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คำนำ
ปัญหำทำงกำรยศำสตร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ำมเนื้อยังคงเป็นปัญหำสำคัญที่เชื่อมโยง
กับกำรประกอบอำชีพและวิถีกำรใช้ชีวิตตลอดจนกำรเจ็บป่วยของคนไทยอย่ำงยำวนำน จำกข้อมูลกำรสำรวจ
ในปี ๒๕๕8 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประเทศไทยมีผู้มีงำนทำ ๓๘.๓ ล้ำนคน โดยเป็นแรงงำนนอกระบบ
มำกกว่ำแรงงำนในระบบ และแรงงำนนอกระบบมำกกว่ำครึ่งหนึ่งทำงำนในภำคเกษตรกรรม ซึ่งแรงงำนนอก
ระบบพบปญหำจำกสภำพแวดลอมในกำรทำงำนที่แรงงำนนอกระบบประสบมำกที่สุด คือปัญหำเรื่องอิริยำบถ
ในกำรทำงำน (ท่ำทำงในกำรทำงำนที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลำนำน ๆ ทำให้เกิดกำรอักเสบและผิดปกติของ
อวัยวะต่ำงๆ ในร่ำงกำย) ซึ่งปัญหำเรื่องอิริยำบถในกำรทำงำนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกำรเจ็บป่วยเป็นโรคระบบ
กระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำนได้ ดังนั้นกำรให้ควำมรู้ให้กับแรงงำนนอกระบบ/แรงงำนในชุมชน ในกำร
ป้องกันโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในหน่วย
บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ จึงจำเป็นต้องมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยให้กับแรงงำนในชุมชน
ด้ำนกำรยศำสตร์
กรมควบคุม โรค โดยส ำนั กโรคจำกกำรประกอบอำชี พ และสิ่ งแวดล้ อ ม ตระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญ
ดำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อให้กับแรงงำนนอกระบบ/แรงงำนในชุมชุน
จึงได้จัดทำคู่มือกำรพัฒ นำศักยภำพเครือข่ำยกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยให้กับแรงงำนในชุมชน ด้ำนกำรย
ศำสตร์ เพื่อใช้ในกำรให้ควำมรู้แก่ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ และนำควำมรู้ไป
ดำเนินงำนจัดบริกำรอำชีวอนำมัยในชุมชน ด้ำนกำรยศำสตร์ สำมำรถตรวจคัดกรองเบื้องต้น วินิจฉัยโรค
บันทึกข้อมูล ให้สุขศึกษำในกำรดูแลสุขภำพ และส่งต่อผู้ป่วยด้ำนโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษำและคณะทำงำนที่เสียสละเวลำมำร่วมดำเนินกำร เพื่อให้คู่มือดังกล่ำว
เสร็จสมบูรณ์

สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
กันยำยน ๒๕๖๐

สำรบัญ
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

สถำนกำรณ์ปญ
ั หำ ด้ำนโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อในกลุม่ ผูป้ ระกอบอำชีพของ
ไทย
๑.๑ สถิติข้อมูลประชำกรกลุ่มวัยแรงงำนทั้งในและนอกระบบของประเทศไทย
๑.๒ ข้อมูลกำรเจ็บป่วยจำกโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อของกลุ่มผู้ประกอบอำชีพ
ของไทย (เน้นกลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน)
๑.๓ ข้อมูลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับลักษณะกำรเจ็บป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอำชีพของไทย (เน้นกลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน)
และผลกระทบจำกกำรเจ็บป่วยด้ำนโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อเชิงเศรษฐศำสตร์
และอื่นๆ
๑.๔ นโยบำยและโครงกำรที่สำคัญของกระทรวง กรม กอง ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
ด้ำนโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อสำหรับเกษตรกร
ควำมรูเ้ กีย่ วกับโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนือ้ (MSDs) จำกกำรประกอบอำชีพ
๒.๑ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกระดูกและกล้ำมเนื้อ (กำยวิภำคศำสตร์)
2.2 โรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
2.3 แนวทำงกำรวินิจฉัยโรคโครงร่ำงกระดูกและกล้ำมเนื้อในกลุ่มเกษตรกรสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ลักษณะกำรบำดเจ็บ กำรดูแลตัวเองเบือ้ งต้น และกำรปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับโรคระบบ
กระดูกและกล้ำมเนื้อ
3.1 ประเภทของกำรบำดเจ็บ
3.2 กำรประเมินตนเองตำมระดับควำมรุนแรงของอำกำรปวดข้อและกล้ำมเนื้อจำก
กำรประกอบอำชีพ
3.3 กำรดูแลตนเองในระยะอักเสบเฉียบพลัน
3.4 กำรดูแล รักษำและลดควำมเสี่ยงจำกบำดเจ็บในแต่ละกลุ่มโรคทำงระบบกระดูก
และกล้ำมเนื่องจำกกำรประกอบอำชีพที่พบบ่อย
3.5 ข้อแนะนำสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยก่อน ปฏิบัติงำน เพื่อลด
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
3.6 ข้อแนะนำในกำรดูแลตัวเองสำหรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิด
โรคกระดูกและกล้ำมเนื้อ
ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรยศำสตร์กำรวิเครำะห์และกำรตรวจวัดทำงกำรยศำสตร์
๔.๑ กำรยศำสตร์และกำรวิเครำะห์ทำงกำรยศำสตร์
๔.๒ ปัจจัยเสี่ยงทำง Ergonomics กับ MSD
4.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงของท่ำทำงในกำรทำงำนโดยวิธี RULA, REBA
และ OWAS

หน้ำ
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1-6
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2-7
3-1
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3-2
3-5
3-8
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4-1
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บทที่ ๕

ควำมเสีย่ งทำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำน และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
และท่ำทำงกำรทำงำนทีม่ ผี ลต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำร
ทำงำน
๕.๑ ควำมเสี่ยงทำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีผลต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ
- ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีผลต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ
- กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเพื่อลดปัญหำกำรเกิดโรคระบบกระดูก
และกล้ำมเนื้อ
๕.๒ กำรปรับปรุงลักษณะและท่ำทำงกำรทำงำนต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บทำง
ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
- ปั จ จั ย ทำงท่ ำ ทำงร่ ำ งกำยในกำรท ำงำน (ท่ ำ ยื น ท ำงำน ท่ ำ ทำงศี รษะ คอ
ท่ำทำงลำตัวส่วนบั้นเอว และทรวงอก ท่ำทำงแขนและไหล่ ท่ำนั่งทำงำนสูงระดับเข่ำ
ท่ำนั่งทำงำนระดับพื้น)
- ปัจจัยทำงลักษณะกิจกรรมงำนอำชีพ (งำนแบบสถิต และงำนแบบพลวัต)
- แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนท่ำทำงเพื่อลดกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนของ
กล้ำมเนื้อ

ภำคผนวก
ภำคผนวก ก แบบประเมิน RULA, REBA และ OWAS
ภำคผนวก ข แบบซักประวัติผู้ป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
ภำคผนวก ค แบบสำรวจควำมเสี่ยงของชุมชนด้ำนโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
เชิงรุก
ภำคผนวก ง ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมและท่ำทำงกำรทำงำนอย่ำงง่ำย
ภำคผนวก จ ตัวอย่ำงรูปแบบกิจกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
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5-22
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บทที่ ๑

สถานการณ์ปัญหา
ด้านโรคกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพของไทย
กลุ่มอำชีวอนำมัย

กรอบเนื้อหา
1.1 สถิติข้อมูลประชำกรกลุ่มวัยแรงงำนทั้งในและนอกระบบของประเทศไทย
1.2 ข้อมูลกำรเจ็บป่วยจำกโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อของกลุ่มผู้ประกอบอำชีพของไทย
(เน้นกลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน)
1.3 ข้อมูลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับลักษณะกำรเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อใน
กลุ่มผู้ประกอบอำชีพของไทย (เน้นกลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน) และผลกระทบ
จำกกำรเจ็บป่วยด้ำนโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อเชิงเศรษฐศำสตร์และอื่นๆ
1.4 นโยบำยและโครงกำรที่สำคัญของกระทรวง กรม กอง ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำด้ำนโรค
กระดูกและกล้ำมเนื้อสำหรับเกษตรกร

1-2

1.1 สถิตขิ อ้ มูลประชำกรกลุ่มวัยแรงงำนทั้งในและนอกระบบของประเทศไทย
กำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2558 ของส ำนั กงำนสถิติ แห่ งชำติเมื่ อปี 2558 (1) พบว่ำ
ประเทศไทยมีผู้มีงำนทำ 38.3 ล้ำนคนเป็นแรงงำนนอกระบบ 21.4 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 55.9 แรงงำนใน
ระบบ 16.9 ล้ ำ นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.1 โดยแรงงำนนอกระบบมำกกว่ ำ ครึ่ ง หนึ่ ง ท ำงำนในภำค
เกษตรกรรม ซึ่งมีจ ำนวนมำกถึง 12.0 ล้ ำนคนหรือร้อยละ 56.0 รองลงมำทำงำนอยู่ในภำคกำรค้ำและ
บริ ก ำรร้ อ ยละ 32.9 และภำคกำรผลิ ต ร้ อ ยละ 11.1 ตำมล ำดั บ ส ำหรับ นิ ย ำมของแรงงำนนอกระบบ(
Informal Workers) คือ ผู้ใช้แรงงำนที่ทำงำนโดยไม่มีสัญญำกำรจ้ำงงำนที่เป็นทำงกำร หรือไม่มีนำยจ้ำงตำม
ควำมหมำยของกฎหมำยแรงงำน ไม่ ได้ ท ำงำนอยู่ ในสถำนประกอบกำรของนำยจ้ ำ ง ไม่ มี ค่ ำ จ้ ำ งหรื อ
ค่ำตอบแทนที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระ หรือเป็นผู้ที่ทำงำนชั่วครำว สำหรับคำว่ำแรงงำนนอก
ระบบในควำมหมำยของสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ในโครงกำรพัฒนำกำร
เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงในกำรทำงำนนอกระบบปี 2553 หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับ
สิ ท ธิคุ้ มครองสุ ขภำพตำมกฎหมำยแรงงำน สวัส ดิ กำรข้ำรำชกำรหรือรัฐ วิส ำหกิ จ แต่ ยังคงได้ รับ สิ ท ธิกำร
รักษำพยำบำลจำกหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ตัวอย่ำงเช่น ผู้ที่ทำกำรผลิตที่บ้ำน กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรจ้ำง
งำนนอกระบบ กำรจ้ำงงำนตนเอง งำนรับเหมำช่วง เป็นต้น

แผนภูมิที่ 1-1 จำนวนแรงงำนนอกระบบจำแนกตำมเพศ พ.ศ.2558
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แผนภูมิที่ 1-2 เปรียบเทียบร้อยละของแรงงำนในระบบและนอกระบบจำแนกตำมกลุ่มเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2558

1.2 ข้อมูลกำรเจ็บป่วยจำกโรคกระดูกและกล้ำมเนือ้ ของกลุม่ ผูป้ ระกอบอำชีพของไทย
(เน้นกลุม่ เกษตรกรและแรงงำนในชุมชน)
กำรทำงำนของแรงงำนในระบบและนอกระบบมีโอกำสต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคุมทำงสุขภำพหลำยด้ำน
แตกต่ำงกันตำมลักษณะของงำนหรือประเภทของอำชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมเสี่ยงเสี่ยงจำกกำรทำงำน โดย
อำจจำแนกสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพตำมลักษณะของสิ่งคุกคำม ได้เป็น 6 ด้ำน ดังนี้
1) สิ่ ง คุ ก คำมสุ ข ภำพด้ ำ นกำยภำพ (Physical Health Hazards) สิ่ ง คุ ก คำม เช่ น อุ ณ หภู มิ
แรงสั่นสะเทือนของ พลังงำนเสียง พลังงำนแสง รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ เป็นต้น สิ่งคุกคำมเหล่ำนี้ทำให้แรงงำน
นอกระบบมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น อำกำรอ่อนเพลีย ขำดน้ำ หรือหมดสติจำกกำร
ได้รับควำมร้อน เกิดโรคประสำทหูเสื่อมจำกเสียงดัง เกิดควำมผิดปกติของสำยตำจำกแสงจ้ำหรือแสงสว่ำงไม่
เพียงพอ เป็นต้น
2) สิ่งคุกคำมสุขภำพด้ำนเคมี (Chemical Health Hazards) สิ่งคุกคำมที่เป็นสำรเคมีทุกชนิดซึ่งมี
สมบัติเป็นพิษต่อคนได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนะแก็ส ของเหลว หรือของแข็ง ทั้งที่เป็นธำตุและที่เป็นสำรประกอบ
ทั้งที่เป็น สำรอิน ทรีย์และสำรอนิ นทรีย์ ตัวอย่ำงเช่น สำรตะกั่ว สำรปรอท สำรหนู ยำฆ่ำแมลง เป็นต้น สิ่ ง
คุกคำมด้ำนเคมีทำให้แรงงำนนอกระบบมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น กำรเจ็บป่วยด้วยโรค
ทำงระบบทำงเดินหำยใจจำกำรได้รับฝุ่น กำรไดรับพิษจำกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช กำรเกิดโรคจำกพิษโลหะ
หนัก เป็นต้น
3) สิ่งคุกคำมสุขภำพด้ำนชีวภำพ (Biological Health Hazards) เป็นสิ่งคุกคำมที่เป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ำ
จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ แมลง หรือสัตว์ก่อโรค รวมทั้งเนื้อเยื่อหรือสำรคัดหลั่งของสิ่งมีชีวิต ที่สำมำรถทำให้เกิด
กำรติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ ยกตัวอย่ำงเช่น โรคบำดทะยัก โรคฉี่หนู โรคอุจจำระร่วง โรคตำแดง เป็นต้น
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4) สิ่งคุกคำมสุขภำพด้ำนกำรยศำสตร์ (Ergonomic Health Hazards) เกิดจำกท่ำทำงกำรทำงำนที่
ผิดปกติ ฝื น ธรรมชำติ กำรทำงำนในท่ำทำงซ้ำๆ กำรที่กล้ำมเนื้อออกแรงมำกเกินควำมสำมำรถในกำรรับ
น้ำหนัก กำรนั่ง หรือยืนทำงำน ที่สถำนีงำนออกแบบไม่เหมำะสมกับผู้ปฏิบัติงำน กำรใช้เครื่องมือที่ออกแบบไม่
ดี กำรทำงำนในลักษณะดังกล่ำวเป้นเวลำนนจึงมีควำมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดควำมไม่สบำย กำรบำดเจ็บหรือป่วย
ได้
5) สิ่งคุกคำมสุขภำพด้ำนกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ (Accidents) เกิดจำกสภำวกำรณ์หรือพฤติกรรม
ที่ไม่ปลอดภัยต่ำงๆ ที่มีโอกำสทำให้คนเกิดกำรบำดเจ็บต่อร่ำงกำย พิกำร หรือเสียชีวิตได้ ซึ่งแรงงำนเก็บขยะมี
โอกำสสูงที่อำจได้รับบำดเจ็บจำกกำรชน กระแทก ถู กวัสดุหล่นทับ ถูกของมีคมทิ่มแทง รวมไปถึงจำกกำร
ระเบิด จนได้รับบำดเจ็บ พิกำรหรือถึงขั้นเสียชีวิต
6) สิ่งคุกคำมสุขภำพด้ำนจิตวิทยำสังคม (Psychosocial Health Hazards) เกิดจำกสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ใดๆ ก็ตำม ที่อำจกระตุ้นให้เกิดปัญหำทำงด้ำนจิตใจ หรือควำมสัมพันธ์ ในครอบครัว หรือในสังคม
ของผู้ ที่ ท ำงำนหรื ออยู่ ในสภำวกำรณ์ นั้ น ๆ แรงงำนนอกระบบ มั ก มี ควำมเครีย ดจำกได้ จ ำกหลำยสำเหตุ
โดยเฉพำะสำเหตุจำกเศรษฐกิจ รำยได้ไม่เพียงพอ หรือถึงฐำนะทำงสังคม
สิ่งคุกคำมสุขภำพทำงกำรยศำสตร์ เป็นปัญหำที่พบได้มำกในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ โดยพิ จำรณำ
ข้อมูลจำกผู้มำใช้บริกำรสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มีอำกำรของโรคและเกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพ จำก
สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค (2) พบว่ำเป็นเกษตรกรสูงถึง ร้อยละ 24.2 เมื่อพิจำรณำผู้ป่วยด้วยโรค
จำกกำรทำงำนในอำชีพต่ำงๆ ที่ได้รับรำยงำนตำมกลุ่มโรค พบว่ำ กลุ่มโรคที่มีกำรรำยงำนมำกตำมลำดับ ได้แก่
กลุ่มโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อ ร้อยละ 54.0 (เฉลี่ย 1898 รำยต่อปี) กลุ่มพิษจำกสัตว์ ร้อยละ 24.8 (เฉลี่ย
1033 รำยต่อปี) กลุ่มโรคผิวหนัง ร้อยละ 20.3 (เฉลี่ย 855 รำยต่อปี) กลุ่มพิษจำกพืช ร้อยละ 4.2 (เฉลี่ย
176 รำยต่อปี) กลุ่มโรคปอดและทำงเดินหำยใจ ร้อยละ 2.7 (เฉลี่ย 114 รำยต่อปี) กลุ่มสำรกำจัดแมลง
ศัตรูพืช ร้อยละ 1.6 (เฉลี่ย 66 รำยต่อปี) กลุ่มพิษจำกพืช ร้อยละ 0.9 (เฉลี่ย 35 รำยต่อปี) โดยมีแนวโน้ม
กำรรำยงำนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคมำกขึ้น
กำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2558 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำมีปัญหำสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน ที่แรงงำนนอกระบบประสบมำกที่สุด คือ อิริยำบถใน กำรทำงำน (ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะ
ท่ำทำงในกำร ทำงำน) ร้อยละ 39.4รองลงมำคือ มีฝุ่น ควัน กลิ่น ร้อยละ 25.1 และมีแสงสว่ำงไม่เพียงพอ
ร้อยละ 16.4 ตำมลำดับ ส่วนปั ญหำควำมไม่ปลอดภัยในกำรทำงำน ส่วนใหญ่ ได้รับสำรเคมีเป็นพิษร้อยละ
62.3 รองลงมำคือ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตรำยร้อยละ 19.1 และได้รับอันตรำยต่ อระบบหู / ระบบ
ตำร้อยละ 5.9 ตำมลำดับ
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แผนภูมิที่ 1-3 ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยและปญหำจำกสภำพแวดล้อมของแรงงำนนอกระบบ ปี
2558
ในส่ วนการประสบอัน ตรายของแรงงานในระบบ ข้อมูล จากรายงานสถานการณ์ ส ถิติการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน ปี 2551-2555 ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (4) พบว่า
ผลการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างสูงสุดของปี 2551-2555 คือบาดแผลลึก โดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40.86 ของจ านวนการประสบอั น ตรายทั้ งหมดรองลงมาคื อ ข้อ ต่อเคล็ ด และการอั กเสบตึ งตัว ของ
กล้ามเนื้อ ร้อยละ 17.53 และบาดแผลตื้น ร้อยละ 14.14 ตามลาดับ

แผนภูมิที่ 1-4 ผลการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างสูงสุดของปี 2551-2555
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1.3 ข้อมูลกำรศึกษำวิจัย เกี่ยวกับลักษณะกำรเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อในกลุ่ม
ผู้ประกอบอำชีพของไทย (เน้นกลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน) และผลกระทบจำกกำร
เจ็บป่วยด้ำนโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อเชิงเศรษฐศำสตร์และอื่นๆ
จำกกำรศึกษำในโครงกำรกำรพัฒนำรูปแบบกำรเฝ้ำระวังควบคุมป้องกันควำมผิ ดปกติจำกกล้ำมเนื้อ
และข้อในกสิกรไทย โดย ดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์และคณะ สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่ งแวดล้ อ ม กรมควบคุม โรค 2547 (5) ซึ่ งศึก ษำในพื้ น ที่ 4 จังหวัด ได้ แก่ สมุ ท รปรำกำร อ ำนำจเจริญ
อุตรดิตถ์ และอยุธยำ พบว่ำร้อยละ 36 ของประชำกรที่ศึกษำ มีปัญหำกำรบำดเจ็บกล้ำมเนื้อและข้อ ซึ่งมีอำยุ
ระหว่ำง 29-74 ปี ส่วนของร่ำงกำยที่มีควำมผิดปกติ แบ่งเป็น บริเวณหลังส่วนล่ำงร้อยละ 35 บริเวณ
สะโพกและหัวเข่ำร้อยละ 24 บริเวณไหล่ร้อยละ 15 และบริเวณขำร้อยละ 7 ซึ่งร้อยละ 48 ของผู้มี
อำกำรได้ไปรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล นอกจำกนี้พบว่ำอำกำรบำดเจ็บเกิดจำกกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ที่ไม่
เหมำะสม เช่น กำรท ำงำนที่ ในท่ ำที่ ผิ ดปกติ กำรเคลื่ อนไหวในท่ำซ้ำๆ และกำรยกของหนั ก เป็ น ต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับกำรศึกษำภำวะสุขภำพและพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของเกษตรกรชำวนำ พบว่ำ
กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ภำวะสุขภำพ โดยรับรู้อำกำรเจ็บป่วยจำกกำรสัมผัสปัจจัยคุกคำมสุขภำพจำกกำรทำงำน
มำกที่สุด 3 อันดับ คือ ปวดเอว(ร้อยละ 88.7) ปวดหลัง(ร้อยละ 66.3) และปวดไหล่(ร้อยละ 65.94)(6)
และจำกกำรศึกษำควำมเสี่ยงของกำรทำนำ พบว่ำลักษณะกำรทำนำมีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับอันต รำยจำก
ปัจจัยร่วมหลำยด้ำนที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยก่อให้เกิดอำกำรเจ็บปวดร่ำงกำย โดยพบว่ำขั้นตอนกำรดำนำและ
ขั้นตอนกำรเก็บเกี่ยวมีผลทำให้ชำวนำมีอำกำรเจ็บปวดบริเวณส่วนหลังอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (7) และจำก
กำรศึกษำกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกกิจกรรมกำรทำสวนยำงพำรำของเกษตรกรสวนยำงพำรำ
พบว่ำ สิ่งคุกคำมทำงกำรยศำสตร์ ที่สำคัญของชำวสวนยำง คือ กำรใช้มือและข้อมือทำงำนซ้ำๆ ในขั้นตอนกำร
กรี ด ยำง (8) ในส่ ว นข้ อ มูล กำรศึ กษำในต่ำงประเทศจำกกำรศึก ษำอำกำรผิ ด ปกติ ท ำงระบบโครงร่ำงและ
กล้ำมเนื้อในเกษตรกรแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ มีอำกำรปวดหลัง ร้อยละ 37.5 ปวดไหล่ ร้อยละ
25.9และคอ ร้อยละ 22.4 (9)
ข้ อ มู ล กำรศึ ก ษำผลกระทบในทำงเศรษฐศำสตร์ จ ำก National Research Council and
the Institute of Medicine (2001) (10) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเมินว่ำ ผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำร
เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคกระดู ก และกล้ ำ มเนื้ อ จำกกำรท ำงำน (Work related musculoskeletal disorders:
WMSD) ที่วัดจำกกำรจ่ำยเงินค่ำชดเชย (compensation costs) กำรสูญเสียรำยได้ (lost wages) และกำร
สูญเสียผลผลิต (lost productivity) มีมูลค่ำถึงปีละ 45-54 พันล้ำนบำทต่อปี

1.4 นโยบำยและโครงกำรทีส่ ำคัญของกระทรวง กรม กอง ที่เกีย่ วข้องกับปัญหำด้ำนโรค
กระดูกและกล้ำมเนือ้
จำกข้อมูลข้ำงต้น จะพบว่ำแรงงำนนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภำคเกษตรกรรม และผู้ประกอบ
อำชี พ เกษตรกรรมมี ค วำมเสี่ ย งอั น ตรำยจำกท่ ำ ทำงกำรท ำงำนที่ ไม่ เหมำะสม ท ำให้ เกิ ด โรคปวดหลั ง
ปวดกล้ ำมเนื้ อ เกิดอุบั ติเหตุจ ำกกำรทำงำนและยังทำให้ กำรทำงำนไม่มีป ระสิ ทธิภ ำพเท่ำที่ควร ซึ่งปั ญหำ
ทำงกำรยศำสตร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ำมเนื้อยังคงเป็นปัญหำสำคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีกำรใช้ชีวิต
ตลอดจนกำรเจ็บป่วยของคนไทยอย่ำงยำวนำน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ทำงำนมีควำมรู้ ตระหนั ก และมีพฤติกรรมที่ดี
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ด้ำนกำรยศำสตร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำนและช่วยในกำรป้องกันและลด
จำนวนผู้ ป ระกอบอำชีพ ที่อำจจะเกิดอำกำรนี้ ขึ้น ได้ ซึ่งกำรดำเนิ นกำรจำเป็ นต้องมีกำรพัฒ นำองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนอำชีว อนำมัย สนั บ สนุ น แก่เครือข่ำย โดยส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และสิ่งแวดล้ อม กรม
ควบคุมโรค ได้ดำเนิ น กำรพัฒ นำรูป แบบกำรดูแลสุ ขภำพเกษตรกรด้ำนกำรยศำสตร์ โดยในปีงบประมำณ
2555 มีกำรดำเนินงำนเก็บข้อมูลจำกพื้นที่ทั้งหมด 3 จังหวัดคือ สุพรรณบุรี (320 คน) บุรีรัมย์ (492 คน)
และอุทัยธำนี (655 คน) รวม 18 รพ.สต. จำนวนทั้งหมด 1476 คน โดย เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. และ อสม.เป็น
ผู้ใช้แบบประเมินฯ ในกำรเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรในพื้นที่ ในปีงบประมำณ 2556 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
เพื่อพัฒนำแบบประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรยศำสตร์และจัดทำคู่มือกำรยศำสตร์ แนวทำงกำรประเมินควำม
เสี่ยงทำงกำรยศำสตร์ ภำคบริกำร(บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข)และแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยง
ท
ำ
ง
กำรยศำสตร์ ภำคเกษตรกร ซึ่งพบข้อจำกัดในกำรดำเนินงำนประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรยศำสตร์หลังไป
ทดสอบเครื่องมือว่ำแบบประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรยศำสตร์ มีจำนวนเนื้อหำที่มำก ต้องใช้เวลำในกำร
ประเมิน และแบบประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรยศำสตร์แบ่งออกเป็นหลำยส่วน มีทั้งส่วนที่เป็นของแพทย์
หรือนักกำยภำพประเมิน บำงพื้นที่มีบุคลำกรไม่เพียงพอ ในปีงบประมำณ 2557 จึงมีกำรดำเนินงำนเพื่อกำร
นำร่องกำรจัดบริกำรคลินิกเกษตรกรด้ำนกำรยศำสตร์ และ เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรย
ศำสตร์แก่ภำคีเครือข่ำยในกำรดำเนินงำนต่อไป
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บทที่ ๒

ความรู้
เกี่ยวกับโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSDs) จากการทางาน
พญ.ชุลกี ร ธนธิติกร

