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ท่าทางการทาํงานทีเ่ป็นอนัตรายและความชุกของอาการผดิปกติทางระบบกล้ามเน้ือและโครงร่าง  
อนัเกีย่วเน่ืองจากการทาํงาน ในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์                                              

Hazadous Working Posture among Non Healthcare Workers of Naradhiwasrajanakarindra 
Hospital and Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) 

 
สุวนินัท ์ทวพิีริยะจินดา (Suwinan Taweepiriyajinda)* สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ (Silom Jamulitrat)** 

องุ่น สังขพงศ ์(Angoon Sungkhapong)*** 

 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาท่าทางการทาํงานท่ีเป็นอนัตราย และความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกลา้มเน้ือ
และโครงร่าง อนัเก่ียวเน่ืองจากการทาํงาน(WMSDs) ของคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สํารวจแบบ
ภาคตดัขวาง อุปกรณ์และวิธีวิจัย เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก แบบสัมภาษณ์ Standard Nordic Questionaire ร่วมกบัการ
สังเกตท่าทางการทาํงานดว้ยแบบประเมิน REBA ผลการศึกษา พบว่าแผนกซักฟอก มีท่าทางการทาํงานท่ีมีความเส่ียง
สูง ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งรวดเร็ว สูงกว่าแผนกอ่ืน ๆ อยา่งมีนัยสําคญั (P-value = 0.0001; Kruskal Wallis 
equality-of-rank test) และยงัพบความชุกของ WMSDs สูงกว่าแผนกอ่ืนๆ ตาํแหน่งท่ีเกิด WMSDs บ่อยท่ีสุด ของ
คนงานคือบริเวณหลงัส่วนล่าง สรุปผลการศึกษา แผนกซักฟอกมีความเส่ียงต่อการเกิด WMSDs สูงกวา่แผนกอ่ืน ๆ จึง
ควรให้ความสาํคญัเป็นลาํดบัตน้ๆในการแกไ้ขปรับปรุงท่าทางการทาํงานของคนงานและโครงการรณรงค ์เพ่ือป้องกนั
หรือลดการเกิด WMSDs ในโรงพยาบาล  

 
ABSTRACT 

Objective: To document the hazadous working posture and the prevalence of work-related musculoskeletal 
disorders (WMSDs) in nonhealthcare workers of Naradhiwasrajanakarindra Hospital. Materials and methods: 
Crossectional survey was conducted using Standard Nordic Questionaire and Rapid Entire Body Assessment 
(REBA). Results: REBA risk score level of worker in laundry service is highest compare the rest of service 
departments. Conclusion: Workers in laundry service are at greatest risk of WMSDs and deserve the first piority in 
compaign programe againt WMSDs in the hospital. 
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บทนํา 
อาการผิดปกติในระบบกลา้มเน้ือและโครงร่าง

อันเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน (WMSDs) เป็นปัญหา
สุขภาพท่ีสําคัญของแรงงาน  ท่ี ปัจจุบันมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ ปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งหน่ึง 
คือ การสัมผสัปัจจัยการยศาสตร์ในด้านท่าทางการ
ทํางาน  ได้แก่ ท่าทางการทํางานท่ีเป็นอันตราย ฝืน
ธรรมชาติ การออกแรง/การยก การทาํงานซํ้ าๆ ทาํให้
ร่างกายรู้สึกไม่สุขสบาย เหล่าน้ี เป็นตน้  

อาการผิดปกติของระบบกลา้มเน้ือและโครง
ร่าง  อัน เก่ี ยว เน่ื องจากการทํางาน  ((work-related 
musculoskeletal disorders; WMSDs) เป็ นการได้ รับ
บ าด เจ็ บ  ท่ี เ กิ ด กั บ ก ล้ าม เน้ื อ  เส้ น เอ็ น  ข้ อ ต่ อ 
เส้นประสาท เส้นเลือด หรือกระดูกอ่อน ทําให้เกิด
ความไม่สุขสบาย เจ็บปวด เสียว ชา บวม ปวดแสบ
ร้อน รวมถึงอาการเคลด็ ตึง หรืออกัเสบ ซ่ึงมีสาเหตุ มา
จากการทาํงาน หรือการทาํงานส่งผลให้ อาการเหล่าน้ี 
เป็นมากข้ึน  

จากรายงานสํานักงานสถิติ กระทรวงแรงงาน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในกลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการดูแลสุขภาพ มีอัตราการเกิด WMSDs สูงเป็น
อนัดบัสอง รองจากกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและ
จดัเกบ็สินคา้ (Bureau of Labor Statistics, 2014) 

