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โรคปวดหลังส่วนล่าง 
โรคปวดหลังส่วนล่างเป็นอาการป่วยทั่วไปในฮ่องกง ผลวิจัยทางการแพทย์ระบุว่าประมาณร้อยละ 

80 ของช่วงอายุผู้ใหญ่ประสบกับโรคปวดหลังส่วนล่างอย่างน้อยหน่ึงครั้งในชีวิต 

มีหลายสาเหตุที่ท าให้เป็นโรคปวดหลังส่วนล่าง แต่สาเหตุหลักคือการเกร็งหลัง ท่าที่ไม่ดี 

และปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเส่ือมสภาพ 

วิธีรักษาโรคปวดหลังส่วนล่างคือเรียนรู้วิธีปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในลกัษณะและท่วงท่าที่ถูกต้อง 

สร้างนิสัยการบริหารร่างกายที่เหมาะสมและสม่ าเสมอ 

และรู้จักจัดการตัวเองและดูแลสุขภาพของตัวเอง 

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นภาพรวมของโรคปวดหลังส่วนล่างและวิธีจัดการ 
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1. โรคปวดหลงัสว่นลา่งคอือะไร 

กระดูกสันหลังของมนุษย์ (สันหลัง) ไล่จากคอลงไปที่กระดูกเชิงกราน ประกอบไปด้วย 5 

ส่วนที่สร้างจากกระดูกสันหลัง: กระดูกสันหลังคอ; กระดูกหลังตอนบน; กระดกูหลัง, 

กระดูกสันหลังส่วนคอ กระดูกสันหลังก้นกบในหลังส่วนล่าง 

กระดูกสันหลังเช่ือมกันด้วยเอ็นยึดและกล้ามเน้ือ ข้อต่อกระดูกสันหลัง 

และหมอนรองกระดูกสันหลัง 

หมอนรองกระดูกสันหลังท าหน้าที่เป็นหมอนรองเพ่ือรองรับแรงดันที่ส่งผ่านมาจากกระดูสันหลัง 

กระดูกสันหลังครอบคลุมและป้องกันไขสันหลังและประสาทสันหลัง 

กระดูกสันหลังรองรับศีรษะและเช่ือมกับแขนขา 

มีกล้ามเน้ือและเอ็นกลา้มเน้ือจ านวนมากที่เช่ือมกับสันหลัง 

กล้ามเน้ือมัดลกึท าให้สันหลังอยู่ในต าแหน่งที่ดีและรองรับล าตัว 

ขณะที่กล้ามเน้ือซูเปอร์ฟิเชียลให้ก าลังในการเคลื่อนไหว 

ปกติแล้ว โรคปวดหลังส่วนล่างหมายถึงอาการปวดในเนื้อเยื่อบริเวณเอวและกระเบนเหน็บ 

เช่นกล้ามเน้ือ เอ็นกล้ามเนื้อ หมอนรองกระดูกสันหลัง และข้อต่อกระดูกสันหลัง 

อาการปวดจะแผก่ระจายไปที่แก้มก้นและหลังของน่อง 

โรคปวดหลังส่วนล่างแตกต่างจากเส้นประสาทไซอาติก 

มันไม่ลุกลามลงไปที่เท้าเหมื่อนกับอาการปวดที่เส้นประสาทไซอาติก  

 

2. โรคปวดหลงัสว่นลา่งเกดิขึ้นไดอ้ยา่งไร 

ปกติแล้ว 

ผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่างในวันกลางคนและวัยรุ่นเกิดจากการเกรงและการใช้ท่าที่ไม่ดี 

ขณะที่อาการปวดหลังในวัยชราเกิดจากการเส่ือมของหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อต่อกระดูกสั

นหลังที่ทรุดโทรม  

ปัจจัยต่อไปนี้มีโอกาสเพ่ิมความเส่ียงที่จะเกิดโรคปวดหลังส่วนล่าง: 

 สูบบุหรี่  

 โรคอ้วน  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Low Back Pain / Thai  
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 

