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บทคัดย่อ:
กระดูกงอกบริเวณกระดูกสันหลังระดับเอว เป็นลักษณะที่กระดูกเจริญออกมาเกินจากบริเวณปกติซึ่งมี
สาเหตุจากการเสือ่ มของกระดูกสันหลัง กระดูกงอกอาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อเส้นประสาท ทำ�ให้มอี าการปวดเล็กน้อย
จนถึงอาการรุนแรงทำ�ให้กล้ามเนือ้ อ่อนแรงจากการสูญเสียการทำ�งานของเส้นประสาท วัตถุประสงค์ของบทความนี้
เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตการทำ�งานของคนไทยกับความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกงอกที่กระดูก
สันหลังระดับเอว มีการศึกษาความชุกของกระดูกงอกที่กระดูกสันหลังระดับเอวของโครงกระดูกคนไทยช่วงอายุ
15-96 ปี (อายุเฉลีย่ 63 ปี) พบกระดูกงอกร้อยละ 97.2 ซึง่ สูงมาก โดยพบกระดูกงอกทุกรายในโครงกระดูกอายุ
ตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป ตำ�แหน่งและความรุนแรงสัมพันธ์กับท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะในท่าก้มตัว
และท่าเอียงลำ�ตัวไปด้านข้าง คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะงานทีท่ ำ�เกีย่ วข้องกับการยกของหนัก การก้มตัว หรือเอียงตัวไปด้านข้าง โดยทำ�งานในลักษณะเดิมซ้�ำ ๆ
เป็นเวลานานตลอดช่วงของการประกอบอาชีพ ข้อมูลความเจ็บป่วยของคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2557
พบว่าความเจ็บป่วยโรคทางระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
วิถีชีวิติการทำ�งานของคนไทยมีความสัมพันธ์กับการเกิดกระดูกงอกของกระดูกสันหลังระดับเอว ดังนั้นบุคลากร
ส่งเสริมสุขภาพควรรณรงค์ให้ความรู้ในท่าทางการทำ�งานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของกระดูก
รับต้นฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2559 รับลงตีพิมพ์วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
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สันหลังซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกระดูกงอก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำ�งานน่าจะช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดกระดูกงอกที่กระดูกสันหลังระดับเอวได้
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Abstract:

Lumbar osteophyte is abnormal or excessive bone growth in the lumbar vertebrae due to spinal
degeneration. Symptoms range from mild pain to severe neuropathy. The objective of this review is to
determine the relationship between Thai working lifestyles and lumbar osteophyte. The prevalence of
lumbar osteophyte in a sample of Thai skeletons aged 15-96 years (mean 63 years) was found to be very
high (97.2%), and affected all samples aged 36 years and above. The location and severity of osteophyte
depends on posture and body movement, especially trunk flexion and lateral bending. The majority of
Thai workers with osteophyte were engaged in the agricultural and manufacturing sectors, occupations
that involve heavy lifting, repeated trunk flexion and lateral bending. Between 2005 and 2014 musculoskeletal disorders among Thai worker have doubled. Results of this review showed that working lifestyles
are related with lumbar osteophyte, and encourages health promotion staffs to provide knowledge and
education about correct posture and body movement to help prevent or delay degeneration of bones,
muscles or tissues of joints causing osteophyte. Correct behavior in the form of posture may reduce risk
of lumbar osteophyte.
Keywords: degenerative disc disease, degenerative lumbar spine, lumbar osteophyte, working lifestyles

บทนำ�

วิถชี วี ติ การทำ�งานของคนไทยทีอ่ ยูใ่ นอิรยิ าบถเดิม
นานๆ หรือซ้�ำ ๆ ส่งผลให้เกิดความเสือ่ มของระบบกระดูก
กล้ามเนื้อ และข้อต่อ มากขึ้น ในปัจจุบันพบว่าวิถีชีวิต
มีความสัมพันธ์กบั โรคทางกระดูกและข้อชัดเจน1 ซึง่ วิถชี วี ติ
ของการนั่ง การนอน และทำ�งานมีผลต่อการเสื่อมสภาพ
ของหมอนรองกระดูกสันหลัง (disc degeneration)2 ส่งผล
ให้เกิดกระดูกงอก (osteophytosis, osteophyte) ตามมา
มีรายงานการศึกษาความชุกของการเกิดกระดูกงอกของ
กระดู ก สั น หลั ง ระดั บ เอวจากโครงกระดู ก สั น หลั ง ของ
คนไทยพบสูงมากถึงร้อยละ 97.23 การหาแนวทางป้องกัน
การเสือ่ มของหมอนรองกระดูกหรือทำ�ให้เกิดช้าลงเป็นสิง่
สำ�คัญในการลดการเกิดกระดูกงอกได้ นายแพทย์สมเกียรติ

ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ได้กล่าว
เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2557
“มีแรงงานป่วยเป็นโรคกระดูกและกล้ามเนือ้ เช่น ปวดหลัง
ปวดคอ ปีละหนึง่ หมืน่ ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ซึง่ สาเหตุนอกจากตัวพนักงานเอง เช่น การสูบบุหรี่ หรือ
ความอ้วน ยังมีสาเหตุจากสภาพการทำ�งานทีต่ อ้ งออกแรง
มากทำ�ให้มีผลกระทบโดยตรงต่อกล้ามเนื้อและหมอน
รองกระดูก การยกของทีอ่ ยูเ่ หนือศีรษะหรือระดับต่�ำ ทีต่ อ้ ง
ก้มยก และขณะยกมีการเอี้ยวตัวไปมา หรือการยกของ
ในพืน้ ทีไ่ ม่เรียบ หรือพืน้ ทีแ่ คบ ทำ�ให้มผี ลต่อกล้ามเนือ้ และ
เส้นเอ็น เป็นสาเหตุของการปวดหลัง”4 จากข้อมูลทางสถิติ
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ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ จำ�นวนผู้ป่วยนอกแยกตาม
กลุม่ สาเหตุการเจ็บป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2557 พบว่าโรคของ
กล้ า มเนื้ อ รวมทั้ งโครงร่ า งและเนื้ อ เยื่ อ ยึ ด เสริ ม ในปี
พ.ศ. 2548 มีจ�ำ นวน 10,044,728 ราย และเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ผู้ ป่ ว ยรายเดิ ม ยั ง คงอยู่ รวมกั บ ผู้ ป่ ว ยรายใหม่ มี เ พิ่ ม
เข้ามาอีก จึงพบว่ามีผปู้ ว่ ยจำ�นวน 20,454,612 ราย ในปี
พ.ศ. 2557 โดยเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 103.6 ในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา5 วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมครัง้ นี้
เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ของวิถชี วี ติ การทำ�งานของคนไทย
กับความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกงอกที่กระดูกสันหลัง
ระดับเอว

