ออฟฟิ ศ ซินโดรม (Office Syndrome)
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คุณเคยมีปัญหาอย่างนีหรื อไม่ ทีวัน ๆ หนึงได้ แต่นงทํ
ั างานโดยทีไม่คอ่ ยได้ เปลียนอริยาบถ
หรื อไม่คอ่ ยได้ลุกเดินไปไหนมาไหนและมักจะมีอาการปวดหัวตา ปวดหลัง ปวดไหล่อยูเ่ ป็ นประจํา
ซึงอาการปวดเมือยต่าง ๆ เหล่านี หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็ นเรื องเล็กน้ อย จึงไม่คอ่ ยได้ ใส่ใจที
จะแก้ ไขอย่างจริ งจัง กว่าจะรู้ ตัวร่างกายก็เข้ าสูอ่ าการเจ็บป่ วยมากแล้ว เพราะถูกเล่นงานจากภัยร้ าย
ใกล้ ตวั อันเกิดจากการทํางาน ทีเรียกว่า ออฟฟิ ศ ซินโดรม (Office Syndrome)
ออฟฟิ ศ ซินโดรม เป็ นกลุ่มอาการทีพบได้ บอ่ ยในผู้ทีต้องทํางานในสํานักงาน จึงมักถูกเรียก
รวม ๆ ว่า “ออฟฟิ ศ ซินโดรม” สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้ อมในทีทํางานไม่เหมาะสม มี
พฤติกรรมหรื ออริ ยาบถในการทํางานทีไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นนังหลังงอโดยไม่พงิ พนักเก้ าอี นังทํางาน
ท่าเดิมนาน ๆ ไม่มกี ารเคลือนไหวร่างกายหรื อทํางานต่อเนืองเป็ นเวลานาน ๆ ไม่เพียงแต่อริ ยาบถ
ของคนทํางานไม่เหมาะสมเท่านัน ยังรวมถึงสภาพโต๊ ะ เก้ าอีทีนังทํางานก็ เป็ นปั จจัยทีสําคัญด้วย
เช่น โต๊ ะทํางานทีไม่เป็ นระเบียบ ทําให้ ต้องเอือมต้องคว้ าหยิบสิงของ โต๊ ะทีสูงหรื อตําเกินไป เก้ าอีที
ไม่มีพนักพิงหลังชนิดทีรองรับแผ่นหลัง เป็ นต้น นอกจากนียังรวมไปถึงความเครี ยดจากการทํางาน
ด้ วย เมือร่ างกายเกิด ปั ญหาของสภาวะทีผิดสมดุลหรื อมีการใช้ งานแบบ Overload จนร่างกายทนรับ
สภาวะนันไม่ไหว จะทําให้ เกิดอาการปวดกล้ ามเนือคอ หลัง ไหล่ ปวดขมับ ปวดศีรษะ ปวดเบ้าตา
โดยเฉพาะผู้ทต้ี องทํางานหน้ าจอคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลานาน ๆ จะทําให้ มีปัญหาทางด้านสายตา เช่น
ตาแห้ ง นําตาไหล ระคายเคืองตา ตามัว ปรับภาพได้ ช้าลง มีการอักเสบของเส้ นเอ็น รวมทังมีพงั ผืด
หนา ทําให้ เกิดอาการชาบริ เวณข้ อนิวและข้ อมือ เมือเป็ นนานๆ อาการจะทวีความรุ นแรงขึน ถ้ ามีการ
เกร็ งของกล้ามเนือคอ บ่า ไหล่ สะสมเป็ นเวลานาน ๆ จะทําให้ เลือดไปเลียงสมองได้ ลดลงเป็ นผลให้
เกิดโรคอืนตามมามากมาย หรื อมีอาการปวดศีรษะรุนแรง กระดูกสันหลังเคลือนหรื อกล้ามเนือทีเกร็ ง
มาก ๆ อาจกดทับกระดูกสันหลังทําให้ เส้ นประสาทที เป็ นตัวควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเกิดการ
การรวนขึน
การดูแลรักษาโรคนี ส่วนใหญ่เป็ นการรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้ปวด Paracetamol การนวด