 ไม่บริหารร่างกาย  

 นั่งหรือนอนเป็นเวลานาน  

 ต้องเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนเป็นเวลานานตรงล าตัว  

 ท่าการท างานที่ไม่เหมาะสม  

 การท างานในท่าเดิมหรือก้มเวลาท างานเป็นระยะเวลานาน 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Low Back Pain / Thai  
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

3. วิธปีอ้งกันโรคปวดหลงัส่วนลา่ง 

อยู่ในท่าที่เหมาะสมเวลาท างานและเวลาท ากิจกรรมประจ าวัน บริหารร่างกายเป็นประจ า 

และรับประทานอาหารในปริมาณที่สมดุลเป็นวิธีป้องกันโรคปวดหลังส่วนล่าง 

ใสใ่จทา่ทางของรา่งกาย 

หลีกเลี่ยงการท างานในทา่สุดโต่งหรือในท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน  

รกัษาทว่งทา่นัง่ทีด่ ี

นั่งหลังให้ตรง อย่าเอนไปข้างหลังเลยพนักเก้าอี้ จากมุมมองด้านข้าง หู หัวไหล่ 

และสะโพกควรอยู่ในแนวเดียวกันต้ังแต่หัวจรดเท้า ค่อย ๆ 

ดึงกล้ามเนื้อส่วนท้องเพ่ือรองรับการหนุนหลัง ปรับความสูงของเก้าอี้ 

วางเท้าให้ราบลงบนพ้ืนและงอเข้าและสะโพก 90 องศา คุณควรมองตรงไปข้างหน้า 

หลีกเลี่ยงที่จะก้มคอไปข้างหน้าหรือเอนคอไปด้านข้าง 

รักษาอาศาความโค้งธรรมชาติของสันหลังสามท่า ได้แก่ โค้งเว้าของบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ 

กระดูกหลังและโค้งคอนเวกซ์บริเวณช่องอก 

คุณสามารถวางหมอนขนาดเล็กบนช่วงเว้าหลังส่วนล่าง เปลี่ยนท่าและขยับคอและหลังเป็นพัก ๆ 

รกัษาทา่ยนืตัง้ตรง 

เงยศีรษะขึ้นและมองไปข้างหน้า รักษาหัวไหลใ่นระดับแนวนอน 

ยกหน้าอกขึ้นและออกไปข้างหน้า ค่อย ๆ เกรงกล้ามเน้ือส่วนท้องของคุณ 

ต้องคอยรักษาส่วนโค้งธรรมชาติของสันหลัง (กระดูกสันหลังส่วนคอ, ช่องอก และกระดูกหลัง) 

ที่รวมเป็นโค้งรูปตัวเอวของสันหลัง เมื่อมองจากด้านข้าง เส้นแนวนอนควรไลจ่ากหู ลงมาหัวไหล่ 

มาที่หลังของเข่าและด้านหน้าของข้อเท้า ระวังไมใ่ห้งอหลังส่วนล่างไปข้างหลังมากเกินไป 

หากคุณต้องยืนเป็นเวลานาน ค่อย ๆ เกรงกล้ามเน้ือส่วนท้องเพ่ือปรับการรับน้ าหนักของสันหลัง 

ปล่อยน้ าหนักหนึ่งในเท้าข้างหนึ่งของคุณบนเก้าอี้เต้ีนหรือช้ันบันใดขั้นแรก 

และผ่อนคลายกล้ามเน้ือสะโพก เข่าและหลังส่วนล่างเล็กน้อย เปลี่ยนขา้งเป็นพัก ๆ 

เพ่ือให้อีกข้างของร่างกายได้พัก ขณะที่ล้างหน้าหรือแปรงฟันในห้องน้ า ยืนตัวให้ตรง 

ย่อตัวเล็กน้อยโดยเข่าและสะโพกของขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า 
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วางมือข้างหนึ่งไว้บนอา่งล้างหน้าเพ่ือช่วยรองรับน้ าหนัก 