วิถีชีวิตการทำ�งาน

วิถชี วี ติ การทำ�งาน หมายถึง การรับผิดชอบงานใด
งานหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเรียกว่าเป็นอาชีพ ซึ่ง
แตกต่างจากการทำ�กิจกรรมในบ้านทั่วไป โดยเป็นการ
ทำ�งานในลักษณะที่ต้องทำ�ซ้ำ�ๆ แบบเดิมในทุกวันและ
เป็นระยะเวลานานหลายๆ ปี การอยู่ในท่าอิริยาบถใด
อิริยาบถหนึ่งนานๆ ก็ส่งผลให้เกิดโรคกระดูกและข้อ
เสื่อมรวมทั้งการเกิดกระดูกงอกได้1 จากสถิติการสำ�รวจ
ข้อมูลภาวะการทำ�งานของประชากรไทยในไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี พ.ศ. 2558 ของสำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรไทยมีงานทำ�จำ�นวน 38.3
ล้านคน โดยประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม
และการประมงมากทีส่ ดุ ร้อยละ 33.9 รองลงมาคือ อาชีพ
ด้านการผลิตร้อยละ 16.6 อาชีพพนักงานร้านค้า พนักงาน
บริการ ค้าขาย ร้อยละ 15.9 อาชีพด้านทีพ่ กั แรม บริการ
อาหาร ร้อยละ 6.7 อาชีพก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 นอกนั้น
เป็นอาชีพอื่นๆ โดยจำ�นวนชั่วโมงของการทำ�งานต่อ
สัปดาห์ พบว่าทำ�งาน 35-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ
61.4 ทำ�งาน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 22.1
นั่นหมายถึงว่ามีผู้ทำ�งานจำ�นวน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ขึน้ ไปมีรอ้ ยละ 83.56 จากรายงานของ วิวฒ
ั น์ วจนะวิศษิ ฐ
7
และคณะ ได้ศกึ ษาปัจจัยเสีย่ งของการทำ�กิจกรรมบนพืน้
ของคนไทยกับการเกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลัง
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(degenerative spinal disease) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่มีสาเหตุจาก
ภาวะกระดูกสันหลังเสือ่ ม จำ�นวน 65 ราย ในช่วงปี พ.ศ.
2546 ถึงปี พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่มี
ประวัติปวดหลังซึ่งมีจำ�นวนเท่ากัน เก็บข้อมูลประวัติ
ผู้ป่วยจากเวชระเบียน ภาพถ่ายรังสี (X-ray) และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ บนพื้น พบว่ากลุ่ม
ทดลองที่ทำ�กิจกรรมต่างๆ บนพื้นมากกว่า 28 ครั้งต่อ
สัปดาห์ หรือมากกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา
นานกว่า 10 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสันหลัง
ระดับเอวเสื่อมมากกว่ากลุ่มควบคุม 15 เท่า ซึ่งกิจกรรม
เหล่านัน้ คือ การประกอบอาชีพเกษตรกร การปรุงอาหาร
และการนั่งส้วมแบบยองๆ7 ซึ่งจากระยะเวลาของการ
ศึกษามาจนถึงปัจจุบันห่างกัน 10 ปี จากรายงานของ
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ คนไทยปัจจุบันประกอบอาชีพ
เกษตรกรมากที่สุด จำ�นวนชั่วโมงของการทำ�งานตั้งแต่
35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 83.5 และ
เมือ่ เร็วๆ นี้ มีรายงานการศึกษาความชุกของกระดูกงอก
ที่กระดูกสันหลังระดับเอวในคนไทยพบสูงมากถึงร้อยละ
97.23 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าลักษณะวิถีชีวิตการทำ�งาน
ที่ต้องทำ�งานนานๆ ในท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายแบบก้มๆ เงยๆ ที่ซ้ำ�ๆ กัน หรืองานที่ต้องยก
ของหนัก ทำ�ติดต่อเป็นเวลาหลายปีทำ�ให้เกิดการเสื่อม
ของกระดูก กล้ามเนือ้ เนือ้ เยือ่ ยึดเสริม ซึง่ เป็นสาเหตุของ
การเกิดกระดูกงอกตามมาได้1,2,7

กระดูกงอกของกระดูกสันหลัง

“กระดูกงอก (osteophytosis, osteophytes)” คือ
การที่มีเนื้อกระดูกบางส่วนเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของกระดูก
ปกติในกระดูกสันหลัง ทิศทางของกระดูกงอกอาจมีทศิ ทาง
ในแนวขวาง (transverse) หรือในแนวดิง่ (vertical) รูปร่าง
มีหลายลักษณะ ได้แก่ ลักษณะตรง (traction) (รูปที่ 1)
ลักษณะงอ (claw) หรืองอกมาเชือ่ มติดกัน (fusion) (รูปที่ 2)
ซึง่ บริเวณทีเ่ กิดกระดูกงอกมีหลายบริเวณ ได้แก่ ผิวกระดูก
ด้านบน (superior surface of body) ผิวกระดูกด้านล่าง
(inferior surface of body) และบริเวณข้อต่อด้านข้าง
(articular facet) (รูปที่ 2)
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กระดู ก งอกมี ส าเหตุ จ ากการเสื่ อ มสภาพของ
หมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งหมอนรองกระดูกสันหลัง
(intervertebral disc) เป็นกระดูกอ่อนทีอ่ ยูร่ ะหว่าง body

ของกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่ ว นกลางมี น้ำ � เป็ น ส่ ว นประกอบมี ลั ก ษณะคล้ า ยวุ้ น
เรียกว่า nucleus pulposus ส่วนนอกล้อมรอบด้วยกระดูก
อ่อนชนิด fibrocartilage เรียกว่า annulus fibrosus
หมอนรองกระดูกสันหลังเป็นส่วนทีร่ บั น้�ำ หนักของร่างกาย
ทำ�หน้าทีก่ ระจายแรง (absorber) ไปสูก่ ระดูกสันหลัง เมือ่
เพิม่ แรงดันในหมอนรองกระดูกมากขึน้ หรือเป็นระยะเวลา
นานการรับน้�ำ หนักและกระจายแรงทำ�ได้ลดลง ทำ�ให้เกิด
การเสือ่ มสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง ประกอบกับ
เมื่ออายุมากขึ้นมีการลดลงของน้ำ�ที่เป็นส่วนประกอบ
ภายใน ทำ�ให้การรับแรงและกระจายน้ำ�หนักทำ�ได้ไม่ดี
ทำ�ให้แรงส่งผ่านไปสูส่ ว่ นต่างๆ ของกระดูกสันหลังมากกว่า
ปกติ มีผลทำ�ให้เกิดการเสือ่ มของกระดูกสันหลัง (spondylosis) ทัง้ บริเวณ body และ articular facet มากขึน้
ร่างกายมีการปรับสภาพโดยการพยายามสร้างกระดูกขึน้ มา
ไม่ว่าบริเวณข้อต่อหรือส่วนอื่นๆ ของกระดูกสันหลังที่มี
การเคลือ่ นไหว กระดูกทีส่ ร้างขึน้ มานีเ้ รียกว่า กระดูกงอก
ซึ่ ง ภาพถ่ า ยรั ง สี ที่ แ สดงว่ า มี ก ารเสื่ อ มของหมอนรอง
กระดูก คือ การพบกระดูกงอก ถ้าเกิดบริเวณใกล้กบั ราก
ประสาท (spinal nerve root) ก็จะกดทับรากประสาทนัน้
ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการปวด หรือมีอาการชา บริเวณที่ราก
ประสาทนัน้ ไปเลีย้ ง8-11 หรือถ้าไปกดเบียดหลอดเลือดแดง
ใหญ่ที่ช่องท้อง abdominal aorta ซึ่งนำ�เลือดออกจาก
หัวใจไปเลีย้ งอวัยวะภายใน ช่องท้อง อุง้ เชิงกราน และขา
โดยเริ่มที่ระดับ T12 แทงทะลุกระบังลมแล้วทอดตัวอยู่
ด้านหน้าติดกับ body ของกระดูกสันหลังระดับเอว และ
ขนานกับหลอดเลือดดำ�ใหญ่ทมี่ ชี อื่ ว่า inferior vena cava
ซึง่ รับเลือดดำ�จากส่วนล่างของร่างกายเพือ่ กลับเข้าสูห่ วั ใจ
ถ้ามีกระดูกงอกออกมาจากทางด้านหน้าส่วน body ของ
กระดูกสันหลังระดับเอวก็จะเกิดอันตรายต่อหลอดเลือด
ทำ�ให้หลอดเลือดฉีกขาดได้12-14 มีรายงานจากประเทศ
นอร์เวย์ กรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 46 ปี เข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องช่วงบน อาการปวดร้าว
ไปที่บริเวณเอว มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ตัวเย็น
มีเหงื่อออก ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ 6 สัปดาห์ ผู้ป่วย
ทำ�งานบนเรือ ได้ยกกล่องบรรจุปลาแช่แข็งขนาด 10
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รูปที่ 1 กระดูกงอกแบบทิศทางตรง (traction type)
(ลูกศรสีดำ�)

รูปที่ 2 กระดูกงอกแบบโค้งงอ (claw type) (ลูกศรสีด�ำ )
กระดูกงอกแบบเชื่อมติดกัน (fusion type)
(วงกลม)

สาเหตุการเกิดกระดูกงอกของกระดูกสันหลัง

Thai Working Lifestyles and Osteophytes

Chanapa P.