สําหรับประเทศไทย จากข้อมูลกองทุนเงิน
ทดแทน  สํ านักงานประกันสั งคม  พบว่า  สถาน
ป ระก อบ กิ จ ก าร  ป ระ เภ ท โ ร งพ ย าบ าล  แ ล ะ 
สถานพยาบาล มีผู ้ประสบอันตรายจากการทํางาน 
จํานวน  1,156 ราย  จากผู ้ประสบอันตราย ทั้ งหมด 
111,894 ราย (กองทุนเงินทดแทน, 2556) และจากผล
การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพในกลุ่มบุคลากร
สาธารณสุข พ.ศ. 2555 พบวา่ ส่ิงคุกคามท่ีมีความเส่ียง
สูงสุด คือ ส่ิงคุกคามดา้นการยศาสตร์ มีความเส่ียงถึง 
40,884 คน (ร้อยละ 36.5) จากจาํนวนบุคลากรทั้งหมด 
112,024 คน สาเหตุสําคญั ไดแ้ก่ การทาํงานในท่าทาง
ท่ีฝืนธรรมชาติ การยนืนานๆ (ร้อยละ 40.52) รองลงมา 

ไดแ้ก่การยกของหนัก (ร้อยละ 33.35) (สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 

ทาํให้เกิดผลเสีย ทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังาน องค์กร 
และต่อประเทศชาติ  เช่น ปัญหาการลาหยุดงาน ตอ้ง
หาคนมาปฏิบติังานแทน เป็นการเพ่ิมภาระงานให้ผูอ่ื้น 
ปัญหาการเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ ทาํให้ไม่สามารถ 
ปฏิบติังานไดต้ามปกติแลว้ ยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ในการ
รักษาพยาบาล  

จากการเดินสํารวจ Walk Through Survey ใน
โรงพ ยาบ าล  น ราธิ ว าส ราชน ค ริน ท ร์  ซ่ึ ง เป็ น
โรงพยาบาลทั่วไประดับมาตรฐาน ขนาด 360 เตียง 
ผูว้ิจยัมกัไดย้ินเสียงบ่นจากอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ 
และพบเห็นท่าทางการทาํงานท่ีเป็นอนัตรายหรือฝืน
ธรรมชาติอยูบ่่อยๆ ในกลุ่มคนงาน ขณะเดียวกนัยงัไม่
มีการสํารวจสุขภาพ ดา้นWMSDs ของบุคลากรอย่าง
จริงจงั  ทาํให้ไม่มีขอ้มูล ท่ีจะนาํมาวิเคราะห์หาปัจจยั
เส่ียง และวางแผนเพ่ือการป้องกนัได ้ การศึกษาคร้ังน้ี 
จึงมุ่งศึกษา ปัจจยั ดา้นการยศาสตร์ ในดา้นท่าทางการ
ทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดอนัตราย และความชุก ของ WMSDs 
ในคนงานทั้งหมด ของแผนก จ่ายกลาง ซักฟอก และ 
โภชนาการ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานนาํไปสู่การสร้าง
เส ริมสุขภาพ  การป้องกัน  ลดอันตรายท่ี เกิดจาก 
WMSDs ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ การ
ทาํงานของคนงานต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือศึกษาท่าทางการทํางานท่ี เป็นอันตราย  
และความชุก ของการเกิด WMSDs ในคนงานทั้งหมด 
ของ แผนก จ่ายกลาง ซกัฟอก และโภชนาการ 
 