รูท้า่ทีถ่กูตอ้งในการยกและเคลือ่นยา้ยของหนกั  

ก่อนที่คุณจะยกของหนัก โปรดวางแผนล่วงหน้า 

ตรวจดูน้ าหนักของส่ิงของและก าหนดเส้นทางและวิธีที่จะใช้ในการบรรลุภารกิจ 

ในการหยิบส่ิงของที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเอว ให้ยนืกางขาใกลก้ับสิ่งของและยืนให้มั่น 

ย่อเข่าลงขา้งหนึ่งและยืดหลังให้ตรง หยิบส่ิงของและเกรงกล้ามเน้ือส่วนท้อง 

ใช้กล้ามเน้ือขาเพ่ือยกส่ิงของ ยืดเข่าให้ตรงและยืดหลังให้ตรง อย่าบิดเอว 

ถือส่ิงของใกล้กบัล าตัวและในระดับเอว ในกรณที่คณุต้องหยิบส่ิงของที่อยู่เหนือศีรษะ 

ใช้เก้าอี้รองเทา้เพ่ือให้คณุอยู่ในระดับเดียวกัน หลกีเลี่ยงที่จะยืดหลังมากเกนิไป 

เมื่อต้องผลักส่ิงของหนัก 

ให้เอนตัวไปข้างหน้าด้วยการงอเข่าเลก็น้อยและใช้น้ าหนักตัวเพ่ือผลักส่ิงของ 

หลีกเลี่ยงที่จะผลักส่ิงของหนัก คุณควรหาคนช่วยถา้คุณต้องการแบกส่ิงของหนักมาก    

ออกก าลงักายเปน็ประจ า 

* ข้อมูลในหมวดนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น 

คุณควรปรึกษาแพทย์หรือแพทย์ผู้เช่ียวชาญของคุณเร่ืองอาการที่คุณมี 

แทนที่จะหวังพ่ึงข้อมูลที่อธิบายในบทความ 

ออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ิมพละก าลัง ความยืดหยุน่ และความแข็งแกร่งของกล้ามเน้ือ 

เอ็นกล้ามเน้ือ และเอ็นยึด และช่วยรองรับสันหลัง 

ออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย อย่าหักโหมมากเกินไป 

ออกก าลังกายตามวิธีที่ถกูต้อง อย่าเปลี่ยนวิธีหรือคดิวิธีขึ้นมาเอง  
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4. สาเหตุของโรคปวดหลงัส่วนลา่งคอือะไร 

โรคปวดหลังส่วนล่างมีหลายสาเหตุ ส่วนมาก สาเหตุไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง 

แต่เกิดจากกล้ามเน้ือฉีกขาดและท่าทางที่มันผิดปกติ 

โรคปวดหลังส่วนล่างในคนอายุมากเกิดจากสภวะเส่ือมโทรมของสันหลัง 

หากคุณไม่มีปัญหากับเอน็กล้ามเน้ือ ขอ้ต่อ 

หรือเส้นประสาทของหลังส่วนล่างและอาการปวดยงัไม่หาย ต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุ: 

 เมือ่คุณรู้สึกปวดหลัง คุณจะเกรงกล้ามเน้ือและเอ็นกล้ามเน้ือ ท าให้เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ 

กล้ามเน้ือของคุณหดตัวมากเกินไปและเกรงมาเกินไป หลังของคุณจะแข็งทื่อ 

การเคลื่อนไหวใด ๆ เมื่อกล้ามเน้ือเกรงจะท าให้เกิดอาการปวดเมื่อขดักันกับกล้ามเน้ือ 