กิโลกรัม เพือ่ ส่งต่อให้พนักงานอีกคน แต่ตอ้ งหยุดทำ�งาน
ก่อนเวลาเนือ่ งจากมีอาการไม่สบาย เกิดอาการปวดแน่นท้อง
และจะปวดท้องมากขึน้ หลังรับประทานอาหาร เมือ่ แพทย์
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์; ซีทสี แกน (computed tomography scan; CT scan) พบว่ามีหลอดเลือดแดงใหญ่
ในช่องท้องโป่งพอง (pseudoaneurysm) และผนังด้านหลัง
ของหลอดเลือดมีรอยฉีก (needle-thin perforation)
และพบมี ก ระดู ก งอกที่ มี ลั ก ษณะแหลมคมขนาดยาว
5 มิลลิเมตร ที่ด้านหน้าบริเวณขอบบนของ body ของ
กระดูกสันหลังระดับ L1 ตรงกับบริเวณที่หลอดเลือด
มีรอยฉีก แพทย์ได้ท�ำ การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดและ รูปที่ 3 แรงดันภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง (intraตัดกระดูกงอกออก12 จากรายงานผูป้ ว่ ยนีแ้ สดงให้เห็นถึง
discal pressure) ในท่าทางต่างๆ กัน (ดัดแปลง
ลักษณะการทำ�งานทีต่ อ้ งยกของหนัก ก้มตัว หรือเอีย้ วตัว
จาก Nachemson)16
ทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมของกระดูกสันหลังและ
เกิดกระดูกงอกได้
จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นความแตกต่างของแรงดัน
ภายในหมอนรองกระดูกในท่าทางที่ต่างกัน พบว่าท่า
วิถีชีวิตของการทำ�งานกับหมอนรองกระดูก นอนหงายมีแรงดันภายในหมอนรองกระดูกน้อยที่สุด
ท่านั่งหลังตรงมีแรงดันต่อหมอนรองกระดูกมากกว่าท่า
เสื่อมและเกิดกระดูกงอก
วิถีชีวิตการทำ�งานหรืออาชีพที่ส่งผลให้เสี่ยงต่อ ยืนตรง และเพิ่มมากขึ้นในท่าก้มตัวยกของโดยเฉพาะ
การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอว ท่านั่งแล้วก้มยกของมีแรงดันในหมอนรองกระดูกมาก
ให้เร็วขึน้ คือ อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการขุดเจาะหรือทำ�งาน ที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมของหมอนรองกระดูก
ในที่มีการสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานาน อาชีพที่ต้อง ขนาดของแรงดันทีก่ ระทำ�ต่อหมอนรองกระดูกในอิรยิ าบถ
ก้มหลังหรือก้มยกของหนักเป็นประจำ� เนื่องจากท่าทาง เบื้องต้น มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการทำ�งานของ
คนไทยในอาชีพต่างๆ ที่ท�ำ ซ้ำ�ๆ เป็นเวลานานหลายปี
ในการทำ�งานต่างๆ มีผลต่อแรงดันในหมอนรองกระดูก
เช่น การทำ�เกษตรกรรม การทำ�นา ทำ�สวน ที่ต้อง
สันหลัง ทำ�ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมและเกิดกระดูกงอก
ก้ ม หลั ง บ่ อ ยๆ หรื อ มี ก ารก้ ม ตั ว ยกของหนั กในท่ า ที่
ตามมา การเสื่อมของหมอนรองกระดูกทำ�ให้ช่องว่าง
ไม่ถูกต้อง แม้กระทั่งการนั่งทำ�งานในท่าก้มตัวนานๆ
ระหว่างกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ส่วนทีเ่ ป็น ในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นปัจจัยส่งเสริมทำ�ให้หมอน
ทางผ่านของรากประสาท (intervertebral foramen, รองกระดู ก เสื่ อ มเร็ ว ขึ้ น และส่ ง ผลให้ เ กิ ด กระดู ก งอก
neural foramen) ที่ไปเลี้ยงร่างกายมีขนาดแคบลง ตามมา
พบภาวะนีบ้ อ่ ยในกลุม่ อายุตงั้ แต่ 50-60 ปีขนึ้ ไป ซึง่ พบใน
กลุม่ ประชากรทีม่ อี าชีพการทำ�งานทีต่ อ้ งมีการเคลือ่ นไหว รายงานการศึกษากระดูกงอกที่กระดูกสันหลัง
ของหลังมาก เช่น งานทีต่ อ้ งก้มหลังบ่อยๆ เป็นเวลานานๆ ระดับเอว
เนื่ อ งจากการนั่ ง และก้ ม ตั ว ทำ �ให้ เ กิ ด แรงดั นในหมอน
มีรายงานจากประเทศอังกฤษ ศึกษากระดูกงอก
รองกระดูกสันหลังระดับเอว (intradiscal pressure of ของกระดูกสันหลังระดับเอวตั้งแต่ระดับ L1 ถึง L5 จาก
ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ในท่าด้านข้างในเพศชายจำ�นวน
lumbar spine) มากกว่าท่าอื่นๆ15 (รูปที่ 3)16
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วิถีชีวิตการทำ�งานคนไทยกับกระดูกงอก