กรอบเนื้อหา
2.1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกระดูกและกล้ำมเนื้อ (กำยวิภำคศำสตร์)
2.2 นิยำมควำมหมำย MSDs และควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
ในผู้ประกอบอำชีพ (กลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน)
2.3 โรค MSDs ที่พบบ่อยในผู้ประกอบอำชีพ (กลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน)
กำรคัดกรองเบื้องต้นและวินิจฉัยโรค
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2.1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกระดูกและกล้ำมเนื้อ (กำยวิภำคศำสตร์)
2.1.1 กำยวิภำคศำสตร์มนุษย์ (Human anatomy) เป็นสำขำหนึ่งของวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่เน้น
ทำงด้ำนกำรศึกษำโครงสร้ำงต่ำงๆที่ประกอบกันเป็นร่ำงกำยของมนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
1) ศีรษะและลำคอ (Head and neck) ได้แก่ส่วนของร่ำงกำยที่อยู่เหนือต่อช่องอก
2) รยำงค์บน (Upper limbs) ซึ่งรวมตั้งแต่ส่วนของไหล่ ต้นแขน ศอก ปลำยแขน ข้อมือ และมือ
3) หลัง (Back) คือโครงสร้ำงส่วนที่อยู่โดยรอบกระดูกสันหลังตั้งแต่ส่วนคอถึงก้นกบ
4) ทรวงอก (Thorax) คือบริเวณตั้งแต่ส่วนที่อยู่ด้ำนล่ำงต่อลำคอ จนถึงกะบังลม
5) ช่ อ งท้ อ ง (Abdomen) คื อ บริ เ วณ ตั้ ง แต่ ก ะบั ง ลมจนถึ ง ขอบเชิ ง กรำน และเอ็ น ขำหนี บ
(inguinal ligament)
6) อุ้งเชิงกรำนและฝีเย็บ (Pelvis and perineum) ได้แก่บริเวณที่อยู่ใต้ขอบเชิงกรำนลงไปจนถึง แผ่น
ปิดเชิงกรำน (pelvic diaphragm) ส่วนฝีเย็บเป็นบริเวณโดยรอบทวำรหนักและอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งอยู่ใต้แผ่นปิด
เชิงกรำน
7) รยำงค์ล่ำง (Lower limbs) คือส่วนที่อยู่ใต้ต่อเอ็นขำหนีบ ซึ่งได้แก่ตน้ ขำ เข่ำ น่อง ข้อเท้ำจนถึงเท้ำ
2.1.2 ระบบกระดูก
กระดูกเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อกระดูก (osseous tissue) ที่มีควำมแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบำ
กำรเจริญพัฒนำของเนื้อเยื่อกระดูกในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน ทำให้กระดูกเป็นอวัยวะที่ มีหลำยรูปร่ำงลักษณะ
เพื่อให้สอดคล้องกันกับกำรทำงำนของกระดูกในแต่ละส่วน เช่น กะโหลกศีรษะ (skull) ที่มีลักษณะแบนแต่
แข็งแรงมำก เพื่อป้องกันกำรกระทบกระเทือนของสมองหรือกระดูกต้นขำ (femur) ที่มีลักษณะยำวเพื่อเป็นจุด
เกำะของกล้ำมเนื้อต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวของรยำงค์ล่ำง เป็นต้น
หน้ำที่ของกระดูก ได้แก่
1) กำรป้องกันอวัยวะภำยในที่สำคัญ เช่น กะโหลกศีรษะที่ป้องกันสมอง หรือกระดูกซี่โครงที่ป้องกัน
อวัยวะในทรวงอกจำกอันตรำยและกำรกระทบกระเทือน
2) กำรค้ำจุนโครงร่ำงของร่ำงกำย
3) กำรเคลื่อนไหว โดยกระดูกทำหน้ำที่เป็นจุดเกำะของกล้ำมเนื้อและเอ็นต่ำงๆ และยังประกอบเข้ำ
ด้วยกัน4) เป็นข้อต่อที่ทำให้ร่ำงกำยเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ำงๆได้
5) กำรผลิตเม็ดเลือด โดยไขกระดูกที่อยู่ภำยใน เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขำวที่สำคัญ
6) กำรเก็บสะสมแร่ธำตุ โดยเฉพำะแคลเซียมและฟอสฟอรัส นอกจำกนี้ยังดึงเอำโลหะหนักบำงชนิดที่
อยู่ในกระแสเลือดมำเก็บไว้ เพื่อลดควำมเป็นพิษลง
2.1.2 ระบบกล้ำมเนื้อ
ระบบกล้ำมเนื้อเป็นระบบหนึ่งของร่ำงกำยที่สำคัญต่อกำรเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่ำงกำย แบ่งออกเป็น
กล้ ำ ม เนื้ อโครงร่ ำ ง (skeletal muscle), กล้ ำ มเนื้ อเรี ย บ (smooth muscle), และกล้ ำ ม เนื้ อหั วใจ
(cardiac muscle) ทำหน้ำที่หดตัวเพื่อให้เกิด แรงและทำให้เกิดกำรเคลื่อนที่ (motion) รวมถึงกำรเคลื่อนที่
และกำรหดตัวของอวัยวะภำยในกล้ำมเนือ้ จำนวนมำกหดตัวได้นอกอำนำจจิตใจ และจำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต
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ประเภทของกล้ำมเนื้อ

รูป 2-21 ประเภทของกล้ำมเนื้อ
กล้ำมเนื้อสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่
1) กล้ำมเนื้อโครงร่ำง (Skeletal Muscle) เป็นกล้ำมเนื้อที่อยู่ใต้อำนำจจิตใจ (Voluntary) สำมำรถ
ควบคุมได้ ยึดติดกับ กระดูก (bone) โดยเอ็นกล้ำมเนื้อ (tendon) ทำหน้ำที่เคลื่อนไหวโครงกระดูกเพื่อกำร
เคลื่อนที่ของร่ำงกำยและเพื่อรักษำท่ำทำง (posture) ของร่ำงกำย กำรควบคุมกำรคงท่ำทำงของร่ำงกำยอำศัย
รี เฟล็ ก ซ์ (reflex) ที่ อ ยู่ น อกอ ำนำจจิ ต ใจ เมื่ อ ขยำยเนื้ อ เยื่ อ กล้ ำมเนื้ อ ลำยดู จ ะพบว่ ำ มี ลั ก ษณะเป็ น ลำย
โดยทั่วไปร่ำงกำยผู้ชำยประกอบด้วยกล้ำมเนื้อโครงร่ำง 40-50% ส่วนผู้หญิงจะประกอบด้วยกล้ำมเนื้อโครง
ร่ำง 30-40%มีควำมเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกโครงร่ำงและกล้ำมเนื้อมำกที่สุด
2) กล้ ำ มเนื้ อ เรี ย บ (Smooth Muscle) เป็ น กล้ ำ มเนื้ อ ที่ อ ยู่ น อกอ ำนำจจิ ต ใจ (Involuntary) ไม่
ส ำม ำรถ ค ว บ คุ ม ได้ พ บ ด ำด อ ยู่ ที่ ผ นั งข อ งอ วั ย ว ะ ภ ำย ใน (Viseral Organ) เช่ น ห ล อ ด อ ำห ำร
(esophagus), กระเพำะอำหำร (stomach), ล ำไส้ (intestine), หลอดลม (bronchi), มดลู ก (uterus, ท่ อ
ปัสสำวะ(urethra), กระเพำะปัสสำวะ (bladder) , และหลอดเลือด (blood vessel)
3) กล้ำมเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) เป็นกล้ำมเนื้อที่อยู่นอกอำนำจจิตใจเช่นกัน แต่เป็นกล้ำมเนื้อ
ชนิดพิเศษที่พบเฉพำะในหัวใจ เป็นกล้ำมเนื้อที่บีบตัวให้หัวใจเต้น

2.2 โรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
คำจำกัดควำม
โรคระบบกระดูก และกล้ำมเนื้อที่เกิดเนื่อ งจำกกำรท ำงำน (Work – related musculoskeletal
disorders – WMSDs) เป็ นกลุ่มอำกำรที่มีอำกำรที่มีควำมผิดปกติจำกกำรเจ็บปวดของกล้ำมเนื้อ เอ็นหรือ
เส้นประสำท ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรทำงำนโดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่
2.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล สภำพร่ำงกำยหรือลักษณะที่แตกต่ำงกันของแต่ละบุคคลบำงประกำร เป็น
ปัจจัยเสริมที่สำคัญ หรือมีควำมสัมพัน ธ์กับกำรกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ ำมเนื้อที่เกิดเนื่องจำกกำร
ทำงำน ได้แก่
1) เพศ เพศมีควำมสั มพันธ์กับกำรเกิด โรคระบบกระดูกและกล้ ำมเนื้อ เนื่องจำกสภำพ
ร่ำงกำยของเพศชำยและหญิงมีควำมแตกต่ำงกัน ชำยมีควำมแข็งแรงกว่ำเพศหญิงทั้งด้ำนควำมหนำแน่นของ
มวลกระดูกและควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อทำให้ เพศหญิงจึงมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด โรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ มำกกว่ำเพศชำย และหำกมีปัจจัยเสริม เช่น กำรออกแบบสถำนีงำนที่ส่วนใหญ่ออกแบบสำหรับ
ผู้ชำย เมื่อเพศหญิงเข้ำไปทำงำนก็มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น หรือกำรมอบหมำยงำนที่ส่วนใหญ่มอบหมำยงำนหนักที่
ใช้แรงมำกให้กับเพศชำย และมอบหมำยงำนเบำให้กับเพศหญิง แต่เพศหญิงต้องทำงำนเบำนั้นในท่ำทำงซ้ำๆ ก็
ทำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บมำกขึ้นด้วย
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2) อำยุ เมื่ อ อำยุ ม ำกขึ้ น จะเกิ ด ควำมเสื่ อ มของอวั ย วะและระบบต่ ำ งๆของร่ ำ งกำย
โดยเฉพำะระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ เมื่ออำยุเพิ่มมำกขึ้นทำ หมอนรองกระดูกและข้อต่อต่ำงๆ บำงลง มวล
กระดูกลดลง เส้นใยกล้ำมเนื้อและมวลกล้ำมเนื้อลดลง กล้ำมเนื้อลีบ ส่งผลต่ออำกำรของโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ ที่มำกขึ้นด้วย
3) ดัชนีมวลกำยหรือภำวะอ้วน กำรที่มีภำวะอ้วนหรือน้ำหนักมำกจะทำให้ร่ำงกำยต้องแบก
รับน้ำหนักมำกอยู่ตลอดเวลำ และเกิดแรงกดที่เพิ่มขึ้นบริเวณข้อต่ำงๆ ดังนั้นดัชนีมวลกำยที่มำกหรือภำวะอ้วน
จึงมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรของโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ มำกขึ้นด้วย
4) โรคประจำตัว เช่น เนื้องอก กำรติดเชื้อ กระดูกสันหลังหัก ควำมผิดปกติของไขสันหลัง
และเส้นประสำท เป็นต้น รวมถึงกำรมีประวัติอุบัติเหตุที่ทำให้กล้ำมเนื้ อฉีก กระดูกหัก กำรผ่ำตัด ก็อำจส่งผล
ให้มีอำกำรของโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ เพิ่มมำกขึ้น
5) กำรสูบ บุห รี่ มีผ ลทำให้ ระบบกำรแลกเปลี่ ยนก๊ำซ/ระบบไหลเวียนเลื อด ไหลไปเลี้ ยง
กล้ำมเนื้อไม่เพียงพอหรือมีประสิทธิภำพ ทำให้กล้ำมเนื้อและกระดูกเกิดกำรบำดเจ็บได้มำกขึ้น รวมถึงสำร
ต่ำงๆในบุหรี่ส่งผลทำให้เกิดโรค เช่น โรคกระดูกพรุน เป็นต้น
6) ภำวะเครีย ด ท ำให้ กล้ ำมเนื้อตึ ง เกิด ภำวะเกร็งตัว ส่ งผลให้ เกิดอำกำรปวด หรือกำร
บำดเจ็บของระบบกล้ำมเนื้อได้
7) พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ นอกงำน ได้แก่ ท่ำทำงในชีวิตประจำวัน ทั้งท่ำทำงกำรนอน กำรยื น
กำรนั่ง เช่น นั่งยองๆ กำรนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมำธินำนๆ หรือรวมถึงกำรเล่นกีฬำอย่ำงหนัก หรือกำรไม่ออก
กำลังกำยเลย ไม่ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อ ก็เป็นปัจจัยทำให้มีอำกำรของโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ได้เช่นกัน
2.2.2 ปัจจัยที่เกิดจำกสภำพกำรทำงำน ถือได้ว่ำเป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดโรคโรคระบบกระดูก
และกล้ำมเนื้อ โดยสำมำรถแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ 2 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยภำยใน
1) ท่ำทำง (Posture) ท่ำทำงกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม (Awkward Postures) หรือท่ำทำงกำรทำงำน
ที่ผิดไปจำกตำแหน่งปกติของร่ำงกำย เช่น กำรก้ม กำรดึง กำรกระชำก กำรบิดเอี้ยวลำตัว กำรหมุนข้อมือ กำร
ยก กำรเกร็งกล้ำมเนื้อ เพื่อทำงำนเป็นเวลำนำนๆ ทำให้เลือดไหลลงไปยังบริเวณนั้นน้อยลง ทำให้กล้ำมเนื้อล้ำ
อำจทำให้เกิดกำรบำดเจ็บทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
2) ระยะเวลำ (Duration) กำรท ำกิจกรรมหรือกำรท ำงำนที่อยู่ในท่ำเดียวกั นนำนๆ โดยไม่มีกำร
ปรับเปลี่ยนอิริยำบท (Prolonged Activities) ทำให้เกิดอำกำรล้ำของกล้ำมเนื้อ และเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำง
ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
3) แรง (Force) กำรออกแรงมำกเกินไปขณะทำงำน (Forceful Exertions) ทำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำร
เกิดกำรบำดเจ็บ เช่น กำรยกของหนักเกินไปทำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรปวดหลังส่วนล่ำง กำรออกแรงมำกทำให้
กล้ำมเนื้อต้องทำงำนหนักขึ้นและทำให้ร่ำงกำยต้องใช้เวลำในกำรฟื้นตัวนำนขึ้นกำรทำงำนซ้ำๆ ร่วมกับกำร
ออกแรงมำกกล้ำมเนื้อจึงล้ำได้เร็วกว่ำปกติ กำรออกแรงร่วมกับท่ำทำงที่ผิดปกติ เช่น กำรกระชำก กำรดึงอย่ำง
รุนแรง ก่อให้เกิดอันตรำยได้ ปริมำณแรงที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
- น้ำหนักหรือเครื่องมือวัสดุ ที่คนงำนใช้หรือเคลื่อนย้ำย
- ตำแหน่งของเครื่องมือหรือวัสดุที่สัมพันธ์กับร่ำงกำยระยะห่ำงมำกกำรออกแรงก็มำกตำมไปด้วย
- รูปร่ำงของเครื่องมือที่ไม่เหมำะสมก็ทำให้ต้องออกแรงมำกขึ้น
- เครื่องมอชำรุด ขำดกำรดูแลทำให้มีควำมฝืดจึงต้องออกแรงมำกขึ้น
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4) ควำมซ้ำซำก (Repetition) กำรเคลื่อนไหวแบบซ้ำๆ (Repetitive Motions) มีแนวโน้มทำให้เกิด
กำรบำดเจ็บ สะสมได้ เช่น กำรทำงำนที่มีกำรเคลื่ อนไหวข้อมือซ้ำๆ จะมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดเอ็นอักเสบ
ลักษณะกำรทำงำนซ้ำๆ มักจะไม่เป็นปัจจัยเดี่ยวๆ แต่จะร่วมกับปัจจัยอื่น เนื่องจำกร่ำงกำยไม่สำมำรถฟื้นตัวใน
ระยะเวลำอันสั้นระหว่ำงกำรทำงำนซ้ำๆ อำกำรล้ำ ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บได้ง่ำยขึ้น
5) จังหวะกำรทำงำน (Pace of work) พิจำรณำจำกช่วงเวลำพักและฟื้นตัวของร่ำงกำยระหว่ำงวงจร
กำรทำงำนแต่ละช่วง จังหวะกำรทำงำนที่เร่งรีบทำให้เวลำกำรพักฟื้นตัวน้อยลงและเสี่ยงต่อโรคระบบกล้ำมเนื้อ
และโครงร่ำงกระดูกที่เกิดจำกกำรทำงำนปกติร่ำงกำยจะปรับจังหวะกำรทำงำนของตนเองให้มีควำมแตกต่ำง
กันในแต่ละช่วงเวลำ ในระบบกำรทำงำนที่กำหนดควำมเร็วและปริมำณชิ้นงำน คนงำนจะไม่สำมำรถควบคุม
จังหวะกำรทำงำนเองได้ ทำให้เกิดควำมเครียด ก่อให้เกิดกำรตึงตัวของกล้ำมเนื้อและเกิดอำกำรล้ำเพิ่มควำม
เสี่ยงต่อโรคระบบกล้ำมเนื้อและโครงร่ำงกระดูกที่เกิดจำกกำรทำงำน
ปัจจัยภำยนอก
1) เสียง (Noise) เสียงมีผลทำให้เกิดปัญหำกระดูกและกล้ำมเนื้อได้ เนื่องจำกกำรทำงำนในสถำนที่ ที่
มีเสียงดังทำให้กำรไม่ได้ยินกำรพูดคุยประสำนงำนกันในที่ทำงำนทำให้ผู้ที่ทำงำนต้องเอี้ยวตัวหรือบิดตัวขณะที่
ทำงำนของตัวเองเพื่อรับฟังเพื่อนร่วมงำนให้ชัดเจน หรือเกิดจำกภำวะเครียดจำกเสียงดัง จนทำให้กล้ำมเนื้อ
เกร็ง
2) อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิและควำมชื้นมีผลต่อคนที่ทำงำนซ้ำๆ อุณหภูมิที่ร้อนและชื้น
เกินไปทำให้ร่ำงกำยอ่อนเพลียเร็วขึ้น เสี่ยงต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บ อุณหภูมิที่หนำวเกินไปทำให้กล้ำมเนื้อและ
ข้อขำดควำมยืดหยุ่นเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บ
3) แรงสั่นสะเทือน (vibration) แรงสั่นสะเทือน ส่งผลกระทบต่อเอ็น กล้ำมเนื้อ ข้อและเส้นประสำท
คนงำนที่ใช้เครื่องมือที่สั่นสะเทือนอำจจะเกิดอำกำรชำนิ้วมือ สูญเสียควำมสำมำรถ ในกำรสัมผัสและจับ หรือ
เกิดอำกำรปวด เมื่อยล้ำเกิดขึ้น และอำจทำให้เกิดกำรเคลื่อนของกระดูกข้อต่อส่วนต่ำงๆ ได้
4) แสงสว่ ำ ง (Light) แสงสว่ ำ งมี ผ ลต่ อ ควำมเมื่ อ ยล้ ำ ของสำยตำและท ำให้ เกิ ด ควำมเครี ย ด
ประสิทธิภ ำพกำรทำงำนลดลง สู ญเสียสมรรถภำพกำรมองเห็ น และอำจส่ งผลให้ เกิดอุบัติเหตุได้ แสงมำก
เกินไปหรือแสงจ้ำ แสงกระพริบ ทำให้มอเห็นชิ้นงำนไม่ชัดเจน มองไม่เห็นทำงสัญจร รวมถึงแสงสะท้อนเข้ำตำ
ที่ทำให้ตำพร่ำ ต้องคอยหรี่ม่ำนตำ มีผลให้ปวดตำ เกร็งกล้ำมเนื้อบังคับทิศทำงให้ตรงตำมต้องกำร ส่งผลให้เกิด
กำรเกร็งของกล้ำมเนื้อไหล่ แขน และมือ และอำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนแสงน้อย หรือแสงไม่เพียงพอ
ทำให้ ต้องเพ่ งสำยตำท ำให้ ป วดตำ หรือ ต้อ งก้ม มองชิ้ นงำนใกล้ ๆ ท ำให้ ป วดคอ ไหล่ และหลั ง หรือ กำรที่
มองเห็นไม่ชัดเจนทำให้ต้องมีกำรเกร็งกล้ำมเนื้อบังคับทิศทำงให้ตรงตำมต้องกำร ส่งผลให้เกิดกำรเกร็งของ
กล้ำมเนื้อไหล่ แขน และมือ และอำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกับกำรได้รับแสงจ้ำ
5) สีและสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย (color and Safety Sign) สีมีผลต่อสภำวะอำรมณ์และสมำธิ
โดยอำจทำให้เกิดควำมเครียดหรือรู้สึกผ่อนคลำยได้ ซึ่งมีผลต่อกำรเกร็งหรือคลำยตัวของกล้ำมเนื้อบริเวณ
ดวงตำ ไหล่ แขน และขำได้ สั ญ ลั กษณ์ ควำมปลอดภัย ที่ มีสี ขนำด ตำแหน่ งกำรติด ตั้งที่ไม่เหมำะสมไม่
สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย มีผลต่อกล้ำมเนื้อสำยตำเพรำะต้องเพ่งสำยตำ จนทำให้เกิดกำรปวดเมื่อยตำได้
6) ควำมชื้น (Humidity) ควำมชื้นในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนมีผลต่อกำรระบำยควำมร้อนของ
ร่ำงกำย เมื่อมีควำมชื้นสูงและมีอำกำศร้อน จะทำให้เหงื่ออกมำก สมองมึนงง หงุดหงิดง่ำย และเมื่อร่ำงกำย
สูญเสียเหงื่อมำก จะทำให้ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ กล้ำมเนื้อเป็นตะคริว อำจชักและหมดสติได้
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7) ควำมเร็ว ลม (Air Velocity) บริเวณท ำงำนเพื่ อ กำรระบำยอำกำศ ในบริเวณที่ มีอำกำศร้อ น
ควำมเร็วลมจะช่วยในกำรระบำยอำกำศ ระบำยควำมร้อน และในบริเวณอำกำศเย็น หำกมีควำมเร็วลมมำก
เกินไปจะทำให้อุณหภูมิของผิ วหนังเย็นมำกขึ้นจนเกิดอำกำรสั่นได้ ถ้ำในสภำพกำรทำงำนไม่เกิดกำรถ่ำยเท
อำกำศ เกิดควำมอับอำกำศ จะทำให้รู้สึกอึดอัด ปวดเกร็งกล้ำมเนื้อและเป็นตระคริวได้
8) ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและควำมสูงระดับข้อศอก (Space requirement and Elbow level)
ถ้ำระยะห่ำงของพื้นที่ของกำรทำงำนไม่เหมำะสมระหว่ำงบุคคลกับอุปกรณ์และเครื่องจักรกล และระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล จะทำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำ และเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ได้ เช่น หำกพื้นที่
คับแคบเกินไปอำจทำให้อึดอัดและเกร็งกล้ำมเนื้อไม่ให้กระทบกับบุคคลหรือสิ่งของ ควำมสูงเกินไป ต้ องย่อ ก้ม
ตัว งอตัว หรือต่ำเกินไปทำให้เอื้ม ยืดหรือเขย่งตัว ทำให้ปวดตำมส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย รวมถึงระยะห่ำงที่ใกล้
หรือไกลเกินไป ทำให้กำรหยิบจับชิ้นงำนอำจทำให้ต้องเกร็งกล้ำมเนื้อ
9) กำรจัดเก็บสิ่งของ (House Keeping) กำรที่มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน ซึ่งจะทำให้กำรเดิ นต้องระวัง มี
กำรเกร็งของกล้ำมเนื้อขำ ทำให้ป วดขำและน่องได้ และยังก่อให้ เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย นอกจำกนี้กำรจัดวำง
สิ่งของที่จะหยิบใช้ต้องไม่อยู่ในระดับที่สูงกว่ำไหล่ และอยู่ในระยะที่เอื้อมหยิบไม่ถึง ต้องเอี้ยวตัว บิดตัว เอื้อม
แขน เขย่งตัว ซึ่งจะทำให้ปวดกล้ำมเนื้อคอ ไหล่ เอว หลังและขำได้
10) ขนำดของอุปกรณ์เครื่องมือ (Size of Hand Tools/Equipment) ขนำดใหญ่เกินไปหรือเล็ก
เกิน ไป จะทำให้ ห ยิบ จับ ยำก ต้องเกร็งมือและแขนเพื่อกำด้ำมวัสดุให้ แน่น หำกฝื นใช้บ่อยครั้งและใช้เป็น
เวลำนำน จะทำให้กระดูก เส้นเอ็นและกล้ำมเนื้อในส่ว นของข้อมือและมือปวดและอักเสบได้และอำจลุกลำม
มำยังบริเวณแขนและไหล่ได้ และเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บ นอกจำกนั้นกำรจับเครื่องมือที่ทำจำกวัสดุแข็ง
หรือมีกำรออกแรงในกำรจับเครื่องมือมำกเกินไปทำให้เกิดแรงกดเฉพำะที่ (Localized Contact Stress) ต่อ
เอ็นกระดูกและกล้ำมเนื้อ
11) กำรยกของและกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของ (Handling /Moving) ร่ำงกำยต้องใช้แรงในกำรยกและ
เคลื่อนย้ำยสิ่งของ โดยใช้แรงในกำรดึง กำรดัน กำรหยิบและกำรกำสิ่งของ ซึ่งเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูก
และกล้ ำมเนื้ อ จำกกำรเอี้ ย วตัว หรื อ บิ ด ตัว ที่ ผิ ด ไปจำกท่ ำทำงปกติ ขนำดของสิ่ งของที่ มี ขนำดใหญ่ ท ำให้
กล้ำมเนื้อทำงำนมำกกว่ำปกติและผิดท่ำทำง หรือกำรยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมำกหรือท่ำทำงไม่ถูกต้อง ก็มีผลทำ
ให้ปวดกล้ำมเนื้อและเกิดกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อบริเวณดังกล่ำว
12) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกเครื่องมือ (Safety Guarding) เครื่องมือเครื่องจักรกลมีชิ้นส่วนที่
แหลมหรือคมที่ทำอันตรำยต่ออวัยวะได้แล้ว กำรที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันทำให้เกิดกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อบริเวณ
ไหล่ แขนและมือในกำรทำงำน รวมทั้งเกิดควำมเครียดจำกกำรระวังกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนก็จะเพิ่มกำร
เกร็งของกล้ำมเนื้อมำกขึ้น
13) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) กำรไม่สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลหรือสวมใส่ไม่เหมำะสม เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
ได้ เช่น กำรใช้รองเท้ำที่ดอกยำงไม่เกำะพื้น ลื่นไถลง่ำย ทำให้ต้องเกร็งขำและเท้ำในกำรเดิน ทำให้ปวดขำและ
เท้ำ และถ้ำมีกำรใช้เป็นเวลำนำนและบ่อยครั้ง อำจส่งผลให้ขำและเท้ำผิดรูปได้
14) กำรบริห ำรจัดกำร และจิต สังคม (Organization and Psychosocial Factors) กำรบริห ำร
จั ดกำรที ดี เช่น กำรสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวีย นตำแหน่ง กำรก ำหนดภำระหน้ ำที่ ระยะเวลำในกำรท ำงำนและ
ช่วงเวลำพัก รวมทั้งกำรทำงำนเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและลดกำรได้รับบำดเจ็บทำงระบบ
กระดูกและกล้ำมเนื้อได้
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2.3 แนวทำงกำรวินิจฉัยโรคโครงร่ำงกระดูกและกล้ำมเนื้อในกลุ่มเกษตรกรสำหรับเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข
ก่อนที่จะมีกำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจำกกำรทำงำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขต้องทำควำมเข้ำใจกับ คำว่ำ
“โรคเหตุอำชีพ” ว่ำหมำยถึง โรคที่มีเหตุปัจจัยจำกกำรทำงำนเป็นสำเหตุหลักเพียงเหตุเดียวที่ทำให้เกิดโรค
โรคเกี่ยวเนื่องจำกกำรทำงำน หมำยถึง โรคที่มีสำเหตุเกิดได้จำกหลำยๆ สำเหตุร่วมกัน ส่วนสำเหตุด้ำนกำร
ทำงำนนัน้ เป็นหนึ่งในสำเหตุส่งเสริมให้โรคเป็นมำกขึ้น (1)
2.3.1 โรคอำกำรปวดหลังส่วนล่ำง (Low back pain)
1) คำจำกัดควำม
อำกำรปวดหลัง หมำยถึง อำกำรปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังของลำตัวตั้งแต่ระดับคอลงไปจนถึงก้นกบ
แต่อำกำรปวดหลังส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นในบริเวณบั้นเอวจนถึงก้นกบ เรียกว่ำอำกำรปวดหลังส่วนล่ำง
2) ลักษณะงำนทีม่ ีควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดอำกำรปวดหลังส่วนล่ำง
ลักษณะงำนที่ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บเฉียบพลันได้แก่ กำรยกของที่ผิดท่ำทำง หรือยกของที่มีขนำดหนัก
มำกเกินกำหนด เช่นกำรยกกระสอบปุ๋ยที่มีน้ำหนักมำกกว่ำ 25 กิโลกรัม กำรก้มหยิบของเช่นเครื่องพ่นยำฆ่ำ
แมลง กำรบิดเอี้ยวตัวเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น
3) เกณฑ์กำรวินจิ ฉัยโรคอำกำรปวดหลังส่วนล่ำงจำกกำรทำงำน
ปวดหลังเป็นกลุ่มอำกำรที่พบได้บ่อยมำก มีสำเหตุแตกต่ำงกันมำกมำย และปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ได้
มีเพียงกำรประกอบอำชีพเท่ำนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในกำรวินิจฉัยแยกโรคคือกำรซักประวัติและตรวจร่ ำงกำย โดย
มีเกณฑ์ในกำรวินิจฉัยคือ
3.1) ประวัติ ลักษณะงำนมีโอกำสทำให้เกิดกำรบำดเจ็บต่อกล้ำมเนื้อหลังได้
3.2) จำกประวัติและกำรตรวจร่ำงกำยไม่พ บลั กษณะที่เข้ำได้กับข้อควรระวัง (Red Flags signs)
ได้แก่
- ผู้ป่วยอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี หรือมำกกว่ำ 55 ปี
- มีไข้และน้ำหนักตัวลด
- ปวดหลังกลำงคืนและปวดขณะพัก
- ควำมผิดปกติของกำรกลั้นอุจจำระและปัสสำวะ ชำรอบก้น มีข้อเท้ำตก
- ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง HIV หรือภูมิ
ต้ำนทำนต่ำ
- ซีด เหลือง ต่อมน้ำเหลืองโต ตับม้ำมโต ปวดข้อ ผื่นผิวหนัง
- อำกำรปวดมำกขึ้นเรื่อยๆ
- ตื่นขึ้นมำตอนเช้ำ แล้วมีอำกำรหลังแข็ง ก้มหรืองอตัวลำบำก
- มีอำกำรปวดร้ำวไปในอวัยวะที่ช่องท้อง
- ประวัติอุบัติเหตุรุนแรง
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4) แนวทำงกำรวินิจฉัยอำกำรปวดข้อ แนวทำงเบื้องต้นประกอบด้วย
4.1) กำรซักประวัต เพื่อค้นหำปัจจัยเสี่ยงหรือข้อมูลเบื้องต้น เพื่ อมำประกอบกับข้อมูล ทำง
ระบำดวิทยำ
4.2) ตรวจร่ ำงกำย คื อ กำรตรวจที่ ข้ อ ที่ ผู้ ป่ ว ยปวด รวมทั้ งกำรตรวจร่ำงกำยในระบบที่
เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลในกำรวินิจฉัยแยกโรค
แนวทำงในปั จ จุ บั น จะเริ่ ม ต้ น ที่ ก ำรถำมจ ำนวนข้ อ ที่ ป วดของผู้ ป่ ว ย ว่ ำ ปวดกี่ ข้ อ และ
ระยะเวลำนำนเท่ำไหร่
ตัวอย่ำงกำรซักประวัติ
- เพศ – อำยุ
- อำชีพ งำนอดิเรก
- ตำแหน่งที่ปวด ข้อใด และลักษณะเป็นแบบปวดในข้อหรือปวดนอกข้อ
- จำนวนข้อที่ปวด เป็นข้อเดียวหรือหลำยข้อ (ถ้ำปวดหลำยข้อมักไม่ได้เกิดจำกกำรทำงำน)
- เคยปวดมำก่อนหรือไม่ เพื่อแยกอำกำรเฉียบพลันและเรื้อรัง (นำนเกิน 6 สัปดำห์)
- ลักษณะอำกำรปวด มีกำรปวดย้ำยข้อหรือไม่
- อำกำรปวดดี ขึ้ น /แย่ ล งได้ อ ย่ ำ งไร เช่ น พั ก งำนอำกำรดี ขึ้ น หลั ง ท ำงำนอำกำรเป็ น มำกขึ้ น
รับประทำนอำหำรที่มียูริคสูง เช่น ดื่มเหล้ำ ผักใบยอด ถั่ว แล้วปวดมำกขึ้น ก็จะเข้ำได้กับโรคเก๊ำท์มำกกว่ำ
- ยำที่รับประทำนเป็นประจำ ได้แก่ยำลดควำมดันโลหิตกลุ่มขับปัสสำวะ จะทำให้อำกำรปวดเก๊ำท์
เป็นมำกขึ้น
- ประวัติครอบครัว
 ตัวอย่ำงกำรตรวจร่ำงกำย
- เพื่อแยกว่ำเป็นกำรปวดข้อหรือมีข้ออักเสบร่วมด้วย โดยกำรดูอำกำรบวม แดง ร้อน ถ้ำมีก็เข้ำได้กับ
กำรอักเสบมำกกว่ำ
- แยกบริเวณกำรปวดข้อ
กรณีในข้อ อำจตรวจพบน้ำในข้อ ข้อผิดรูป จำกัดกำรเคลื่อนไหวทุกทิศทำง
กรณีรอบข้อ เช่นเรื่องเอ็นอักเสบ จะมีกำรจำกัดกำรเคลื่อนไหวบำงทิศทำง มีอำกำรปวดเฉพำะเมื่อ
เป็นกำรเคลื่อนไหวโดยตนเอง (Active movement)
หำกตรวจและพบว่ำเป็นกำรปวดในข้อควรส่งต่อเพื่อรับกำรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและรับกำรรักษำที่เหมำะสม
ต่อไป
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2.3.2 ปลอกเอ็นกล้ำมเนือ้ อักเสบเรือ้ รังของมือและข้อมือจำกกำรเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ กำรใช้กำลังข้อมือมำก ๆ
และข้อมืออยูใ่ นตำแหน่งที่ไม่เหมำะสม (Chronic tenosynovitis of hand and wrist due to repetitive
movements, forceful exertions and extreme postures of the wrist/ trigger fingers) (3)
โรคที่พบมำก คือ โรคนิ้วไกปืน (Trigger Finger) ซึ่งเป็นโรคที่มีอำกำรปวดบริเวณข้อโคนนิ้วของนิ้วที่
เป็นโรคในขณะที่ผู้ป่วยพยำยำมขยับนิ้วมือ อำจมีอำกำรข้อนิ้วมือฝืดในตอนเช้ำหลังตื่นนอนร่วมด้วย อำกำร
ปวดหรืออำกำรฝืดดังกล่ำวอำจทุเลำลงบ้ำงเมื่อผู้ป่วยได้ขยับข้อมำกขึ้น ผู้ป่วยที่มีอำกำรมำกจะงอนิ้วมือด้วย
ควำมยำกลำบำก หรืออำจมีข้อกลำงนิ้วล็อคงอติดค้ำงอยู่ไม่สำมำรถเหยียดออกมำเองได้ และหำกพยำยำมใช้
แรงเพื่อเหยียดนิ้วออก ผู้ป่วยจะรู้สึกมีกำรสะดุดของเอ็นบริเวณข้อโคนนิ้วหรือมีเสียงดังคลิ๊กพร้อมกับอำกำร
เจ็บปวดมำก
1) ลักษณะงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อปลอกเอ็นกล้ำมเนื้ออักเสบเรื้อรังของมือและข้อมือ
เกษตรกรจะต้องมีลักษณะกำรทำงำนที่มีกำรเสียดสีซ้ำๆ เรื้อรังต้องมีประวัติกำรทำงำนต่อเนื่องวันละ
หลำยชั่วโมงและติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน ๆ
2) เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคปลอกเอ็นกล้ำมเนื้ออักเสบเรื้อรังของมือและข้อมือจำกกำรทำงำน
2.1) ตรวจพบอำกำรปวดและกดเจ็บบริเวณข้อโคนนิ้วเวลำขยับนิ้ว
2.2) อำจคลำได้ก้อนแข็งของเอ็นนิ้วมือบริเวณข้อโคนนิ้วทำงฝ่ำมือของนิ้วที่เป็นโรค
2.3) ตรวจพบนิ้วงอติด เหยียดข้อกลำงนิ้วออกด้วยควำมยำกลำบำกและปวด
2.4) อำจตรวจพบเสียงคลิกหรือเสียงสะดุดของเอ็นขณะพยำยำมเหยียดนิ้ว
2.5) ทำงำนที่ใช้กำลังนิ้วมือซ้ำ ๆ ต่อเนื่องวันละหลำยชั่วโมงและติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำนๆ
2.6) ต้องวินิจฉัยแยกโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ก่อนแล้วออกไป เช่น กลุ่มอำกำรช่องข้อมือ (CTS),
Amyloidosis, Mucopolysaccharidosis โรคข้ออักเสบรูมำทอยด์ และโรคเบำหวำน เป็นต้น
2.3.3 รอยนูนเหนือปุ่มกระดูกต้นแขนอักเสบจำกกำรทำงำนที่ใช้ แรงแขนและข้อศอกมำก (Epicondylitis
due to repetitive forceful work/ Tennis’s elbow/ Golfer’s elbow)
กำรบำดเจ็บของข้อศอกอันเนื่องมำจำกกำรทำงำนเกิดขึ้นไม่มำกนักเมื่อเทียบกับกำรบำดเจ็บอื่นๆ
อุบั ติกำรณ์ พบมำกขึ้น ในคนงำนที่ ทำงำนหนักและใช้กำลั งแขนมำก ๆ มีกำรใช้มือบีบจับซ้ำ ๆ ปัจจัยอื่นที่
ส่งเสริมกำรบำดเจ็บได้แก่ กำรใช้กำลังเพิ่มขึ้น เครื่องมือทำงำนออกแบบไม่ดี จังหวะของเครื่องกลเร็วเกินไป
สิ่งแวดล้อมกำรทำงำน ไม่เหมำะสมและอุณหภูมิไม่เหมำะสม เช่น เย็นเกินไปกำรอักเสบของรอยนูนเหนื อปุ่ม
กระดูก ต้นแขนทั้งด้ำนในและด้ำนนอกพบได้บ่อยในลูกจ้ำงอำยุ 35-55 ปี พบในผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย

รูป 2-2 แสดงตำแหน่งกำรอักเสบของรอยนูนเหนือกระดูกต้นแขนด้ำนนอก
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1) ลักษณะงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรครอยนูนเหนือปุ่มกระดูกต้นแขนอักเสบ
คนทำงำนที่ต้องทำงำนในลักษณะใช้กล้ำมเนื้อแขนและข้อศอกมำก เช่น งำนก่อสร้ำง งำนที่ต้องใช้
ค้อนทุบบ่อย ๆ นักเทนนิส เป็นต้น
2) เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรครอยนูนเหนือปุ่มกระดูกต้นแขนอักเสบ
2.1) กำรตรวจร่ ำ งกำย พบ coffee cup test (Conrad test) ให้ ผ ลบวก กำรต้ ำ นแรง
กระดกข้อมือ ในท่ำข้อศอกเหยียดมีอำกำรปวดสำหรับกำรอักเสบของตุ่มกระดูกด้ำนนอก

รูป 2-2 แสดงกำรตรวจร่ำงกำย Coffee cup test
2.2) อำจจะจำเป็นต้องส่งต่อเพื่อทำกำรวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่นกำรเอ็กซเรย์ข้อศอก กำรตรวจ
คลื่นไฟฟ้ำกล้ำมเนื้อ เพื่อเป็นกำรแยกโรคจำกโรคข้อศอกเสื่อม หรือโรคจำกกำรกดทั บเส้นประสำท กรณีที่
ผู้ป่วยมีอำกำรแบบเรื้อรัง
2.3.4 ถุงลดเสียดสีหน้ำสะบ้ำหัวเข่ำอักเสบจำกกำรคุกเข่ำเป็นเวลำนำน (Prepatellar bursitis due to
prolonged stay in kneeling position)
Prepatellar bursitis เป็นกำรอักเสบของถุงลดเสียดสีที่อยู่ข้ำงใต้ผิวหนังหน้ำกระดู กสะบ้ำ (patella)
ตรงบริเวณด้ำนหน้ำของเข่ำ ในภำวะปกติถุงลดเสียดสีนี้จะช่วยลดกำรระคำยเคืองจำกกำรเสียดสีของผิวหนัง
กับกระดูกสะบ้ำขณะมีกำรงอเหยียดเข่ำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในขณะคุกเข่ำหรือล้มลงบนพื้นแข็ง หรือมีกำร
กระทบกระแทก ที่เข่ำบริเวณลูกสะบ้ำอยู่บ่อย ๆ
1) ลักษณะงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดถุงลดเสียดสีหน้ำสะบ้ำหัวเข่ำอักเสบ
ลักษณะงำนที่ต้องคุกเข่ำหรือเกิดกำรกระแทกจำกกำรทำงำนจนทำให้เกิดกำรบำดเจ็บขึ้น
2) เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคถุงลดเสียดสีหน้ำสะบ้ำหัวเข่ำอักเสบจำกกำรทำงำน
ปัญหำสำคัญอยู่ที่กำรวินิ จฉัยว่ำ โรคถุงลดเสียดสีห น้ำกระดูกสะบ้ำอักเสบในแต่ละรำยนั้น ไม่ได้มี
สำเหตุมำจำกกำรทำงำนเท่ำนั้น ดังนั้ น กำรวินิจฉัยโรคจึงต้องอำศัยกำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำยและกำร
วินิจฉัยแยกโรคอื่น ๆ เป็นสำคัญ ดังนี้
2.1) กำรซักประวัติ
- ต้องมีประวัติกำรทำงำนที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ต้องคุก เข่ำครั้งหนึ่ง ๆ เป็นระยะเวลำนำน ถ้ำ
เป็ น กำรบำดเจ็ บ ขณะท ำงำนต้ อ งมี ก ำรกระทบกระแทกเกิ ด ขึ้ น ที่ เข่ ำในบริ เวณลู ก สะบ้ ำ ชั ด เจน
นอกจำกนี้ ต้องไม่มีป ระวัติเป็ น โรคอื่น ๆ ซึ่งทำให้ เกิดอำกำรถุงลดเสี ยดสี ห น้ำลู กสะบ้ำอักเสบได้
เช่นกัน เป็นต้นว่ำ โรครูมำทอยด์ โรคเกำท์ หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันชนิดต่ำงๆ
- มักจะมีอำกำรค่อย ๆ เป็นมำกขึ้น
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- โดยทั่วไป จะไม่มีอำกำรอื่น ๆ ร่วมด้วยอีก เช่น ไข้ ปวดบวมตำมข้อต่ำง ๆ หรือปรำกฏผื่นตุ่ม
ก้อนตำมผิวหนัง
- อำจมีประวัติเป็น ๆ หำย ๆ ได้ เช่น ภำยหลังได้รับกำรรักษำหำยดีแล้วและกลับมีอำกำรเมื่อ
กลับไปทำงำนในลักษณะเดิม
- อำจมีอำกำรที่เข่ำทั้งสองข้ำงก็ได้ แต่ไม่ควรพบถุงลดเสียดสีอักเสบ (bursitis) ที่บริเวณข้ออื่น
พร้อม ๆ กัน
2.2) กำรตรวจร่ำงกำย
- ตำแหน่งของกำรอักเสบ บวม ต้องเกิดเฉพำะที่ผิวหนังตรงลูกสะบ้ำ ไม่ใช่มีกำรอักเสบบวมใน
ข้อเข่ำหรือรอบ ๆ ข้อเข่ำหรือที่บริเวณอื่ น เช่นเดียวกับอำกำรเจ็บปวด ต้องเกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณ
ลูกสะบ้ำไม่ใช่ในข้อเข่ำหรือบริเวณรอบ ๆ
- ถ้ำเพิ่งเริ่มมีอำกำรไม่นำน กำรเจำะถุงน้ำ (aspiration) จะได้ของเหลวใส สีฟำงข้ำว (straw
color) จำง ๆ หรือน้ำเลือด (ถ้ำกำรกระทบกระแทกรุนแรงพอ) และอำจจะขุ่นถ้ำมีกำรอั กเสบ ติดเชื้อ
อย่ำงไรก็ตำมต้องตรวจไม่พบผลึกต่ำง ๆ เช่น monosodium urate, calcium pyrophosphate
- ต้องไม่ใช่กำรอักเสบ บวม เนื่องจำกมีกระดูกสะบ้ำแตกหักหรือเคลื่อน
- ถ้ำมีอำกำรบวมคล้ำยเป็นก้อน และไม่ค่อยมีอำกำรเจ็บปวด อำจเป็นกำรอักเสบเรื้อรังของถุง
ลดเสียดสีหน้ำลูกสะบ้ำ (chronic bursitis) แต่ต้องตรวจแยกออกจำกก้อนทูม (tumor) ชนิดต่ำง ๆ
เช่น lipoma หรือก้อนใต้ผิวหนังอื่น ๆ เช่น gouty tophi, rheumatoid nodule
2.3) กำรแยกโรค
- pes anserinus bursitis เป็นกำรอักเสบของถุงลดเสียดสี pes anserinus bursa ซึ่งเป็น
ถุงลดเสียดสีลักษณะเช่นเดียวกับ prepatellar bursa แต่อยู่ที่ใต้เข่ำลงมำทำงด้ำนในและอยู่ข้ำงใต้เอ็น
pesanserinus อำกำรบวมจะน้อยกว่ำจึงเห็นไม่ค่อยชัด พบได้ ในสตรีวัยกลำงคนที่มีน้ำหนักตัวมำก
- infrapatellar bursitis (“jumper’s knee”) เป็ น ก ำ ร อั ก เส บ ข อ ง ถุ ง ล ด เสี ย ด สี
infrapatellar bursa ที่เป็นถุงน้ำอยู่ข้ำงใต้ patellar tendon ซึ่งเป็นเอ็นที่ต่อลงมำจำกลูกสะบ้ำ บำงครั้ง
อำจสับสนกับ prepatellar bursa ได้เพรำะอยู่ใกล้เคียงกัน มักพบในรำยที่ต้องกระโดดบ่อยๆ
- arthritis of knee joint ข้อเข่ำอักเสบจำกสำเหตุต่ำง ๆ ทำให้มีเข่ำบวม ร้ อน อำกำรบวม
จะเกิดขึ้นรอบ ๆ เข่ำ แต่มักจะเห็นชัดทำงด้ำนหน้ำทำให้เข้ำใจผิดได้ และอำกำรเจ็บปวดจะเกิดขึ้นข้ำงใน
ข้อ ไม่ใช่ที่บริเวณผิวหนังบนลูกสะบ้ำซึ่งจะแยกกันได้ชัดขึ้นเมื่อขยับงอเหยียดเข่ำระหว่ำงตรวจร่ำงกำย ถ้ำ
เข่ำมีอำกำรบวมมำกจะมีของเหลวภำยในข้อเข่ำใต้ลูกสะบ้ำไม่ใช่ใต้ผิวหนังบนลูกสะบ้ำ
- gouty tophi พบได้ในโรคเก๊ำท์ที่เป็นมำนำน มีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง แต่จะ
คลำก้อนได้ชัดเจนกว่ำ bursa อำจคลำได้หลำยก้อน และอำจพบที่ใต้ผิวหนังบริเวณอื่น ๆ อีก เช่นข้อเท้ำ
ข้อศอก ใบหู บำงครั้งอำจมีกำรอักเสบ บวม แดง ที่ผิวหนังได้
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2.3.5 กลุ่ม อำกำรแผ่น กระดูกอ่อ นรองข้อ เข่ำบำดเจ็บ จำกกำรคุก เข่ำ และนั่ งยองท ำงำนเป็น เวลำนำน
(Meniscus lesions following extended periods of work in a kneeling or squatting position)
1) ลักษณะงำนที่มีควำมเสี่ย งต่อกำรเกิดกลุ่มอำกำรแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อเข่ำบำดเจ็บจำกกำร
คุกเข่ำ
งำนที่ต้องคุกเข่ำและนั่งยองทำงำนนำนกว่ำวันละ 2 ชั่วโมง หรือมีกำรลุกขึ้นลงมำกกว่ำ 30 ครั้งต่อ
วันและทำงำนนำนกว่ำ 1 ปี
2) เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรค
ต้องประกอบด้วยกำรซักประวัติอำกำรบำดเจ็บ ลักษณะกำรทำงำน กำรตรวจร่ำงกำยและกำรส่ ง
ตรวจทำงภำพรังสี หรือภำพจำกกำรตรวจสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
กำรตรวจร่ำงกำยกำร ฉีกขำดของแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อ มีสิ่งตรวจพบ ดังนี้
2.1) ข้อเข่ำบวม ตรวจพบมีของเหลวในข้อเข่ำ กำรตรวจใช้กำรตรวจโดยตรวจ Ballottement กำร
ตรวจ Patellar Tapping Test หรือ กำรตรวจ Fluid Shift Test
2.2) มีกำรกดเจ็บบริเวณขอบข้อส่วนที่มีแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อฉีก (Joint line tenderness)
2.3) กำรตรวจเฉพำะ มีกำรตรวจที่ทำให้มีอำกำรเจ็บบริเวณที่แผ่นกระดูกอ่อนรองข้อขำดหรือมีเสียง
ในข้อ เช่น McMurrey test, Apley test เป็นต้น
สำหรับกำรวินิจฉัยโรคกลุ่มอำกำรแผ่นกระดูก อ่อนรองข้อเข่ำบำดเจ็บจำกกำรคุกเข่ำนั้น หำกสงสัยว่ำ
มีกำรฉีกขำดจะต้องทำกำรส่งตรวจทำงรังสีและกำรตรวจสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำทุกครั้ง ดังนั้นหำกสงสัยภำวะ
ดังกล่ำวจำกกำรซักประวัติอำชีพที่เข้ำได้กับกำรเกิดโรคและกำรตรวจร่ำงกำยเข้ำได้ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขควร
ทำกำรส่งต่อเพือ่ ให้ได้รับกำรวินิจฉัยยืนยันอีกครั้ง และพิจำรณำว่ำเกิดจำกงำนหรือไม่เป็นรำยๆ ไป
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และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
ดร.นพ.สมเกียรติ ศิรริ ตั นพฤกษ์

กรอบเนื้อหา
3.1 ประเภทของกำรบำดเจ็บ
3.2 กำรประเมินตนเองตำมระดับควำมรุนแรงของอำกำรปวดข้อและกล้ำมเนื้อจำกกำร
ประกอบอำชีพ
3.3 กำรดูแลตนเองในระยะอักเสบเฉียบพลัน
3.4 กำรดูแล รักษำและลดควำมเสี่ยงจำกบำดเจ็บในแต่ละกลุ่มโรคทำงระบบกระดูก
และกล้ำมเนื่องจำกกำรประกอบอำชีพที่พบบ่อย
3.5 ข้อแนะนำสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยก่อน ปฏิบัติงำน เพื่อลดควำม
เสี่ยงด้ำนกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
3.6 ข้อแนะนำในกำรดูแลตัวเองสำหรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดโรค
กระดูกและกล้ำมเนื้อ
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3.1 ประเภทของกำรบำดเจ็บ
ประเภทของกำรบำดเจ็ บ ในระบบกระดู กและกล้ ำมเนื้ อสำมำรถแยกได้ เป็ น 2 ประเภทคื อ กำร
บำดเจ็บที่เกิดเฉียบพลัน และกำรบำดเจ็บแบบสะสม
3.1.1 กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดเฉียบพลัน (Acute injury)
เสำมำรถสังเกตและรู้สึกได้ชัดว่ำร่ำงกำยได้รับบำดเจ้บทันทีจำก กำรกระทบ กระแทก ยืด ซึ่งเกิดใน
ระหว่ำงที่เรำทำงำนใช้อวัยวะ หรือร่ำงกำยในกำรเคลื่อนไหว หรืออยู่ในท่ำทำงที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดแรงเครียด
(Stress force) ที่ แรงเกิน ไป และรวดเร็ ว ต่ออวัยวะหรือส่ วนของร่ำงกำยที่ อยู่ในท่ ำทำงที่ ไม่ ถูกต้อง และ
กล้ำมเนื้อบริเวณนั้นต้องทำงำนหนักเกินไป เช่น กำรยกของหนักเกินไป กำรใช้แรงงำนมำกเกินไป จน ทำให้
กล้ำมเนื้อ เอ็น หรือเยื่อหุ้มข้อเกิดกำรบำดเจ็บและฉีกขำดได้ ลักษณะกำรบำดเจ็บแบบนี้จะมีอำกำรปวดทันที
ตำมด้วยมีกำรบวม และกำรอักเสบ เรำจะสั งเกตและรู้สึกได้ชัดว่ำร่ำงกำยเรำได้รับบำดเจ็บทันทีจำก กำร
กระทบ กระแทก ยืด
3.1.2 กำรบำดเจ็บแบบสะสม (Cumulative trauma disorders)
เป็นกลุ่มอำกำรที่เกิดจำกกำรบำดเจ็บซ้ำ และเกิดแรงเครียด (Stress force) ต่อกล้ำมเนื้อ เอ็น หรือ
เยื่อหุ้มข้อ และเส้นประสำทในระหว่ำงที่เรำทำงำนใช้อวัยวะ หรือ ร่ำงกำยในกำรเคลื่อนไหว หรืออยู่ในท่ำทำง
ที่ไม่ถูกต้องเป็น ระยะเวลำนำน กล้ำมเนื้ อ เอ็น หรือเยื่อหุ้ มข้อ และเส้ นประสำท เกิดบำดเจ็บแบบจุลภำค
(Micro trauma) และเกิดกำรอักเสบในระดับต่ำ โดยอำกำรที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มักไม่มี
อำกำรปวดทันที เรำจะไม่ทรำบสำเหตุ จนกำรบำดเจ็บสะสมเป็นระยะเวลำนำนขึ้น ถึงเริ่มมีอำกำรปวดและ
เริ่มรุนแรงมำกขึ้นจนรบกวนกำรทำกิจกรรม หรือกำรทำงำน
เนื่องจำกกำรบำดเจ็บแบบเฉียบพลัน เรำจะสังเกตได้ชัดเจน จึงทำให้ เรำต้องหำวิธีกำรดูแลบำบัด
ตนเอง แต่กำรบำดเจ็บแบบสะสม เรำจะไม่ทรำบว่ำระยะเริ่มมีอำกำรบำดเจ็บเมื่อไร ถ้ำมีกำรแก้ไขในระยะนี้
จะหำยดี แต่ถ้ำปล่อยให้เกิดอำกำรมำกแล้วกำรบำบัดจะใช้เวลำมำกและยำกขึ้น