กล้ามเน้ือหดตัวเพ่ิมการกดดันกับข้อต่อและหมอนรองที่อาจเพ่ิมอาการปวดกบัหลังของคุ

ณ   

 หากคุณไมข่ยับหลัง กลา้มเน้ือหลังของคุณจะอ่อนแอและอ่อนล้าและหดเกรง็ได้ง่าย  

 เน่ืองจากระบบประสาทส่งสัญญาณอาการปวดไปทีส่มองซ้ าไปซ้ ามา 

คุณรู้สึกไดถ้ึงอาการปวดแม้จะมีแรงกระตุ้นจากภายนอกเพียงเล็กน้อย  

 ปัจจัยทางจิตวิทยา: อาการซึมเศร้า, ความรู้สึกด้านลบ (เช่น รู้สึกไร้ประโยชน์) 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แย่ (ที่ท างาน ในครอบครัว หรือชีวิตสังคม) 

สามารถเพ่ิมอาการปวดของคุณ 

บางคนที่เป็นโรคปวดหลังส่วนล่างอาจรู้สึกวิตกกังวลเพราะพวกเขาไม่รู้สาเหตุของโรค 

ความจริงแล้ว อาการปวดหลังที่ไม่ระบุสาเหตุไม่ได้หมายความว่าคณุมีปัญหาด้านสุขภาพร้ายแรง 

เหมือนกับการปวดศีรษะไม่ได้หมายความวา่ศีรษะของคุณได้รบับาดเจบ็ 

เราควรเน้นไปที่วิธีจัดการอาการปวดอย่างถกูต้องแทนที่จะกังวลว่าอาการปวดเป็นอาการเจ็บป่วย

ร้ายแรง ความวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุจะเพ่ิมอาการปวด 

 

5. โรคปวดหลงัสว่นลา่งมอีาการอะไรบา้ง 

ผู้ป่วยที่มีโรคปวดหลังส่วนล่างอาจมอีาการต่อไปนี:้ 

 ความตึงตัวของกล้ามเน้ือหลังส่วนล่างและการระบมเมื่อเคลื่อนไหว  
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 การระบมของกล้ามเน้ือส่วนหลังและอาการปวดหลงัยืนหรือนั่งเป็นระยะเวลานาน  

 อาการชา ออ่นแอ หรือปวดที่ขาหรือรอบแก้มก้น 
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6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัโรคปวดหลังสว่นลา่งอยา่งไร 

โดยทั่วไป 

แพทย์สามารถวินิจฉัยสาเหตุของโรคปวดหลังส่วนล่างตามประวัติการรักษาของผู้ป่วยและผลการ

ตรวจทางกายภาพ บางครั้ง แพทย์จะใช้เอกซเรย์ เอมอาร์ไอ (เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า) 

และซีทีสแกนเพ่ือประเมินความเส่ือมโทรมของหมอนรองและและข้อต่อ 

ความกวา้งของโพรงกระดูกสันหลังและสถานะของไขสันหลังและเส้นประสาทสันหลัง 

 

7. มวีิธรีักษาโรคปวดหลงัส่วนลา่งอยา่งไร 

โรคปวดหลังส่วนใหญ่มาจากการเคลือ่นไหวมากเกนิไป เป็นเวลานาน หรือไม่เหมาะสม 

สภาวะดังกล่าวจะบรรเทาลงหากได้พักผอ่นสองสามวัน ลดกิจกรรมทางกายภาพที่รุนแรง 

และบริหารร่างกายอย่างเหมาะสมเพ่ือเคลื่อนไหวหลังและเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลัง 

ร้อยละ 80 ของคนที่เป็นโรคดังกล่าวจะกลับมาหายในอีกหนึ่งเดือน 

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 80 

ของคนที่มีอาการน้ีมีอายุระหว่าง 20 และ 40 ป ี

การออกก าลังกายอย่างเหมาะสมและเป็นประจ าช่วยบรรเทาอาการปวด 

วิธีรักษาโรคปวดหลังส่วนล่างประกอบไปด้วยการรบัประทานยา กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบดั 

และการผ่าตัด 

กายภาพบ าบัดประกอบไปด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ การใช้ความร้อน 

 การดึงกระดกูสันหลังเอว หัตถการบ าบัดและการบ าบัดด้วยมือ การฝังเข็ม การแก้ไขท่าทาง 