286 ราย อายุเฉลีย่ 65.3 ปี และในเพศหญิงจำ�นวน 299
ราย อายุเฉลีย่ 65.2 ปี ซึง่ เป็นจำ�นวนกระดูก 2,340 ชิน้
พบกระดูกงอกร้อยละ 73 โดยร้อยละ 26 มีการสึกกร่อน
ของขอบ body และร้อยละ 37 มีช่องว่างระหว่างหมอน
รองกระดูกแคบลง10 และอีกรายงานจากประเทศอังกฤษ
ศึกษาความชุกของกระดูกงอกจากภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์
ด้านข้างของกระดูกสันหลังตัง้ แต่ระดับ T4-L5 ในเพศชาย
จำ�นวน 499 ราย อายุเฉลีย่ 63.7 ปี และเพศหญิงจำ�นวน
681 ราย อายุเฉลีย่ 63.3 ปี พบว่าร้อยละ 84 ในเพศชาย
และร้อยละ 74 ในเพศหญิงพบมีกระดูกงอกอย่างน้อย
1 ระดับ โดยพบส่วนใหญ่ที่ระดับ T9-T10 และ L311
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าร้อยละ 40-85 ที่มี
กระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อม (lumbar spondylosis)
พบระดั บ ความสู ง ของหมอนรองกระดูกลดลง และมี
กระดูกงอกร่วมด้วย17 รายงานการศึกษาความเสื่อมของ
กระดูกสันหลังระดับเอวที่ประเทศอินเดีย จากผู้ป่วย
จำ�นวน 109 ราย อายุ 17-80 ปี เป็นเพศชายจำ�นวน
60 ราย มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลัง จากการตรวจ
วินจิ ฉัยด้วยเครือ่ งตรวจเอกซเรย์ดว้ ยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
(magnetic resonance imaging; MRI) พบว่าหมอน
รองกระดูกสันหลังที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังระดับ L4
ต่อกับ L5 มีความเสื่อมมากที่สุดและพบกระดูกงอก
ที่ระดับ L3, L4, L5 และ S118 นอกจากนี้ยังมีรายงาน
จากเกาะฮ่องกง พบความเสื่อมของหมอนรองกระดูก
สันหลังมากที่ระดับ L4 ต่อกับ L5 เช่นกัน19

พัชรินทร์ ชนะพาห์

รายงานการศึกษาความชุกของกระดูกงอกบริเวณ
ของกระดูกสันหลังระดับเอวในคนไทย3 ซึ่งศึกษาจาก
โครงกระดู ก สั น หลั ง ระดั บ เอวที่ ร ะดั บ L1 ถึ ง ระดั บ
L5 จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 180 โครงร่าง อายุเฉลี่ย
63 ปี (15-96 ปี) เป็นเพศชาย จำ�นวน 90 โครงร่าง
จากการศึกษาพบกระดูกงอกในอัตราทีส่ งู มากคือ ร้อยละ
97.2 (จำ�นวน 175 โครงร่าง) พบว่าอายุทพี่ บกระดูกงอก

ต่ำ�สุดคือ อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นเพศหญิง โดยอายุตั้งแต่
36 ปีขนึ้ ไป พบกระดูกงอกทุกราย (ร้อยละ 100) ความชุก
ของกระดูกงอกในแต่ละระดับพบมากที่สุดในระดับ L4,
L5, L1, L2, L3 ร้อยละ 97.2, 95.0, 93.9, 93.3 และ
92.8 ตามลำ�ดับ ในเพศชายพบกระดูกงอกร้อยละ 97.8
(จำ�นวน 88 จาก 90 โครงร่าง) และเพศหญิง ร้อยละ 96.7
(จำ�นวน 87 จาก 90 โครงร่าง) ซึง่ ความชุกของกระดูกงอก
ไม่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างมีนยั สำ�คัญ
บริเวณที่พบกระดูกงอกมากที่สุด คือ superior surface
of body, inferior surface of body และ articular facet
ตามลำ�ดับ โดยพบว่าบริเวณ superior surface of body
พบมากทีส่ ดุ ทีร่ ะดับ L4 ร้อยละ 95.6 (จำ�นวน 172 โครงร่าง)
บริเวณ inferior surface of body พบมากที่สุดที่ระดับ
L5 ร้อยละ 87.7 (จำ�นวน 158 โครงร่าง) และ articular
facet พบมากทีส่ ดุ ทีร่ ะดับ L5 ร้อยละ 64.4 (จำ�นวน 116
โครงร่าง) ซึง่ บริเวณ superior surface of body พบกระดูก
งอกมากที่สุดที่ด้านหน้า พบกระดูกงอกมีทิศทางแบบ
traction มากกว่าแบบ claw และ fusion ในทุกระดับ
โดยชนิด traction พบมากที่สุดที่ระดับ L4 รองลงมา
คือ L5 ส่วนกระดูกงอกชนิด claw และ fusion พบมาก
ทีร่ ะดับ L1 รองลงมาคือ L2 ในรายงานยังพบว่าค่าเฉลีย่
ความยาวของกระดูกงอกยาวที่สุดที่ระดับ L5 (3.47±
2.21 มิลลิเมตร) L4 (2.90±1.92 มิลลิเมตร) และ L3
(2.37±1.57 มิลลิเมตร) ตามลำ�ดับ โดยขนาดความยาว
ของกระดูกงอกมีความยาวมากที่สุดที่ระดับ L5 บริเวณ
ด้ า นหน้ า ของ superior surface of body (28.56
มิลลิเมตร) ระดับ L4 (23.18 มิลลิเมตร) และระดับ L3
(17.72 มิลลิเมตร) ขนาดความยาวเฉลีย่ ของกระดูกงอก
ในเพศชาย มี ค วามยาวมากกว่ า เพศหญิ ง อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทีร่ ะดับ 0.05 และขนาดความยาวของกระดูกงอก
มีความสัมพันธ์กับอายุอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.01
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั นในทางบวก ซึ่ ง หมายถึ ง เมื่ อ
อายุมากขึ้น ขนาดความยาวของกระดูกงอกจะมากขึ้น
จากรายงานการศึกษานี้ทำ�ให้ทราบว่าความเสื่อมของ
หมอนรองกระดู ก เกิ ด ที่ ร ะดั บ L4 ต่ อ L5 มากที่ สุ ด
ซึ่งทำ�ให้พบกระดูกงอกมากที่สุดในทั้งสองระดับนี้
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รายงานการศึกษากระดูกงอกบริเวณกระดูก
สันหลังระดับเอวในคนไทย