อุปกรณ์และวธีิวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการวิจ ัยเชิงพรรณนา 
เชิงสํารวจ  แบบภาคตัดขวาง  ศึกษา  ณ . ช่วงเวลา
ใดเวลาห น่ึง  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ร่วมกับการสังเกต ด้วยแบบสอบถามท่ีประยุกต์จาก 
Standardized Nordic questionnaire ฉบับ ภ าษ าไท ย 
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(พชัริน, 2549) ในการหาความชุกของการเกิด WMSDs 
ในส่วนของร่างกาย 9 ตําแหน่ง  และ  แบบสังเกต
ท่าทางการทาํงาน ดว้ยแบบประเมินส่วนของร่างกาย
ทั้งหมดอยา่งรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment: 
REBA) (Hignett, 2000) เพ่ือหาท่าทางการทาํงานท่ีเป็น
อนัตราย ช้ีความเส่ียงต่อการเกิด WMSDs ในงานนั้นๆ  
ศึกษาในคนงานทั้งหมดของแผนก จ่ายกลาง ซักฟอก 
และโภชนาการ จาํนวน 60 คน  การสังเกตท่าทางการ
ทาํงาน เลือกแบบเจาะจง จากคนงานทั้ง 3 แผนก โดย
เลือกตัวแทนท่ีมีขนาดสัดส่วนของร่างกายในระดับ
ความสูง ท่ีต ํ่าสุด ปานกลาง และ สูงท่ีสุด อย่างละ 1 
คน รวมทั้ งส้ินจาํนวน 3 คน ในทุก ๆ งานย่อย (task) 
และ ทุกขั้นตอนการทาํงาน ไดท้ั้งหมด 33 งานยอ่ย 68 
ขั้นตอนการทาํงาน ประเมินทั้ งด้านซ้ายและขวา ได้
จํานวนท่าทางการประเมินทั้ งหมด 408 ท่าทางการ
ประเมิน สําหรับความชุกของการเกิด WMSDs โดย
การสัมภาษณ์  ในประชากรทั้ งหมด ของแผนก จ่าย
กลาง ซักฟอก และ โภชนาการ ให้ความร่วมมือ ตอบ
แบบสัมภาษณ์ครบทั้ ง 60 คน  แต่คัดออกจากการ
วิเคราะห์ 2 คน เน่ืองจากมีประวติัการไดรั้บอุบัติเหตุ
หรือมีพยาธิสภาพในระบบกลา้มเน้ือและโครงร่างท่ีไม่
เก่ียวเน่ืองจากการทํางาน  มาก่อน  รวบรวมข้อมูล 
ระหวา่ง ตุลาคม 2556 ถึง ธนัวาคม 2556 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ค่าคะแนนของ REBA ท่ีได ้นาํมาจดัระดบัการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 คะแนนเท่ากับ 1 
งานนั้นยอมรับได ้ไม่มีความเส่ียง ยงัไม่ตอ้งดาํเนินการ
ใดๆ ระดับ 2 คะแนนอยู่ท่ี 2 - 3 งานนั้ นมีความเส่ียง
เล็กน้อย อาจมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงงาน ระดบั 3 
คะแนนอยูท่ี่ 4-7 งานนั้นมีความเส่ียงปานกลาง เร่ิมเป็น
ปัญหา ควรทําการปรับปรุงแก้ไข ระดับ 4 คะแนน 
ตั้ งแต่  8-10  งานนั้ นมีความเส่ียงสูง ต้องได้รับการ
แกไ้ขปรับปรุงอยา่งรวดเร็ว และระดบั 5 คะแนนตั้งแต่ 
11 ข้ึนไป งานนั้ นมีความเส่ียงสูงมาก ตอ้งได้รับการ
แกไ้ขปรับปรุงทนัที  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ใชส้ถิติ เชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถ่ีเป็นร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าพิสัย การทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติ 
ของความแตกต่างของสัดส่วนระหวา่งแต่ละแผนกทาํ
โดยใช้ส ถิ ติ  Fisher’s exact test และก ารทดสอบ
นัยสําคญัทางสถิติ ของความแตกต่างของระดบัความ
เส่ียงระหว่างแต่ละแผนกทําโดยใช้สถิติ  Kruskal-
Wallis equality-of-populations rank test 

การหาค่าความชุกของ  WMSDs ทําได้โดย  
จาํนวนผูท่ี้มีอาการผดิปกติในระบบกลา้มเน้ือและโครง
ร่างในช่วงเวลาท่ีศึกษา คูณดว้ย 100 หารดว้ย จาํนวน
ประชากรกลุ่มเส่ียงทั้งหมดในช่วงเวลาท่ีศึกษา 

ก่อนเร่ิมเก็บข้อมูล ผูว้ิจัยได้ฝึกอบรม การใช้
แบบสังเกตท่าทางการทาํงานจากผูเ้ช่ียวชาญ และทาํ
การทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมินและ
ความน่าเช่ือถือของการทดสอบซํ้ าโดยผูป้ระเมินคน
เดี ย ว  (intra-rater reliability) พ บ ว่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม
น่าเช่ือถือของการทดสอบซํ้ าโดยผูป้ระเมินคนเดียวกนั 
อยูใ่นระดบั 0.98 
 
ผลการศึกษา  
ข้อมูลทัว่ไป 

คนงานทั้งหมด 58 คน อายุเฉล่ีย 42.8 ปี สูงสุด 
59 ปี ตํ่าสุด 24ปี เป็นชาย 15 คน หญิง 43 คน มีหญิง
ตั้ งค รรภ์  1  คน  ส่ วน ให ญ่ จบ ก าร ศึ กษ าระดับ 
มัธยมศึกษา 31 คน (53.4%) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรืออนุปริญญา 12 คน (20.7%) และปริญญาตรี 
3 คน (5.2%) ดชันีมวลกาย ตํ่ากวา่เกณฑ ์(<18.4 kg/m2) 
2 คน  (3.6%) ปกติ (18.5-24.9 kg/m2) 30 คน  (52.6%) 
เกินเกณฑป์กติ (25.0-29.9 kg/m2) 19 คน (33.3%) อว้น 
(>30 kg/m2) 8 คน (10.5%) 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 

