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บทคัดย่อ/Abstract 

        ในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท างานอยู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
ใช้ชีวิตท่ีต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถออกก าลังกายขาดการเคลื่อนไหวหรือการยืดกล้ามเนื้อ  
ด้วยสภาพการท างานและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  วันละ 
หลาย ๆ ชั่วโมง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน จึงท าให้ร่างกายเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือท่ี
เรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกถือเป็นศาสตร์ท่ีน่าสนใจโดยมี
การรักษาแบบไม่ใช้ยาหรือการผ่าตัดแต่อย่างใดและยังเป็นท่ียอมรับในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรป 
อเมริกา  ออสเตรเลีย   แต่เนื่องจากในประเทศไทยถือว่าเป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงใหม่และคน
ไทยยังไม่ค่อยรู้จักการรักษาแบบไคโรแพรคติกมากนัก   โดยบทความนี้จึงน าเสนอความส าคัญของ
ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบใหม่ไคโรแพรคติก เพื่อต่อยอดให้คนส่วนใหญ่ท่ียังไม่รู้จักแพทย์ทางนี้
ได้ทราบถึงความส าคัญและเทคนิคท่ีหลากหลายท่ีใช้ในการรักษาอาการผิดปกติของกระดูก ตลอดจน
ช่วยฟื้นฟูกลไกการท างานของร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติ 

ค ำส ำคัญ/Keyword : ไคโรแพรคติก  โรคออฟฟิศซินโดรม ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบใหม่ 
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บทน ำ/Introduction 