Thai Working Lifestyles and Osteophytes

Chanapa P.

ความสัมพันธ์ของอิริยาบถกับแรงที่กระทำ� สรุป
การเคลือ่ นไหวในท่าก้มตัว หรือเอียงลำ�ตัวไป
ต่อหมอนรองกระดูก
จากรายงานวิ จั ย 3 พบกระดู ก งอกมากที่ สุ ด ที่
กระดูกสันหลังระดับ L4 รองลงมาคือ ระดับ L5 และ
ความยาวมากทีส่ ดุ อยูท่ างด้านหน้าของ body ทีร่ ะดับ L5
ซึ่งสัมพันธ์กับรายงานการศึกษาแรงดันภายในหมอน
รองกระดูกสันหลังระดับเอวที่ระดับ L4 ต่อ L5 พบว่า
ในท่าทางการเคลือ่ นไหวต่างๆ ได้แก่ ท่าก้มตัว (flexion)
ท่าแอ่นหลัง (extension) ท่าเอียงตัว (lateral bending)
และท่าเอียงตัวร่วมกับท่าก้มตัว หรือท่าเอียงตัวร่วมกับ
ท่ า แอ่ น หลั ง พบว่ า ท่ า ก้ ม ตั ว มี แ รงดั น ภายในหมอน
รองกระดูกมากทีส่ ดุ และพบว่าท่าเอียงตัวร่วมกับท่าก้มตัว
หรือท่าแอ่นหลัง มีผลต่อการฉีกขาดของ anulus fibrosus
บริเวณด้านหลังและด้านข้าง (postero-lateral) มากทีส่ ดุ 20
มีการศึกษาการเคลื่อนที่ของ nucleus pulposus ของ
หมอนรองกระดูกในการเคลื่อนไหวในท่าเอียงตัว พบว่า
มีการเคลื่อนที่มากในระดับ L3 ต่อกับ L4 ร้อยละ 22.5
และ L4 ต่อกับ L5 ร้อยละ 22.121 ซึ่งการเคลื่อนที่ของ
nucleus pulposus จะเคลื่อนที่ไปด้านตรงข้ามกับ
การเอียงตัวซึง่ มีผลทำ�ให้เกิดแรงดันต่อ annulus fibrosus
ทำ�ให้เกิดการเสื่อมและฉีกขาดได้
การเคลือ่ นไหวของข้อต่อในระดับต่างๆ ของกระดูก
สันหลังระดับเอวในระดับ L4-L5 พบว่ามีการเคลือ่ นไหว
ท่าก้มตัว และท่าเอี้ยวตัว (rotation) มากที่สุด ส่วน
การเคลื่ อ นไหวในท่ า แอ่ น หลั ง เกิ ด ที่ ร ะดั บ L5-S1
มากทีส่ ดุ 22 มีการศึกษาความไม่มนั่ คง (instability) ของ
กระดูกสันหลังระดับ L3 ต่อกับ L4 ระดับ L4 ต่อ L5
และระดับ L5 ต่อ S1 ในผูป้ ว่ ยจำ�นวน 309 ราย เพศชาย
จำ�นวน 199 ราย และเพศหญิงจำ�นวน 110 ราย โดยศึกษา
จากการวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI ในท่าก้มตัว และท่า
แอ่นหลัง พบความไม่มั่นคงเกิดขึ้นมากที่สุดในระดับ L4
ต่อ L5 ระดับ L3 ต่อ L4 และระดับ L5 ต่อ S1 ร้อยละ 16.5,
10.5 และ 7.3 ตามลำ�ดับ23 ซึ่งผลของความไม่มั่นคง
ทำ�ให้เกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและกระดูกงอก
ตามมาในที่สุด
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ด้านข้าง การก้มยกของ ทำ�ให้เกิดแรงดันภายใน
หมอนรองกระดู ก มากกว่ าท่ า อื่น ๆ ซึ่ง ส่ ง ผลให้
หมอนรองกระดูกเสื่อมมากขึ้น จากการที่กระดูก