3.2 กำรประเมินตนเองตำมระดับควำมรุนแรงของอำกำรปวดข้อและกล้ำมเนื้อจำกกำรประกอบ
อำชีพ
ระดับควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บที่เกิดกับร่ำงกำยเรำจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรม
ระดับต่ำงๆ กำรประกอบอำชีพ และกำรมีส่วนร่วม ในกำรปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม คนและบริบทของหน้ำที่
ในสั งคม ดังนั้ น กำรทรำบกำรจ ำแนกระดับควำมหนักเบำของกำรทำกิจกรรมและกำรมีส่ ว นร่วมตำม ICF
(International Classification of Functioning, disability and health) (1) จะช่ ว ยท ำให้ ท่ ำ นสำมำรถ
ประเมินระดับควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บได้ จำกผลกระทบของกำรบำดเจ็บต่อควำมสำมำรถในกำรทำระดับ
ควำมหนัก เบำของกิจกรรมต่ำงๆ กำรปฏิบัติกิจกรรมในระดับต่ำงๆและกำรมีส่วนร่วมของเรำต่อบริบทต่ำงๆ
สำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ระดับกำรปฏิบัติกิจกรรมส่วนบุคคล สำมำรถแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
1) กำรปฎิ บั ติ กิจ วัตรประจ ำวัน เพื่ อกำรดู แลตนเอง สุ ขอนำมัยส่ ว นตัว เช่น กำรท ำควำม
สะอำดร่ำงกำยตนเอง กำรขับถ่ำยด้วยตนเอง กำรแต่งตัว กำรรับประทำนอำหำร
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2) กำรปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำรยืน เดิน เตรียมอำหำร กำรทำงำนบ้ำนทำควำม
สะอำดที่อยู่อำศัย ซักผ้ำ กำรซื้อของจำกตลำด ขับรถ ไปวัดทำบุญ กำรช่วยเหลือผู้อื่นในครอบครัว และ
นอกครอบครัว
ระดั บ กำรปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนและประกอบอำชี พ (Occupational & works
activities) กิจกรรมระดับนี้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในวงกว้ำงขึ้น
- กำรปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ กำรทำงำน ตำมอำชีพ
- กำรปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ Leisure activities งำนอดิเรก เช่นไปดูหนัง สังสรรค์รับประทำน
อำหำรกับเพื่อน
ระดับกำรปฏิบัติกิจกรรมนันทนำกำรและกิจกรรมยำมว่ำง

หลักเกณฑ์กำรประเมินตนเองตำมระดับควำมรุนแรงของอำกำรปวดข้อและกล้ำมเนื้อจำกกำร
ประกอบอำชีพ (2, 3)
กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของอำกำรบำดเจ็บแบบสะสมในแต่ละระยะจำกผลกระทบจำกกำร
บำดเจ็บต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมระดับต่ำงๆในลักษณะพฤติกรรมอำกำรจำกกิจกรรมที่กระตุ้น
ให้เกิดอำกำร และจำกกิจกรรมปฏิบัติที่ช่วยบรรเทำอำกำรที่ถูกกระตุ้นนั้น จะช่ วยทำให้เรำสำมำรถเฝ้ำระวัง
กำรดำเนินของอำกำรบำดเจ็บ และกำรวำงแผนกำรรักษำ และกำรส่งต่อ
ระยะที่ 1 เป็นระยะทีเ่ ริม่ มีกำรบำดเจ็บแบบสะสมเกิดกำรอักเสบไม่รนุ แรงมีพยำธิสภำพทีส่ ำมำรถหำยเป็น
ปรกติได้
 พฤติกรรมอำกำร:
- กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอำกำร: มีอำกำรปวดและล้ำ หรือ ชำซ่ำๆภำยหลังที่ทำงำนในช่วงเวลำนำน
สักพัก
- กิจกรรมที่ช่วยบรรเทำอำกำร: อำกำรปวดและล้ำ หรือชำซ่ำๆจะบรรเทำลงหรือ หำยไปเมื่อเวลำ
หยุดพักกำรทำกิจกรรม และนอนพักผ่อนในเวลำกลำงคืน
 ระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมส่วนบุคคล:
- ยังสำมำรถทำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจำวันได้ปกติ
 ระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมกับกำรทำงำนและประกอบอำชีพ :
- ยังสำมำรถทำงำนและประกอบอำชีพ และทำกิจกรรมต่ำงๆได้ตำมปกติ
 ประวัติกำรดำเนินโรค:
- มีอำกำรเป็นๆหำยๆ มีอำกำรเป็นอำทิตย์หรือเป็นเดือน
ระยะที่ 2 เป็นระยะทีม่ ีกำรบำดเจ็บแบบสะสมเกิดกำรอักเสบรุนแรงมำกขึน้ เริ่มมีพงั ผืดของเนื้อเยื่อเกีย่ วพันดึง
รัง้
 พฤติกรรมอำกำร:
- กิจกรรมที่กระตุ้นให้ เกิดอำกำร: มีอำกำรปวดและล้ำ หรือชำซ่ำๆ จะเริ่มเป็นที่ช่วงแรกของกำร
ทำงำนและมีอำกำรต่อเนื่องตลอดช่วงเวลำที่ทำงำน
- กิจกรรมที่ช่วยบรรเทำอำกำร: อำกำรปวดและล้ำ หรือชำซ่ำๆ จะไม่บรรเทำลงเมื่อเวลำหยุดพักกำร
ทำกิจกรรม และนอนพักผ่อนในเวลำกลำงคืน อำกำรปวดอำจมีกำรรบกวนกำรนอนได้
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 ระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมส่วนบุคคล
-กำรทำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจำวันเริ่มลดลงเนื่องจำกอำกำรปวด
 ระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมกับกำรทำงำนและประกอบอำชีพ
-กำรทำงำนเริ่มลดลงเนื่องจำกอำกำรปวด
 ประวัติกำรดำเนินโรค: มีอำกำรคงค้ำงอยู่เป็นเดือน
 กำรตรวจร่ำงกำย: อำจมีกำรกดเจ็บตำมบริเวณที่ปวด บวม ชำ อ่อนแรงตำมส่วนร่ำงกำยที่มีอำกำร
ระยะที่ 3 เป็นระยะทีม่ ีกำรบำดเจ็บแบบสะสมเกิดกำรอักเสบรุนแรงมำกจะต้อ งได้รบั กำรตรวจและรักษำจำก
แพทย์หรือนักกำยภำพบำบัด
 พฤติกรรมอำกำร:
-กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอำกำร: มีอำกำรปวดและล้ำ หรือชำแม้ว่ำจะทำงำนเบำ และมีอำกำรปวด
และล้ำต่อเนื่องตลอดช่วงเวลำที่ทำงำน ในขณะพักนอน เวลำกลำงคืน หรือตื่นเช้ำ
-กิจกรรมที่ช่วยบรรเทำอำกำร: อำกำรปวดและล้ำหรือชำ จะไม่บรรเทำลงเมื่อเวลำหยุดพักกำรทำ
กิจกรรม และนอนพักผ่อนในเวลำกลำงคืน อำกำรปวดมีกำรรบกวนกำรนอน
 ระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมส่วนบุคคล
-ไม่สำมำรถทำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นงำนที่เบำได้
 ระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมกับกำรทำงำนและประกอบอำชีพ
-ไม่สำมำรถทำงำนแม้จะเป็นงำนที่เบำได้
 ประวัติกำรดำเนินโรค: มีอำกำรอำจนำนยำวเป็นเดือนหรือเป็นปี และอำกำรเป็นมำกขึ้น
 กำรตรวจร่ำงกำย: อำจมีกำรกดเจ็บตำมบริเวณที่ปวด บวม ชำ อ่อนแรงตำมส่วนร่ำงกำยที่มีอำกำร
3.3 กำรดูแลตนเองในระยะอักเสบเฉียบพลัน
เมื่อร่ำงกำยได้รับบำดเจ็บใหม่จะเริ่มมีปฏิกิริยำตอบสนองด้วยขบวนกำรอักเสบและซ่อมแซม และ
จะเกิดขึ้นทันทีภำยหลัง 2-3 วินำที ที่เกิดบำดเจ็บด้วยกำรหลั่งสำรอักเสบ มีกำรขยำยตัวของเส้นเลือด และ
กำรซึมของน้ำเลือดออกจำกผนังเส้นเลือดทำให้เกิดกำรบวม และมีกำรกำรเมตำบอริ ซึมเพิ่มขึ้นทำให้มีอุณหภูมิ
ของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นสูงขึ้น และกำรดูแลตนเองในระยะอักเสบเฉียบพลันเป็นระยะที่มีควำมสำคัญในกำรเร่ง
ให้กำรช่อมแชมร่ำงกำยให้เร็วขึ้นโดยต้องมี ร่ำงกำย เพื่อยับยั้งกำรบำดเจ็บไม่ให้เกิดมำกขึ้นอีกบำดเจ็บที่ขำด
กำรดูแลที่ดี ทำให้บำดเจ็บซ้ำๆจนเกิดพังผืดตำมเนื้อเยื่อ กล้ำมเนื้อ เยื่อหุ้มข้อ เกณฑ์กำรตรวจประเมินระยะ
อักเสบเฉียบพลันมีดังนี้
 มีปวดตลอดเวลำ แม้ขณะมีกำรพักส่วนของร่ำงกำยที่มีอำกำร ไม่ได้มีกำรคลื่อนไหวก็ยังรู้สึกมีอำกำรปวด
หรือ ไม่สบำย
 มีบวม อำจสังเกตเห็นได้
 ผิวหนังมีสีแดงบริเวณที่อักเสบ อำจสังเกตเห็นได้
 อุณหภูมิผิวหนังบริเวณนั้นจะสูงกว่ำบริเวณอื่นเมื่อใช้หลังมือสัมผัสผิวหนัง
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3.3.1 วิธีกำรประเมินอำกำรด้วยตนเอง
กำรดู แลอำกำรปวด เรำต้ องประเมิ นตนเองก่ อนว่ ำ
อำกำรปวดเกิดจำกกำรอักเสบเฉียบพลันไหม ให้เริ่มต้นดังนี้
- สำรวจควำมรู้สึกตนเองว่ำบริเวณที่มีอำกำรปวดเช่น
หลัง คอ เข่ำ ในขณะที่พักเช่นนั่ง หรือนอน วำงแขนจะมีอำกำร
รูป ๓- ๑ แสดงการใช้หลังมือคลาอุณหภูมิผิวหนัง
ปวดหรือไม่สบำยต่ำงจำกบริเวณอื่น หรือข้ำงที่ปกติมำกกว่ำ
-ใช้หลังมือสัมผัสอุณหภูมิผิวหนังบริเวณที่มีอำกำรปวด
ตำมรูป ๓- ๑ แสดงกำรใช้หลังมือคลำอุณหภูมิผิวหนังเปรียบเทียบกับผิวหนังบริเวณอื่นที่อยู่ข้ำงเคียง เช่นบริเวณ
ที่อยู่เหนือหรือใต้ต่อบริเวณนั้น หรือเปรียบเทียบกับส่วนของร่ำงกำยบริเวณเดียวกันของอีกข้ำงหนึ่งนั้นจะพบว่ำมี
ควำมอุ่นกว่ำ
3.3.2 วิธีดูแลอำกำรปวดจำกกำรอักเสบเฉียบพลันด้วยตนเอง
- ประคบควำมเย็น นำน ประมำณ 15-20 นำที เพื่อบรรเทำปวด และเพิ่มกำรผ่อนคลำยของกล้ำมเนื้อ
- หยุดพักกำรใช้งำนร่ำงกำยส่วนนั้น เช่น นั่งพักหรือนอนพักและหนุนหมอนในท่ำที่สบำย เช่น ข้อเข่ำหนุนใต้
เข่ำด้วยหมอนหรือผ้ำขนหนูพับ
- หลีกเลี่ยงท่ำที่ทำให้เกิดอำกำรปวด
- มีท่ำทำงที่ถูกต้อง
- ผ่อนคลำยควำมเครียด
- บำงรำยอำจเริ่มออกกำลังกล้ำมเนื้อแบบเกร็งนิ่งไม่มีกำรเคลื่อนไหวข้อโดยไม่มีอำกำรไม่สบำยเพิ่มขึ้น
วิธีกำรใช้ควำมเย็นประคบ
กำรใช้ควำมเย็นประคบบริเวณที่มีอำกำรปวดเป็นวิธีกำรหนึ่งที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่ง ผู้เขียนมักได้รับคำถำม
เสมอเกี่ยวกับกำรใช้ควำมเย็นเช่นใช้เมื่อไร ใช้อย่ำงไร บำงคนก็ใช้แบบผิด ทำให้ไม่ได้ผลดี
 กำรประคบควำมเย็นใช้เมื่อไร
เรำควรประคบควำมเย็นบริเวณปวดจำกกำรอักเสบของเนื้อเยื่อหรือกล้ำมเนื้อ หรือเมื่อเกิดกำรบำดเจ็บ
ใหม่ ๆเช่ นฟกช้ ำ ข้อเคล็ ด แพลงโดยกำรประคบควำมเย็ นจะท ำให้ เนื้ อเยื่ อบริเวณนั้ นมี อุ ณ หภู มิ ลดลงท ำให้
เกิดปฏิกิริยำดังนี้
- เส้นเลือดฝอยเกิดกำรหดตัวจะทำให้ผนังเส้นเลือดที่ฉีกขำดเกิดหดสั้นอุดรอยรั่วและลดกำรซึมผ่ำนของ
น้ำเลือดออกจำกเส้นเลือดฝอยได้จึงช่วยชะลอกำรบวมบริเวณที่บำดเจ็บ ถ้ำประคบเย็นร่วมกับกำรเพิ่มแรงบีบรัด
เช่นพันด้วยผ้ำยืดจะยิ่งช่วยลดกำรบวมได้อย่ำงดี
- ปลำยประสำทที่รั บควำมรู้สึ กปวดจะมีควำมไวน้อยลง จึงทำให้ กำรรับควำมรู้สึ กปวดลดลงจะช่วย
บรรเทำอำกำรปวดได้ดี
- ช่วยลดอัตรำเมตะบอลิซึมของเซลล์จึงทำให้ชะลอกำรทำงำนของเซลล์และลดกำรอักเสบ
 ควรประคบควำมเย็นนำนเท่ำไร
ระยะเวลำในกำรประคบเย็นต้องนำนพอทำให้กำรถ่ำยเทอุณหภูมิเนื้อเยื่อที่บำดเจ็บมีอุณหภูมิลดลงจึงจะ
ได้ผลดี ดังนั้น
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- คนผอมและต้ องกำรรั กษำกำรบำดเจ็ บของเนื้ อเยื่อชั้ นลึ กเช่ น กล้ ำมเนื้ อ ควรใช้ เวลำประคบนำน
12- 15 นำที แต่ถ้ำคนอ้วนจะมีชั้นไขมมันใต้ผิวหนังหนำขึ้น ควรใช้เวลำประคบ นำนขึ้นประมำณ 20-30 นำที
 ควรใช้ควำมเย็นบ่อยไหม
- อุ ณ หภู มิ ผิ ว หนั งจะต่ ำลงเพี ย ง60 นำที ห ลั ง
ประคบเย็น จึงควรใช้ควำมเย็นซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมง
- ควรใช้ ควำมเย็ นต่อเนื่ องตั้งแต่ 4-6 ชั่วโมง ถึง
48 ชั่ วโมงหลั งบำดเจ็ บ ขึ้น กับ ควำมรุ นแรง และอำกำร รูป ๓ - ๒ กำรใช้ถุงเจลเย็นและกำรพันด้วยผ้ำยืดเพิม่
แรงกด
บำดเจ็บ
 ควรใช้ควำมเย็นแบบไหน
- ถุงเจลแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง เวลำใช้ให้ห่อด้วย
ผ้ำบำงๆชุบน้ำพอชื้น แล้วนำมำประคบตำมรูป ๓ - ๒ กำร
ใช้ถุงเจลเย็นและกำรพันด้วยผ้ำยืดเพิ่มแรงกด

- น้ำแข็งบดละเอียด ใส่ถุงพลำสติก รองด้วยผ้ำชื้น
รูป 3- 1 กำรใช้นำแข็
้ งบดละเอียดประคบ
บำงๆเวลำประคบตำมรูป 3- 1 กำรใช้น้ำแข็งบดละเอียด
ประคบ
- แช่ ในน้ ำผสมน้ ำแข็ง (อุ ณ หภู มิ ประมำณ 10-150C) ที่ ใส่ ในภำชนะที่ สำมำรถที่ สำมำรถแช่ ส่ วนที่
บำดเจ็บได้ วิธีนี้ได้ผลควำมเย็นดีกว่ำ ประคบน้ำแข็ง
- นวดด้วยน้ำแข็ง ใช้น้ำแข็งก้อน ถูเบำๆบริ เวณผิวหนั
เ ง (ถ้ำให้ดีควรทำด้วยน้ำมันทำผิวทำให้ผิวหนัง
ลื่น) วิธีนี้ช่วยลดอำกำรปวดได้ดี
 ห้ำมใช้ควำมเย็นเมื่อไร
- ผู้ที่มีประวัติแพ้ควำมเย็น ซึ่งจะมีอำกำรผื่นขึ้น เหมือนเป็นลมพิษ และคันบริเวณที่ใช้ควำมเย็น
- ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคของหลอดเลือดส่วนปลำยแข็งตั ว อุดตัน หรือโรคเบำหวำนที่ควบคุมระดับ
น้ ำตำลไม่ ดี เพรำะจะท ำให้ บ ริ เวณใช้ ค วำมเย็ น ขำดเลื อดได้ ง่ำย ถ้ ำจ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ค วำมเย็ น ควรใช้ อ ย่ ำง
ระมัดระวังทั้งอุณหภูมิและกำรใช้แรงบีบ อัดส่วนนั้น
- ผู้ที่ผิวหนังบริเวณนั้นสูญเสียควำมรู้สึกเกี่ยวกับควำมร้อน ควำมเย็น
ถ้ำดูแลถูกต้องอำกำรปวดจะบรรเทำลงภำยใน 1-3 วัน
3.3.4 กำรดูแลตนเองในระยะหลังอักเสบ และระยะอักเสบเรื้อรัง
เมื่ออำกำรปวดบรรเทำลง จะมีอำกำรปวดเล็กน้อยเฉพำะเวลำเคลื่อนไหว หรือใช้งำนร่ำงกำยส่วนนั้น ให้
เริ่มปฏิบัติดังนี้
-ประคบควำมร้อน ประมำณ 20-30 นำที อุณหภู มิอุ่นสบำยพอทนได้ (จะกล่ ำวถึงรำยละเอียดกำร
ประคบร้อนในภำยหลัง)
- เริ่มออกกำลังกำยด้วยควำมระมัดระวังโดยเริ่มเคลื่อนไหวข้อหรือส่วนร่ำงกำยนั้นอย่ำให้มีอำกำรปวด
ประมำณ 6-10 ครั้ง ถ้ำหำกออกกำลังกำยแล้วทำให้อำกำรปวดดีขึ้น ให้เคลื่อนไหวข้อจนถึงช่วงที่มีอำกำรปวดได้
และเมื่อหยุดพักต้องไม่มีอำกำรปวดค้ำง
- หลังออกกำลังกำยอำจประคบควำมเย็น 1 ครั้งเพื่อลดกำรระบม
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- เริ่มออกกำลังกำยมำกเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงและควำมยืดหยุ่นของข้อ กล้ำมเนื้อและร่ำงกำยมำกขึ้นใน
วันต่อๆมำ เมื่ออำกำรปวดบรรเทำลงเรื่อยๆ
- ระวังท่ำทำงที่ถูกต้องในกิจวัตรประจำวัน เช่น กำรนั่ง กำรทำงำนที่จะทำให้เกิดอำกำรปวดและอักเสบ
ใหม่ อำจปรึกษำและขอคำแนะนำจำก แพทย์ นักกำยภำพบำบัด หรือบุคลำกรสำธำรณสุข
- บำงคนก่อนออกกำลังกำยประคบด้วยควำมร้อนอำจช่วยให้กำรเคลื่อนไหวง่ำยขึ้น
- กำรแก้ไขปัจฉัยท่ำทำงกำรทำงำนที่มีควำมเสี่ยงและกำรป้องกัน
- อำจใช้เครื่องช่วยพยุงหรือประคอง
กำรประคบควำมร้อน
กรณีที่กำรอักเสบเฉียบพลันลดลง ร่ำงกำยจะต้องกำร กำรไหลเวียนของเลือดมำเลี้ ยงบริเวณที่มีกำร
บำดเจ็บ เพื่อนำอำหำร ออกซิเจน และระบำยของเสียจำกเซลล์ มำซ่อม แซม และสมำนเนื้อเยื่อที่บำดเจ็บ ให้หำย
เร็วขึ้น กำรเพิ่มกำรไหลเวียนเลือดสำมำรถทำได้ด้วยกำรใช้ควำมร้อนประคบบริวณที่บำดเจ็บนั้น กำรออกกำลัง
กำย เพื่อให้บริเวณที่มีกำรบำดเจ็บมีกำรเคลื่อนไหวที่พอเหมำะไม่ไปรบกวนกำรสมำนของเซลล์ ด้วยกำรไม่ไป
กระตุ้นอำกำรเจ็บ ปวด จะเป็นสิ่งที่บอกเซลล์ของร่ำงกำยว่ำต้องสร้ำงเนื้อเยื่อจำนวนเท่ำไร และต้องจัดแนวของ
เนื้อเยื่อทิศทำงไหนที่ช่วยรับและทดต่อแรงยืด( Stress) กำรดูแลอย่ำงถูกขั้นตอนและจังหวะเวลำที่เหมำะสมของ
กำรสมำนเนื้อเยื่อจะทำให้ ร่ำงกำยหำยเป็นปกติและยังสำมำรถลดกำรเกิดบำดเจ็บซ้ำไหมได้
ในกรณีที่มีกำรบำดเจ็บเรื้อรัง ร่ำงกำยอำจมีอำกำรปวด เมื่อย ล้ำ ชำซ่ำได้ ถ้ำหำกช่วงเวลำใดร่ำงกำยถูก
ใช้งำนเพื่อทำงำนเกินกว่ำกำรสมำนของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ก็อำจทำให้มีกำรบำดเจ็บและเกิดอักเสบเฉียบพลัน
ใหม่ เรำอำจใช้ ยำถูทำ นวดจนรู้สึกร้อน หรือคำแนะนำสมัยก่อนเวลำปวดส้ นเท้ำให้เหยียบบนอิฐย่ำงไฟ กำร
ประคบควำมร้อนจึงมีประโยชน์ในกำรดูแลบรรเทำ รักษำ
อำกำรตนเอง แต่กำรประคบควำมร้อนที่ผิดวิธี ไม่เหมำะกับ
พยำธิ ส ภำพเช่ น เวลำอั ก เสบหรื อ บำดเจ็ บ ใหม่ จะท ำให้
เกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี บำงคนก็ใช้แบบผิดทำให้ไม่ได้ผลดี
 กำรประคบควำมร้อนใช้เมื่อไร
เรำควรประคบควำมร้อนบริเวณปวด เมื่อย เมื่อ
ไม่ใช่เกิดจำกกำรอักเสบของเนื้อเยื่อหรือกล้ำมเนื้อ หรือเมื่อ
เกิ ด กำรบำดเจ็ บ ใหม่ ๆ เช่ น ฟกช้ ำ ข้ อ เคล็ ด แพลง กำร รูป 3- 2 ผลกำรตอบสนองร่ำงกำยเมือ่ ประคบควำมร้อน
ประคบควำมร้ อนจะท ำให้ เนื้ อเยื่ อบริ เวณนั้ นมี อุ ณ หภู มิ
สูงขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยำดังนี้
- เส้ นเลื อดเกิดกำรขยำยตั วตำมรูป 3- 2 ผลกำรตอบสนองร่ำงกำยเมื่อประคบควำมร้อนจะท ำให้ มี
สำรอำหำรและเซลล์กำจัดของเสีย มำเลี้ยงบริเวณนั้นมำกขึ้นทำให้ช่วยกำรซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ลดกำรคั่งของน้ำและ
ของเสีย ลดบวม และกำรอักเสบเรื้อรัง
- บรรเทำอำกำรปวดและเพิ่มกำรผ่อนคลำยของกล้ำมเนื้อ
- เพิ่มควำมยืดหยุ่นของเอ็น เยื่อหุ้มข้อ พังผืด ช่วยให้เคลื่อนไหวข้อดีขึ้น
- ถ้ำประคบร้อนหลำยแห่ง หรือทั่วตัว เช่นกำรอบเซำวน์น่ำทำให้เส้นเลือดขยำยตัวทั่วตัว ทำให้ควำมดัน
เลือดต่ำ ชีพจรเต้นเบำ เร็ว เหงื่อออก บำงรำยอำจเป็นลม
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 ควรประคบควำมร้อนอุณหภูมิสูงเท่ำไร
อุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรประคบควำมร้อนควรเป็นควำมร้อนที่รู้สึกอุ่นสบำยพอทนได้ ประมำณไม่
เกิน 39 - 44 องศำเซลเซียส(0C)
ควรใช้ควำมร้อนนำนและบ่อยไหม
ระยะเวลำในกำรประคบควำมร้อนต้องนำนพอทำให้กำรถ่ำยเทอุณหภูมิเนื้อเยื่อสูงขึ้น จึงจะได้ผลดี
- ควรใช้เวลำนำน 20-30 นำที
- สำมำรถประคบควำมร้อนซ้ำทุก 3 - 4 ชั่วโมง
 ควรใช้ควำมร้อนแบบไหน
สำมำรถใช้ควำมร้อนได้หลำยแบบเช่น
-กระเป๋ำน้ำร้อน กระเป๋ำไฟฟ้ำตำมรูป 3- 3
กำรใช้กระเป๋ำน้ำร้อน

-แช่น้ำอุ่น หรือพำรำฟินเหลวตำมรูป 3- 4
กำรแช่น้ำอุ่น หรือพำรำฟินเหลว
-ส่องด้วยแสงไฟอินฟรำเรด เครื่องเป่ำผม
-อบไอน้ำ & สมุนไพร ประคบด้วยลูกจันท์
หรือ กำรบูรนึ่ง, ใบพลับพลึงนึ่ง
 ห้ำมใช้ควำมร้อนเมื่อไร
- ผู้ที่มีอำกำรอักเสบเฉียบพลัน
- กำรบำดเจ็บใหม่เช่น ฟก ช้ำ ข้อเคล็ด
- ผู้ ที่ ผิ ว หนั ง บริ เวณนั้ น สู ญ เสี ย ควำมรู้ สึ ก
เกี่ยวกับควำมร้อน ควำมเย็น