        ไคโรแพรคติก  (Chiropractic) ถือเป็นศาสตร์วิชาการแพทย์แขนงหนึ่งของการดูแลสุขภาพท่ี
ค านึงถึงความสมดุลของกระดูกสันหลังโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาและความสมบูรณ์ของ
โครงสร้าง ไปจนถึงการรักษาฟื้นฟูโครงสร้างท่ีน าไปสู่สุขภาพท่ีดีโดยรวม ถ้าหากโครงสร้างของกระดูก
สันหลังและระบบกล้ามเน้ือผิดปกติ จะท าให้ระบบประสาทต่าง ๆ ไม่สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งส่งผลกระทบถึงระบบการท างานท้ังหมดของร่างกาย  ศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติกเป็น
ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกท่ีได้รับการยอมรับอย่างสูงเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตร์
การแพทย์ไคโรแพรคติกเริ่มต้นครั้งแรกในเมือง Davenport รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 
ค.ศ.1895 หรือ พ.ศ. 2438 โดย Dr.D.D.Palmer เป็นผู้คิดค้นและริเริ่ม โดยได้รับการพัฒนามาจาก
ศิลปะปรัชญา และวิทยาศาสตร์  ซึ่งค าว่าไคโรแพรคติก (Chiropractic) เป็นภาษากรีกมีรากฐานมา
จากค าว่า Cheir และ Praktikas เมื่อน ามาผสมกันจะมีความหมายว่า การรักษาด้วยมือ หลังจากนั้น
ได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เป็นท่ียอมรับกว่า 80-90 ประเทศท่ัวโลก และสมาคมแพทย์
ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทยเองก็เป็นท่ียอมรับจากสมาพันธ์ไคโรแพรคติกโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งใน
ประเทศไทยมีแพทย์ด้านไคโรแพรคติก ท่ีมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องราว ๆ 40  คน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 60,000 คน ประเทศแคนาดา 6,000 คน และอีกกว่า 90,000 คนจากท่ัวโลก  
(สมำคมกำรแพทย์ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย ,2020) (1) 
         ศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติก  ให้ความสนใจกับส่วนส าคัญของร่างกาย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ  
กระดูกสันหลัง (Spine)  ระบบประสาท (Nervous System)  ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย 
(Structure) และโภชนาการด้านอาหาร วิตามิน (Nutrition)  ดังนั้นการท างานภายในร่างกายของ
มนุษย์ถือเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งของสุขภาพ และนั่นก็คือความเกี่ยวข้องระหว่างระบบประสาทท่ี
เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีสุดในการควบคุมการท างานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ด้วยหลักปรัชญาทาง
การแพทย์ของไคโรแพรคติก คือการมองท่ีร่างกายเป็นหลักเพราะร่างกายมีประสิทธิภาพในการรักษา
ตัวเอง และควบคุมการท างานได้อย่างเต็มท่ี (ดร.โอ๊ต บูรณำ ,2550) (2)     
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         นอกจากนี้สมาคมการแพทย์ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย  (Thailand Chiropractic 
Association) เปิดเผยถึงการรักษาด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกว่า ไคโรแพรคติก เป็นศาสตร์ทาง
การแพทย์ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน ส าหรับในประเทศไทยนั้นไคโรแพรคติก
ถือว่าเป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงใหม่ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดการการเรียนการสอน
แพทย์ศาสตร์นี้มาก่อน ท้ังท่ีจริงแล้วศาสตร์ไคโรแพรคติกเข้ามาในประเทศไทยราว ๆ 10 - 15 ปีก่อน 
โดยเริ่มจากไคโรแพรคเตอร์ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทย จนขณะนี้จากการ
ผลักดันของกลุ่มนักไคโรแพรคเตอร์ ท าให้กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรอง ใบประกอบโรคศิลปะ
แก่ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติก (พี อำร์ เน็ตเวิร์ค ,2010) (3) 
         ส าหรับแนวทางการรักษานั้น  แพทย์ไคโรแพรคติกจะน าเทคนิคการบ าบัดข้อกระดูก  
(Therapy) และการฟื้นฟูกล้ามเนื้อท่ีมีปัญหามาใช้ในการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการ ปรับ เพื่อท าให้
กระดูกสันหลังขยับได้ปกติและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องอาศัยยาและการผ่าตัด ซึ่ง
นับว่าเป็นวิธีการรักษาแบบ Non-Invasive หรือ การรักษาท่ีไม่รุกรานไปใต้ผิวหนัง มีความปลอดภัย
และสามารถเชื่อถือได้ตามท่ีได้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ท่ีเข้ารับ
การรักษาโดยศาสตร์ทางการแพทย์แขนงนี้จะเป็นผู้ท่ีมีอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม ท่ีนั่งท างานใน
ส านักงานตลอดเวลาหรือผู้ท่ียืนนาน ๆ จึงส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตาม
อวัยวะต่าง ๆ อาทิ คอ บ่า ไหล่ หลัง และแขน  
วัตถุประสงค์ของบทควำมนี้ 
1. เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบใหม่ไคโรแพรคติก   
2. เพื่อเผยแพร่ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติกคืออะไร และสามารถช่วยรักษา
โรคออฟฟิศซินโดรมได้หรือไม่  
ค ำจ ำกัดควำมหรือนิยำมศัพท์เฉพำะ 
         ศำสตร์ไคโรแพรคติก (Chiropractic) : การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย 
การบ าบัด และส่งเสริมสุขภาพของร่างกายเฉพาะในส่วนของกระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อท่ีเกี่ยวข้อง
โดย ไม่มีการใช้ยาหรือการผ่าตัด (พระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ ,2557) (4) 
        สรีรวิทยำ (Physiology) : ศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับหน้าท่ีและการท างานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้น ตลอดจนกลไกของการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบประสาท  
ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  เป็นต้น (คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ ,2015) (5) 
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        ออฟฟิศซินโดรม (Office  Syndrome) : กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด อัน
เนื่องมาจากรูปแบบการท างานเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง (โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 
,2563) (6) 
        ระบบประสำท (Nervous System) : ระบบท่ีควบคุมการท าหน้าท่ีของทุกระบบในร่างกาย  
ให้สามารถท างานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจาก
ภายนอก (กัญญรัตน์ สมหวังพรเจริญ ,2019) (7) 
        ใบประกอบโรคศิลปะ (License to practice medicine) : ใบอนุญาตในการประกอบ
วิชาชีพท่ีกระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค 
การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ,2552) (8) 
 