และการบ าบดัด้วยกายบรหิาร การบ าบัดเหล่านี้ช่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 

บรรเทาอาการปวดเพ่ือให้สามารถท าการบ าบัดในระยะสุดท้าย  

กายภาพบ าบัดอย่างต่อเน่ืองประกอบไปด้วยการฝกึท่วงท่าและการทรงตัว 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวหลังและขา กิจกรรมผ่อนคลายร่างกาย 

กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนท้องและกล้ามเน้ือขา 

วิธีดังกล่าวช่วยรักษาคุณสมบัติทางชีวภาพทั่วไปของหลังส่วนล่างและหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่ผิดป

กติต่อระบบประสาท 
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การผ่าตัดเป็นวิธีที่แนะน าเมื่ออาการยังไม่หายหรือเมื่อมีการกดทับเส้นประสาทรุนแรง 

ภาวะไม่มั่นคงหรือผิดรูปของข้อกระดกูสันหลัง 

การกดทบัเส้นประสาทรุนแรงน าไปสู่กล้ามเน้ือออ่นแรง อาการตึงต่อเน่ือง 

สูญเสียการควบคุมของล าไส้หรือกระเพาะปัสสาวะ 

การผ่าตัดช่วยให้ที่ให้ไขสันหลังและเส้นประสาทได้พักฟ้ืน แก้ไขและเช่ือมส่วนต่าง ๆ 

ของสันหลังที่ไม่มัน่คงเพ่ือปรับปรุงการรองรับและแก้ไขสันหลังที่ผิดรูป 
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8. โรคปวดหลงัสว่นลา่งมอีาการแทรกซอ้นอะไรบา้ง 

โดยปกติ โรคปวดหลังส่วนล่างจะไม่มีอาการแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม 

คนที่เป็นโรคปวดหลังส่วนล่างควรรับรู้เรื่องต่อไปนี้: 

1. เส้นประสาทไซอาติกเน่ืองจากมีการกดทบัเส้นประสาทสันหลังที่เกิดจากหมอนรองกระดูก

สันหลังผิดรูป เมื่ออาการต่าง ๆ เช่นกล้ามเน้ือออ่นแรง สูญเสียการควบคุมของล าไส้ 

ปัสสาวะคั่ง อาการปวดต่อเน่ืองและอาการตึงถึงแม้จะเข้ารับกายภาพบ าบัดที่เพียงพอ 

ต้องมีการผ่าตัดเพ่ือผ่อนคลายเส้นประสาท  

2. โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบเนื่องจากวัยชรา 

การเส่ือมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อต่อสันหลังที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุ

น าไปสู่การท าให้โพรงกระดูกสันหลังแคบลง 

ที่เพ่ิมแรงกดดันกับเส้นประสาทสันหลังในระดับของการกดทบั อาการต่าง ๆ 

มักเกิดเมื่อผู้ป่วยเดินหรือยืนเป็นเวลานาน อาการต่าง ๆ 

ประกอบไปด้วยอาการปวดตรงกระดูกหลัง แขนและขาส่วนล่างอ่อนแรงหรือตึง 

ขาอ่อนลา้ง่าย ผูป้่วยต้องนั่งลงซักระยะหนึ่งเพ่ือบรรเทาความอึดอัด อย่างไรก็ตาม 

อาการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นอกีครั้งเมื่อผู้ป่วยกลับมาเดนิหรือยืนเป็นเวลานาน 

โดยเฉพาะเมื่อเดินลงเขา ในระยะเร่ิมต้นของอาการดังกล่าว 

ผู้ป่วยไม่เพียงแต่เดินหรือยืนไม่ได้เป็นระยะเวลานาน ในระยะสุดท้าย 

เมื่อเส้นประสาทได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกดทับอย่างต่อเน่ือง 