รูป 3- 3 การใช้กระเป๋าน้าร้อน

รูป 3- 4 กำรแช่นำอุ
้ น่ หรือพำรำฟินเหลว

- ผู้ ที่ มีไข้ อ ำกำรปวดจำกกำรอัก เสบเรื้อ รัง ซึ่ งเกิด จำกกำรสะสมกำรบำดเจ็บ เล็ ก น้ อยเป็ น ระยะ
เวลำนำน กำรบำดเจ็บสะสมเรื้อรังที่เป็นอยู่อำจมีกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนซ้ำเติมใหม่ได้ทำให้เกิดภำวะ
อักเสบเฉียบพลันได้ ถ้ำหำกผู้ที่มีประวัติอำกำรปวดมำนำนแล้วแต่ในขณะที่มำปรึกษำบุคคลำกรสำธำรณสุขถ้ำ
หำกสอบถำมอำกำรปวดตำมหลักเกณฑ์ที่มีอำกำรอักเสบเฉียบพลัน กำรดูแลจะใช้หลักกำรเดียวกับหัวข้อ
3.4 แต่ ถ้ำสอบถำมอำกำรแล้ ว ไม่ เข้ ำเกณฑ์ อ ำกำรอั กเสบแบบเฉี ยบพลั น ก็ ดู แลแบบระยะหลั งอั กเสบ
ตำมหัวข้อ 3.5 และลดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆลง ก็ช่วยทำให้อำกำรดีขึ้นเช่น มีรำยงำนว่ำคนที่ดื่มสุรำมีแนวโน้มที่จะ
เกิดควำมเสี่ยงให้อำกำรปวดเรื้อรัง
3.4 กำรดูแล รักษำและลดควำมเสี่ยงจำกบำดเจ็บในแต่ละกลุ่มโรคทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื่องจำกกำร
ประกอบอำชีพที่พบบ่อย
โรคที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ จะอ้ำงอิงตำม แนว
ทำงกำรวินิจฉัยโรคและภัยจำกกำรประกอบอำชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริกำรสำธำรณสุข ของสำนักโรคจำก
กำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข (4) และจำกกำรสำรวจในคนไทยที่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมมีรำยงำนควำมชุกของอำกำรบำดเจ็บเกี่ยวกับกำรทำงำนของผู้ทำสวนยำงพำรำ
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จ ำนวน 427 คนในอ ำเภอสวี จั ง หวั ด ชุ ม พร ( 5 ) มี ป ระวั ติ อ ำกำรปวดในระยะเวลำย้ อ นหลั ง ถึ ง
3 เดือน มีอำกำรปวดหลัง 52.9% ปวดขำ 14.8% ปวดต้นแขน 3.9% รำยงำนควำมชุกของอำกำรบำดเจ็บ
ในชำวนำ283 คน ตำบลวังน้ ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (6)มีอำกำรปวดหลังในขณะที่เก็บข้อมูลมี
อำกำรปวดหลัง 49.12% จะเน้นเฉพำะกำรดูแลตนเองที่จัดอยู่ในระดับควำมรุนแรงของอำกำรปวดข้อและ
กล้ำมเนื้อจำกกำรประกอบอำชีพ ระยะที่1 หำกมีอำกำรระดับรุนแรงในระยะที่ 2 หรือ ระยะที่ 3 ควรส่งต่อ
เกษตกรผู้นั้นให้ได้รับกำรรักษำจำกแพทย์หรือนักกำยภำพบำบัดต่อไป
3.6.1 อำกำรปวดหลังส่วนล่ำง
กลุ่ มอำกำรปวดหลั งมีห ลำยสำเหตุแต่ จะขอจัดกลุ่ ม อำกำรปวดหลั งที่เกิด จำกควำมบกพร่องกำร
เคลื่อนไหวที่อำจมีสำเหตุจำกกำรบำดเจ็บเฉียบพลัน บำดเจ็บสะสมต่อกล้ำมเนื้อ เยื่อหุ้มข้อทำให้มี อำกำรปวด
เฉพำะที่ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรรักษำด้วยตนเองเช่น กำรออกกำลังกำยด้วยตนเองเป็นต้น
3.6.1.1 อำกำรปวดหลังจำกสำเหตุกำรบำดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังปลิน้ ระยะแรก
ลักษณะอำกำร มีอำกำรปวดเมื่อยลึกกลำงกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอว บำงครั้งมีปวดแบบรำคำญ
บริเวณบั้นเอว อำกำรปวดมำกขึ้นเมื่ออยู่ในท่ำที่หมอนรองกระดูกสันหลังได้รับน้ำหนักมำก เช่นท่ำยืนก้มลำตัว
นั่งหลังส่วนบั้นเอวโก่งงอ และนั่งอยู่ในระยะเวลำนำน อำกำรจะบรรเทำลงเมื่ออยู่ในท่ำแอ่นลำตัว หรือนอนพัก
นอนคว่ำ บำงครั้ งกำรจำม ไอ เบ่ งถ่ำยอุจ จำระ อำจท ำให้ เกิดอำกำรมำกขึ้น ถ้ำเป็น รุนแรงจนมีอำกำร
ปวดร้ำวลงขำ หรือเป็นเรื้อรังอำจมีอำกรปวดมื่อยที่น่องโดยอำกำรปวดหลังลดลงเนื่องจำกกำรอักเสบของ
หมอนรองกระดูกสันหลังลดลง ถ้ำมีอำกำรเป็นถึงขั้นร้ำวลงที่ขำ ควรส่งตัวต่อเพื่อได้รับกำรรักษำอย่ำงเนื่อง
กำรตรวจร่ำงกำยเบื้องต้น
ให้นอนคว่ำ ตำมรูป 3-7 แสดงกำรตรวจอำกำรปวดหลังจำกหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นระยะแรก
ด้วยกำรเหยียดศอก เพื่อให้แอ่นลำตัวในท่ำนอนคว่ำ สังเกตอำกำรปวดหลัง แล้วใช้มือ 2 ข้ำงวำงบนเตียง
ระดับเดียวกับไหล่ออกแรงที่ศอกเหยียดข้อศอกตรง ยกไหล่ลอยขึ้นจำกเตียง ยกสูงเท่ำที่อำกำรปวดเริ่มเพิ่มขึ้น
โดยสะโพกยังติดเตียง เมื่อลดไหล่ต่ำลงด้วยกำรงอศอก กลับมำอยู่ในท่ำไหล่ติดเตียงให้สังเกตกำรเปลี่ยนแปลง
อำกำรปวดว่ำสบำยขึ้นหรือไม่ ทำซ้ำ 10 ครั้ง ถ้ำหำกเหยียดศอกให้แอ่นลำตัวแบบนี้แล้วอำกำรปวดหลังเบำ
ลง แสดงว่ำมีอำกำรบำดเจ็บจำกหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นระยะแรกที่หมอนรองกระดูกชั้นนอกยังไม่ ฉีก
ขำดหมด
ตำมรูป 3- 6 ก.ก้มลำตัว: หมอนรองกระดูกชั้นใน เคลื่อนดันออกมำด้ำนหลัง เข้ำช่องรำกประสำท
หรือช่องไขสันหลังอำจทำให้ไปรบกวนหรือกดรำกประสำททำให้มีอำกำรปวดหลัง ข.แอ่นลำตัว : หมอนรอง
กระดูกชั้นใน เคลื่อนดันออกมำด้ำนหน้ำทำให้กลับเข้ำสมดุลกึ่งกลำงหมอนรองกระดูกทำให้ปวดหลังลดลง
สำมำรถรักษำด้วยกำรออกกำลังด้วยกำรเหยียดศอกแอ่นลำตัว ถ้ำไม่สำมำรถหำเตียงได้อำจตรวจในท่ำยืน
ตำมรูป 3- 5 แสดงกำรตรวจอำกำรปวดหลัง สอบถำมอำกำรที่หลัง หรือน่อง แล้วให้แอ่นลำตัวมำด้ำนหลัง
สังเกตุกำรเปลี่ยนแปลงอำกำรปวดว่ำสบำยขึ้นหรือไม่ แล้วกลับมำอยู่ในท่ำยืนตรงสังเกตุอำกำรเปลี่ยนแปลงว่ำ
ดีขึ้นหรือไม่ ให้ทำซ้ำ 10 ครั้ง แต่ถ้ำอำกำรปวดหลังไม่เบำลงต้องให้ตรวจในท่ำนอนคว่ำแอ่นลำตัวอีกครั้ง ใน
ท่ำยืนมีน้ำหนักตัวกดลงบนหมอนรองกระดูกสันหลังจึงอำจทำให้กำรเคลื่อนตัวหมอนรองกระดูกกลับเข้ำใจ
กลำงยำกกว่ำท่ำนอนคว่ำ
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รูป 3- 6 ก.ก้มลำตัว: หมอนรองกระดูกชั้นใน เคลื่อนดันออกมำด้ำนหลัง
เข้ำช่องรำกประสำทหรือช่องไขสันหลังอำจทำให้ไปรบกวนหรือกดรำก
รูป 3- 5 แสดงกำรตรวจอำกำรปวดหลัง ประสำททำให้มีอำกำรปวดหลัง ข.แอ่นลำตัว: หมอนรองกระดูกชั้นใน
จำกหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้น
เคลื่อนดันออกมำด้ำนหน้ำทำให้กลับเข้ำสมดุลกึ่งกลำงหมอนรองกระดูก
ระยะแรก ด้วยกำรยืนแอ่นหลัง
ทำให้ปวดหลังลดลง

กำรดูแ ลรัก ษำและลดควำมเสี่ย งจำก
กำรบำดเจ็บหมอนรองกระดูกสันหลังระยะแรก
-หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง ประกอบด้ ว ยเอ็ น ชั้ น นอก (Annulous fibrosus) ห่ อ หุ้ ม แกนชั้ น ใน
(Nucleus pulposus) ที่มีลักษณะเอ็นที่มีน้ำผสมมำกเหมือนขนมสังขยำตำมรูป 3- 7 ซึ่งช่วยรับ และดูดซับ
แรงกระแทกของน้ำหนั กตัวจำกพื้น กำรก้มและบิดลำตัวยกของหนักจะทำให้เกิดแรงดันภำยในหมอนรอง
กระดูกมำกขึ้นและเอ็นชั้นนอกฉีกขำดได้ง่ำย ตำมรูป 3- 9 กำรนั่งในท่ำกระดูกบั้นเอวโก่งงอนำน หรือกำรนั่งที่
มีกำรสั่นสะเทือนนำน ก็จะมีผลทำให้หมอนรองกระดูกมีกำรดันปลิ้นมำด้ำนหลังได้และยังทำให้ขำดสำรอำหำร
และออกซิเจนมำเลี้ยงในหมอนรองกระดูกน้อยลงจะทำให้เกิดกำรเสื่อมของหมอนรองกระดูกในเวลำต่อมำ

รูป 3- 7 แสดงโครงสร้ำงหมอนรองกระดูกสันหลังชัน้ นอก
เป็นเอ็นสำนกันเป็นร่ำงแหหุม้ ห่อแกนชัน้ ในซึ่งเป็นวุน้ เหลว
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รูป 3- 9 แสดงผลของท่ำทำงต่ำงต่อแรงดันหมอนรองกระดูกสันและกำรซึมสำรอำหำรและออกซิเจนผ่ำนเข้ำออกในหมอนรองกระดูกสันหลัง

-หมอนรองกระดูกสั น หลั งจะบำดเจ็บถ้ำหำกมีแรงกดบนหมอนรองกระดูกสั นหลั งทำให้ มีแรงดัน
เพิ่มขึ้นและกำรฉีกขำดของเอ็นชั้นนอกมำกขึ้นตำมรูป 3- 8 เช่นกำรยกของหนักด้วยกำรก้มลำตัวและบิดลำตัว
จะทำให้เกิดหมอนรองกระดูกสัน
หลั ง ปลิ้ น จำกระยะแรกที่ เ อ็ น
ชั้น นอกฉีกขำดบำงส่ ว น ถ้ำหำก
ไม่ ห ลี ก เลี่ ย งยั ง ท ำงำนซ้ ำต่ อ อี ก
จะทำให้รุนแรงเพิ่มขึ้น จนหมอน
รองกระดู ก แกนในมำกดรำก
ประสำททำให้เกิดอำกำรปวดร้ำว
ลงขำ มีอำกำรชำและขำอ่อนแรง
จนถึงขั้นต้องผ่ำตัดกระดูกสันหลัง
เพื่ อ เอำหมอนรองกระดู ก ปลิ้ น
ออกได้
รูป 3- 8 แสดงควำมรุนแรงของหมอนรองกระดูกสันหลังปลิน้ ในระยะต่ำงๆ
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-กำรดู แลรั กษำและลดควำมเสี่ ย งต่ อ หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง ต้ อ งนอนหยุ ดพั ก หลี กเลี่ ย งและ
ปรับปรุงท่ำทำงที่มีกำรเพิ่มแรงดันหมอนรองกระดูกสันหลังและกำรบำดเจ็บ เช่นกำรก้มและบิดตัวยกของหนัก
กำรนั่งบั้นเองโก่งงอนำน ตำมรำยละเอียดกำรปรับปรุงท่ำทำงในบทที่ 5
-ออกกำลังด้วยกำรห้อยตัวด้วยกำรหำกิ่งไม้ที่สำมำรถยืนเหยียดมือจับได้ แล้วห้อยตัวลงมำด้วยกำร
หย่อนเข่ำลงมำจะทำให้มีแรงถ่วงของน้ำหนักตัวท่อนล่ำงยืดหมอนรองกระดูกให้แยกออกช่วยให้มีแรงดูดแกน
ในหมอนรองกระดู ก กลั บ สู่ แ กนกลำง ให้ ห้ อ ยตั ว นำน 1-2 นำที เ ท่ ำ ที่ ส ำมำรถมื อ ที่ จั บ กิ่ ง ไม้ ท นได้
ทำ 6-10 ครั้งทุก 2 ชั่วโมง
-นอนคว่ำบนพื้นใช้มือยันยกไหล่ขึ้นตำมท่ำตรวจตำมError! Reference source not found. หรือ
ยืนแอ่นหลัง มือดันบริเวณบั้นเอวตำมรูป 3- 5 ให้ทำ10ครั้งทุก1-2ชั่วโมง จนกว่ำอำกำรจะดีขึ้น ถ้ำหำกไม่ดี
ขึ้นให้ส่งต่อเพื่อรับกำรรักษำ
อำกำรปวดหลังจำกกล้ำมเนื้อหลังอักเสบ
ลัก ษณะอำกำร มีอำกำรปวดหลั งตึ งกล้ ำมเนื้อเวลำก้มตัว เอียงตัว มักจะเกิดหลั งจำกกำรใช้งำน
กล้ำมเนื้อหลังอย่ำงหนัก หรือผิดท่ำ มักจะไม่มีอำกำรปวดร้ำวลงขำ
กำรดูแลรักษำและลดควำมเสี่ยงจำกกำรบำดเจ็บ
-ถ้ำมีอำกำรอักเสบให้ป ระคบด้วยควำมเย็น และหยุดพัก หลีกเลี่ ยงท่ำทำงที่ทำให้เกิดอำกำรปวด
เพิ่มขึ้น ถ้ำมีอำกำรปวดมำกให้นอนพักในท่ำที่สบำย ประมำณ 1-2 วัน อำกำรควรจะทุเลำลงถ้ำไม่ดีขึ้นอำจมี
สำเหตุอื่น นอกจำกกล้ำมเนื้ออักเสบ ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือ นักกำยภำพบำบัดเพื่อหำสำเหตุที่ถูกต้อง
ต่อไป
- ถ้ำอำกำรดีขึ้นให้ยืดกล้ำมเนื้อหลังและสะโพก
ด้ำนข้ำงเบำๆเท่ำที่ตึงสบำยไม่เจ็บตำมรูป 3- 10
- ท่ำนอนหงำย ชันเข่ำข้ำงหนึ่ง(ซ้ำย)แล้วใช้มือด้ำน
ตรงข้ำม(ขวำ)ค่อยๆดึงเข่ำ ไข้วมำด้ำนขวำที่ละน้อยจนรู้สึกตึง
เริ่มจำกหลังสะโพก ขึ้นมำถึงหลัง แล้วเกร็งกล้ำมเนื้อสะโพกให้
รูป 3- 10 แสดงท่ำยืดกล้ำมเนือ้ หลังและ
เข่ำบิดกลับมำด้ำนตรงข้ำม(ซ้ำย)ค้ำงไว้ มีสมำธิรับรู้ลมหำยใจ
สะโพกด้ำนข้ำงลำตัว
เข้ำ-ออก ค้ำงนำนหำยใจเข้ำ-ออก 3-5 เที่ยว ขณะที่กดแขน
และไหล่ด้ำนตรงข้ำม (ซ้ำย) ให้แนบเตียง แล้วสลับพักค้ำงนำน
หำยใจเข้ำออก1-3 เที่ยว เป็น1รอบ แล้วกลับมำอยู่ในท่ำเริ่มต้นจำกนั้นให้ทำสลับกับอีกข้ำง(ขวำ)
- ทำซ้ำ 6 -10 รอบ ทำบ่อยๆ
อำกำรปวดหลังจำกข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ
ลักษณะอำกำร มีอำกำรปวดหลังเวลำแอ่นตัว หรือเอียงตัวไปยังด้ำนที่ปวด มักจะเกิดหลังจำกกำรใช้
งำนที่ต้องยืนนำน เดินนำน แอ่นหลัง หรือผิดท่ำ มักจะไม่มีอำกำรปวดร้ำวลงขำ
กำรดูแลรักษำและลดควำมเสีย่ งจำกกำรบำดเจ็บ
-ปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรดูแลกล้ำมเนื้ออักเสบภำยใน 1-2 วัน ควรจะทุเลำลงและอำกำรจะดีขึ้น มำก
ภำยใน 3-7 วัน ถ้ำไม่ดีขึ้นควรแนะนำให้
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-ถ้ำอำกำรดีขึ้นให้ยืดกล้ำมเนื้อหลังและสะโพกด้ำนข้ำงเบำๆเท่ำที่ตึงสบำยไม่เจ็บตำมรูป 3- 10
-ทำท่ำนอนหงำยกอดเข่ำชิดอกที่ละข้ำง สลับกัน
ตำมรูป 3- 11 ยืดค้ำงไว้ มีสมำธิรับรู้ลมหำยใจเข้ำ-ออก
ค้ำงนำนหำยใจเข้ำ-ออก 3-5 เที่ยว แล้วสลับพักค้ำงนำน
หำยใจเข้ำออก1-3 เที่ยว เป็น1รอบ แล้วกลับมำอยู่ในท่ำ
เริ่มต้นจำกนั้นให้ทำสลับกับอีกข้ำง
- ทำซ้ำ 6 -10 รอบ ทำบ่อยๆ
รูป 3- 11 แสดงท่ำกอดเข่ำชิดอก
ท่ำออกกำลังเพื่อเพิม่ ควำมมัน่ คงของข้อต่อกระดูกสันหลัง
-เป็นท่ำบริหำรที่จะต้องมีกำรฝึกเมื่ออำกำรปวดหลังใน
ระยะแรกดีขึ้นไม่ว่ำอยู่ภำวะได้จะต้องฝึกเสมอ
-ท่ำนอนหงำยชันเข่ำ ตำมรูป 3- 12 มือข้ำงหนึ่งสอดใต้
บั้นเอว มืออีกข้ำงว่ำบริเวณท้องน้อยต่ำกว่ำสะดือ เกร็งกล้ำมเนื้อ
ท้องน้อย ขมิบก้น (คล้ำยกับกำรขมิบกลั้นปัสสำวะหรืออุจจำระ)
จนกระทั่งรู้สึกบั้นเอวกดมือให้แนบเตียง ทำค้ำงไว้ 5-10 วินำที
อย่ำกลั้นหำยใจ แล้วผ่อนคลำยทั้งตัว แล้วเริ่มทำซ้ำใหม่ อีก 10
ครั้ง
-ถ้ำแข็งแรงมำกขึ้นสำมำรถเกร็งกล้ำมเนื้อท้องค้ำงไว้แล้ว
แบะขำที่ละข้ำงออกและทำสลับขำกันได้ตำม รูป 3-

รูป 3- 12 บริหำรกล้ำมเนือ้ เพิม่
ควำมมัน่ คงของหลัง

รูป 3- 16 บริหำรกล้ำมเนือ้ เพิม่ ควำม
มัน่ คงของหลัง เมือ่ แข็งแรงมำกขึน้

3.5 ข้อแนะนำสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยก่อนปฏิบัติงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดโรค
กระดูกและกล้ำมเนื้อ
กำรจะลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดโรคกระดูกและ กล้ำมเนื้อก่อนที่จะเริ่มทำงำนในไร่หรือสวน ควรที่จะมีกำร
เตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยให้พร้อมที่จะทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรออกกำยบริหำร และใน
ระหว่ำงที่ทำงำนควรมีช่วงเวลำหยุดพักเป็นช่วงๆด้วยกำรยืดผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ ซึ่งจะทำให้ร่ำงกำยสำมำรถ
ทำงำนต่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอแนะนำท่ำบริหำรต่อไปนี้
กำรออกกำลังกำยเพื่อลดควำมเสีย่ งทีเ่ กิดอำกำรปวดคอไหล่
ฝึกกำรหำยใจ เวลำทำงำน เรำจะอยู่ในท่ำทำงไหล่ห่อ ทำให้ทรวงอกและซี่โครงต้องโค้งงอ ยุบลง ปอด
ซึ่งอยู่ในทรวงอกจะขยำยตัวไม่เต็มที่ ทำให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถได้รับออกซิเจนจำกกำรฟอกเลือดที่ปอดได้เต็ม
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้สมองและอวัยวะต่ำงๆ ก็ไม่ได้ออกซิเจนด้วยเช่นกัน บำงครั้งควำมเครียดจำกกำรทำงำน
จะทำให้สมอง ที่เกี่ยวกับอำรมณ์ ในบริเวณก้ำนสมอง จะส่งตัวกระตุ้น ให้ต่อมหมวกไต ปล่อยฮอร์โมนกระตุ้น
ตื่น ตั ว กำรเกร็ งตั ว ของอวั ย วะต่ำงๆและเส้ น เลื อด ท ำให้ บี บ เค้ น กำรท ำงำนของอวั ยวะต่ำงๆ และ ท ำให้
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กล้ำมเนื้อทั่วร่ำงกำย และกล้ำมเนื้อที่ใช้ในกำรหำยใจทำงำนไม่เต็มที่ เพิ่มขึ้นไปอีก มีกำรหำยใจตื้นที่ใช้แต่
ทรวงอกส่วนบน ปอดขยำยตัวแต่กลีบบน ไม่สำมำรถขยำยตัวกลีบกลำงและกลีบล่ำงได้เต็มที่ เรำจึงควรฝึกกำร
หำยใจ ที่ให้กลับสู่ภำวะธรรมชำติ ดังนี้
๑. ฝึกกำรหำยใจด้วยทรวงอกส่วนบน ในท่ำยืนหรือนั่งสบำยใช้ฝ่ำมือ 2 ข้ำง สัมผัสด้ำนหน้ำทรวงอก
บริเวณ ใต้กระดูกไหปลำร้ำ สูดลมหำยใจเข้ำลึกทำงจมูก พยำยำมให้ทรวงอกพองดันมือขึ้นมำ
ข้ำงหน้ำ และหำยใจออกทำงปำกให้สุด ให้ทำต่อเนื่องไม่เกิน 5-6 เที่ยวต่อชุด สลับกำรหยุดพัก
เพื่อหลีกเลี่ยงอำกำรมึนศีรษะชั่วครำวจำกปริมำณออกซิเจนมำกไป สำมำรถทำได้ 2-3 ชุด
๒. ฝึก กำรหำยใจด้ว ยทรวงอกส่ว นล่ำ ง ใช้ฝ่ำมือ 2 ข้ำง สัมผัสชำยโครงบริเวณ ใต้รำวนม สูดลม

หำยใจเข้ำลึกทำงจมูก พยำยำมให้ทรวงอกพอง ดันมือออกด้ำนข้ำงและด้ำนหน้ำ และหำยใจออก
ทำงปำกให้สุด ให้ทำต่อเนื่องไม่เกิน 5-6 เที่ยว สลับกำรหยุดพักเหมือนข้ำงต้น ควรเน้นฝึกท่ำนี้
บ่อยๆ เพรำะพบว่ำมีปัญหำมำก
๓. หำยใจด้วยส่วนท้อง เพื่อให้กระบังลมหดตัวลงมำอยู่ในช่องท้องเพื่อเพิ่มปริมำตรอำกำศเข้ำใน

ปอด ใช้ฝ่ำมือสัมผัสหน้ำท้องเวลำหำยใจเข้ำ ให้หน้ำท้องพองดันมือออกมำ เวลำหำยใจออกหน้ำ
ท้องยุบเข้ำจนสุด ให้ทำต่อเนื่องไม่เกิน 5-6 เที่ยว สลับกำรหยุดพักเหมือนข้ำงต้น
ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อคอ แก้ศีรษะ ยื่น
• ลำตัวและศีรษะตั้งตรง ตำมรูป 2- 13
• เกร็งกล้ำมเนื้อหลังคอ และหน้ำคอ (เก็บคำงชิดคอ)
ดึงให้คอระดับล่ำงเคลื่อนถอยกลับไปด้ำนหลังตำม
แนวลู กศร เกร็ งค้ำงไว้ มีส มำธิรับ รู้ล มหำยใจเข้ำ ออก ค้ำงนำนหำยใจเข้ำ -ออก 3-5 เที่ยว สลับพัก
ค้ำงนำนหำยใจเข้ำออก 1-3 เที่ยว เป็น1รอบ
• ทำซ้ำ 6 -10 รอบ ทำบ่อย ตลอดวัน
ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อคอ สะบัก แก้หลังค่อม ศีรษะยื่น
• ลำตัวและศีรษะตั้งตรง ตำมรูป 3- 14
• แขนข้ำงลำตัว กดบ่ำ 2 ข้ำงลงพื้นเกร็งค้ำงไว้
• เหยียดแขนไปข้ำงหลังเลยลำตัว แล้วหมุนแขนให้
หัวไหล่ออกข้ำงนอกจนรู้สึกหน้ำอกยืดผ่ำยออก ให้
เกร็งค้ำงไว้
• เกร็งกล้ำมเนื้อระหว่ำงสะบัก ดึงสะบักให้เฉียงลง
และชิดเข้ำหำกัน เปิดหัวไหล่ทั้ง 2 ข้ำงออก เกร็ง
ค้ำงไว้
• เกร็งค้ำงไว้ ขณะหำยใจเข้ำ -ออก 3 เที่ยว แล้วพัก
หำยใจเข้ำออก 1 เที่ยว
• ทำซ้ำ6 -10 รอบ ทำบ่อยตลอดวัน

รูปรูป3-17
หำรกล้
ำมเนื
้อหลั่นงคอ และ
2- 13ท่ท่ำาบริ
ออกก
าลังแก้
ศีรษะยื
หน้ำคอ

