
ออฟฟศซินโดรม โรครายของคนทํางาน 
พ.ต.ท.สุรศักดิ์ จิระพรชัย  

นักกายภาพบําบัด 

  

 

“สาเหตุหลักๆ ก็เกิดจากทํางาน ทั้งทํางานหนัก ทํางานหักโหม ใชชีวิต มีไลฟสไตลที่ไมเหมาะสม นั่งเดินหรือ

เคลื่อนไหวรางกายดวยทาทางอิริยาบถที่ไมถูกตอง ที่เห็นชัด อยางการนั่งหลังคอมทํางานหนาคอมพิวเตอร”  

 

                บอยครั้งเวลานั่งทํางานหนาคอมพิวเตอร คุณคงเคยรูสึกปวดเกร็งบริเวณกลามเนื้อบาและหลัง 

จริงอยู การขยับเนื้อตัว ปรับเปลี่ยนทานั่งอิริยาบถ หรือลุกเดิน อาจชวยบรรเทาอาการปวดลงได แตรูหรือไม 

นี่คือสัญญาณเตือนของภาวะที่เรียกวา ออฟฟศซินโดรม ยิ่งคุณตองทํางานเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมาก

เทาไหร ภาวะนี้ก็พรอมที่จะโจมตีคุณทุกเมื่อ 

 

ออฟฟศซินโดรมคืออะไร? ทําไมโรคนี้ถึงฮิตในกลุมคนทํางาน? ผูที่จะมาใหคําตอบกับเราในฉบับนี้ คือ พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ จิระพรชัย นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งทานเลาวา  

“โรคหรือภาวะออฟฟศซินโดรม ชื่อก็บอกอยูแลวครับ คือภาวะที่มักเกิดกับคนทํางานตามออฟฟศ ไมวาจะเปน

บริษัทเล็ก บริษัทใหญ หางราน สํานักงาน หรือแมแตคนทมี่ทํางานอยูที่บาน เพียงแควาคนๆ นั้นทํางานหรือใช

ชีวิต นั่ง เดิน เคลื่อนไหวรางกายในทาทางอิริยาบถที่ไมถูกลักษณะ ผิดทาที่เหมาะที่ควร บอยครั้ง เปน

เวลานานๆ โดยอยูในทาเดิมหลายช่ัวโมง ซึ่งทาทางลักษณะเหลานี้จะทําใหคนๆ นั้นมีอาการปวดเมื่อยลาตรง

กลามเนื้อ จะรูสึกเกร็งเหมือนกลามเนื้อถูกดึงรั้ง ที่นากลัวคือ นานวันเขาจากอาการแคปวดกลามเนื้อ อาจ

กลายเปนกลามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ปวดเจ็บตามอวัยวะตางๆ ไมวาจะเปนแขนขา ขอมือ ไหล หลัง ซึ่งปวดมาก

หรือปวดนอยก็แลวแตการสะสมของโรค ขณะที่บางรายอาจจะมีอาการอื่นรวมดวย เชน สายตาพรามัว ตาแหง 

ระคายเคือง ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน เปนตน บางรายที่มีอาการรุนแรงมากๆ ก็อาจทําใหมีอาการหมอนรอง

กระดูกเคลื่อน หรือเกิดกระดูกทับเสนประสาท ยิ่งหากตองทํางานในอิริยาบถที่ไมเหมาะสมนานวันเขา อาการ

จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น จนบางรายปวดทรมานจนตองมาโรงพยาบาล เพื่อทําการรักษากายภาพบําบัด”  

 

ตนตอของอาการปวด 

“สวนใหญคนที่มาปรึกษาแพทย อาการแรกๆ ที่พบ ก็จะมาดวยอาการปวดหลัง รองมาคือปวดบริเวณคอและ

ไหล ตามดวยอาการปวดศีรษะ ซึ่งเมื่อเราดูประวัติคนไขเหลานี้ สวนใหญจะสัมพันธกับภาวะออฟฟศซินโดรม 