มีโรคประจาํตวั 14 คน (24.1%) นอนหลบัเฉล่ีย
วนัละ 7.0 ชั่วโมง น้อยท่ีสุด 5 ชั่วโมง มากท่ีสุด 10 
ชั่วโมง สูบบุหร่ี 11 คน (19.0%) โดยในจาํนวนน้ีสูบ
เฉล่ีย 6.7 มวนต่อวนั ด่ืมสุรา 11 คน (19.0%) 
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ข้อมูลด้านงานที่ทาํ 
จาํนวนปีการทาํงานเฉล่ีย 11.7 ปี สูงสุด 37 ปี 

ตํ่าสุด 1 ปี จาํนวนเวลาทํางานเฉล่ียต่อสัปดาห์ 56.8 
ชัว่โมง สูงสุด 60 ชัว่โมง ตํ่าสุด 35 ชัว่โมง มีคนทาํงาน
ล่วงเวลา 35 คน (60.3%) ในจาํนวนน้ี ทาํงานล่วงเวลา
ต่อสัปดาห์เฉล่ีย 16.9 ชัว่โมง สูงสุด 20 ชัว่โมง ตํ่าสุด 7 
ชัว่โมง 

มีคนทาํอาชีพเสริม 18 คน (31.0%) โดยจาํนวน
ชั่วโมงท่ีทาํอาชีพเสริมต่อสัปดาห์เฉล่ีย 10.8 ชั่วโมง 
สูงสุด 20 ชัว่โมง ตํ่าสุด 8 ชัว่โมง 
 
การประเมนิความเส่ียงด้วยแบบประเมนิ REBA 

ระดับความเส่ียงจากท่าทางการทาํงาน พบว่า
คนงานส่วนใหญ่ มีท่าทางการทาํงานในระดับความ
เส่ียงปานกลางมากท่ีสุด  รองลงมา คือ  ความเส่ียง
เลก็นอ้ย ความเส่ียงสูง และระดบัคะแนนท่ีงานนั้นไม่มี
ความเส่ียงและยอมรับได้ (ร้อยละ 45.6 , 26.5, 19.1 
และ 8.8 ตามลาํดบั) การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบความเส่ียง
ในระดับสูงมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละแผนกพบว่า 
แผนกซักฟอก พบระดบัความเส่ียงปานกลางมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 62.5) รองลงมาเป็นความเส่ียงระดบัสูง และ
ความเส่ียงเล็กน้อย (ร้อยละ 31.3, 6.3 ตามลาํดับ) ไม่
พบความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ลยในแผนกน้ี  แผนกจ่าย
กลาง พบระดบัความเส่ียงเล็กน้อยมากท่ีสุด (ร้อยละ 
38.0) รองลงมาเป็นความเส่ียงระดบัปานกลาง (ร้อยละ 
27.6) สําหรับความเส่ียงในระดบัสูงและความเส่ียงใน
ระดับยอมรับได้ พบจาํนวนเท่าๆกัน (ร้อยละ 17.2) 
สําหรับแผนกโภชนาการพบความเส่ียงในระดบัปาน
กลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 56.5) รองลงมาเป็นความเส่ียง
ระดบัเล็กน้อย ความเส่ียงระดบัสูงและความเส่ียงใน
ระดับยอมรับได้ (ร้อยละ 26.1, 13.0, 4.4 ตามลาํดับ)       
จึงเห็นได้ว่า แผนกซักฟอก  มีจํานวนขั้ นตอนการ
ทาํงานท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง (ร้อยละ 31.3) มากท่ีสุด 
รองลงมาเป็น  แผนก  จ่ายกลาง (ร้อยละ 17.2) และ 
แผนกโภชนาการ (ร้อยละ 13.0 ) ผลท่ีได้รายงาน ใน
ตารางท่ี  1 ซ่ึงจะเห็นว่าคนงานในแผนกซักฟอก มี

ความเส่ียงตั้ งแต่ระดับ medium ข้ึนไปสูงกว่าแผนก
อ่ืนๆ และความแตกต่างน้ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P-value = 
0.0001; Kruskal Wallis equality-of-rank test)  

