แบบเสนอโครงการประชุมวิชาการ
1.หัวข้อจัดประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม”
2.องค์กรผู้จัดการประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.หลักการและเหตุผลของโครงการ
ในปั จจุบนั พฤติกรรมการทางาน และวิถีชวี ิตของคนสมัยใหม่จาเป็ นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็ นระยะเวลานาน ๆ หรือทากิจกรรมต่างๆ ที่
ทาให้มีโอกาสเกิดอาการปวดหลัง ปวดคอ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของการนั่งทางานในท่าที่ผิด เก้าอีท้ ่ไี ม่รองรับกับสรีระของผูใ้ ช้ ความสูงของโต๊ะ จน
เปิ ดสาเหตุให้เกิดอาการปวดคอ ปวดหลัง อยูเ่ ป็ นระยะ ๆ แต่ก็ไม่ได้ทาการรักษาหรือบรรเทาอาการปวดให้หายขาดไปได้อย่างถูกวิธี จนอาจส่งผล
ให้เป็ นออฟฟิ ศซินโดรมชนิดเรือ้ รังในที่สดุ ผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง ขัน้ ปฐมภูมิ สามารถบรรเทาอาการได้ดว้ ยการใช้ยาที่ชว่ ยคลาย
กล้ามเนือ้ หรือยาชนิดอื่นๆ หากได้รบั คาแนะนาและวิธีการรับประทานยาที่ถกู ต้อง ก็สามารถป้องกันอาการป่ วยและลดความเสี่ยงการเกิดโรคอื่นๆ
ได้ในระยะยาว สาหรับผูป้ ่ วยบางรายหากเกิดอาการเรือ้ รังสะสม ก็อาจมีความจาเป็ นต้องทากายภาพร่วมกับการรับประทานยาด้วยเป็ นต้น
อย่างไรก็ตามทางคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แนวทางการปฏิบตั ิท่เี หมาะสมสาหรับผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดคอ

ปวดหลัง

เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเพิม่ พูนความรูเ้ กี่ยวกับ

เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลผูป้ ่ วยขัน้ ปฐมภูมิของเภสัชกรชุมชน

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้เสนอจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขนึ ้ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการกับภาวะปวด
คอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มคี วามรูท้ ่ถี กู ต้องเกี่ยวกับอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
2. เพื่อให้มเี พิ่มความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรมอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้การจ่ายยยาเพื่อรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรมเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
4. เพื่อให้มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการดูแลรักษาอาการปวดต่าง ๆ ในขัน้ ปฐมภูมิท่ถี กู ต้อง
5.เป้ าหมาย
6.วิทยากร

เภสัชกรที่สนใจจานวน 500 ท่าน
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

7.ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.
8.สถานที่

ออนไลน์

9.รูปแบบการประชุม

การบรรยาย

10.หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต

11.รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
12.ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
1. เภสัชกรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดคอ ปวดหลัง เเละออฟฟิ ศซินโดรม
2. เภสัชกรมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางการปฏิบตั ิและดูแลให้คาแนะนาผูท้ ่มี ีอาการปวดคอ ปวดหลัง เเละออฟฟิ ศซินโดรม
3. เภสัชกรมีความรูค้ วามเข้าใจในการจ่ายยาเพื่อรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม รวมถึงข้อบ่งใช้ตา่ งๆ
4. เภสัชกรจ่ายยาในเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ ปวดหลัง ได้อย่างตรงจุด
5. เภสัชกรได้รว่ มแลกเปลี่ยนและซักถามความรู ้ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิท่เี หมาะสมสาหรับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอาการปวด
ต่าง ๆ ในขัน้ ปฐมภูมิท่ถี กู ต้อง
13.งบประมาณโครงการ งบประมาณดาเนินการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. กาหนดการประชุม
เวลา

หัวข้อ

ผูร้ บั ผิดชอบ

13:10 – 13:30 น.

เตรียมตัวก่อนเริ่มงานประชุมวิชาการ

13:30 – 15:00 น.

การบรรยายงานประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย ภาควิชาศัลยศาสตร์

“การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม”

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

15:00 น. เป็ นต้นไป

ทาเเบบทดสอบ

15. เนือ้ หาโดยสังเขป
1. อาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
2. การจัดการอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
3. การรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
3.1.1. การรักษาด้วยยา
3.1.2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา
3.1.3. การปรับพฤติกรรม
4. คาแนะนาและแนวทางในการรักษา

16. ขอบเขตเนือ้ หา
16.1. นิยามของอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
อาการปวดคอ ปวดหลัง และโรคออฟฟิ ศซินโดรมเป็ นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทางาน ที่มีสภาพแวดล้อมในที่ทางานไม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็ นอิรยิ าบถลักษณะท่าทางเช่น การนั่ง การก้ม การยืน การยกของหนัก และการทางานหนักเป็ นเวลานานซึ่งส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนือ้
อักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น คอ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ
16.2. การจัดการกับอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
สาเหตุของโรคนีเ้ กิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่
• ปั จจัยเกือ้ หนุนให้เกิดอาการ (Predisposing factor) ได้แก่ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่า ภาวะกล้ามเนือ้ มีความทนทานต่า
• ปั จจัยกระตุน้ ที่ทาให้เกิดอาการ (Precipitating factor) เป็ นปั จจัยที่พบได้บ่อยที่สดุ แต่แก้ไขยากที่สดุ เพราะเป็ นความเคยชินใน
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะบุคลิกภาพและท่าทางที่ไม่เหมาะสมในขณะทางาน
• ปั จจัยที่ทาให้อาการไม่หายและคงอยู่ตลอด (Perpetuating factor) ได้แก่ ความเครียดทางจิตใจ ภาวะพร่องทางโภชนาการ เช่น
วิตามินบี วิตามินซี โฟลิค แคลเซียม เหล็ก เป็ นต้น
โรคนีม้ ีสาเหตุสาคัญมาจากพฤติกรรมการทางานที่รีบเร่ง ทาให้รา่ งกายต้องแบกรับความตึงเครียด เกิดความอ่อนล้า เพลีย ไม่กระปรีก้ ระเปร่า และ
อาจนาพาไปสู่โรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคเครียด ต้อหิน กรดไหลย้อน กระเพาะปั สสาวะอักเสบ โรคอ้วน และโรคอื่น ๆ โรคออฟฟิ ศซินโดรมที่พบทั่วไป จะ
มีอาการเริ่มจากอาการปวดกล้ามเนือ้ หากปล่อยไว้อาจกลายเป็ นกล้ามเนือ้ อักเสบเรือ้ รัง ปวดเจ็บตามอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งจะมีอาการปวดมากหรือ
น้อยขึน้ อยู่กบั การสะสมโรค โดยอาการที่เป็ นสัญญาณเตือนและพบบ่อย คือ
16.2.1. อาการปวดตึงที่คอ บ่า และไหล่ คนวัยทางานที่ตอ้ งนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ มักมีอาการปวด ตึง บริเวณคอ บ่า
ไหล่ และบริเวณสะบักหลัง บางรายอาจมีอาการปวดเกร็งจนอาจหันคอ ก้มหรือเงยไม่ได้ ดังนัน้ หากมีอาการดังกล่าวควรบาบัด
ด้วยการนวดคลายกล้ามเนือ้ หรือรับประทานยาร่วมด้วย
16.2.2. อาการยกแขนไม่ขึน้ เป็ นอาการต่อเนื่องจากการปวดตึงที่คอ เมื่อมีอาการปวดตึงกล้ามเนือ้ ตัง้ แต่คอ บ่า ไหล่ และร้าว
ลงไปที่แขน จนเป็ นเหตุให้ยกแขนไม่ขึน้ เนื่องจากมีพงั ผืดมาเกาะที่บริเวณสะบักและหัวไหล่นนั้ เอง ควรบาบัดด้วยการไปพบ
แพทย์แผนไทยกดจุดเพื่อทาการสลายพังผืด หรือประคบร้อนให้เลือดไหลเวียน ไปเลีย้ งส่วนที่เป็ นพังผืดแข็งตึงให้อ่อนตัวและ
คลายความปวดลง
16.2.3. มือชา เอ็นอักเสบ นิว้ ล็อค ปั จจุบนั พบว่าในคนวัยทางานมีอาการอักเสบของเส้นเอ็นนิว้ มือมากขึน้ ทัง้ นีม้ ีสาเหตุมาจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ การจับเมาส์ในท่าเดิมนาน ๆ ทาให้กล้ามเนือ้ กดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบ เกิดพังผืดยึดจับ
บริเวณนัน้ จึงทาให้เกิดอาการปวดของปลายประสาทนิว้ ล็อค หรือข้อมือล็อค นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน
ซึ่งต้องเกร็งนิว้ เวลาพิมพ์ขอ้ ความ
ทาให้เกิดอาการเส้นเอ็นอักเสบ
ปวดตามข้อนิว้ ได้
16.2.4. กลุ่มอาการของโรคปวดหลังต่างๆ เช่นอาการปวดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น อาการปวดหลังช่วงล่างที่เกี่ยวกับ
ข้อเข่าเสื่อม หรืออาการปวดหลังเรือ้ รังเป็ นต้น ปวดหลังเรือ้ รัง การนั่งหลังค่อมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือยืนใส่รองเท้าส้นสูง