คือเปนคนทํางานคอนขางเยอะ และดูจากสถิติ คนเหลานี้ก็มักจะมีอายุไมเยอะ หลายคนยังเปนคนหนุมคนสาว 

อายุประมาณ 18 - 30 ป โดยสาเหตุหลักๆ ก็เกิดจากทํางาน ทั้งทํางานหนัก ทํางานหักโหม ใชชีวิต มีไลฟสไตล

ที่ไมเหมาะสม นั่งเดินหรือเคลื่อนไหวรางกายดวยทาทางอิริยาบถที่ไมถูกตอง ที่เห็นชัด อยางการนั่งหลังคอม

ทํางานหนาคอมพิวเตอร หรือบางคนน่ังๆ อยู ตัวจากที่นั่งตรงหลังพิงเบาะ ก็คอยๆ ไถลตัวลงมา กลายเปนนั่ง



เอนจนเกือบจะกลายเปนนอน (หัวเราะ) พวกนี้เจอเยอะครับ เปนกันหลายคน ทําจนความเคยชิน จนลืม

ตระหนักไปวานั่นเปนการทํารายตัวเองทางออม  

 

...บางคนก็ติดนิสัยนั่งบิดตัว เอี้ยวตัวขณะใชงานคอมพิวเตอร เกิดจากความเคยชินก็สวนหนึ่ง สภาพแวดลอม

ในออฟฟศก็สวนหนึ่ง เห็นไดจากหลายบริษัทมักจัดโตะเกาอี้ของพนักงานเขามุมกับเสา เนื่องจากปลั๊กไฟสวน

ใหญจะติดอยูตามเสา ตามมุมหอง เปนอยางนี้กันเยอะ ฉะนั้นคอมพิวเตอรแทนที่จะตั้งตรงหนา กลายเปนวา

ตั้งเอียงเขาหาตัว เนื่องจากความยาวของสายไฟไมพอ ทําใหเราตองนั่งในลักษณะเอี้ยวตัวตามจอคอมพิวเตอร

ไปดวย หรือหันเฉพาะหนาและลําตัวสวนบนไปเทานั้น ทั้งบางคนยังติดนิสัยกมคอยื่นหนาเขาไปใกลหนาจอ 

และนั่งในทาเหลานี้นานๆ ไมคอยจะลุกเดินไปไหน ไหนจะตองพิมพงาน ใชหูหนีบโทรศัพทกับบาเวลาพูดคุย 

หรือหยิบจับเอกสารตางๆ อิริยาบถทาทางในแตละวันจึงผิดเพี้ยน จึงไมแปลกที่จะทําใหรูสึกปวดเมื่อยลา

บริเวณกลามเนื้อโดยเฉพาะชวงหลัง นานวันเขาก็กลายเปนปญหา ทําใหกลามเนื้อขาดสมดุล ยิ่งหากนั่งผิดทา

อยูอยางนั้น มากเขา..มากเขา ก็ยิ่งทําใหปวดถี่ ปวดมาก ไมมีทีทาวาจะหาย ดังนั้นสภาพโตะทํางานจึงเปน

ปจจัยสําคัญ หากจัดไดไมถูกตอง เกาอี้ไมมีพนักพิง หรือมีแตเอนเอียงเพราะรับน้ําหนักเยอะ พวกนี้ก็ทําใหเกิด

ภาวะออฟฟศซินโดรมไดครับ  

 

...ขณะที่บางคนเวลาพิมพคียบอรด ตัวคียบอรดอาจไมมีตัวรองรับขอมือ ก็ทําใหอิริยาบถในการกระดกขอมือ

ขึ้นลงผิดเพี้ยน เมื่อทําเปนเวลานาน ซ้ําๆ ทําทั้งวัน ก็สงผลใหเกิดการปวดเมื่อยลาบริเวณขอมือ คนที่เปนมากๆ 

ก็อาจเกิดการอักเสบบริเวณเสนเอ็น หรือทําใหเกิดภาวะพังผืดหนา จนทําใหนิ้วมือและขอมือมีอาการชา  