 
ข้อมูลเกีย่วกบั WMSDs 

จากการประเมินดว้ย Nordic พบความชุกของ 
การเกิดWMSDs ในช่วง 6 เดือนและ 7 วนัท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ 98.3, 67.2 ตามลาํดบั) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความถ่ีของการเกิด WMSDs จะเห็น
วา่ตาํแหน่งของร่างกายท่ีพบความผิดปกติไดบ่้อยท่ีสุด
ทั้ งในช่วง 7 วนัและ 6 เดือนท่ีผ่านมาคือบริเวณหลงั
ส่วนล่าง  (ร้อยละ  34.5, 74 .1  ตามลําดับ ) และเม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งแผนกจะเห็นไดว้า่ แผนก
ซักฟอกนั้ นพบ WMSDs ของทุกตาํแหน่งรวมกันได้
บ่อยกว่าแผนกอ่ืนเล็กน้อย และพบ WMSDs มือหรือ
ขอ้มือ และของไหล่ ไดบ่้อยท่ีสุด ส่วนแผนกจ่ายกลาง
พบ WMSDs ของหลังส่วนล่าง ได้บ่อยท่ีสุดและ ยงั
พบ WMSDs ของคอและไหล่ในช่วง 7 วนัท่ีผ่านมา 
และเข่ าใน ช่วง  6  เดือน ท่ีผ่านมาบ่อยท่ี สุด   ส่วน 
สําหรับแผนกโภชนาการ พบ WMSDs ของคอ และ
ของมือหรือขอ้มือไดบ่้อยกวา่แผนกอ่ืน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการสังเกตท่าทางการ
ทาํงานท่ีเป็นอนัตราย ดว้ยแบบประเมิน REBA เพ่ือช้ี
ความเส่ียงต่อการเกิด WMSDs ในงานนั้ นๆ  พบว่า 
แผนกท่ีมีจาํนวนขั้นตอนการทํางานท่ีมีระดับความ
เส่ียงสูง มากท่ีสุด คือ แผนกซักฟอก (ร้อยละ 31.3) 
และยงัพบว่า ในทุกๆขั้นตอนการทํางานของแผนก
ซักฟอก  มีความ เส่ี ยงต่อการเกิด  WMSDs ทั้ ง ส้ิน 
ช้ีให้เห็นไดว้่าแผนกซักฟอก มีแนวโน้มของการเกิด 
WMSDs ได้ง่ายกว่าแผนกอ่ืนๆ และยงัสอดคลอ้งกับ
การเกิด  WMSDs ท่ีพบในคนงานแผนกน้ี  มีอาการ
ผิดปกติของทุกตาํแหน่งรวมกนัไดบ่้อยกว่าแผนกอ่ืน
อีกด้วย โดยพบความผิดปกติบริเวณไหล่  มือและ
ข้อมือได้บ่อยท่ีสุด  อาจเน่ืองจากว่าคนงาน  แผนก
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ซักฟอก มีลักษณะงานท่ีต้องออกแรงดึงผา้ออกจาก
เคร่ืองซัก/อบผ้า ซ่ึงมี  การยกแขนส่วนบนท่ีทํามุม
มากกวา่ 45 องศา หรือยกแขนเหนือไหล่ร่วมกบัการใช้
แรงในการยกผา้ท่ีมี นํ้ าหนัก มากกว่า 4 กิโลกรัม เป็น
ประจํา อีกทั้ งยงัมีท่าทางการทํางานท่ีก้ม/บิด/เอ้ียว
ลาํตัวโค้งลาํตัวมาด้านหน้ามากกว่า 60 องศา บ่อยๆ 
จากการก้มนําผา้เข้าออกจากรถเข็น ส่ิงเหล่าน้ีล้วน 
เป็นไปตามแนวคิดทฤษฏี ท่ีลกัษณะงานดงักล่าวเป็น
ท่าทางการทาํงานท่ี อาจก่อให้เกิด WMSDs มากยิ่งข้ึน 
แต่เน่ืองจากยงัไม่พบรายงานการศึกษาท่าทางการ
ทาํงาน ดว้ยแบบประเมินทาง REBA ในคนงานทั้งสาม
แผนกน้ีมาก่อน จึงไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบกบัผล
การศึกษาอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือเทียบกบักรณีศึกษา
ท่าทางการทาํงานในทุกขั้นตอนของผูป้ระกอบอาชีพ
ผลิตยางพารา ในอาํเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช  โดย
ใช้แบบประเมินส่วนต่างๆของร่างกายทั้ งหมดอย่าง
รวดเร็ว (REBA) พบวา่ระดบัความเส่ียงของท่าทางการ
ตัดยาง มีความเส่ียงในระดับสูงและสูงมาก ซ่ึงทุก
ขั้นตอนการทาํงาน มีลกัษณะการทาํงาน ท่ีตอ้งกม้/บิด/
เอ้ียวลาํตวั การกม้/เอียงศรีษะ การยกแขนสูงเหนือไหล่ 
คลา้ยกนักบัคนงานในแผนกซักฟอก (รุ้งกานต,์ 2553) 
ข้อค้นพบท่ีได้จากแบบประเมินส่วนของร่างกาย
ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว (REBA) ในคร้ังน้ี เป็นเพียงการ
ประเมินความเส่ียงหรือโอกาสความเป็นไปได้ท่ี
คน งาน  จะ เกิดการบ าด เจ็บ เท่ านั้ น  ผู ้วิ จัย จึ งใช้
แบบสอบถาม  ตามมาตรฐาน  Nordic เพ่ือประเมิน
ความชุก ของการเกิดอาการบาดเจ็บในระบบกลา้มเน้ือ
และโครงร่าง ในตาํแหน่งต่างๆของร่างกาย ร่วมดว้ย 
เพ่ือให้ทราบขนาดของปัญหา และให้ได้ข้อมูลท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน 