เป็ นเวลานาน ทาให้กล้ามเนือ้ ต้นคอ สะบัก เกร็งอยู่ตลอดเวลาจนทาให้ปวดร้าวที่หลังเรือ้ รังได้ แม้กระทั่งการยกของหนักเป็ น
ประจาหรือการออกกาลังกายหักโหมเกินไป ก็เป็ นสาเหตุให้ปวดหลังได้เช่นกัน โดยอาจเกิดอาการเคล็ดหรือปวดกล้ามเนือ้
บริเวณหลัง ควรพบแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง
16.2.5. อาการปวดขาและตึงที่ขา เกิดจากการนั่ง เดิน หรือยืนนาน ๆ จนทาให้ปวดตึงกล้ามเนือ้ และเส้น เอ็นทั่วทัง้ ขา บางราย
ปวดร้าวไปที่เข่าและข้อเท้าก็มี ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานอาจทาให้เกิดอาการปวดร้าวและชาลง ไปบริเวณเท้าและปลายนิว้ เท้าได้
16.2.6. ไมเกรนหรือปวดศีรษะเรือ้ รัง คนวัยทางานส่วนใหญ่จะเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รูต้ วั จนทาให้ เกิดอาการปวดศีรษะ
ได้โดยจะรูส้ กึ ปวดบริเวณขมับด้านหน้าศีรษะหรือหลังต้นคอ นั่นคือสัญญาณเตือนถึง สภาวะเสี่ยงต่อการเป็ นโรคไมเกรน
นอกจากนีก้ ารพักผ่อนไม่เพียงพอ ความร้อน และขาดฮอร์โมนบางชนิดก็ เป็ นปั จจัยก่อให้เกิดโรคนีไ้ ด้เช่นกัน
16.3. การรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิ ศซินโดรม
16.3.1. การรักษาโดยใช้ยา
เป็ นแนวการรักษาเพื่อบรรเทาอาการในผูม้ ีอาการขัน้ ปฐมภูมิ เช่น การรับประทานยา ฉีดยา เป็ นต้น
16.3.2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา
แนวการรักษาเพื่อบรรเทาอาการโดยไม่ตอ้ งใช้ยา ขึน้ อยูก่ บั ระยะและความรุนแรงของอาการ แพทย์จะทาการตรวจวินิจฉัยถึง
สาเหตุ อาจมีความจาเป็ นต้องเข้ารับ การนวดบาบัด ฝังเข็ม หรือการผ่าตัด หากมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้ดว้ ยยา
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ การให้การรักษาอาจทาได้ขนึ ้ ในแบบของการผสมผสานด้วยยาและการบาบัดแบบอื่ น ๆ ตามวินจิ ฉัยของแพทย์
16.3.3. การปรับพฤติกรรม
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม ได้แก่ทางานในอิรยิ าบถที่ถกู ต้อง โดยเฉพาะเวลานั่ง รับประทานอาหารให้
ตรงเวลาและครบ 5 หมู่ ออกกาลังกายสม่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียดจากการทางานที่หนักเกินพอดีใช้เวลา
ทางานกับเวลา พักผ่อนให้สมดุลกัน มีการผ่อนคลายในระหว่างการทางาน เช่น การพักสายตาและปรับเปลี่ยนไปทากิจกรรม
อื่นบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดจนเกินไป หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาการจะรุนแรงขึน้ จนถึงขัน้ หมอนรองกระดูกเสื่อม
หรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้
16.4. คาแนะนาและแนวทางการรักษา
เป็ นไปตามแนวทางการรักษาโดยแบ่งแยกตามพฤติกรรมการใช้ชวี ิตประจาวัน ความรุนแรงของอาการ นา้ หนัก เพศ เพื่อให้เป็ นไปในแนวทางการ
รักษาที่ถกู ต้อง ทัง้ การใช้ยา ไม่ใช้ยา และผ่าตัดเพื่อรักษา เป็ นต้น
16.5. ตัวอย่างกรณีศกึ ษาจานวน 5 กรณีศกึ ษา
17. ลิงก์การลงทะเบียนสมัคร: https://medical-leaders-thailand.com/iNovaCPE/
18. สอบถามเพิ่มเติมหรือมีขอ้ สงสัยติดต่อได้ท:ี่ ธนพร thanapron@asec-frontier.com, ชนาภา chanapa@asec-frontier.com
info@medical-leaders-thailand.com หรือ Line Official Account: @mltofficial

