับ 
ปัญหาของการแกไ้ขระบบโครงสร้าง กระดูก ขอ้ต่อ และกลา้มเน้ือคือ ความซบัซ้อนของตวัระบบ

เอง  เปรียบไดก้บัรถยนตท่ี์ตอ้งมีส่วนประกอบหลายๆ อยา่งท่ีส าคญั จึงจะท าใหร้ถวิง่ได ้ลอ้ตอ้งตรงมิฉะนั้น
รถจะวิ่งไม่ตรงและยางจะสึกไม่เท่ากนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งลอ้ เพลาตอ้งดี เคร่ืองยนต์ตอ้งยืดหยุ่นและมี
น ้ ามนัหล่อล่ืน เม่ือเคร่ืองยนตเ์ร่งเคร่ืองเร็วข้ึนทุกอย่างตอ้งท างานสัมพนัธ์กนั ไม่เช่นนั้นช้ินส่วนต่างๆ ก็จะ
แยกกนัไปคนละทิศคนละทาง ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองยนตมี์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เล็กๆ คอยบนัทึกขอ้มูลและเฝ้าระวงั
ทุกอยา่งตลอดจนควบคุมการท างานของระบบเคร่ืองยนต ์เบรก และการใชน้ ้ามนั      

คราวน้ีมานึกถึงร่างกายบา้งในส่วนของกระดูกและขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ เส้นเอ็นยึด และเส้นประสาท 
ดว้ยหลกัการเดียวกนั ในเร่ืองความสมดุลของร่างกาย ขอ้ต่อท่ีท างานสัมพนัธ์อยา่งดี ความมัน่คงแขง็แรงของ
กลา้มเน้ือพยุง และการท างานของระบบประสาท (เส้นประสาทและคอมพิวเตอร์เล็กๆ  ซ่ึงมีผลกบัทุกอยา่ง
ตั้งแต่การส่งสัญญาณไปท่ีกลา้มเน้ือไปจนถึงต าแหน่งท่ีถูกตอ้งของขอ้ต่อต่างๆ)  น่าเสียดายที่หลักการของ
การผ่าตัดปัจจุบันนี้ ให้ความสนใจที่การน าอะไหล่ใหม่มาแทนที่ช้ินส่วนเก่าที่เสียหาย แต่ไม่ได้พิจารณาว่า
เหตุใดช้ินส่วนน้ันจึงเสียหาย  

ยกตวัอยา่งเช่น คนไขค้นหน่ึงอาย ุ 50 ปีวิ่งเป็นประจ าทุกวนั แต่วนัหน่ึงกลบัมีอาการปวดหวัเข่าขา้ง
ขวา (โดยท่ีเข่าขา้งซ้ายเป็นปกติ)เราก็จะมองแต่วา่เข่าขา้วขวามนัมีปัญหา แต่ เราเคยถามตวัเองไหมวา่ท าไม
ต้องเป็นเข่าขวาเท่าน้ัน เป็นไปไดไ้หมวา่ท่ีเข่าขวาเส่ือมหรือมีปัญหาเน่ืองจากขอ้ต่อไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งท่ี
ถูกตอ้งจึงเกิดการเส่ือม เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าถา้ลอ้รถขวาไม่ตรงจะท าให้มนัสึกหลอเร็วกว่าลอ้รถซ้าย 
และดว้ยเหตุผลบางประการท่ีท าให้การแพทยท์ัว่ไปมกัละเลยสาเหตุวา่ท าไมขอ้ต่อขา้งหน่ึงเส่ือมเร็วกวา่อีก
ขา้งหน่ึง แต่จะมีใครใส่ใจเหตุผลละ? หากท้ายที่สุดก็คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่ออยู่ดี แต่ถ้าเราอยากจะรักษา
ข้อเอาไว้และไม่ต้องการเปลี่ยนข้อต่อล่ะ  เราคงตอ้งรู้ถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาแน่นอน  น่ีคือ
เหตุผลวา่ท าไมเราตอ้งท าความเขา้ใจกบัแนวคิดเก่ียวกบัหลกัพื้นฐาน 4 ประการ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาก
การผ่าตดัเป็นการซ่อมแซมแก้ไข เราจ าเป็นท่ีตอ้งทราบขอ้มูลพื้นฐานว่าท าไมขอ้นั้นจึงเส่ือม ขอ้ต่อนั้น
มัน่คงแข็งแรงหรือไม่ กลา้มเน้ือและเส้นเอ็นยึดโดยรอบท างานอย่างถูกตอ้งในการพยุงดูแลขอ้ต่อหรือไม่ 
การจดัเรียงทางโครงสร้างถูกต้องส่งผลให้ข้อต่ออยู่ในสภาพดีหรือไม่ และการส่งสัญญาณจากระบบ
ประสาทท างานเป็นปกติดีหรือไม่    

ในขณะท่ีผมใชก้ารดูแลรักษาดว้ยไคโรแพรกติค ช่วยผูค้นจ านวนมากในการพฒันาแนวกระดูกสัน
หลงั โครงสร้างและการท างานต่างๆ ของขอ้ให้ถูกตอ้งและท างานไดดี้ แต่อยา่งไรก็ตามผมก็ไม่ละเลยปัจจยั
อ่ืนหรือหลกัการอ่ืนๆ เพื่อไปสู่ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ นั่นคือการมีสุขภาพของข้อต่อท่ีดีไปอีกนาน หวงัว่า
บทความน้ีคงเป็นประโยชน์ส าหรับผูอ่้านบา้งน่ะครับ ขอบคุณครับ 

 


