ปวดคอ ปวดหลัง อาการที่ไม่ ควรปล่ อยให้ เป็ นประจา
จะนาไปสู่การอักเสบเรื อ้ รั ง บรรเทาได้ ด้วยการปรับท่ าทางร่ างกาย

บ่อยครัง้ หลังจากการนัง่ ทางานเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง หรื อการใช้ ร่างกายเพื่อการออกกาลังกาย ส่งผลให้ เกิด
อาการปวดต้ นคอและปวดหลัง ซึง่ สาหรับบางคนแล้ วอาการปวดเหล่านี ้เหมือนเป็ นอาการเรื อ้ รังที่เป็ นอยู่วนั หลายคน
สงสัยว่าเกิดการการอักเสบของกล้ ามเนื ้อ การนัง่ ทางานนานเกินไป หรื อยกของหนัก แต่ถ้ามีอาการปวดต้ นคอและหลัง
เรื อ้ รังติดต่อกันเป็ นเดือน ควรหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อเอ็กซเรย์และรับคาปรึกษาก่อนที่อาการเหล่านี ้จะรุนแรงมากขึ ้น
นายแพทย์ เตมีย์ เสถียรราษฎร์ แพทย์ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านกระดูกสันหลัง ศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ในความเป็ นจริ งแล้ วคนทุกเพศทุกวัยสามารถมีอาการ
ปวดต้ นคอและปวดหลังได้ จากกล้ ามเนื ้ออักเสบเกร็ งซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้ งานกล้ ามเนื ้อมัดเดิมซ ้าๆ ในท่าเดิมๆ ร่ วมกับ
ปั จจัยร่ วมอื่นๆ เช่น ความเครี ยด อายุ น ้าหนัก และกรรมพันธุ์ สาหรับผู้ที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง เป็ นประจา นัน่ อาจ
เป็ นสัญญาณเตือนว่าให้ ปรับพฤติกรรมการใช้ ร่างกาย ไม่ควรนัง่ หลังงอ หรื อนัง่ ทางานติดต่อกันนานเกินไป และไม่ควรยก
ของหนัก แต่หากอาการเหล่านี ้เป็ นมากขึ ้นเรื่ อยๆ ควรมาพบแพทย์เพราะอาการปวดนันอาจเป็
้
นโรคทางกระดูกได้
“กระดูกคอ” มีหน้ าที่ในการเคลื่อนไหวคอในทิศทางต่างๆ เช่น ก้ ม เงย หันซ้ ายหันขวา หรื อเอียงคอไปมา เมื่ออายุ
เพิ่มมากขึ ้น รวมทังมี
้ การใช้ งานซ ้าๆของกระดูกคอ จะทาให้ น ้าในหมอนรองกระดูกค่อยๆลดลงทาให้ หมอนรองกระดูกเหี่ยว
แฟบและยุบตัว รับการกระแทกได้ น้อยลง ร่ างกายก็จะค่อยๆ สร้ างหินปูนขึ ้นมาบริ เวณใกล้ ๆ กับหมอนรองกระดูก เพื่อช่วย
ในการกระจายน ้าหนักในบริ เวณกระดูกคอ หินปูนที่เกิดขึ ้นนี ้พบได้ ในผู้สงู อายุเกือบทุกคนเพราะเป็ นกลไกของการเสื่อมที่
เกิดขึ ้นตามอายุซงึ่ อาจจะไม่มีอาการใดๆเลย ในกรณีที่เป็ นมาก หินปูนอาจไปกดเบียดเส้ นประสาทและไขสันหลังบริ เวณคอ
ซึง่ จะทาให้ เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทได้
สาหรับอาการกระดูกคอเสื่อมจะแบ่งได้ เป็ นสองกลุม่ กลุม่ แรกคือที่มีอาการปวดคอจากหมอนรองกระดูกเสื่อมหรื อ
ข้ อต่อหลวม และกลุม่ ที่สองคือกลุม่ ที่มีอาการจากการกดไขสันหลังหรื อเส้ นประสาท ซึง่ จะมีอาการปวดร้ าวจากบริ เวณคอ

ลงไปที่แขน มือ อาจตรวจพบอาการชาและอ่อนแรงลงของกล้ ามเนื ้อในบริ เวณแขนด้ วย อาการปวดที่เกิดขึ ้นมักจะ
เป็ นมากเวลามีการเคลื่อนไหว หันคอ เอี ้ยวคอ ในรายที่มีการกดทับไขสันหลังจะมีอาการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อแขนและขา
ส่งผลให้ การเดินผิดปกติ และอาจมีมือเกร็ งหยิบจับสิ่งของลาบากหรื อเขียนหนังสือไม่ได้ ผู้ที่มีอาการเหล่านี ้ควรไปพบ
แพทย์เพื่อซักประวัติและตรวจร่ างกาย รวมถึง ตรวจเอ็กซเรย์ และการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจภาพถ่ายรังสีคลื่นแม่เหล็ก