2. จากการศึกษาความชุกของ WMSDs พบ
ความชุกของการเกิด WMSDs ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา
มีสัดส่วนท่ีมากกว่า ในช่วง 7 วนัท่ีผ่านมา (ร้อยละ 
98.3,  67.2 ตามลาํดับ) ใกล้เคียงกับการศึกษาอาการ
ปวดกล้าม เน้ื อจากการทํางานของเจ้าหน้ าท่ี ใน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และ 

การศึกษาอาการผิดปกติในระบบกลา้มเน้ือและโครง
ร่าง จากการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาลของ
ไนจีเรีย  ซ่ึงศึกษาในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมาพบความชุก
ของการเกิด WMSDs (ร้อยละ 94.0, 68.7 ตามลาํดับ) 
( ศุ ภ ฐิ ต า ,  2551; Mbada E. et al., 2012)  ทั้ ง น้ี อ า จ
เน่ืองจาก  WMSDs นั้ น  ส่วนใหญ่ เป็นการบาดเจ็บ
เร้ือรัง ตอ้งมีการสัมผสักบัปัจจยัเส่ียงท่ีทาํให้เกิดการ
บาดเจ็บซํ้ าๆ ในช่วงเวลาหน่ึงจึงจะแสดงอาการชดัเจน 
(อิส รีย์รัช , 2556) อีกทั้ ง  คนงานส่วนใหญ่  มี เวลา
ปฏิบัติงานมากกว่า 48 ชั่วโมง/สัปดาห์  เฉล่ีย  56.8 
ชัว่โมง/สัปดาห์ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่การ
ปฏิบัติงานท่ียาวนานเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน  จะ
ก่อให้เกิดความเม่ือยล้า และการบาดเจ็บได้ง่าย (พิมพ์
พรรณ, 2544) เน่ืองจากการทาํงานในท่าใดท่าหน่ึงเป็น
เวลานานๆ จะส่งผลต่อการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือและ
เส้นเอ็นโดยตรง ทาํให้เกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือด
และเส้นประสาท และส่งผลยอ้นกลบัมาท่ีการทาํงาน
ของกลา้มเน้ือแยล่งได ้(คีรินท,์ 2550)  

เม่ือพิจารณาในส่วนของร่างกายตาํแหน่งท่ีพบ
ความผิดปกติไดบ่้อยท่ีสุดทั้งในช่วง 7 วนัและ 6 เดือน
ท่ีผ่านมาคือบริเวณหลังส่วนล่าง (ร้อยละ 34.5, 74.1 
ตามลาํดับ) ข้อมูลท่ีได้ ใกลเ้คียงกับการศึกษาอาการ
ป วด ก ล้ าม เน้ื อ จ าก ก ารทํ า ง าน ข อ ง เจ้ าห น้ า ท่ี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ทาํการ 
ศึกษาใน คนงานแผนก จ่ายกลาง โภชนาการ ซักฟอก
และตัด เย็บ  ซ่ึ งมีลักษณะงาน ท่ีคล้ายคลึงกันกับ
การศึกษาในคร้ังน้ี พบอาการผิดปกติในบริเวณหลงั
ส่วนล่างมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.5) (ศุภฐิตา, 2551) และ
ยงัใกลเ้คียงกบัการศึกษาความชุกอาการปวดหลงัของ
บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา และ อาการปวดหลงัจาก
การทํางานของคนงานโรงพยาบาลศิริราชอีกดว้ย 
(ร้อยละ 71.7, 71.4 ตามลําดับ)  (ศิลดา, 2555; วณิช 
และคณะ, 2548)  