รูป 3- 14 ท่ำบริหำรกล้ำมเนือ้ คอ สบัก แก้หลังค่อม
ศีรษะยืน่
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กำรยืดกล้ำมเนื้อหลังสะบัก (infraspinatus)
มือขวำจับด้ำนนอกข้อศอกซ้ำยแล้ว ดึงศอกซ้ำยมำข้ำมลำตัวและกดข้อมือซ้ำยลงพื้นตำมรูป 315

รูป 3- 15 ท่ำบริหำร กำรยืดกล้ำมเนือ้ หลังสะบัก

กำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสีย่ งที่เกิดอำกำรปวดหลัง
ท่ำบริหำรเพื่อลดหมอนรองกระดูกสันหลังปลิน้ ตำมError! Reference source not found.
ในกรณีที่ไม่สำมำรถยันตัวเหยียดศอกยกไหล่ขึ้นได้ให้ขึ้นได้ให้แขนท่อนล่ำงและศอกยันลำตัวแทน(7)
ท่ำบริหำรเพื่อเพิ่มควำมมัน่ คงของข้อต่อกระดูกสันหลังตำมรูป 3- 12 และรูป 3- 16
ท่ำบริหำรเพื่อยืดกล้ำมเนื้อหลังและสะโพกด้ำนข้ำง ตำมรูป 3- 10
ท่ำบริหำรเพื่อเพิ่มควำมทนทำนของกล้ำมเนื้อเหยียดหลัง
• ท่ำที่1นอนคว่ำใช้หมอนรองใต้ท้อง ขำ 2 ข้ำงเหยียดตรง
• ยกและเหยียดขำข้ำงซ้ำยขึ้นให้ได้ควำมสูงเท่ำไหล่
• ทำค้ำงไว้ 10 วินำที แล้วค่อยหย่อนขำลง
• ทำสลับขำอีกข้ำงในท่ำทำงเดียวกัน
• ท่ำที่ 2 นอนคว่ำใช้หมอนรองใต้ท้อง ขำ 2 ข้ำงเหยียดตรง
• ยกและเหยียดขำข้ำงซ้ำยขึ้นให้ได้ควำมสูงเท่ำไหล่ พร้อมกับยืดแขนขวำไปทำงศีรษะและยกแขน
ขึ้น
• ทำค้ำงไว้ 10 วินำที แล้วค่อยหย่อนขำลง และแขนลง
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• ทำสลับขำและแขนอีกข้ำงในท่ำทำงเดียวกัน
• ท่ำที่ 3 ท่ำคลำน ตำมรูป 3- 16 ควรเกร็งกล้ำมเนื้อหน้ำท้องรักษำหลังและคอให้ตรงขนำนกับ
เตียง แล้วให้เหยียดแขนข้ำงขวำไปข้ำงหน้ำค้ำงไว้ 10 วินำที แล้วพักท่ำเดิม จำกนั้นให้ทำสลับ
กับกำรเหยียดแขนซ้ำย และเหยียดขำ ที่ละข้ำง
• ท่ำที่4 ท่ำคลำน ควรเกร็ งกล้ ำมเนื้อหน้ำท้ องรักษำหลั งและคอให้ ตรงขนำนกับ เตียง แล้ วให้
เหยียดแขนข้ำงซ้ำยไปข้ำงหน้ำพร้อมกับเหยียดขำขวำไปข้ำงหลังค้ำงไว้ 10 วินำที แล้วพักท่ำ
เดิม จำกนั้นให้ทำสลับกับกำรเหยียดแขนขวำ และเหยียดขำซ้ำย

รูป 3- 16 ท่ำที่ 3 ท่ำคลำน ท่ำบริหำรเพือ่ เพิม่ ควำมทนทำนของกล้ำมเนือ้ เหยียดหลัง

รูป 3- 17 ท่ำที่ 4 ท่ำคลำนท่ำบริหำรเพือ่ เพิม่ ควำมทนทำนของกล้ำมเนือ้ เหยียดหลัง

• จำกท่ำที่1 ถึงท่ำที่ 4 ควรทำข้ำงละ 10 ครั้งต่อรอบ ทำ 2-3 รอบต่อวัน ถ้ำทำได้โดยไม่เกิด
อำกำรเมื่อยล้ำ สำมำรถเพิ่มจำนวนครั้งป็น 15-20 ครั้งต่อรอบได้
ท่ำบริหำรยืดกล้ำมเนื้อข้ำงลำตัว
• ยืนตรงเอำขำขวำไข้วไปทำงซ้ำย
• เอียงลำตัวไปทำงซ้ำยพร้อมกับยกแขนขวำขึ้นไปจนถึงจุดที่รู้สึกตึงทำงด้ำนขวำของลำตัวยืด
ค้ำงไว้ 10-15 วินำที แล้วกลับมำอยู่ท่ำยืนตรงและทำอีกข้ำงคลำยข้ำงบน
• ทำซ้ำข้ำงละ 5-10 ครั้ง 2 รอบต่อวัน
3.6 ข้อแนะนำในกำรดูแลตัวเองสำหรับหญิงตัง้ ครรภ์เพือ่ ลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรเกิดโรคกระดูกและกล้ำมเนื้อ
1) ลักษณะสภำพกำรทำงำนที่มผี ลต่อกำรตัง้ ครรภ์
 ยืนนำนเกินไป (ตั้งแต่ 3 ชม.ต่อวันขึ้นไป)
 ยกของหนัก
 ทำงำนในท่ำทำงที่ก้มๆเงยๆตลอดเวลำ
 ทำงำนหนักอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งใกล้วันครบกำหนดคลอด
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 ทำงำนเป็นกะหรือทำงำนกลำงคืน
แนวทำงในกำรพิจำรณำกำรทำงำนในขณะตัง้ ครรภ์
ลักษณะงำน
งำนเบำๆ งำนธุรกำร งำนบริหำรจัดกำร
งำนที่ต้องนั่งเป็นประจำ (>4 ชม.)
งำนที่ต้องยืน
 ยืนตลอดนำนกว่ำ 4 ชม.
 ยืนเป็นช่วงๆ
1. > 30 นำที/ชม.
2. < 30นำที/ชม.
งำนก้มๆเงยๆที่ต่ำกว่ำระดับเข่ำ
 ทำซ้ำๆตลอดเวลำ >10 ครั้ง/ชม.
 ทำเป็นช่วงๆระหว่ำง 2 -10 ครั้ง/ ชม.
 ทำเป็นช่วงๆ <2 ครั้ง/ ชม.
งำนที่ต้องไต่บันได
 ทำซ้ำๆ>4 ครั้งในงำน 8 ชม.
 ทำเป็นช่วงๆ<4 ครั้งในงำน 8 ชม.
งำนที่ต้องเดินขึ้นบันได
 เดินขึ้นเดินลง>4 ครั้ง/8 ชม.กำรทำงำน
 เดินขึ้นเดินลง>4 ครั้ง/8 ชม.กำรทำงำน
งำนยกของหนัก
 ยกของซ้ำๆหนัก>23 กก.
 ยกเป็นครั้งครำวหนัก>23 กก.
 ยกของซ้ำๆหนักระหว่ำง 11-23 กก.
 ปริมำณงำนน้อยกว่ำที่กล่ำวมำ

ช่วงอำยุครรภ์ที่สำมำรถทำงำนได้
อย่ำงปลอดภัย (สัปดำห์)
40
40
24
32
40
20
28
40
20
28
28
40
20
30
24
40

 ข้อเสนอแนะสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์
 โดยปกติสตรีที่ตั้งครรภ์ตำมปกติสำมำรถทำงำนทั่วไปได้จนครบกำหนดคลอด
 สำหรับงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์ ควรมีกำรปรับสภำพงำนให้เหมำะสมหรืออำจงด
ทำงำนนั้น
กำรหยุดงำนก่อนคลอดหรือกำรปรับเปลี่ยนสภำพกำรทำงำนควรดำเนินกำรโดยกำรปรึกษำหำรือ
ร่วมกันระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วยในแต่ละรำย
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4.1 กำรยศำสตร์และกำรวิเครำะห์ทำงกำรยศำสตร์
4.1.1 กำรยศำสตร์คืออะไร
กำรยศำสตร์ (Ergonomics) มำจำกคำในภำษำกรีก 2 คำ คือ "Ergon" ที่หมำยถึง งำน (Work) และ
"Nomos" ที่หมำยถึง กฏตำมธรรมชำติ (Natural Laws) เมื่อนำมำรวมกันจึงเป็นคำว่ำ "Ergonomics" หรือ
"Law of Work" ที่แปลได้ว่ำกฏของงำน1
กำรยศำสตร์จึงหมำยถึงศำสตร์หรือวิชำกำรที่เป็นกำรปรับเปลี่ยนสภำพงำนให้เหมำะกับผู้ปฏิบัติงำน
ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ สรีรวิทยำ ชีวกลศำสตร์ และจิตวิทยำ เพื่อให้ ได้ประสิทธิภ ำพกำรทำงำนสู งสุด และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนสำมำรถปฏิ บั ติ งำนได้ อ ย่ ำงมี ค วำมสุ ข ไม่ เกิ ด กำรบำดเจ็ บ หรื อ กำรเจ็ บ ป่ ว ยอั น เนื่ อ งมำจำก
กำรปฏิบัติงำน
4.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรยศำสตร์
กำรยศำสตร์มุ่งเน้นในเรื่องกำรศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ในกำรทำงำน และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ลดข้อผิดพลำด เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรทำงำน
2) เพิ่มควำมปลอดภัย ลดควำมเหนื่อยล้ำและควำมเครียด เพิ่มควำมสะดวกสบำย รวมถึงกำรเพิ่ม
ควำมพึงพอใจในงำนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ปฏิบัติงำน
4.1.2 องค์ประกอบของกำรยศำสตร์
กำรยศำสตร์เป็นศำสตร์ที่ประกอบด้วยศำสตร์ต่ำงๆ มำผสมผสำนประยุกต์เข้ำด้วยกันโดยแต่ละแขนง
วิชำมีควำมสำคัญแตกต่ำงกันไป แขนงวิชำสำคัญมีดังนี้
1) ชี ว กลศำสตร์ (Biomechanics) เป็ น กำรศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ ส่ ว นต่ ำงๆของ
ร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งได้แก่กำรศึกษำแรงทำงกลศำสตร์ที่ใช้ในกำรทำงำน กำร
วัด ขนำดสั ด ส่ ว นร่ ำ งกำยมนุ ษ ย์ เพื่ อ น ำมำใช้ ในกำรออกแบบเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละสถำนที่ ท ำงำนและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อให้เหมำะสมกับผู้ปฏิบัติงำน
2) สรี วิ ท ยำ เป็ น กำรศึ ก ษำควำมสำมำรถและข้ อ จ ำกั ด ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน เช่ น ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพต่อสุขภำพอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำน และกำรใช้พลังงำนของร่ำงกำยในกำรทำงำนต่ำงๆ
3) จิตวิทยำ เป็ น กำรศึกษำเกี่ย วกับพฤติกรรมกำรปฏิ บัติงำนที่มีผ ลมำจำกด้ำนจิตวิทยำ รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ข้อมูลโดยใช้ประสำทสัมผัส กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลข้อมูล
4) วิศ วกรรมศำสตร์ แ ละวิท ยำศำสตร์ก ำยภำพ เป็ น กำรศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ กำรออกแบบเครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน และศึกษำระบบงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและปลอดภัยในกำร
ทำงำน
4.1.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยศำสตร์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยศำสตร์สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่
1) ปัจจัยภำยใน
- ปัจจัยบุคคล เช่น เพศ อำยุ ควำมสูง น้ำหนัก ควำมแข็งแรงของร่ำงกำย ควำมอ่อนตัว
- ปัจจัยด้ำนจิตสังคม เช่น ควำมพอใจในกำรทำงำน บุกคลิกภำพ สัมพันธภำพในกำร
ทำงำน
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2) ปัจจัยภำยนอก
- สภำพแวดล้ อ มทั่ ว ไป เช่ น แสง เสี ย ง อุ ณ หภู มิ อำกำศ ควำมสั่ น สะเทื อ น
สำรเคมี
- สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ได้แก่ เครื่องมือ โต๊ะ เก้ำอี้ เครื่องจักร
- ลักษณะงำน เช่น กำรทำงำนแบบนั่งอยู่กับที่ กำรทำงำนที่มีกำรเคลื่อนไหวของ
ร่ำงกำยแบบซ้ำๆ
4.1.5 ปัจจัยเสี่ยงทำงกำรยศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อเนื่องจำกกำร
ทำงำน
1) ท่ำทำง (Posture) ท่ำทำงกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม (Awkward Postures) เช่น กำรบิดเอี้ยวลำตัว
กำรหมุนข้อมือ กำรยกไหล่ อำจทำให้เกิดกำรบำดเจ็บทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
2) ระยะเวลำ (Duration) กำรทำกิจกรรมหรือกำรท ำงำนที่ อยู่ในท่ ำเดีย วกั นนำนๆ โดยไม่มี กำร
ปรับเปลี่ยนอิริยำบท (Prolonged Activities) ทำให้เกิดอำกำรล้ำของกล้ำมเนื้อ และเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำง
ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
3) แรง (Force) กำรออกแรงมำกเกินไปขณะทำงำน (Forceful Exertions) ทำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำร
เกิดกำรบำดเจ็บ เช่น กำรยกของหนักเกินไปทำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรปวดหลังส่วนล่ำง
4) ควำมซ้ำซำก (Repetition) กำรเคลื่อนไหวแบบซ้ำๆ (Repetitive Motions) มีแนวโน้มทำให้เกิด
กำรบำดเจ็บสะสมได้ เช่น กำรทำงำนที่มีกำรเคลื่อนไหวข้อมือซ้ำๆ จะมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเอ็นอักเสบ
5) ควำมสั่นสะเทือน (Vibration) กำรใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดควำมสั่นสะเทือนเฉพำะมือและแขน ทำ
ให้กำรไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่มือลดลง ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บสะสมที่มือและแขน
6) แรงกดเฉพำะที่ (Localized Contact Stress) กำรจับเครื่องมือที่ทำจำกวัสดุแข็ง หรือมีกำรออก
แรงในกำรจับเครื่องมือมำกเกินไปทำให้เกิดแรงกดเฉพำะที่ต่อเอ็นกระดูกและกล้ำมเนื้อ
7) กำรบริหำรจัดกำร และจิตสังคม (Organization and Psychosocial Factors) กำรบริหำรจัดกำร
ทีดี เช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง กำรกำหนดภำระหน้ำที่ ระยะเวลำในกำรทำงำนและช่วงเวลำพัก
รวมทั้งกำรทำงำนเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและลดกำรได้รับบำดเจ็บทำงระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อได้
8) อุณ หภูมิ (Temperature) อุณ หภู มิในสถำนที่ ทำงำนที่เหมำะสมจะช่วยลดควำมเสี่ ยงต่อกำร
บำดเจ็บจำกกำรทำงำน และช่วยให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนดีขึ้น

4.2 วิธีกำรประเมินทำงกำรยศำสตร์
กำรประเมินทำงกำรยศำสตร์มีควำมสำคัญ เพรำะกำรทรำบควำมเสี่ยงในกำรทำงำนสำมำรถนำมำหำ
แนวทำงในกำรป้ องกัน และปรับ ปรุงแก้ไขเพื่ อลดกำรเกิดอำกำรบำดเจ็บ ทำงระบบกระดูกและกล้ ำมเนื้ อ
เนื่องจำกกำรทำงำนได้ ขั้นตอนกำรวิเครำะห์งำนทำงกำรยศำสตร์ มีดังนี้
1) รวมรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่สำมำรถบ่งชี้ปัญหำได้ เช่น สถิติกำรบำดเจ็บ กำรลำป่วย
2) สำรวจและบันทึกสภำพงำนจริง โดยใช้เทคนิคต่ำงๆ เช่น ถ่ำยวิดีโอ ใช้แบบประเมิน
3) วิเครำะห์ข้อมูลและค้นหำปัจจัยเสี่ยง
4) สรุปผล เสนอวิธีกำรแก้ไข ประยุกต์ใช้และติดตำมผล
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วิธีกำรประเมินทำงกำรยศำสตร์มีอยู่ 3 แบบคือ
1) วิธีกำรรำยงำนด้วยตนเอง เป็น แบบวัดซึ่งให้ผุ้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตอบ เช่น แบบสอบถำม และกำร
สัมภำษณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่นำมำใช้มำกเนื่องจำกเป็นวิธีที่ง่ำย
2) วิ ธี ก ำรวั ด โด ยต รง เป็ น กำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ใน กำรวั ด เช่ น กำรวั ด คลื่ น ไฟ ฟ้ ำกล้ ำ ม เนื้ อ
(Electromyography) กำรวัดองศำกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อโดย Goniometer กำรวัดแรงในกำรกำมือโดย
Dynamometer
3) วิธีกำรสังเกต ปัญหำทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนเกี่ยวข้องกับปัจจั ย
เสี่ยงมำกมำย เช่น แรง ท่ำทำงในกำรทำงำน น้ำหนักของวัตถุที่ยก และ ควำมถี่ในกำรเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่ง
ในปั จ จุ บั น มี วิธีก ำรประเมิน ควำมเสี่ ย งของท่ ำทำงในกำรท ำงำนต่ อ กำรเกิ ด ปั ญ หำทำงระบบกระดู ก และ
กล้ำมเนื้ อหลำกหลำยวิธี ซึ่งในที่นี้ จ ะกล่ ำวถึงวิธีกำรประเมิน 3 วิธีที่ เป็นที่นิยม คือ RULA (Rapid Upper
Limb Assessment) REBA (Rapid Entire Body Assessment) และ OWAS (Ovako Working posture
Analysis System)

4.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงของท่ำทำงในกำรทำงำนโดยวิธี RULA, REBA และ OWAS
4.3.1 กำรประเมินควำมเสี่ยงของท่ำทำงในกำรทำงำนโดยวิธี RULA
RULA (Rapid Upper Limb Assessment) เป็นวิธีกำรประเมินท่ำทำงในกำรทำงำนซึ่งถูกพัฒนำขึ้น
โดย McAtamney และ Corlett 2 เพื่อใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำทำงระบบกระดูกและ
กล้ ำมเนื้ อ บริ เวณแขน (Upper Limb) อั น เนื่ อ งมำจำกท่ ำทำงในกำรท ำงำนของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งในกำร
ประเมินโดย RULA นั้นจะมีกำรพิจำรณำปัจจัยหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัยคือ 1) ท่ำทำงในกำรทำงำน; 2)
ลักษณะกำรใช้กล้ำมเนื้อในกำรทำงำน (static or repetitive work); และ 3) ปริมำณแรงที่ใช้
กำรประเมินโดย RULA นั้นเริ่มโดยกำรสังเกตุและวิเครำะห์งำน (Job Analysis) หลังจำกนั้นจึงทำ
กำรเลื อกท่ำทำงที่เกิด ขึ้น บ่ อยที่สุ ดหรือ มีควำมเสี่ ยงมำกที่ สุ ดในกำรทำงำนมำท ำกำรประเมิน โดยใช้แบบ
ประเมิน ต่อไป RULA นั้ น จะแบ่ งกำรประเมินร่ำงกำยออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ: กลุ่ ม A (แขนส่ วนบน แขน
ส่วนล่ำง และข้อมือ) และ กลุ่ม B (คอ ลำตัว และขำ) โดยกำรประเมินนั้นจะทำกำรประเมินด้ำนซ้ำยและขวำ
ทีละด้ำน ซึ่งวิธีกำรประเมินโดย RULA นั้นแบ่งเป็น 16 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (2, 3)
กลุม่ A (แขนส่วนบน แขนส่วนล่ำง และข้อมือ) (ขั้นตอนที่ 1 – 8)
ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมินท่ำทำงของแขนส่วนบน (Upper Arm)
คะแนนที่ให้จะให้ตำมระดับของแขน มุมกำรเคลื่อนไหวที่มำกขึ้นระดับคะแนนก็จะมำกขึ้น คะแนน
ต่ำสุดคือ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดมีค่ำไม่เกิน 6 คะแนน โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนมีดังนี้:
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ท่ำทำงแขนส่วนบน
คะแนน
เหยียดแขนไปทำงด้ำนหลัง 20° ถึง ยกแขนไปด้ำนหน้ำ 20°
+1
เหยียดแขนไปทำงด้ำนหลัง > 20° หรือ ยกแขนไปด้ำนหน้ำ ในช่วง 20° - 45°
+2
ยกแขนไปด้ำนหน้ำในช่วง 45° – 90°
+3
ยกแขนไปด้ำนหน้ำ > 90°
+4
*** ถ้ำมี กำรยกของไหล่ ให้ เพิม่ 1 คะแนน
*** ถ้ำมี กำรกำงแขน ให้ เพิ่ม 1 คะแนน
*** ถ้ำ แขนมีทรี่ องรับ ให้ ลบ 1 คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินท่ำทำงของแขนส่วนล่ำง (Lower Arm)

ท่ำทำงแขนส่วนล่ำง
แขนส่วนล่ำงงอขึ้นอยู่ในช่วง 60° - 100°
แขนส่วนล่ำงงอลง < 60° หรือ งอขึ้น > 100°
ถ้ำมีกำรทำงำนไขว้แขนเลยแกนกลำงลำตัว
ถ้ำมีกำรทำงำนในลักษณะกำงแขนออกไปด้ำนข้ำงลำตัว

คะแนน
+1
+2
ให้ เพิ่ม 1 คะแนน

ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินท่ำทำงข้อมือ (Wrist)

ท่ำทำงข้อมือ
ข้อมืออยู่ในท่ำแนวตรงเป็นปกติตำมธรรมชำติ
ข้อมือกระดกขึ้นหรือลงไม่เกิน 15°
ข้อมือกระดกขึ้นหรือลง > 15°
*** ถ้ำข้อมือเบี่ยงเบนไปจำกแนวกึ่งกลำง ให้ เพิ่ม 1 คะแนน

คะแนน
+1
+2
+3
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินท่ำทำงกำรบิดหมุนของข้อมือ

กำรบิดหมุนของข้อมือ

คะแนน
+1
+2

ข้อมือไม่บิด
ข้อมือมีกำรบิดหมุนมำก

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลทีไ่ ด้จำกกำรประเมินท่ำทำงในขัน้ ตอนที่ 1 – 4
นำคะแนนที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 – 4 มำหำค่ำคะแนนรวมกำรประเมินท่ำทำงกลุ่ม A (Posture
Score A) จำกตำรำง A

ตำรำง A

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินระดับกำรใช้แรงกล้ำมเนือ้ ในกำรทำงำน

ลักษณะกำรทำงำน
- ท่ำทำงกำรทำงำนส่วนใหญ่เป็นแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่ (เช่น มีกำรเกร็งของ
กล้ำมเนื้อค้ำงไว้นำนกว่ำ 10 นำที) หรือ
- กำรทำงำนมีกำรเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ มำกกว่ำ 4 ครั้ง/นำที

ไม่ใช่
0

ใช่
+1
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ขั้นตอนที่ 7 ประเมินแรงที่ใช้หรือน้ำหนักที่ถือขณะทำงำน

แรงที่ใช้หรือน้ำหนักที่ถอื ขณะทำงำน
< 2 กก.
2 – 10 กก. นำน ๆ ครั้ง
2 – 10 กก. ค้ำงไว้ หรือ ซ้ำๆ
> 10 กก. ค้ำงไว้, ซ้ำๆ, หรือ ใช้แรงอย่ำงรวดเร็ว

คะแนน
0
+1
+2
+3

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลจำกกำรประเมินท่ำทำงแขนและข้อมือ
รวมคะแนนที่ได้จำกขั้นตอนที่ 5 – 7 เพื่อใช้ในกำรหำค่ำคะแนนสุดท้ำยจำก ตำรำง C ร่วมกับ
คะแนนที่ได้ในขั้นตอนที่ 15

กลุม่ B (คอ ลำตัว และขำ) (ขั้นตอนที่ 9 – 15)
ขั้นตอนที่ 9 กำรประเมินท่ำทำงของคอ (Neck)

ท่ำทำงของคอ
ก้มคอ 0° - 10°
ก้มคอ ในช่วง 10° - 20°
ก้มคอ > 20°
เงยคอ
*** ถ้ำมี กำรหมุนของคอ ให้ เพิม่ 1 คะแนน

คะแนน
+1
+2
+3
+4
*** ถ้ำมี กำรเอียงคอ ให้ เพิ่ม 1 คะแนน
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ขั้นตอนที่ 10 กำรประเมินท่ำทำงของลำตัว (Trunk)

ท่ำทำงของลำตัว
ลำตัวตรงขณะยืน หรือนั่งโดยมีพนักพิงรองรับอย่ำงดี
ก้มตัว 0° - 20°
ก้มตัว 20° - 60°
ก้มตัว > 60°
*** ถ้ำมี กำรหมุนของลำตัว ให้ เพิม่ 1 คะแนน
*** ถ้ำมี กำรเอียงของลำตัว ให้ เพิม่ 1 คะแนน

คะแนน
+1
+2
+3
+4

ขั้นตอนที่ 11 ประเมินท่ำทำงของขำ

ท่ำทำงของขำ
ขำและเท้ำมีกำรรองรับอย่ำงดี และสมดุล

ใช่
+1

ไม่ใช่
+2

ขั้นตอนที่ 12 สรุปผลทีไ่ ด้จำกกำรประเมินท่ำทำงในขัน้ ตอนที่ 9 – 11
นำคะแนนกำรประเมินในขั้นตอนที่ 9 – 11 มำหำค่ำคะแนนรวมกำรประเมินท่ำทำงกลุ่ม B (Posture Score
B) จำกตำรำง B

ตำรำง B
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ขั้นตอนที1่ 3 ประเมินระดับกำรใช้แรงกล้ำมเนือ้ ในกำรทำงำน

ลักษณะกำรทำงำน
- ท่ำทำงกำรทำงำนส่วนใหญ่เป็นแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่ (เช่น มีกำรเกร็งของ
กล้ำมเนื้อค้ำงไว้นำนกว่ำ 10 นำที) หรือ
- กำรทำงำนมีกำรเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ มำกกว่ำ 4 ครั้ง/นำที

ไม่ใช่
0

ใช่
+1

ขั้นตอนที่ 14 ประเมินแรงที่ใช้หรือน้ำหนักที่ถือขณะทำงำน

แรงที่ใช้หรือน้ำหนักที่ถอื ขณะทำงำน

คะแนน
0
+1
+2
+3

< 2 กก.
2 – 10 กก. นำน ๆ ครั้ง
2 – 10 กก. ค้ำงไว้ หรือ ซ้ำๆ
> 10 กก. ค้ำงไว้, ซ้ำๆ, หรือ ใช้แรงอย่ำงรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 15 สรุปผลจำกกำรประเมินท่ำทำงคอ ลำตัว และขำ
รวมคะแนนที่ได้จำกขั้นตอนที่ 12 – 14 เพื่อใช้ในกำรหำค่ำคะแนนสุดท้ำยจำก ตำรำง C ร่วมกับ
คะแนนที่ได้ในขั้นตอนที่ 8