สันหลังระดับ L4 และ L5 ทำ�การเคลือ่ นไหวในท่านี้
มากกว่าระดับอื่นๆ รวมทังควา
้
มไม่มั่นคงของกระดูก
สั น หลั ง ก็ เ กิ ด ที่ระดั บ นี้ ด้ ว ย มีความสั ม พั น ธ์ กั บ
รายงานวิจัยกระดูกงอกในกระดูกสันหลังระดับเอว
ในคนไทย พบความชุกของการเกิดกระดูกงอกที่
กระดูกสันหลังระดับเอวมากที่สุดที่ระดับ L4 และ
L5 และมีขนาดความยาวมากที่สุดในระดับนี้เชน่ กัน
รวมทั้ ง จากรายงานการศึ ก ษากิ จ กรรมบนพื้ น กั บ
การเสื่ อ มของกระดู ก สั น หลั งร ะดั บ เอวในคนไทย
พบผู้ ที่ มี ก ระดู ก สั น หลั งเ สื่ อ มมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การวิเคราะห์รายงานการวิจัยแล้วสรุป
ได้ว่า ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดกระดูกงอกที่กระดูก
สั น หลั งร ะดั บ เอวมีความเชื่ อ มโยงกั บ วิถีชีวิต
การทำ�งานของคนไทย เนือ่ งจากลักษณะการทำ�งาน
ของคนไทยมีการเคลื่อนไหวแบบก้มหลัง เอียงตัว
หรื อ ก้ ม ยกของในระดั บที่ต่ำ �หรื อ การยกของหนั ก
มีท่าทางอยูใ่ นท่าเดิมนานๆ และซ้�ำ ๆ เป็นระยะเวลา
นาน จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดหมอนรอง
กระดู ก สั น หลั งเ สื่ อ มและเกิ ด กระดู ก งอกในที่สุ ด
ดังนนั้ การส่งเสริมสุขภาพควรให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต้องก้มหลังเป็นเวลานานๆ การบริหาร
ร่างกาย การปฏิบตั ติ นที่ถูกต้องเพือ่ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
ไม่ให้อยูท่ า่ ใดท่าหนึ่งนานเกินไป ควรมีการสนับสนุน
หรือส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักรหรือเครื่อง
ทุ่ น แรงที่ใช้ ใ นภาคเกษตรกรรมให้ ม ากขึ้ น และ
เกษตรกรสามารถซือ้ ได้ในราคาประหยัดเพือ่ มาช่วย
ในการทำ�งาน ในภาคอุตสาหกรรมควรให้ค�ำ แนะนำ�
ส่งเสริมผู้ประกอบการในการจัดหาอุปกรณ์ เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ หรือเครือ่ งมือในการทำ�งาน รวมทัง้ สภาพ
แวดล้อมอื่นๆ ให้เหมาะสมแก่การทำ�งานที่ไม่ทำ�ให้
หลังก้มมากเกินไป รวมทั้งการกำ�หนดระยะเวลา
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วิถีชีวิตการทำ�งานคนไทยกับกระดูกงอก

การพักช่วงขณะทำ�งานให้บ่อยขึ้นเพื่อให้พนักงาน
ปรั บ เปลี่ยนอิริยาบถบ่ อ ยๆ จะเป็ น การป้ อ งกั น
ความเสื่ อ มของหมอนรองกระดู ก ซึ่งเป็ น สาเหตุ
ของการเกิดกระดูกงอกได้
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