นอกจากน้ี คนงานทั้งสามแผนก มีค่าดชันีมวล
กาย (BMI) เกินกว่าเกณฑ์ปกติ และ อยู่ในเกณฑ์อว้น 
(ร้อยละ 33.3, 10.5 ตามลาํดบั)  ซ่ึงมีผลการศึกษาพบวา่
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คนท่ีมี BMI ในเกณฑ์อ้วน มีความเส่ียงต่อการปวด
หลังเร้ือรังมากกว่าคนท่ีมีค่า BMI ปกติ (Lake et al., 
2000) เน่ืองจากกระดูกสันหลังได้รับแรงกดนานจน
เกิดการอกัเสบเร้ือรัง (Shiri et al., 2008)  

แต่อาการผิดปกติท่ีพบจากการศึกษาน้ี ส่งผล
กระทบต่อการทํางานของคนงานไม่มากนัก คือ มี
ระดับความรุนแรงของอาการปวดอยู่ใน  ระดับ  2 
หมายถึง งานเบาๆมีอาการบา้ง ปวดเม่ือทาํงาน พกั 1 
คืนหายไม่หมด (ร้อยละ 47.4) ความบ่อยของอาการ
ปวด ส่วนใหญ่ เกิดข้ึนทุกวนั (ร้อยละ 40.4)  แต่อาจ
เป็นเพราะวา่ คนงานส่วนใหญ่ ยงัทาํงานขณะท่ีร่างกาย
บาดเจ็บ (ร้อยละ 96.6) หรืออาจเน่ืองมาจากคนงาน มี
ความอดทนสูง และอาจเคยชินต่ออาการบาดเจ็บ ซ่ึง
อาการแสดงมีตั้ งแต่ เล็กน้อย ปวดเม่ือย ไม่สุขสบาย 
จนถึงเจ็บปวดมากจนตอ้งหยุดงาน ดังนั้ นคนงานจึง
อาจประเมินการบาดเจ็บตํ่ า และส่งผลกระทบต่อ
ตนเองนอ้ยกวา่ความเป็นจริงกเ็ป็นได ้จะเห็นไดว้า่ การ
เกิด  WMSDs ในคนงาน  มีสาเหตุสําคัญ  เน่ืองจาก
ลกัษณะการทาํงาน ท่ีมีท่าทางการทาํงานท่ีเป็นอนัตราย 
ฝืนธรรมชาติ การทาํงานซํ้ าซากในทุกๆขั้นตอน และ 
การออกแรงยกอุปกรณ์  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีอาจสรุปได้ว่า คนงานใน
แผนกซักฟอกมีความเส่ียงต่อการเกิด WMSDs สูงกว่า
แผนกอ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคญั ดงันั้นสมควรไดรั้บการ
จัดลาํดบัให้อยู่ในลาํดับแรก ๆ ของโครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกนัและลดการเกิด WMSDs ซํ้ า ถึงแมผ้ลการ
วดัภาวะ WMSDs ในแผนกน้ีจะไม่สูงกว่าแผนกอ่ืน ๆ 
จนมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม  นั่นอาจเป็น เพราะ
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความชุก ทาํให้ไม่สามารถท่ี
จะบ่งบอกถึงลาํดับก่อนหลงัระหว่างความเส่ียงและ
การเกิดผล จึงไม่สามารถสรุปความเป็นเหตุเป็นผล ให้
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (สีลม, 2554)  

 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงขนาด
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและระบุขั้นตอนการทํางานท่ีมี

ความเส่ียงต่อการเกิด WMSDs  เป็นแนวทางในการ
จัดลาํดับความสําคัญ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงท่าทางการ
ทาํงานของคนงานและโครงการรณรงค์ เพ่ือควบคุม
ป้องกัน และลดการเกิด WMSDs ซํ้ า ในโรงพยาบาล 
จึงควรจดัให้มีอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานสําหรับคนงาน
เก่ียวกับท่าทางการทํางานท่ีปลอดภัย ถูกต้องและ
เหมาะสม เช่นการออกแรง / การยกส่ิงของ หลีกเล่ียง
การทาํงานซํ้ าๆในระยะเวลานานๆ จดักิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ  ให้ค ําแนะนําในด้านการผ่อนคลาย
กลา้มเน้ือ ดว้ยท่าทางการออกกาํลงักายยืดเหยยีดต่างๆ 
และควรมีการเฝ้าระวงัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มในการ
ทํางาน ร่วมกับการประเมินปัจจัยด้านการยศาสตร์
อยา่งต่อเน่ือง 

  
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบุคลากร แผนกจ่ายกลางซักฟอก 
และ โภชนาการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กองทุนเงินทดแทน.รายงานประจาํปี 2556 กองทุนเงิน 

ทดแทน.กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน 
ประกนัสังคม; 2556. 