...นอกจากนี้ยังรวมถึงปญหาความเครียดดวย ซึ่งพบไดเยอะในกลุมคนทํางาน รอยคนเจอสักแปดสิบคน ดังนั้น 

ปจจัยที่กอใหเกิดโรคนี้ในคนทํางานก็มีอยู 3 สาเหตุใหญๆ คือ ฮอรโมน ความเครียด และอิริยาบถทาทาง

นั่นเอง” 

 

อาการสังเกต      

“โดยสวนใหญ ภาวะออฟฟศซินโดรมสามารถสังเกตไดจากอาการเริ่มตน ที่รูสึกไดชัดคือ การปวดเกร็งตึง

บริเวณกลามเนื้อบาและไหล แรกๆ คนกลุมนี้จะรูสึกปวดเมื่อยลาบริเวณกลามเนื้อ เหมือนมีของหนักๆ กดทับ

ที่บาทั้งสองขาง จากนั้นหากทนนั่งทํางานตอไปโดยไมเปลี่ยนอิริยาบถ จะทําใหเกิดการปวดเกร็งไปที่ทายทอย

และลุกลามเปนการปวดขมับและการปวดศีรษะตามมา แตสวนใหญมักจะไมมีอาการอื่นรวมดวย เปนเพียง

อาการปวดกลามเนื้อเปนสวนใหญ จนอาการปวดสะสมมากเขากลายเปนเรื้อรัง หากยังฝนทํางานหรือทําทา

ดวยอิริยาบถที่ไมเหมาะสม จากที่เคยแคปวดกลามเนื้อ ก็อาจมีอาการอื่นตามมา เชน ชาบริเวณทอนแขน ปวด

ทองมวน ปวดรางกายทอนลาง เนื่องจากน้ําหนักที่กดลงจากการนั่ง เกิดอาการนิ้วล็อกซึ่งมักเกิดจากการพิมพ

คียบอรดเปนเวลานาน บางคนมีอาการตาพรามัว ตาลาย ตาแหง ระคายเคือง เนื่องจากทํางานหนาจอ

คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ทําใหการกระพริบตานอย และการเพงสายตาที่หนาจอยังทําใหตองกลอกตาไปมา

ตลอดเวลา สงผลใหกลามเนื้อตาตองทํางานมากขึ้น ทําใหปวดตา 



...ขณะที่บางรายอาการปวดอาจลามไปถึงตนขา ทําใหขาชาหรือทําใหกลามเนื้อตึง ทีนี้หากยังทนกับความ

เจ็บปวดนี้ตอไปเรื่อยๆ โดยไมแกไข กลามเนื้อที่ตึงอาจจะไปดึงรั้งกระดูก ทําใหสงผลตอโครงสรางของรางกาย

ในระยะยาว กลายเปนปญหาที่คนไขตองมาทําการรักษาดวยกายภาพบําบัด” 

การรักษา  

“หลักๆ ก็แบงเปน 2 แนวทาง  

หนึ่งคือ รักษาที่สาเหตุ สามารถทําไดทั้งแบบผาตัดและไมผาตัด และ 

สอง การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ เชน การรับประทานยา การฉีดยา แตทั้งนี้ คนที่ตองทํางานในออฟฟศ และ

มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ตลอดจนอาการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน ปวดศีรษะหรือไมเกรน หากแกไขที่ปลายเหตุ

ดวยการรับประทานยา อาการอาจจะหายแบบชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็จะกลับมาเปนอีก ก็ตอง

รับประทานยาอีก วนเวียนอยูเชนนี้ไมจบ และที่แยกวานั้นก็คือ ยาที่รับประทานจะเขาไปสะสมในรางกาย 

ทําลายตับและสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาวได  

 

...การที่จะทําใหหายจากอาการปวดอยางถาวรนั้น จึงควรเปนการรักษาที่สาเหตุของปญหา ใหสภาพของ

กระดูกและขอ กลามเนื้อและเสนประสาทคืนสูสภาวะปกติ เพื่อเปนการปองกันไมใหกลับมาเกิดอาการปวดอกี 