ออฟฟิศซินโดรม (Office  Syndrome) 
         จากการวิจัยในทวีปยุโรป พบว่าคนส่วนใหญ่อาจเป็นโรคจากการท างานหรือท่ีเรียกว่า โรค
ออฟฟิศซินโดรม (Office  Syndrome) พบบ่อยท่ีสุดของวัยท างานท้ังเพศหญิงและเพศชาย โดยมีการ
รวบรวม 75,165 คน จากท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ (82.2%) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการปวดหลังมาก
ท่ีสุด อาการปวดหลังเป็นกลุ่มอาการหนึ่งท่ีพบได้บ่อยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความรุนแรงของ
อาการปวดหลังจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หมอนรองกระดูกและการใช้ร่างกายท่ีไม่ถูก
วิธีเป็นระยะเวลานาน ลักษณะการใช้งานและการดูแลตนเองมีผลโดยตรงต่อกระดูกสันหลัง 
(Marta María Hernández Martín ,2019) (10) 
         กระดูกสันหลังท าหน้าท่ีรับน้ าหนักท้ังหมดของร่างกาย  โดยเฉพาะส่วนล่างของกระดูกสันหลัง 
เนื่องจากเป็นส่วนท่ีโค้งอาจเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย อาการปวดท่ีเกิดขึ้นเป็นๆ หายๆ เรื้อรังเกิน 3 
เดือน จะมีผลโดยตรงต่อร่างกายท าให้มีข้อจ ากัดในท างานและส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากอาการปวดท่ีเกิดขึ้นท าให้ประสิทธิภาพการท างานของผู้ป่วยลดลง และอาจ
ถึงขั้นต้องพักงาน 
 
สำเหตุที่พบส่วนใหญ่เกิดจำก 
1. อิริยาบถลักษณะท่าทางท่ีไม่เหมาะสมเช่น การนั่ง การก้ม การยืน การยกของหนัก และการท างาน
หนักเป็นเวลานาน 
2. การเส่ือมตามอายุของกระดูกสันหลัง จากการไม่ดูแลอย่างถูกวิธี 
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3. การท่ีร่างกายได้รับโภชนาการท่ีไม่เหมาะสมต่อกระดูกและข้อ 
4. ขาดการออกก าลังกายท าให้เกิดโรคอ้วน กระดูกสันหลังจึงต้องรับน้ าหนักเพิ่มขึ้น ท าให้ข้อกระดูก
สันหลังขยับตัวน้อยลง 
5. การไม่ดูแล หรือ การปล่อยปละละเลยของอาการปวดเมื่อยจนท าให้เกิดอาการหนักเกินไป 
        นอกจากนี้อาการของโรคออฟฟิศซินโดรมของแต่ละคนอาจเกิดขึ้นไม่เหมือนกัน บางรายอาจมี
การทับปลายประสาท อาการชาบริเวณมือและขา หากมีการกดทับเส้นประสาทนานจนเกินไปจะมี
อาการอ่อนแรงท่ีอวัยวะนั้นร่วมด้วย หรือบางรายมีอาการ เช่น วูบ  เหน็บชา  และเหงื่อออกตาม
บริเวณท่ีปวดร้าว ซึ่งการดูแลร่างกายในประเทศไทยมีหลากหลายทาง ท้ังการทานยา หรือ แพทย์
ทางเลือกท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบ าบัด หรือแม้แต่ศาสตร์ไคโร
แพรคติก ท่ีในประเทศไทยยังถือว่าเป็นศาสตร์แขนงใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (โรงพยาบาลเพชรเวช 26 มิถุนายน ,2563) 