คีรินท ์เมฆโหรา.คนกบังาน.นิตยสารหมอชาวบา้น  
[นิตยสารออนไลน์] 2550; (333) 

พชัริน พรมอนนัต.์ปัจจยัดา้นการยศาสตร์และอตัรา 
ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ

 โ ค ร ง ร่ า ง แ ล ะ ก ล้ า ม เน้ื อ ใ น พ นั ก ง าน
 โรงงานเฟอร์นิ เจอร์  [วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
 พยาบาลอาชีวอนามัย].เชียงให ม่ : บัณ ฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2549. 
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ตารางที่ 1  จาํนวนและร้อยละของขั้นตอนการทํางาน 68 ขั้นตอนท่ีมีคะแนนความเส่ียง (REBA) ท่ีจะเกิด 
WMSDs ระดบัต่าง ๆ แยกตามแผนกและระดบัความเส่ียงทั้ง 5 ระดบั 

 
แผนก  

จ่ายกลาง (n=29) ซกัฟอก (n=16) โภชนาการ (n=23) รวม 
ระดบัความเส่ียง จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
Accept 5 17.2 - - 1 4.3 6 8.8 
Low risk 11 37.9 1 6.3 6 26.1 18 26.5 
Medium 
High 
Very High 

8 
5 
- 

27.6 
17.2 

- 

10 
5 
- 

62.5 
31.3 

- 

13 
3 
- 

56.5 
13.0 

- 

31 
13 

- 

45.6 
19.1 

- 
n = จาํนวนขั้นตอนการทาํงาน ความแตกต่างของระดบัความเส่ียงระหวา่งแผนกต่าง ๆ มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
(P-value = 0.0001; Kruskal-Wallis equality-of-population rank test) 
 

ตารางที่ 2  จาํนวนและร้อยละของตาํแหน่งของร่างกายท่ีมี WMSDs ในช่วง 7 วนัและ 6 เดือน ท่ีผา่นมาแยกตามแผนก 

ตาํแหน่งของร่างกาย 
ท่ีมีอาการผดิปกติ 

แผนก  
จ่ายกลาง 
 (n=25) 

 ซกัฟอก 
 (n=15) 

 โภชนาการ 
 (n=18) 

รวม 
(n=58) 

 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ P-value* 

7 วนัท่ีผา่นมา          
คอ 
ไหล่ 
ขอ้ศอก 
มือ/ขอ้มือ 
หลงัส่วนบน 
หลงัส่วนล่าง 
สะโพก/ตน้ขา 
เข่า 
เทา้/ขอ้เทา้ 

5  
8  
- 
1  
- 

11  
- 
- 
- 

20.0 
32.0 

- 
4.0 

- 
44.0 

- 
- 
- 

1  
2  
2  
3  
2  
4  
1  
1  
- 

6.7 
13.3 
13.3 
20.0 
13.3 
26.7 
6.7 
6.7 

- 

- 
3  
2  
- 
- 
5  
2  
3  
1  

- 
16.7 
11.1 

- 
- 

27.8 
11.1 
16.7 
5.6 

6  
13  
4  
4  
2  
20  
3  
4  
1  

10.3 
22.4 
6.9 
6.9 
3.4 

34.5 
5.2 
6.9 
1.7 

0.08 
0.3 
0.2 

0.06 
0.06 

0.5 
0.2 

0.09 
0.6 

รวมทุกตาํแหน่งทุกคน 25 11.1 16 11.9 16 9.9 57 10.9 0.8 
6 เดือนท่ีผา่นมา          
คอ 
ไหล่ 

ขอ้ศอก 
มือ/ขอ้มือ 
หลงัส่วนบน 
หลงัส่วนล่าง 
สะโพก/ตน้ขา 
เข่า 
เทา้/ขอ้เทา้ 

11 
18 

4 
13 

6 
20 

7 
13 

5 

44.0 
72.0 
16.0 
52.0 
24.0 
80.0 
28.0 
52.0 
20.0 

6 
12 
4 
6 
7 

11 
7 
5 
2 

37.5 
75.0 
25.0 
37.5 
43.8 
68.8 
43.8 
31.3 
12.5 

10 
11 
7 

10 
4 

12 
4 
7 
6 

55.6 
61.1 
38.9 
55.6 
22.2 
66.7 
22.2 
38.9 
33.3 

27 
41 
15 
29 
17 
43 
18 
25 
13 

46.6 
70.7 
25.9 
50.0 
29.3 
74.1 
31.0 
43.1 
22.4 

0.6 
0.5 
0.2 
0.7 
0.2 
0.6 
0.3 
0.5 
0.4 

รวมทุกตาํแหน่งทุกคน 97 43.1 60 44.1 71 43.8 228 43.7 0.9 
หมายเหตุ:  1 คนอาจมี WMSDs มากกว่า 1 ตาํแหน่ง 
* Fisher’s exact test 
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