ซึ่งสวนใหญเปนการรักษาในเชิงปองกันที่สาเหตุ รวมทั้งการออกกําลังกายเพิ่มเติม อาจเปนการวิ่งเหยาะๆ ก็ได 

อยางนอยก็ทําใหไดแกวงแขนแกวงขา เปนการกระตุนและผอนคลายกลามเนื้อที่ดี”  

 

เทคนิคยืดคลายกลามเนื้อ        

“สําหรับคนทํางานถารูสึกวามีอาการปวดหลัง ปวดบริเวณบาและไหล วิธีบรรเทาอาการปวดสามารถทําไดดวย

ทาบริหารยืดกลามเนื้อ ซึ่งจริงๆ มีหลายทา แตไมตองแนะนําเยอะ จริงๆ เอาแคทาเดียวพอ ทําใหได ทําใหชิน

ก็ชวยไดเยอะแลว ที่ยกตัวอยางคือ ทาบริหารยืดกลามเนื้อตนคอ เปนทาที่ชวยลดอาการปวดหลัง โดยเริ่มจาก

ขยับตัวนั่งใหเต็มเกาอี้ ใหหลังพิงชิดกับผนัก จากนั้นกมหนาลงชาๆ โดยไมตองฝน ใหคางชิดคอ กมไดแคไหนก็

แคนั้น อยาเกร็ง แลววางมือทั้งสองขางบนศีรษะ นับ 1 - 8 แลวเอามือออก หายใจเขาลึกๆ พรอมกับเงยหนา

ขึ้นอยางชาๆ กลับสูทาเดิม ทําซ้ําๆ อยางนี้ทุกวัน วันละสี่หาครั้งก็สามารถชวยบรรเทาอาการปวดตรงบริเวณ

ดังกลาวไดมาก  

 

...แตหากมีอาการปวดบริเวณกลามเนื้อหัวไหล สามารถบรรเทาไดโดยการยกไหลขึ้นไปจนสุด แลวเกร็งคางไว

ประมาณ 10 วินาที แลวกดไหลลงไปใหสุด แลวเกร็งคางไวอีก 10 วินาที ทําอยางนี้ซ้ําๆ ทุกวัน วันละ 4 – 5 

ครั้ง และถาตองการบริหารกลามเนื้อดานหนาอก และแกปญหาไหลหอ ใหลุกขึ้นยืน จากนั้นนํามือประสานกัน

ดานหลัง คอยๆ ยกข้ึนมาจนถึงระดับที่เรารูสึกวาตึงประมาณ 10 วินาที 

 

...สําหรับคนที่ปวดชวงกลามเนื้อสะบัก กลามเนื้อสะโพก เหมาะกับคนที่มีปญหาปวดบริเวณสะโพก ชาลงเทา 

ชาลงขา วิธีบรรเทาสามารถทําไดโดยการเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งไปยังหนาอกอีกขาง สมมติเหยียดแขนขวา 



ก็ใหเหยียดออกไปโดยผาหนาอกดานซาย แลวใชแขนซายกดลงบนแขนขวาใหรูสึกตึง แลวทําสลับอยางนี้อีก 5 

– 10 ครั้ง สวนคนที่ปวดบริเวณกลามเนื้อขา ก็ใหใชวิธีเหยียดขา โดยเหยียดขาขางใดขางหนึ่งออกมา แลวยอ

เขาอีกขางใหตึง แลวทําสลับอยางนี้อีก 5 – 10 ครั้งเชนกัน” 

 

การนวดผอนคลาย  

“นอกจากบรรเทาอาการปวดดวยวิธีนี้ ยังสามารถบรรเทาอาการปวดดวยวิธีนวดผอนคลายกลามเนื้อ อยาง

การนวดตนคอเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ สามารถทําไดดวยตนเอง โดยเริ่มจากประสานนิ้วมือทั้งสองขางเขาหา

กัน เหลือนิ้วหัวแมมือไว จากนั้นกมศีรษะเล็กนอย ออมมือขามศีรษะไปยังตนคอ ใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางกด

ลงไปตรงบริเวณเสนขางกระดูกคอ หรือลองไลกดทีละนอยหาดูวาบริเวณใดที่ปวด จากนั้นใหทิ้งน้ําหนักลงทีห่วั

แมมือ กดจุดลงไปพอประมาณ คอยๆ ไลไปตามแนวเสนขางกระดูกคอ ชาๆ ไตขึ้นและลง ประมาณ 5 – 10 

ครั้ง ทําอยางนี้ทุกวัน วันละ 3 – 4 ครั้ง ประมาณ 5 นาที 

...การออกกําลังกายกลามเนื้อดวยการยืดเหยียดน้ีใชเวลาไมมาก ไมตองเตรียมตัว เตรียมเสื้อผารองเทาหรือ

ตองเดินทางไปฟตเนส หรือสถานที่ออกกําลังกายใดๆ แคพื้นที่ขางเตียงในยามที่ตื่นเชาโดยยังไมตองลางหนา

แปรงฟนก็ทําได หรือจะเปนยามเที่ยงหลังรับประทานอาหารแลวครูใหญ กอนจะเริ่มงานในชวงบาย เพื่อลด

อาการปวดเกร็งกลามเนื้อที่กรํางานมาตลอดเชาก็ยังได”  

 

คําแนะนํา  

“หลักๆ ก็เปนการจัดสภาพแวดลอมภายในที่ทํางานใหเหมาะสม วางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย อยาทํา

ใหบนโตะรกมากไป เพื่อจะไดหยิบจับขาวของตางๆ ที่ตองการไดสะดวก โดยไมตองฝนทาทางรางกายตนเอง

มากเกินไป ตําแหนงจอคอมพิวเตอรก็ควรตั้งใหตรงตัว วางหนาจอหันมาตรงหนา เพื่อจะไดพิมพงานทํางานได

ถนัด และไมควรจองจอคอมพิวเตอรนานเกินไป พอรูสึกวาตาพรา มัว ตาลาย หรือปวดลูกตา ก็ผอนสายตา

บาง มองที่อื่นบาง หรือลุกเปลี่ยนไปทําอยางอื่นบาง และควรพักสายตาเปนระยะ อยางนอยทุกๆ 20 นาที 

พยายามหลับตาสักพัก ทุกๆ 1 ช่ัวโมง พรอมทั้งจัดจอภาพคอมพิวเตอรใหต่ํากวาระดับสายตา 15 องศาเพื่อ

ชวยลดอาการปวดตา 

 

...ขณะเดียวกัน การเลือกโตะทํางานก็ตองเลือกโตะทํางานที่มีระดับพอดีกับขอศอก เพื่อใหสามารถกดพิมพ

คียบอรดไดอยางถนัด สวนตัวแปนคียบอรดก็ควรมีที่รองรับขอมือไมใหเกิดการกระดกขอมือซ้ําๆ เกาอี้ก็ควร

ปรับใหตรง และปรับลักษณะทานั่งใหเหมาะสม ควรนั่งใหหลังตรงหรือหลังชิดกับผนักพิง พอรูสึกวาตัวไถลลง

มาก็พยายามปรับตัวขึ้นมา อยานั่งคอม และลุกออกไปเดินยืดเสนยืดสายบางจนเกินไป เวลายกของก็ยกให

ถูกตอง ถูกทาทาง ทายกที่ดี มุมจุดหมุนและน้ําหนักควรอยูใกลกัน พยายามใหหลังตรงตลอด เพราะมิเชนนั้น

ชวงลางจะเกิดอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนได  

 



...รวมทั้งหาเวลาออกกําลังกายเปนประจํา จะไดชวยใหกลามเนื้อไมตึง อยางไรก็ดี หากปรับอิริยาบถ นวดผอน

คลาย และออกกําลังกายแลวยังไมหายปวดลากลามเนื้อ ควรรีบพบแพทยเพื่อตรวจรักษา” 
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ตําแหนง  นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลตํารวจ  
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