ผู้ป่วยจะเจ็บปวดกับอาการอ่อนแรงและตึงของกล้ามเน้ือ 

หรือแม้กระทั่งการสูญเสียการควบคุมสันหลัง ปัสสาวะคั่ง ฯลฯ  เมื่อถึงเวลานาน 

ผู้ป่วยต้องท าการผ่าตัดเพ่ือผ่อนคลายเส้นประสาทและสร้างพ้ืนที่เพ่ิมเติมให้กับโพรงกระดู

กสันหลัง  

3. ไข้หวัดที่ไม่ทราบสาเหตุ สูญเสียน้ าหนักรุนแรง เบื่ออาหาร หรือปญัหาที่อวัยวะ 

เมื่อเกิดอาการใดเหล่านี้ ให้ขอค าปรึกษาทางการแพทย์ทันทีเพ่ือตรวจหาสาเหตุ 

และตรวจสอบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นโรคเน้ืองอก ติดเช้ือ หรือโรคของอวยัวะภายใน  

 

9. มวีิธดีแูลผูป้ว่ยโรคปวดหลงัสว่นลา่งอยา่งไร 

คุณอาจคิดวา่การพักผอ่นและไม่ท ากิจกรรมจะบรรเทาโรคปวดหลังส่วนล่าง เป็นความคิดที่ผิด 
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วิธีดังกล่าวจะท าให้อาการแย่ลง 

การไม่เคลือ่นไหวน าไปสู่การสูญเสียความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเน้ือและข้อต่อ

ที่ท าให้เกิดอาการปวดเมือ่ขยับร่างกาย วิธีนี้เป็นวงจรอุบาท ดังนั้น 

คุณควรกลับไปท ากิจกรรมทันที  

นอกจากกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด คณุสามารถมีส่วนร่วทในกิจกรรมประจ าวัน 

แค่ใส่ใจที่จะอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องและท าตามความสามารถของคณุ 

คุณสามารถมีส่วนร่วมในงานบ้านประจ าวัน กิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรมทางกายภาพและการท างานปกติ 

การเคลื่อนไหวทุกประเภทเป็นการเพ่ิมความยืดหยุน่และความแข็งแรงขอเอน็กล้ามเน้ือ ขอ้ต่อ 

และกล้ามเน้ือและรองรับสันหลัง 

คุณสามารถบรรเทาความตึงเครียดและความคิดที่ใช้สมาธิมากเกินไปและสร้างความมั่นใจด้วยกา

รมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ผู้ป่วยบางรายกลัววา่การท ากิจกรรมจะเพ่ิมอาการปวด 

พวกเขาเลยหวังว่าจะบรรเทาอาการปวดดว้ยการรับประทานยาหรือนวดกลา้มเน้ือ ความจริงแล้ว 

เมื่อผู้ป่วยกลับไปท ากิจกรรมเป็นครั้งแรก 

กล้ามเน้ือต้องปรับสภาพให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของเอ็นกล้ามเน้ือและขอ้ต่อในลักษณะต่าง ๆ 

จึงอาจเพ่ิมความปวดช่ัวคราว อยา่งไรก็ตาม เมื่อรา่งกายมีความแข็งแรงมากขึ้น 

ปํญหาของวงจรอบุาทจะหายไปและอาการปวดจะค่อย ๆ ลดน้อยลง 

หากคุณหวังเพียงที่จะรักษาด้วยการบ าบดัไม่เคลือ่นที่ (เช่นรับประทานยา 

กระแสไฟฟ้าในการบ าบดัรักษาโรค การดึงกระดูกสันหลังเอว การนวดร่างกาย) 

และเพิกเฉยความส าคัญของการท าให้ร่างกายของคุณแข็งแรง 

คุณจะกลายเป็นคนที่ติดการบ าบัดไม่เคลื่อนที่มากเกินไป วิธีดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ 

โรคปวดหลังส่วนล่างเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่คุณท าความรู้จักกับร่างกาย นิสัย 

และสภาวะหลังส่วนล่างของคุณมากกว่านี้ 

คุณควรรับมือกับปัญหาในทางบวกเพ่ือให้หายจากโรคดังกล่าว 
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