การประคบร้อน-เย็น การฝังเข็ม เป็ นต้น แต่การรัก ษาเหล่านี ไม่ได้เป็ นการรักษาทีต้นเหตุ วิธีทีดีทสุี ด
คือ จะต้องแก้ไขทีสาเหตุ ปรับเปลี ยนการใช้ร่างกายอย่างถูกสุ ขลักษณะและหาทางป้ องกัน ซึ งสามารถ
ทําได้ง่าย ๆ ดังนี

1. เริ มต้นจากการจัดสภาพภายในห้องทํา งานให้ถูกสุ ขลักษณะ ได้แก่ จัดแสงไฟให้เหมาะสม
โต๊ะทํางาน เก้าอีต้องได้สัดส่ วนกับร่ างกาย กรณีทีเป็ นโต๊ะคอมพิวเตอร์ควรเลือกระดับพอดีกบั ข้อศอก
เพือให้สามารถกดแป้ นคียบ์ อร์ดได้ถนัด ควรมีทีรองรับข้อมือไม่ให้กระดกข้อมือซํา ๆ ส่วนเก้าอีควรมี
พนักพิงทีสามารถรองรับศีร ษะได้ดว้ ย จอคอมพิวเตอร์ควรเป็ น แบบ LCD แบน เนื องจากทําให้เพ่ง
สายตาและปวดศีร ษะน้อ ยกว่า จอแบบ CRT ซึ งเป็ นลัก ษณะโค้ง มน ควรปรั บแสงสว่ า งหน้า จอ
คอมพิวเตอร์ให้มากประมาณแสงสว่างภายในห้องและปรับหน้าจอให้ตากว่
ํ าระดับสายตา นอกจากนี
โต๊ะทํางานก็ควรจัดให้เป็ นระเบียบ เพือสะดวกต่อการเคลื อนไหวในการหยิบสิ งของต่างๆ
2. ปรับพฤติกรรมระหว่างทํางาน จัดอริ ยาบถและสมดุลโครงสร้างให้เหมาะสม เช่น การ
ทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ ควรพักสายตาเป็ นระยะทุก 20 นาที ไม่นังทํางานในท่าเดิมนาน ๆ
ให้เปลียนอริ ยาบถ ลุกเดินยืดเส้นยืดสาย ทุก ½ – 1 ชัวโมง อย่านังหลังงอ หลีกเลียงการสวมรองเท้า
ส้นสู งมาก ๆ หรื อหิ วกระเป๋ าทีหนักเกินไป
3. ออกกํา ลังกายแบบง่าย ๆ ในท่าต่าง ๆ เช่น บริ หารข้อมือด้วยท่ากํามะเหงก การยืดเหยียด
กล้ามเนือ ด้วยการบิดขีเกียจ สําหรับผูท้ ไม่
ี ได้เดินบ่อย ๆ ควรฝึ กท่าออกกําลังกล้า มเนื อหลังให้แข็งแรง
วันละ 2 – 3 นาที โดยให้นอนควําลงกับพืน แขนทังสองข้างวางข้างตัว ครังแรกให้เงยหน้า คาง คอ
และยกอกขึนให้พน้ จากพืนสัก 3 - 4 ครัง ต่อมายกขาทังสองข้างขึน โดยให้หัวเข่าเหยียดตรง ทําเช่นนี
3 – 4 ครังเช่นกัน เมือทําได้ดีแล้วให้ยกอกและยกขาขึนจากพืนพร้อม ๆ กัน
4. ถ้างานหนักเกินไปต้องหาเวลาพักผ่อนบ้าง รักษาอารมณ์และผ่อนคลายความเครี ยด เช่น
อ่านหนังสื อเรื องทีเบาสมอง ดูหนัง ร้องเพลง ฟังเพลงหรื อเทียวพักผ่อ นบ้างตามสมควร
การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิต เพราะการทํางานคือการใช้เวลาส่ วนใหญ่ในช่วงชีวติ มากกว่า
สิ งใด ๆ แต่ตอ้ งไม่ลืมทีจะทํางานด้วยหัวใจและด้วยสมองทีมีสติ การทําแบบบ้างานจนไม่ลืมหูลืมตา
ย่อมไม่ใช่ทางเลือกทีดีสําหรับชีวิต เพราะนันหมายถึง การทําร้ายตนเอง จนในทีสุ ดโรคภัย ไข้เจ็บจะ
มารุ มเร้า ทําให้หมดโอกาสทีจะทํางานต่อ ดังนัน การป้ องกัน จึงเป็ นวิธีที ดี ทีสุ ด ที จะช่ วยลดความ
เสี ยงจากมหันตภัยใกล้ตวั จากการทํางาน
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