(MRI) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ ามเนื ้อ (EMG)
แม้ วา่ ภาวะกระดูกคอเสื่อมจะเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ปวดคอได้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วอาการปวดคอจากการปวด
กล้ ามเนื ้อพบได้ บ่อยกว่ามาก ดังนันการดู
้
แลตัวเองในเบื ้องต้ นเพื่อบรรเทาอาการปวดจึงทาได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บางอย่างในชีวิตประจาวัน เช่น ปรับท่าทางในการนัง่ ทางาน ไม่นอนหมอนสูงเกินไป หลีกเลี่ยงการยกของหนัก และหา
กิจกรรมเพื่อลดความเครี ยดของจิตใจเพราะความเครี ยดก็ทาให้ กล้ ามเนื ้อเกร็ งได้ บ่อย หากมีเวลาให้ ทากายภาพบาบัดร่ วม
ด้ วย เช่น การประคบร้ อน อัลตราซาวด์ การบีบนวด ก็ช่วยได้ แต่ถ้ารักษาในเบื ้องต้ นแล้ วไม่ดีขึ ้นควรปรึกษาแพทย์
ข้ อแนะนาสาหรับผู้ที่มีอาการปวดคอและหลัง ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ ของการใช้ ร่างกายในชีวิตประจาวัน
เช่น ไม่ควรนัง่ ก้ มทางานหรื อแหงนคอบ่อยๆ นัง่ หลับสัปปะหงก ท่านัง่ ที่ถกู ต้ องต้ องนัง่ ตัวตรงโดยมองจากทางด้ านข้ างแนวหู
จะตรงกับกระดูกสะโพก ไม่ควรนัง่ ทางานติดต่อกันนานเกินไป (ควรลุกยืนหรื อเดิน 5-10 นาที ทุกๆ 1 ชัว่ โมง) ปรับ
สิ่งแวดล้ อมในที่ทางานหรื องานให้ เหมาะสม เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ควรปรับระดับให้ ได้ ความสูงที่พอดีและไม่เอนพนักมากเกินไป
เก้ าอี ้ที่นงั่ ทางานควรจะมีพนักพิงสูงถึงท้ ายทอยเพื่อที่เวลานัง่ ทางานจะสามารถพิงได้ ถงึ ศีรษะ จะช่วยลดการเกร็ งของ
กล้ ามเนื ้อหลังและคอ นอกจากนันควรหาเวลาไปออกก
้
าลังกาย เช่น เต้ นแอโรบิค เดิน ขี่จกั รยาน รามวยจีน ลีลาศ
(ยกเว้ นท่าที่สะบัดคอ) ว่ายน ้า (หลักเลี่ยงท่ากบ) และมีท่าบริ หารที่ควรทาเป็ นประจาคือ การยืดกล้ ามเนื ้อเพื่อลดอาการ
ปวดเกร็ งโดยถ้ าต้ องการยืดกล้ ามเนื ้อคอด้ านขวาให้ นงั่ ทับมือขวาแล้ วใช้ มือซ้ ายวางที่บริ เวณหูขวา จากนันใช้
้ มือซ้ ายกด
ศีรษะให้ เข้ ามาชิดไหล่ซ้ายให้ มากที่สดุ ค้ างไว้ 20 วินาทีแล้ วทาซ ้าข้ างละ 10-20 ครัง้ โดยควรทาวันละ 2 รอบเช้ าเย็นหรื อ
ก่อนนอน การยืดกล้ ามเนื ้อหลังส่วนล่างให้ นอนหงายแล้ วทาท่ากอดเข่าให้ เข่าชิดอกให้ มากที่สดุ ค้ างไว้ 20 วินาทีโดยทาที
ละข้ างสลับกันวันละ 20 รอบก่อนนอน และการออกกาลังกายเพื่อช่วยลดอาการปวดหลังอีกท่าที่สาคัญคือการฝึ กความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อท้ องแต่การยกตัวในท่าซิตอัพตามปกติมกั ทาให้ ปวดหลังเพิ่มขึ ้น เราจึงแนะนาให้ บริ หารในท่านอนตัง้
เข่าเป็ นมุมฉากแบบซิตอัพแต่ไม่ต้องยกตัวให้ ยกแต่ก้นสูงจากที่นอนประมาณ 5 เซนติเมตรแล้ วค้ างไว้ ครึ่งถึงหนึง่ นาทีแล้ ว
พักและทาซ ้าวันละประมาณ 20 รอบ เมื่อทาเป็ นประจาก็จะสามารถลดอาการปวดหลังได้ ในระยะยาว
น.ส.อาธร สิทธิสาร
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ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
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