 
ท ำไมต้องไคโรแพรคติก 
       ไคโรแพรคติก  (Chiropractic) เช่ือว่าเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยธรรมชาติบ าบัดสามารถช่วยลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท้ังช่วงบนและช่วงล่าง ของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office  Syndrome) โดยจะเน้น
การจัด การปรับข้อกระดูกด้วยมือ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉีดยา หรือทานยา ด้วยการรักษาความผิดปกติ
ของโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Structure and Biomechanics) การขยับเคลื่อน
หมุนข้อท่ีไม่สมบูรณ์หรือติดขัดจากต าแหน่งปกติของข้อกระดูกสันหลัง เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็น
จุดศูนย์กลางของดุลยภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฉะนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณนั้น
อาจจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทซึ่งควบคุมร่างกายท้ังหมด  ศาสตร์ไคโรแพรคติกถือเป็นหนึ่งใน
แพทย์ทางเลือกท่ีก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ส าหรับ
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ในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษาแบบไคโรแพรคติก ว่าเหมือนการนวด
พื้นบ้านจึงเข้าไปรักษาด้วยการนวดแทน ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกมากขึ้น  ในการเข้ารับการ
รักษาสามารถรักษาได้ทุกวัย โดยการรักษานั้นจะแตกต่างไปตามอายุและโรคประจ าตัว เพราะศาสตร์
ไคโรแพรคติกรักษาได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาโรคออฟฟิศ
ซินโดรม (Office Syndrome) มักจะพบบ่อยในผู้ท่ีท างานในออฟฟิศเป็นระยะเวลานาน ๆ  สามารถ
รักษาด้วยวิธีแบบไคโรแพรคติก ส่วนอาการอื่น ๆ เช่น อาการกล้ามเนื้อตึง อาการคล้ายเป็นเหน็บชา 
อาการเวียนศีรษะ สามารถสันนิษฐานหรือเป็นตัวอย่างของอาการ ท่ีเกิดจากการคลาดเคลื่อนจาก
ต าแหน่งปกติของข้อกระดูกสันหลังได้ (นำยไพบูรณ์  สวัสดิ์กว้ำน ,2554) (9) 
กำรรักษำแบบไคโรแพรคติก 
1. การซักประวัติของผู้ป่วย 
2. ตรวจร่างกายท้ังกล้ามเนื้อ กระดูก ระบบประสาท รวมถึงการเช็คลักษณะโครงสร้างร่างกายท่ี
ผิดปกติ 
3. ตรวจ x-ray เพ่ือช่วยในการวินิจฉัย 
4. วินิจฉัยโรคและบ าบัดรักษา 
5. หากมีอาการท่ีสงสัยจะส่งต่อไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ก่อนท าการรักษาเพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย
และสุขภาพของคนไข้ 
ในการรักษาแบบการแพทย์ไคโรแพรคติกจะท าการรักษาด้วยมือ โดยไม่มีการใช้ยาหรือการผ่าตัดแต่
อย่างใด จะใช้มือในการปรับข้อกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานจากต าแหน่งท่ีผิดปกติให้กลับเข้าสู่
สภาวะปกติ นอกจากนี้อาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ไคโรแพรคติก เข้ามาช่วยคลาย
กล้ามเนื้อหรือลดการเจ็บปวดของคนไข้ เช่น เจลประคบเย็น-ประคบร้อน (cold hot pack) เครื่อง 
Activator (นำยไพบูรณ์  สวัสดิ์กว้ำน ,2554) (9) 
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ภาพท่ี 2 ภาพเจลประคบเย็น-ประคบร้อน (Promotive care Jul 30 ,2019 ) 
 

 
 

 ภาพท่ี 3 ภาพเคร่ืองมือ Activator (SANTA CLARA CUSTOM CHIROPRACTIC Feb 8 ,2020) 
 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       Characteristics of Chiropractic Patients Being Treated for Chronic Low Back 
and Neck Pain : พบว่ามีผู้ป่วย 6,342 คนในคลินิก 125 แห่ง ท่ีตอบแบบสอบถามการคัดกรอง
ล่วงหน้า 3,333 คน การตอบแบบสอบถามโดยท่ัวไป กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่ม
คนผิวขาวท่ีมีการศึกษาสูงและไม่ใช่เช้ือสายสเปน และมีประกันบางส่วนส าหรับการดูแลไคโรแพรคติก 
ท่ีมีอาการปวดของกล้ามเนื้อและใช้การดูแลไคโรแพรคติกมานานหลายปี พบว่ามากกว่า 90% มีการ
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รายงานว่าพึงพอใจในการดูแลรักษาสูง ลดการใช้ยาในการดูแลอาการปวดหลัง ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีส าคัญ
ท่ีพวกเขาเลือกการดูแลสุขภาพด้วยไคโรแพรคติก (Patricia M Herman ,2018) (11) 
       Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of 
chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised 
controlled trials : การบ าบัดด้วยการปรับข้อกระดูก ส าหรับการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง
เรื้อรัง ผลของการบ าบัดด้วยการปรับข้อกระดูกถูกเปรียบเทียบกับการรักษาแบบอื่น เช่น การทานยา 
การผ่าตัด ซึ่งการบ าบัดด้วยการปรับข้อกระดูกเป็นการบ าบัดแบบเสริม โดยมีผลลัพธ์ของการบ าบัด 
คือ สามารถรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเร้ือรัง (Sidney M Rubinstein ,2019) (13) 
       Evidence-based guidelines for the chiropractic treatment of adults with neck 
pain : ค าแนะน าส าหรับการรักษาอาการปวดคอเรื้อรัง ด้วยการยืดกล้ามเนื้อและการออกก าลังกาย 
ร่วมกับวิธีอื่น ๆ รวมถึงการบ าบัดด้วยการกระตุ้นในการรักษาอาการปวดคอเฉียบพลัน โดยไม่แนะน า
ให้ใช้การกระตุ้นเส้นประสาทใต้ผิวหนัง ส าหรับการรักษาแบบไคโรแพรคติกช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในการ
รักษาอาการปวดคอเฉียบพลันและเร้ือรัง (Roland Bryans ,2014) (12) 
        ดังนั้น งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 3 งานนี้ ส่วนใหญ่พบว่าศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติกนั้น 
สามารถช่วยลดอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมได้ อาการปวดหลังและอาการปวดคอ ซึ่งในการรักษา
นั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วย ต้องดูแลตนเองและปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
อย่างสม่ าเสมอ 
 