ตำรำง C
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ขั้นตอนที่ 16 สรุปผลระดับคะแนน RULA จำก ตำรำง C
ในตำรำง C คะแนนที่ได้จำกขั้นตอนที่ 8 ใช้ในกำรระบุตัวเลขในแถวตั้ง (ซ้ำยมือสุด) ส่วนคะแนนที่
ได้จำกขั้นตอนที่ 15 ใช้ในกำรระบุตัวเลขในแถวนอน (บนสุด) ตัวเลขในช่องที่คะแนนทั้งสองมำตัดกันใน
ตำรำง C เป็นคะแนนสุดท้ำยของ RULA
ผลกำรประเมินท่ำทำงกำรทำงำนโดยใช้ RULA แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1: คะแนนรวม 1 – 2 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นยอมรับได้ ถ้ำท่ำทำงกำรทำงำนนั้นไม่
เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ๆ
ระดั บ 2: คะแนนรวม 3 – 4 หมำยถึ ง ท่ ำทำงในกำรท ำงำนนั้ น ควรมี ก ำรศึ ก ษำรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
กำรเปลี่ยนแปลงท่ำทำงในกำรทำงำนอำจมีควำมจำเป็น
ระดับ 3: คะแนนรวม 5 – 6 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นควรได้รับกำรตรวจสอบ และรีบดำเนินกำร
ปรับปรุงท่ำทำงในกำรทำงำน
ระดับ 4: คะแนนรวม 7 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นควรได้ รับกำรตรวจสอบ และปรับปรุงท่ำทำงใน
กำรทำงำนทันที
ข้อดี ของ RULA:
• ง่ำยและสะดวกในกำรใช้
• มีกำรคำนึงถึงแรงที่ใช้ และควำมถี่
• ผลกำรประเมินสำมำรถนำไปเปรียบเทียบเพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ
• สำมำรถเปรียบเทียบผลก่อน และหลังจำกทำกำรปรับปรุง
• เหมำะกับงำน low load, high frequency
• ได้รับกำรทดสอบ validity และ reliability แล้ว
ข้อเสีย ของ RULA:
• เป็นกำรคำดคะเนจำกสำยตำดังนั้นอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อน
• ต้องฝึกฝน และชำนำญในกำรประเมิน
• เหมำะสำหรั บ กำรประเมิ น ประเภท sedentary job และเน้ น กำรประเมิ น ใน
ส่ ว นของ Upper Limb
• ไม่พิจำรณำปัจจัยควำมล้ำของขำ
4.3.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงของท่ำทำงในกำรทำงำนโดยวิธี REBA
REBA (Rapid Entire Body Assessment) เป็นวิธีกำรประเมินท่ำทำงในกำรทำงำนที่พัฒนำมำจำก
หลักกำรของ RULA โดย Hignett และ McAtamney4 เพื่อใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำทำง
ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อโดยจะเหมำะสมกับกำรประเมินท่ำทำงกำรทำงำนที่มีกำรใช้งำนทั้งร่ำงกำย ทั้งใน
รูปแบบกำรทำงำนที่เคลื่อนที่และหยุดนิ่ง ซึ่งในกำรประเมินโดย REBA นั้นจะมีกำรพิจำรณำปัจจัยหลัก ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง 4 ปั จ จั ย คื อ 1) ท่ ำ ทำงในกำรท ำงำน; 2) ลั ก ษณะกำรใช้ ก ล้ ำ มเนื้ อ ในกำรท ำงำน (static or
repetitive work); 3) ปริมำณแรงที่ใช้; และ 4) กำรจับยึดวัตถุ
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กำรประเมินโดย REBA นั้นเริ่มโดยกำรสังเกตุและวิเครำะห์งำน (Job Analysis) หลังจำกนั้นจึงทำ
กำรเลื อกท่ำทำงที่เกิด ขึ้น บ่ อยที่สุ ดหรือ มีควำมเสี่ ยงมำกที่ สุ ดในกำรทำงำนมำท ำกำรประเมิน โดยใช้ แบบ
ประเมิน ต่อไป REBA นั้น จะแบ่งกำรประเมินร่ำงกำยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ: กลุ่ม A (คอ ลำตัว และขำ) และ
กลุ่ ม B (แขนส่ ว นบน แขนส่ ว นล่ ำง และข้อ มือ ) ซึ่งวิธีก ำรประเมิน โดย REBA นั้ น แบ่ งเป็ น 13 ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ (4, 5)
กลุม่ A (คอ ลำตัว และขำ) (ขั้นตอนที่ 1 – 6)
ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมินท่ำทำงของคอ (Neck)

ท่ำทำงของคอ
ก้มคอ 10° - 20°
ก้มคอ > 20° หรือเงยคอ
*** ถ้ำมี กำรหมุนของคอ ให้ เพิม่ 1 คะแนน

คะแนน
+1
+2
*** ถ้ำมี กำรเอียงคอ ให้ เพิ่ม 1 คะแนน

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินท่ำทำงของลำตัว (Trunk)

ท่ำทำงของลำตัว
ลำตัวตรงขณะยืน
ก้มตัว 0° - 20° หรือแอ่นตัวไปด้ำนหลัง
ก้มตัว 20° - 60°
ก้มตัว > 60°
*** ถ้ำมี กำรหมุนของลำตัว ให้ เพิม่ 1 คะแนน
*** ถ้ำมี กำรเอียงของลำตัว ให้ เพิม่ 1 คะแนน

คะแนน
+1
+2
+3
+4
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินท่ำทำงของขำ

ท่ำทำงของขำ
มีกำรลงน้ำหนักและยืนด้วยเท้ำทั้งสองข้ำง
มีกำรลงน้ำหนักและยืนด้วยเท้ำเพียงข้ำงเดียว
*** ถ้ำมี กำรย่อเข่ำทำ มุม 30-60°˚ ให้ เพิ่ม 1 คะแนน
*** ถ้ำมี กำรย่อเข่ำทำมุมมำกกวำ 60°˚ ให้ เพิ่ม 2 คะแนน

คะแนน
+1
+2

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลทีไ่ ด้จำกกำรประเมินท่ำทำงในขัน้ ตอนที่ 1 – 3
นำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินท่ำทำงในขั้นตอนที่ 1-3 มำหำค่ำคะแนนรวมกำรประเมินท่ำทำงกลุ่ม
A (Posture Score A) จำกตำรำง A

ตำรำง A

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินแรงทีใ่ ช้หรือน้ำหนักที่ถือขณะทำงำน

แรงที่ใช้หรือน้ำหนักที่ถอื ขณะทำงำน
< 11 ปอนด์
11-22 ปอนด์
> 22 ปอนด์
ถ้ำแรงเป็นแบบกระแทกหรือกระชำกเร็วๆ เพิ่ม 1 คะแนน

คะแนน
0
+1
+2
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ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลจำกกำรประเมินท่ำทำงคอ ลำตัว และขำ
รวมคะแนนที่ได้จำกขั้นตอนที่ 4-5 เพื่อใช้ในกำรหำค่ำคะแนนสุดท้ำยจำก ตำรำง C ร่วมกับคะแนนที่
ได้ในขั้นตอนที่ 12

กลุม่ B (แขนส่วนบน แขนส่วนล่ำง และข้อมือ) (ขั้นตอนที่ 7 – 12)
ขั้นตอนที่ 7 กำรประเมินท่ำทำงของแขนส่วนบน (Upper Arm)
มุมกำรเคลื่อนไหวที่มำกขึ้นระดับคะแนนก็จะมำกขึ้น คะแนนต่ำสุดคือ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดมี
ค่ำไม่เกิน 6 คะแนน โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนมีดังนี้:

ท่ำทำงแขนส่วนบน
คะแนน
เหยียดแขนไปทำงด้ำนหลัง 20° ถึง ยกแขนไปด้ำนหน้ำ 20°
+1
เหยียดแขนไปทำงด้ำนหลัง > 20° หรือ ยกแขนไปด้ำนหน้ำ ในช่วง 20° - 45°
+2
ยกแขนไปด้ำนหน้ำในช่วง 45° – 90°
+3
ยกแขนไปด้ำนหน้ำ > 90°
+4
*** ถ้ำมี กำรยกของไหล่ ให้ เพิม่ 1 คะแนน
*** ถ้ำมี กำรกำงแขน ให้ เพิ่ม 1 คะแนน
*** ถ้ำ แขนมีทรี่ องรับ ให้ ลบ 1 คะแนน
ขั้นตอนที่ 8 กำรประเมินท่ำทำงของแขนส่วนล่ำง (Lower Arm)

ตำแหน่งแขนส่วนล่ำง
แขนส่วนล่ำงงอขึ้นอยู่ในช่วง 60° - 100°
แขนส่วนล่ำงงอลง < 60° หรือ งอขึ้น > 100°

คะแนน
+1
+2
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ขั้นตอนที่ 9 กำรประเมินท่ำทำงข้อมือ (Wrist)

ท่ำทำงข้อมือ
คะแนน
ข้อมือกระดกขึ้นหรือลงไม่เกิน 15°
+1
ข้อมือกระดกขึ้นหรือลง > 15°
+2
*** ถ้ำข้อมือเบี่ยงเบนไปจำกแนวกึ่งกลำง หรือหมุนข้อมือ ให้ เพิ่ม 1 คะแนน
ขั้นตอนที่ 10 สรุปผลที่ได้จำกกำรประเมินท่ำทำงในขัน้ ตอนที่ 7 – 9

นำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินท่ำทำงในขั้นตอนที่ 7-9 มำหำค่ำคะแนนรวมกำรประเมินท่ำทำงกลุ่ม
B (Posture Score B) จำกตำรำง B
ตำรำง B

ขั้นตอนที่ 11 ประเมินกำรจับยึดวัตถุ

กำรจับยึดวัตถุ
มีมือจับยึดกำได้รอบถนัดมือ
มีมือจับแต่ไม่เหมำะสม กำได้ไม่รอบ
ไม่มีมือจับแต่สำมำรถงอนิ้วมือได้
ไม่มีมือจับ วัตถุเป็นก้อนกลมใหญ่ เปลี่ยนรูปได้จับยึดลำบำก

คะแนน
+0
+1
+2
+3
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ขั้นตอนที่ 12 สรุปผลจำกกำรประเมินท่ำทำงแขนและข้อมือ
รวมคะแนนที่ได้จำกขั้นตอนที่ 10-11 เพื่อใช้ในกำรหำค่ำคะแนนสุดท้ำยจำก ตำรำง C ร่วมกับ
คะแนนที่ได้ในขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 13 `วิเครำะห์กำรเคลือ่ นไหวในกำรทำงำน

กำรเคลือ่ นไหวในกำรทำงำน
คะแนน
ร่ำงกำยส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่กับที่นำนกว่ำ 1 นำที
+1
เคลื่อนไหวซ้ำๆ มำกกว่ำ 4 ครั้งต่อนำที
+1
เมื่อกำรเปลี่ยนท่ำทำงร่ำงกำยมำกและเร็ว กำรทรงตัวไม่ดี
+1
คะแนนควำมเสี่ยง (Final REBA Score) = คะแนนจำกตำรำง C + คะแนนจำกขั้นตอนที่13
ผลกำรประเมินท่ำทำงกำรทำงำนโดยใช้ REBA แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 (เล็กน้อยจนละทิง้ ได้): คะแนนรวม 1 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นยอมรับได้
ระดับ 2 (น้อย): คะแนนรวม 2-3 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นยังต้องมีกำรปรับปรุง
ระดับ 3 (ปำนกลำง): คะแนนรวม 4 – 7 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นควรได้รับกำรปรับปรุง และ
วิเครำะห์เพิ่มเติม
ระดับ 4 (สูง): คะแนนรวม 8-10 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นมีปัญหำทำงกำรยศำสตร์ ต้องได้รับกำร
ปรับปรุงโดยเร็ว
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ระดับ 5 (สูงมำก): คะแนนรวม 11-15 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นมีปัญหำทำงกำรยศำสตร์ ต้อง
ได้รับกำรปรับปรุงโดยทันที
ข้อดี ของ REBA:
 ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้
 ผลกำรประเมินสำมำรถนำไปเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนเพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ
 สำมำรถเปรียบเทียบผลก่อน และหลังจำกทำกำรปรับปรุง
ข้อเสีย ของ REBA:
 เป็นกำรคำดคะเนจำกสำยตำดังนั้นอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อน
 ต้องฝึกฝน และชำนำญในกำรประเมิน
4.3.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงของท่ำทำงในกำรทำงำนโดยวิธี OWAS
OWAS (Ovako Working posture Analysis System) 6, 7 ถู ก พั ฒ นำขึ้ น โดย Ovako Oy Steel
Company ในประเทศฟินแลนด์ เพื่อใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงของท่ำทำงในกำรทำงำนต่อกำรเกิดปัญหำ
ทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินโดย OWAS มี 3 ส่วน คือ
หลัง แขน และขำ
กำรประเมินโดยใช้ OWAS นั้น อำจทำไปพร้อมๆ กับกำรสังเกตท่ำทำงของพนักงำนในขณะทำงำน
จริง หรือ อำจจะทำกำรบันทึกวิดีโอเทปในขณะที่พนักงำนทำงำนนั้นๆ อยู่ แล้วจึงนำเทปนั้นมำทำกำรประเมิน
โดยใช้ OWAS ต่อไป ในกำรประเมินโดยใช้ OWAS จะมีกำรบันทึกออกมำเป็นตัวเลข 4 ตัว คือ 1) หลัง, 2)
แขน, 3) ขำ, และ 4) น้ำหนัก
เกณฑ์กำรประเมินมีดังนี้:
หลัง: 1. ลำตัวตรง
2. ก้มตัว
3. บิดหมุนลำตัว
4. ก้มและบิดหมุนลำตัว
แขน: 1. แขนทั้ง 2 ข้ำงอยู่ต่ำกว่ำระดับไหล่
2. แขน 1 ข้ำงอยู่เหนือระดับไหล่
3. แขนทั้ง 2 ข้ำงอยู่เหนือระดับไหล่
ขำ:

1. อยู่ในท่ำนั่ง
2. ยืนโดยขำเหยียดตรงทั้ง 2 ข้ำง
3. ยืนโดยน้ำหนักลงที่ขำข้ำงที่เหยียดตรงเพียงข้ำงเดียว
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4. ยืนโดยเข่ำงอทั้ง 2 ข้ำง
5. ยืนโดยเข่ำงอเพียงข้ำงเดียว
6. คุกเข่ำ
7. เดิน
น้ำหนัก: 1. < 10 กก.
2. 10 - 20 กก.
3. > 20 กก.
ผลกำรประเมินท่ำทำงโดยใช้ OWAS สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี:้
ระดับ 1 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นยอมรับได้
ระดับ 2 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นมีควำมเสี่ยงเล็กน้อยต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บ กำรเปลี่ยนแปลง
ท่ำทำงในกำรทำงำนอำจมีควำมจำเป็น
ระดับ 3 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นมีควำมเสี่ยงปำนกลำงต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บ ดังนั้นควรได้รับ
กำรตรวจสอบ และรีบดำเนินกำรปรับปรุงท่ำทำงในกำรทำงำน
ระดับ 4 หมำยถึง ท่ำทำงในกำรทำงำนนั้นมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บ ดังนั้นควรได้รับกำร
ตรวจสอบ และปรับปรุงท่ำทำงในกำรทำงำนทันที

ตัวอย่ำง
หลัง แขน
4

2

ขำ

น้ำหนัก

2

1

ระดับของผลกำรประเมินท่ำทำงโดย OWAS = ระดับ

หลัง

แขน
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4

1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
2
3
4

1
2
1
1
1
2
2
3
1
2
2
3
3
4

3
1
1
1
3
3
4
1
3
3
3
4
4

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

ระดับของผลกำรประเมินท่ำทำงโดย OWAS
2
3
4
5
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4
2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4
2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1
1
1
1
2
3
4
1
3
4
4
4
4

6
2
1
1
1
2
3
4
1
3
4
4
4
4

3
1
1
1
2
4
4
1
3
4
4
4
4

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

7
2
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3

ขำ
3 น้ำหนัก
1
1
2
3
4
4
1
1
1
4
4
4

ข้อดี ของ OWAS:
• ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้
• ผลกำรประเมินสำมำรถนำไปเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนเพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ
• สำมำรถเปรียบเทียบผลก่อน และหลังจำกทำกำรปรับปรุง
ข้อเสีย ของ OWAS:
•
•
•
•
•
•

เกณฑ์ในกำรประเมินค่อนข้ำงหยำบ
ไม่มีกำรประเมินถึงแรงที่ใช้ในกำรทำงำน ระยะเวลำในกำรทำงำนในท่ำนั้นๆ
ไม่ได้แยกวิเครำะห์เป็นด้ำนซ้ำย ขวำ
ไม่มีกำรประเมินเกีย่ วกับบริเวณแขนท่อนล่ำงและข้อมือ
เกณฑ์กำรประเมินอำจไม่ครอบคลุมลักษณะกำรทำงำนบำงประเภท เช่น
no lateral bending or extension of trunk นั่งบนพื้น นอนบนพื้น

กำรควบคุมแก้ไขปัญหำกำรยศำสตร์
หลังจำกทำกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรทำงำนแล้วจะต้องนำมำวำงแผนแก้ไข ซึ่งกำรควบคุมแก้ไข
ปัญหำกำรยศำสตร์มี 3 ด้ำน คือ
- กำรควบคุมทำงวิศวกรรม เช่น ออกแบบงำนและเครื่องมือให้เหมำะสม
- กำรควบคุมทำงกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียน จัดเวลำพักให้เหมำะสม
- กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน เช่น กำหนดวิธีกำรทำงำนที่ปลอดภัย
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บทที่ ๕

ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมการทางาน
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานและท่าทางการทางาน
ที่มีผลต่อการเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ดร.นลินี ศรีพวง
อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์

กรอบเนือ้ หำ
๕.๑ ควำมเสี่ยงทำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีผลต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ
- ปั จ จั ย ด้ ำนสภำพแวดล้ อ มกำรท ำงำนที่ มี ผ ลต่ อ กำรเกิ ด โรคระบบกระดู ก และ
กล้ำมเนื้อ
- กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเพื่อลดปัญหำกำรเกิดโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ
๕.๒ กำรปรับ ปรุงลั ก ษณะและท่ ำทำงกำรท ำงำนต่ อ กำรเกิ ด กำรบำดเจ็ บ ทำงระบบ
กระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
- ปัจจัยทำงท่ำทำงร่ำงกำยในกำรทำงำน (ท่ำยืนทำงำน ท่ำทำงศีรษะ คอ ท่ำทำง
ลำตัวส่วนบั้นเอว และทรวงอก ท่ำทำงแขนและไหล่ ท่ำนั่งทำงำนสูงระดับเข่ำ ท่ำนั่ง
ทำงำนระดับพื้น)
- ปัจจัยทำงลักษณะกิจกรรมงำนอำชีพ (งำนแบบสถิต และงำนแบบพลวัต)
- แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนท่ำทำงเพื่อลดกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อ
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5.1 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนต่อกำร
เกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนถือว่ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรทำงำน หำกอยู่ในสภำพไม่
เหมำะสมอำจจะส่งผลกระทบต่อท่ำทำงกำรทำงำน หรือประสิทธิภำพกำรทำงำนลดลงได้ และส่งผลกระทบต่อ
กำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำนได้
ผู้ประกอบอำชีพ (กลุ่มเกษตรกรและแรงงำนในชุมชน) เป็นผู้ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำนได้ อันเนื่องจำกสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและท่ำทำงกำรทำงำน
ที่ ไ ม่ เหมำะสม นอกจำกนี้ ยั ง อำจก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ ำกกำรท ำงำนได้ อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น กำรปรั บ ปรุ ง
สภำพแวดล้ อ มกำรท ำงำนตำมหลั กกำรยศำสตร์ จึงเป็ น เรื่องที่ ส ำคั ญ ส ำหรับ งำนอำชี ว อนำมั ยและควำม
ปลอดภัย เนื่องจำกมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจัดงำนให้เหมำะสมกับคน เพื่อลดควำมเสี่ยงภัยสุขภำพจำกกำรทำงำน
และในขณะเดียวกันยังเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรทำงำนทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หลัก กำรประเมิ น ควำมเสี่ย งเพื่ อ ปรับ ปรุงสภำพแวดล้อ มกำรท ำงำนและท่ำทำงกำรท ำงำนของ
เกษตรกรนั้น
มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ดังนี้(1,๒,3)
1) ใช้แบบประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมและท่ำทำงกำรทำงำนอย่ำงง่ำย
2) น ำข้อดีและข้อควรปรั บ ปรุงจำกกำรประเมิน ควำมเสี่ ยงภั ยต่อสุ ขภำพของเกษตรกรด้ว ยแบบ
ประเมินควำมเสี่ยงฯอย่ำงง่ำยดังกล่ำวมำประชุมหำรือเพื่อจัดกำรปรับปรุงแก้ไข
3) กำรปรับปรุงแก้ไขนั้นต้องดำเนินกำรได้จริงและใช้ต้นทุนต่ำ
4) มีก ลไกกำรมี ส่ ว นร่ว มของเจ้ ำหน้ ำที่ ส ำธำรณสุ ขและผู้ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
หมู่บ้ำน (อสม.) เกษตรกร เป็นต้น
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนกำรปรับปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและท่ำทำงกำรทำงำน
ขั้นตอนที่ ๑
ใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
และท่าทางการทางานอย่างง่าย
ขั้นตอนที่ ๒
สรุปข้อควรปรับปรุงโดยเรียงลาดับความสาคัญ

ขั้นตอนที่ ๓
ปรับปรุงแก้ไขด้วยการใช้ต้นทุนต่า
และสามารถปฏิบัติได้จริง
ขั้นตอนที่ ๔
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินงานสาธารณสุข
และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ อสม. อปท. เกษตรกร ฯลฯ)

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีผลต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ มีดังนี้
1) เสียง (Noise)
เสียงมีผลต่อสมรรถภำพกำรได้ยินและสภำวะอำรมณ์ในกำรทำงำน ถ้ำมีเสียงรบกวนในขณะที่ทำงำน
จะมีผลทำให้ ประสิทธิภ ำพกำรทำงำนลดลง โดยทำให้สูญ เสี ยสมรรถภำพกำรได้ยินชั่วครำวหรืออำจทำให้
สูญเสียกำรได้ยินถำวร อำจทำให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจำกไม่ได้ยินกำรพูดคุยสื่อสำรระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ยังมีผล
ต่อสภำวะอำรมณ์และสมำธิในกำรทำงำน
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รูป 5-1 แสดงเสียงรบกวนจำกกำรสั่นของเครื่องจักรกล

ระดับเสียงที่ดังและมีเสียงสูงมำกนอกจำกจะมีผลทำให้ไม่ได้ยินกำรพูดคุยประสำนงำนซึ่งกันและกัน
แล้ว ยังมีผลต่อสภำวะอำรมณ์ทำให้เกิดควำมเครียด หงุดหงิด ควำมจำไม่ดี ควำมดันโลหิตสูง อัตรำเต้นของ
หัวใจถี่ขึ้น อำจมีผลทำให้เป็นโรคควำมดันโลหิตสูงและ/หรือโรคหัวใจได้ นอกเหนือจำกโรคหูเสื่อม เสียงมีผล
ทำให้เกิดปัญหำกระดูกและกล้ำมเนื้อได้เนื่องจำกกำรไม่ได้ยินกำรพูดคุยประสำนงำนกันในที่ทำงำนทำให้ผู้ที่
ทำงำนต้องเอี้ยวตัวหรือบิดตัวขณะที่ทำงำนของตัวเองเพื่อรับฟังเพื่อนร่วมงำนอย่ำงใกล้ชิด หรือเกิดจำกภำวะ
เครียด ทำให้กล้ำมเนื้อเกร็ง
เสียงที่มีผลทำงกำรยศำสตร์ ได้แก่
1.1) เสียงที่มีควำมดังมำกกว่ำ 55 เดซิเบลเอ และ/หรือมีควำมถี่สูงกว่ำ 2,000 เฮิร์ทซ์
1.2) เสียงที่ดังซ้ำๆกันหรือต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
1.3) เสียงกระแทก
1.4) เสียงที่ดังและ/หรือมีควำมถี่สูงที่เกิดขึ้นแล้วหยุดเป็นช่วงๆหรือเสียงที่มีควำมดังและ/
หรือควำมถี่ต่ำแต่ดังต่อเนื่องเป็นเวลำนำนตลอดกำรทำงำน
1.5 ) เสียงที่มีลักษณะต่ำงๆในข้อ 1.1) - 1.4) ผสมกันอยู่
นอกจำกเสียงจำกกำรพูดคุยแล้ว ยังมีเสียงจำกกำรทำงำนได้หลำยทำง เช่น กำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ตัด เชื่อม เลื่อย กำรเดินเครื่องจักรกล กำรสั่นของเครื่องจักรกล ควำมฝืดของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ ควำมหลวมของส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น
กำรทดสอบว่ำมีเสียงดังรบกวนกำรทำงำนหรือไม่นั้นอำจทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดระดับควำมดังของ
เสียง หรือทดสอบด้วยวิธีกำรง่ำยๆด้วยกำรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงำนในระยะห่ำงหนึ่งช่วงแขนโดยใช้น้ำเสียงและ
ควำมดั ง ของเสี ย งตำมปกติ ถ้ ำ ไม่ ส ำมำรถได้ ยิ น ต้ อ งส่ ง เสี ย งดั ง มำกกว่ ำ ปกติ แสดงว่ ำ มี เสี ย งดั ง จำก
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนรบกวน
กำรปรับปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อมที่ทำให้เกิดเสียงดัง สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
1.1 ) ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้งำน หำกมีส่วนที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น ชิ้นส่วนเก่ำ
กำรเคลื่อนไหวของล้อและ/หรือสำยพำนฝืด หรือเครื่องมือเครื่องจักรทำด้ วยวัสดุที่เมื่อสั่นหรือกระทบกันทำให้
เกิดเสียงดัง หรือมีส่วนที่ไม่ตรึงแน่น เป็นต้น ให้จัดกำรเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ ใส่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือเครื่องจักร
ซ่อมบำรุงและ/หรือแก้ไขปรับปรุงด้วยกำรเปลี่ยนวัสดุที่ใช้หรือทำแท่นรองแล้วตรึงส่วนน็อตให้แน่น ทั้งนี้ ควร
มีกำรตรวจตรำซ่อมบำรุงอย่ำงสม่ำเสมอ
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รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 1 แสดงกำรทำงำนที่มีเสียงรบกวน นอกจำกปรับปรุงแก้ไขที่เครื่องจักรแล้ว
ยังอำจเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสม
เช่น ที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น
รูปที่ 2 แสดงกำรสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลซึ่งทำให้เกิดเสียงดัง
รูปที่ 3 แสดงกำรรองพื้นเครื่องจักรกลแล้วตรึงส่วนน็อตให้แน่น
1.2) ถ้ำมีประตูและ/หรือหน้ำต่ำงกั้นระหว่ำงห้องทำงำนกับแหล่งที่มีเสียงดัง ให้ปิดประตูและ/
หรือหน้ำต่ำงนั้น
1.3) อำจเปิดเพลงฟังเพื่อผ่อนคลำย แต่ควรมีระดับเสียงไม่ดังเกิน 55 เดซิเบลเอ
1.4) ถ้ำเสียงยังดังรบกวนอยู่ให้ใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear
plug)
หรือที่ครอบหู (Ear muff) เพื่อลดเสียง ทั้งนี้กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลควร
เป็นวิธีสุดท้ำยภำยหลังจำกกำรปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีอื่นๆแล้ว
2) แสงสว่ำง (Light)
แสงสว่ำงมีผ ลต่อควำมเมื่อยล้ ำของสำยตำและทำให้ เกิดควำมเครียด เนื่ องจำกแสงสว่ำงมีผ ลต่อ
กล้ำมเนื้อที่ควบคุมควำมกว้ำงและควำมแคบของรูม่ำนตำ จะทำให้เกิดกล้ำมเนื้อตำเมื่อยล้ำลดประสิทธิภำพ
กำรทำงำน สูญเสียมรรถภำพกำรมองเห็น มีผลต่อสภำวะอำรมณ์และสมำธิในกำรทำงำน และส่งผลทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้(4)
แสงสว่ำงที่เหมำะสมต้องมีส่วนผสมระหว่ำงแสงธรรมชำติและแสงจำกไฟฟ้ำ โดยทั่วไปแล้วควรมีแสง
สว่ำงในกำรทำงำนนั้ น ต้องไม่มีควำมสว่ำงมำกเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยเฉลี่ ยแล้ว ควรมีแสงสว่ำงในกำร
ทำงำนที่โต๊ะทำงำนประมำณ 500 ลักซ์ และแสงสว่ำงในกำรทำงำนนั้นต้องไม่มีแสงสะท้อน แสงกระพริบ
ทั้งนี้เนื่องจำกแสงสว่ำงที่น้อยเกินไปจะทำให้ควำมชัดและควำมคมของกำรมองเห็นลดลง ต้องเพ่งสำยตำ จะ
ทำให้เมื่อยล้ำตำ ปวดตำ ส่วนแสงสว่ำงที่จ้ำมำกเกินไปมีผลทำให้มองเห็นชิ้นงำนไม่ชัด หรือมองไม่เห็นเส้นทำง
สัญจร ตัวอย่ำงเช่น เวลำขับรถไถนำหรือปรับหน้ำดินที่แสงแดดสะท้อนจำกกระจกหน้ำด้ำนข้ำงเข้ำตำ ตำพร่ำ
ต้องคอยหรี่ม่ำนตำ มีผลทำให้ปวดตำ และต้องเกร็งมือในกำรบังคับเครื่องยนต์มำกขึ้นเพื่อให้ตรงเส้นทำงที่
ต้องกำร ซึ่งส่งผลให้ปวดกล้ำมเนื้อไหล่ แขนและมือ และอำจยังเกิดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่ได้ นอกจำกนี้แสงจ้ำ
และ/หรือแสงสะท้อนอำจทำให้เสี่ยงต่อกำรเป็นโรคต้อกระจกได้
ในกรณีที่มีแสงสว่ำงน้อยมำกจนมืดนั้นจะทำให้ไม่สำมำรถมองเห็นกำรทำงำนได้ นอกจำกต้องเพ่ง
สำยตำในกำรทำงำนจนทำให้ ป วดตำ หรือกำรก้มมองชิ้นงำนที่ทำใกล้ๆก็มีผลทำให้ เกิดกำรปวดเมื่อยของ
กล้ำมเนื้อบริเวณคอ หลังและไหล่ได้แล้วยังมีผลต่อกำรบังคับเครื่องยนต์ในกำรขับขี่ เนื่องจำกไม่เห็นปุ่มบังคับ
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กลไกและทำงสัญจร ต้องเกร็งมือในกำรบังคับเครื่องยนต์มำกขึ้นเพื่อให้ตรงเส้นทำงที่ต้องกำร ซึ่ง ส่งผลให้ปวด
กล้ำมเนื้อไหล่ แขนและมือ แล้วยังเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรทำงำนในทำนองเดียวกับกรณีแสงสว่ำง
มำกเกินไปได้อีกด้วย