บทสรุป 
      อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และปวดคอ ล้วนเป็นสัญญาท่ีบ่งบอกถึงอาการโรคออฟฟิศ
ซินโดรม (Office  Syndrome)  โดยมีสาเหตุมาจากอิริยาบถท่าทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลัง
ค่อม การยกของหนัก การยืนเป็นเวลานาน ด้วยท่าทางท่ีซ้ า ๆ จนกล้ามเน้ือถูกใช้งานในรูปแบบเดิม ๆ 
ท่ีติดต่อกัน ท าให้เกิดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอ ไหล่ และหลัง ซึ่งในอาการปวดหลัง มักจะ
เป็นกลุ่มอาการท่ีพบบ่อยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เนื่องจากกระดูกสันหลังท าหน้าท่ีรับน้ าหนัก
ท้ังหมดของร่างกาย  ในการสังเกตอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถท าได้ โดยการตรวจสอบว่า
อาการปวดท้ังหมดนั้นเกิดขึ้นในหลาย ๆ อวัยวะพร้อมกันหรือไม่ เช่น กล้ามเนื้อตึงบริเวณคอถึงบ่า 
พร้อมมีอาการชาบริเวณไหล่ถึงแขน หรือบางรายอาจจะไม่ปวดหลัง ไม่ปวดไหล่ เป็นต้น 
      โรคออฟฟิศซินโดรม (Office  Syndrome)  ส่งผลต่ออวัยวะหลาย ๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
จึงควรสังเกตอาการท่ีผิดปกติให้ครบทุกด้าน เพราะอาการของออฟฟิศซินโดรมไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะ
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กับอาการปวดหลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ในการรักษาผู้ท่ีมีอาการโรคออฟฟิศซินโดรมนั้นจะมีอยู่
หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก คือ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบไคโรแพรคติก ซึ่ง
เป็นวิธีท่ีน่าสนใจอย่างมาก  
        ไคโรแพรคติก (Chiropractic) เป็นศาสตร์วิชาการแพทย์ท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในประเทศ
ไทยนั้นมีแพทย์ด้านไคโรแพรคติกท่ีมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องราว ๆ 40  คน  วิชาการแพทย์นี้จะท า
การตรวจรักษาระบบประสาท การดูแลกระดูกสันหลัง และข้อต่อต่าง ๆ ศาสตร์การแพทย์นี้จะไม่มี
การใช้ยา หรือการผ่าตัดแต่อย่างใด เน้นการจัด การปรับ ของข้อกระดูกด้วยการใช้มือรักษาตรงข้อ
กระดูกท่ีเรียงผิดรูป ผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีเข้ารับการรักษาจะเป็นกลุ่มท่ีมีอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม
และสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกวัย ซึ่งไคโรแพรคติกต่างได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ท่ีช่วยในการ
รักษาโรคออฟฟิศซินโดรมท่ีปลอดภัยและได้ผล โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามากกว่า 90%  
ต่างบอกว่าพึงพอใจในการดูแลรักษา ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ในระยะกลางและระยะยาว ซึ่ง
จะขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเองด้วย           
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