รูป 5-2 แสดงแสงสว่ำงเพิ่มเติมเฉพำะที่โต๊ะทำงำน

รูป 5-3 แสดงแสงสว่ำงในห้องทำงำน

กำรปรับปรุงแก้ไขแสงสว่ำงในกำรทำงำน สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
กำรปรับปรุงแก้ไขแสงสว่ำงในที่ทำงำน ต้องทำให้ไม่มีแสงสว่ำงจ้ำมำก ไม่มีแสงสะท้อน ไม่มีแสงน้อย
เกินไป ไม่มืด ไม่บังเงำ และควรเป็นแสงสว่ำงตำมธรรมชำติ หรือในกรณีที่ต้ องใช้แสงไฟฟ้ำ ต้องมีส่วนผสม
ระหว่ำงแสงธรรมชำติและแสงจำกไฟฟ้ำ โดยทั่วไปแล้วควรมีแสงสว่ำงในกำรทำงำนประมำณ 500 ลักซ์ กำร
ปรับปรุงแสงสว่ำงในกำรทำงำนทำได้โดย
2.1) เปิดหน้ำต่ำงและ/หรือประตู เพื่อรับแสงสว่ำงตำมธรรมชำติ
2.2) เพดำนควรทำด้วยวัสดุที่แสงสว่ำงสำมำรถส่องผ่ำนได้ในระดับที่เหมำะสมกับกำรทำงำน
2.3) กำรนั่งทำงำนต้องไม่นั่งในจุดที่บังแสงสว่ำงสำหรับกำรทำงำนและไม่บังเงำ
2.4) ไม่มีวัสดุหรือสีสะท้อนแสงที่จะสะท้อนแสงเข้ำตำขณะทำงำน ถ้ำมีสิ่งดังกล่ำว ให้เคลื่อนย้ำยวัสดุ
นั้ น ออกห่ ำงจำกลำนสำยตำ ในกรณี ที่ ใช้ สี ส ะท้ อ นแสง หำกไม่ใช่ กรณี ที่ ก ำหนดเฉพำะว่ำจ ำเป็ น ต้ องใช้ สี
สะท้อนแสง ควรเปลี่ยนมำใช้สีธรรมดำที่ไม่สะท้อนแสงแทน
2.5) ถ้ำแสงจ้ำสะท้อนจำกกระจกรถ ให้ปรับเปลี่ยนมุมองศำของกระจกไม่ให้สะท้อนแสงแสงหรือใช้
กระจกที่มีคุณสมบัติไม่สะท้อนแสง
2.6) กำรทำงำนละเอียดบำงประเภทจำเป็นต้องมีแสงสว่ำงเฉพำะที่ ควรติดตั้งไฟฟ้ำเพิ่ม

รูป 5-4 แสดงกำรใช้แสงธรรมชำติช่วยในกำรทำงำนและกำรเพิ่มแสงเฉพำะที่สำหรับกำรทำงำน
และกำรปรับองศำกระจกมองข้ำงรถ

3) สี (Colour) และสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย (Safety Sign)
สีที่ใช้ในกำรทำงำนนั้นนอกเหนือจำกมีผลต่อสภำวะอำรมณ์และสมำธิในกำรทำงำนโดย
อำจทำให้รู้สึกเครียดหรือรู้สึกสบำยใจแล้วยังมีผลต่อกำรเพิ่มหรือลดประสิทธิภำพกำรทำงำนและอุบัติเหตุจำก
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กำรทำงำน สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญำณบ่งชี้อันตรำยจะช่วยให้ระวังตนเอง ซึ่งสีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์จะช่วยในกำร
เตือนภัยได้ดี
สีมีผลต่อกำรทำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำห้องแคบหรือกว่ำง สีสดและสีมืดจะทำให้รู้สึกว่ำห้องทำงำนหรือ
สถำนที่ ท ำงำนคั บ แคบ เกิด ควำมรู้สึ กอึ ดอั ด สี ส ว่ำงจะมีผ ลท ำให้ รู้สึ กว่ำห้ องท ำงำนสว่ำงและกว้ำง เกิ ด
ควำมรู้สึกสบำยในกำรทำงำน สีที่สดจะมีผลกระตุ้นจิตใจทำให้กระตือรือร้นในกำรทำงำน สีอ่อนมีผลทำให้เกิด
ควำมสงบ สบำยใจและมีควำมนิ่ง สีที่มีองค์ประกอบสะท้อนแสงเข้ำตำ จะมีผลทำให้ตำพร่ำ นอกจำกนี้สีที่
เป็นสัญลักษณ์ควำมปลอดภัยต่ำงๆจะมีผลทำให้ลดควำมเสี่ยงในกำรทำงำน เช่น สีแดงที่หมำยถึงกำรห้ำมหรือ
หยุด สีเขียวหมำยถึงควำมปลอดภัย สีเหลืองใช้คู่กับสีดำแสดงถึงกำรเตือนภัย สีน้ำเงินใช้แสดงทิศทำงหรือกำร
แนะนำ สีที่ตัดกันมำกเกินไปหรือมีจุดสีมำกเกินไปจะทำให้รู้สึกกระสับกระส่ำย ไม่มีสมำธิทำงำน ดังนั้น กำรใช้
สีที่ทำให้รู้สึกเครียดและกดดันจะมีผลทำให้มีอำกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อบริเวณตำและกล้ำมเนื้อไหล่และแขนขำ
ทำให้เป็นโรคปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อได้
นอกจำกนี้ กำรติดตั้งสัญลักษณ์ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนนั้น นอกจำกควรมีขนำดและติดตั้งอยู่ใน
ระดับที่สำยตำมองเห็นได้ง่ำยแล้ว ยังควรมีสีแสดงควำมแตกต่ำงเพื่อควำมสะดุดตำในกำรทำงำน จึงจะดึงดูด
ควำมสนใจให้ปฏิบัติตำม และไม่ต้องเพ่งสำยตำมองหำ จะลดควำมปวดเมื่อยของกล้ำมเนื้อตำได้(4, 6, 8)

รูป 5-5 แสดงกำรใช้สีกับปุม่ ควบคุมเครื่องจักรกล

กำรปรับปรุงกำรใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในกำรทำงำน สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
3.1) ใช้สีสำหรับแสดงปุ่มบังคับกำรเปิด-ปิดเครื่องมือเครื่องจักร เช่น ใช้สีเขียวสำหรับปุ่มเปิดเดิน
เครื่องมือเครื่องจักร ใช้สีแดงสำหรับปุ่มหยุดกำรทำงำนของเครื่องมือเครื่องจักร
3.2) ใช้สีสำหรับกำรกำหนดขอบเขตและเตือนภัยที่ชัดเจน เช่น ใช้สีแดงสำหรับแจ้งเตือนว่ำเป็น
เขตอันตรำยหรือเป็น ใช้สีเขียวสำหรับแจ้งเตือนว่ำเป็นเขตปลอดภัย สีแดงหมำยถึงเขตหวงห้ำมหรือเขตที่ต้อง
ระวังเพรำะอันตรำยมำก ตัวอย่ำงเช่น บริเวณที่มีกำรเก็บสำรเคมีกำจัดศัตรูพืช และแหล่งรวบรวมปลั๊กไฟ เป็น
ต้น หรือใช้สีเหลืองคู่กับสีดำสำหรับกำรเตือนภัยทั่วไป เช่น ทำงสัญจร
3.3) ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสีเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
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รูป 5-6 แสดงกำรใช้สีและสัญลักษณ์ในกำรทำงำน

4) อุณหภูมิ (Temperature)
โดยปกติแล้วมนุษย์มีอุณหภูมิของร่ำงกำยประมำณ 37 องศำเซลเซียส หรือ 98.6 องศำฟำเรนไฮต์
ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กลไกของระบบประสำทและกล้ำมเนื้อ อวัยวะและระบบต่ำงๆของร่ำงกำยสำมำรถทำงำนได้
ตำมปกติ กำรควบคุมอุณหภูมิของร่ำงกำยให้อยู่ในระดับ 37 องศำเซลเซียสได้นั้น จะมีสมองในส่วนของไอ
โปธำลำมัสซึ่งอยู่ที่บ ริเวณท้ำยทอย ที่เป็ น ศูนย์ควบคุมอุณ หภูมิของร่ำงกำยให้คงที่ โดยมีกลไกหลักในกำร
ควบคุม 3 กลไก ได้แก่ กำรควบคุมกำรไหลเวียนของเลือดเพื่อถ่ำยเทควำมร้อนภำยในร่ำงกำยไปยังผิวหนัง
กำรหลั่งเหงื่อ เมื่อมีควำมร้อนสูง จะมีกลไกบังคับให้ มีกำรหลั่งเหงื่อเพื่อระบำยควำมร้อน และกำรสั่นของ
กล้ำมเนื้อเพื่อเพิ่มควำมร้อนในกรณีที่ร่ำงกำยอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นหรือสัมผัสควำมเย็น เมื่ออุณหภูมิภำยนอก
ร่ำงกำยหรือในสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนสู งหรือต่ำเกินไปจะมีผ ลต่อสภำพของร่ำงกำย จะมีผ ลทำให้ กำร
ทำงำนของสมอง ระบบประสำทและกล้ำมเนื้อ อวัยวะและระบบต่ำงๆผิดปกติ เมื่ออุณหภูมิสูงหรือร้อนจะทำ
ให้เหงื่อออกมำก สมองมึนงง หงุดหงิดง่ำย เมื่อร่ำงกำยสูญเสียน้ำและเกลือแร่ มำกจำกกำรหลั่งเหงื่อ จะทำให้
ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ กล้ำมเนื้อเป็นตะคริว อำจทำให้ชักและหมดสติได้ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงมำก จะมีควำม
ร้อนมำกและสำมำรถแผ่รังสีควำมร้อนไปยังผู้อื่นที่ทำงำนใกล้เคียงได้ ทำให้มีควำมร้อนในสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำนสูงขึ้น ถ้ำอุณหภูมิต่ำหรือเย็นมำกจะทำให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถระบำยเหงื่อได้ มีอำกำรสั่นของกล้ำมเนื้อ
ก็ทำให้ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อหรือกล้ำมเนื้อเป็นตะคริวเนื่องจำกขำดเลือดไปเลี้ยง
อุ ณ หภู มิ ที่ เหมำะสม ท ำให้ รู้ สึ ก สบำยในกำรท ำงำน ควรอยู่ ร ะหว่ ำ ง 20 – 30 องศำเซลเซี ย ส
อุณหภูมิในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่สูงหรือต่ำเกินไปมีผลต่อสภำวะอำรมณ์ ทำให้เกิดควำมเครียด และ
รบกวนกลไกกำรทำงำนของร่ำงกำยดังกล่ำวข้ำงต้น จึงมีผลลดประสิทธิภำพกำรทำงำนและเพิ่มควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดอุบัติเหตุและควำมเจ็บป่วยจำกกำรทำงำนได้
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รูป 5-7 แสดงควำมร้อนจำกแสงแดดระหว่ำงกำรทำงำน

อุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อ นเกิ ด จำกอุ ณ หภู มิ ข องร่ำงกำยมนุ ษ ย์ แผ่ รังสี ค วำมร้ อนและเกิด จำกควำมร้ อนจำก
อุณ หภูมิตำมธรรมชำติและจำกกิจกรรมกำรทำงำน อุณ หภูมิที่ร้อนหรือเย็นมำกเกินไปมีผลต่อท่ำทำงกำร
ทำงำนและทำให้เกิดโรคปวดกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีอุณหภูมิไม่เหมำะสม สำมำรถดำเนินกำรได้(4) ดังนี้
4.1) บริเวณที่ทำงำนที่เป็นห้องหรือกระท่อม ควรมีหน้ำต่ำงและประตู เพื่อกำรถ่ำยเทอำกำศและ
กำรระบำยควำมร้อนในช่วงอำกำศร้อน และสำมำรถปิดประตูและหน้ำต่ำงเพื่อปิดกั้นควำมร้อนหรือควำมเย็น
จำกภำยนอกเข้ำสู่ภำยในห้องได้
4.2) วัสดุที่ใช้ทำอำคำรหรือโรงเรือนควรทำด้วยวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติเก็บกักควำมร้อน
4.3) หำกต้องทำงำนกลำงแดด ควรมีร่มและ/หรือหมวกบังแดดและควรสวมเสื้ อผ้ำมิดชิดเพื่ อ
ป้องกันแดด ทั้งนี้เสื้อผ้ำนั้นควรทำด้วยวัสดุที่ระบำยควำมร้อนและเหงื่อได้ดี เช่ น ผ้ำฝ้ำย เป็นต้น และควรมีที่
พักหลบแดด อำจเป็นร่มเงำของต้นไม้ หรือเต๊นท์หรือเพิงพัก
4.4) ควรปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงำใกล้อำคำรหรือโรงเรือนที่ทำงำน
4.5) ควรมีน้ำดื่มในบริเวณใกล้ที่ทำงำนสำหรับคนงำน
4.6) ไม่ควรมีที่นั่งทำงำนหรือมุมพักผ่อนใกล้บริเวณที่มีควำมร้อนหรือไอร้อน เช่น ใกล้บริเวณเตำ
บริเวณที่เผำสิ่งของ เป็นต้น
4.7) ไม่มีที่นั่งทำงำนหรือมุมพักผ่อนที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงเป็นเวลำนำน
4.8) สถำนที่ทำงำนต้องไม่คับแคบจนเกินไปจนแออัด

รูป 5-8 แสดงกำรใช้ร่มเงำตำมธรรมชำติและกำรจัดหำน้ำดื่มในบริเวณที่ทำงำน

5) ควำมชื้น (Humidity)
ควำมชื้นในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนมีผลต่อกำรระบำยของเหงื่อลดลง ทำให้อุณหภูมิของร่ำงกำย
สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจำกไม่ ส ำมำรถระบำยควำมร้ อ นออกทำงเหงื่ อ ได้ ควำมชื้ น ที่ เ หมำะสมจะอยู่ ร ะหว่ ำ ง
40% - 70% ถ้ำควำมชื้นสูงมำกว่ำ 80% จะมีผลทำให้ระบำยเหงื่อได้น้อยลง
ควำมชื้นในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนสูงขึ้นได้เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศตำมธรรมชำติ และจำก
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กำรระเหยของของเหลวจำนวนมำกที่อยู่ใกล้เคียง เช่นกิจกรรมกำรต้มหรือทอดในปริมำณมำก นอกจำกนี้กำร
สวมใส่เสื้อผ้ำหรือชุดป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่มีส่วนที่ปกคลุม
ผิวหนังของร่ำงกำยมิดชิด ตัวอย่ำงเช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลจำกสำรเคมีชนิดพิเศษ ก็จะทำ
ให้มีควำมชื้นมำก ร่ำงกำยระบำยควำมร้อนได้น้อยลง เมื่ออุณหภูมิสูงหรือร้อนจะทำให้เหงื่อออกมำก สมองมึน
งง หงุดหงิดง่ำย เมื่อร่ำงกำยร่ำงกำยสูญเสียน้ำและเกลือแร่มำกจำกกำรหลั่งเหงื่อ จะทำให้ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ
กล้ำมเนื้อเป็นตะคริว อำจทำให้ชักและหมดสติได้เช่นกัน(4, 6)

รูป 5-9 แสดงเกษตรกรใส่ชดุ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลในกำรฉีดพ่นสำรเคมีกำจัดแมลง

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีควำมชื้นสูง สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
ในประเทศไทยจะมีควำมชื้นในอำกำศสูง จึงควรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ดังนี้
5.1) งดเว้น กิ จ กรรมที่ ไม่ เกี่ ย วข้ องกั บ กำรท ำงำนที่ ท ำให้ เกิด ไอควำมร้อนหรือกำรระเหยของ
ของเหลวจำนวนมำก
5.2) ไม่ทำงำนอยู่ใกล้ที่ที่ก่อให้เกิดควำมชื้นสูง
5.3) สวมเสื้อผ้ำที่ทำด้วยวัสดุที่ระบำยควำมร้อนและควำมชื้นได้ดี
5.4) สถำนที่ทำงำนต้องไม่คับแคบจนเกินไปจนแออัด
6) ควำมเร็วลม (Air Velocity)
ควำมเร็วลมในสถำนที่ทำงำนจะช่วยลดอุณ หภูมิในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน หำกอุณ หภูมิใน
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนสูงกว่ำอุณหภูมิผิวหนังของร่ำงกำย ควำมเร็วลมจะช่วยพัดพำและระบำยควำมร้อนก็
จะทำให้รู้สึกเย็นสบำยขึ้น สมองและระบบประสำทในกำรควบคุมควำมคิดและกำรเคลื่อนไหวทำงำนได้ปกติดี
แต่ในทำงกลับกันจะทำให้อำกำศหนำวเย็นขึ้นหำกอุณหภูมิในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนนั้นต่ำกว่ำปกติอยู่แล้ว
ควำมเร็วลมจะทำให้อุณหภูมิผิวหนังเย็นมำกขึ้น ทำให้เกิดอำกำรสั่นได้
ถ้ำในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนมีแต่ควำมร้อนหรือควำมเย็นและมีแต่ควำมชื้น แต่ไม่มีกระแสลมพัด
พำ ก็จะทำให้อำกำศไม่ถ่ำยเท เกิดควำมอับของอำกำศ ซึ่งทำให้รู้สึกอึดอัด ปวดเกร็งกล้ำมเนื้อทั่วร่ำงกำย เป็น
ตะคริวและอำจเป็นลมหมดสติได้
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รูป 5-10 แสดงกำรทำงำนของเกษตรกรในทุ่งกว้ำง

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีควำมเร็วลมไม่เหมำะสม
ควำมเร็วลมในสถำนที่ทำงำนจะช่วยลดอุณหภูมิในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและระบำยควำมชื้นได้ดี
จึงควรมีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ดังนี้
6.1) บริเวณที่ทำงำนที่เป็นห้องหรือกระท่อม ควรมีหน้ำต่ำงและประตู เพื่อกำรถ่ำยเทอำกำศและ
กำรระบำยควำมร้ อ นในช่ ว งอำกำศร้ อ น และสำมำรถปิ ด ประตู แ ละหน้ ำ ต่ ำ งเพื่ อ ปิ ด กั้ น ควำมร้ อ นหรื อ
ควำมเย็นจำกภำยนอกเข้ำสู่ภำยในห้องได้
6.2) ประตูของอำคำรหรือโรงเรือนควรมีควำมกว้ำงของประตูขนำดสองคนเดินสวนกันได้
6.3) ไม่ควรมีสิ่งของ ต้นไม้หรือวัชพืชปกคลุมบริเวณหน้ำต่ำงและประตูซึงจะทำให้ลดควำมเร็ว ลม
ในกำรถ่ำยเทอำกำศ
6.4) หำกอำคำรหรือโรงเรือนจำเป็นต้องมีกำรระบำยอำกำศเพิ่ม อำจติดตั้งอุปกรณ์ระบำยอำกำศ
ทีห่ ลังคำและ/หรือที่ปล่องระบำยอำกำศเพิ่มเติมได้

รูป 5-11 แสดงกำรทำงำนในที่โล่ง มีกำรถ่ำยเทอำกำศตำมธรรมชำติ

รูป 5-12 แสดงกำรเปิดประตู หน้ำต่ำงและกำรติดตั้งอุปกรณ์ช่วยระบำยอำกำศที่หลังคำ
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รูป 5-13 แสดงกำรเปิดประตู หน้ำต่ำงและกำรติดตั้งอุปกรณ์ช่วยระบำยอำกำศที่หลังคำและปล่องระบำยอำกำศ

7) ควำมสั่นสะเทือน (Vibration)
ควำมสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ เครื่องมือและ/หรือเครื่องจักรกลในกำรทำงำน ซึ่งรวมถึงรถลำกจูงและ
ยำนพำหนะต่ำงๆ จะมีผลทำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำของกระดูกและกล้ำมเนื้อ โดยเฉพำะในกรณีกำรขับรถหรือนั่ง
รถที่สั่ น สะเทือนทั้งร่ำงกำย จะมีผลกระทบต่อข้อต่อกระดูกทำให้ ปวดหลั งส่ว นล่ำงและเกิดควำมเมื่อยล้ ำ
เกิดขึ้น และอำจทำให้เกิดกำรเคลื่อนของกระดูกข้อต่อส่วนหลัง แขน ขำและมือได้
ควำมสั่นสะเทือนประมำณ 7 เฮิร์ทซ์ (7 Hz) ขึ้นไป จะมีผลต่อควำมสั่นสะเทือนในสมอง อำจทำให้
กำรมองเห็ น ผิ ด ปกติได้ และมี ผ ลต่ อสุ ขภำพจิต โดยทำให้ รู้สึ กกดดัน หรือซึม เศร้ำชั่ว ครำวได้ (Temporary
Depressed States) นอกจำกนี้กำรสั่นสะเทือนจะทำให้เกิดเสียงดังจำกส่วนวัสดุที่กระทบกัน ซึ่งอำจเกิดเสียง
ดังจนเป็นอันตรำยต่อสุขภำพได้(4,6)

รูป 5-14 แสดงตัวอย่ำงของกำรทำงำนที่สั่นสะเทือนต่อกระดูกและกล้ำมเนื้อ

กำรปรับปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเพื่อป้องกันและแก้ไขกำรสั่นสะเทือนหรือลดกำรสั่นสะเทือน
สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
7.1) ถ้ำกำรสั่นสะเทือนเกิดจำกหมุดหรือน็อตของเครื่องมือ/เครื่องจักร/เครื่องยนต์ ให้จัดกำร
ขันหรือตรึงให้แน่นหรือเปลี่ยนหมุดหรือน็อตใหม่
7.2 ) ถ้ำกำรสั่นสะเทือนเกิดจำกกำรใช้ยำนพำหนะหรือลำกจูงหรือฉุดดึงด้วยรถลำกรถเข็นที่
อำกำรเครื่องสั่น ให้จัดกำรซ่อมบำรุง ใช้น้ำมันหล่อลื่น หรือขันหมุดและ/หรือน็อตให้แน่น
7.3) ถ้ำกำรสั่นสะเทือนเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์ขุดเจำะ ควรสวมถุงมื อที่ทำด้วยผ้ำหรือหนังที่มี
ขนำด หนำ และควรมีช่วงหยุดพักงำนเป็นระยะ และควรมีกำรพักเป็นระยะ
7.4) ถ้ำกำรสั่นสะเทือนเกิดจำกกำรใช้ยำนพำหนะหรือลำกจูงหรือฉุดดึงด้วยรถลำกรถเข็นผ่ำน ที่
ขรุขระบ่อยครั้ง ควรจัดกำรทำงเดินให้มีควำมรำบเสมอกัน โดยกำรปูลำดทำงเดิน กำรทุบดิน
ให้เรียบ เสมอกัน
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รูป 5-15 แสดงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีควำมสั่นสะเทือนและกำรปรับปรุงแก้ไข

8) ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและควำมสูงระดับข้อศอก (Space requirement and Elbow level)
ถ้ำระยะห่ำงของพื้นที่ของกำรทำงำนไม่เหมำะสมระหว่ำงบุคคลกับอุปกรณ์และเครื่องจักรกล และ
ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลกับบุคคล จะทำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำ และเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้
หำกกำรทำงำนนั้นมีเกษตรกรหลำยคนมำกเกินไปในพื้นที่จำกัด นอกจำกทำให้รู้สึกร้อนและอึดอัด
แล้ว ยังทำให้ต้องเกร็งกล้ำมเนื้อไหล่ แขน และมือ ในกำรทำงำนเพื่อไม่ให้กระทบกระแทกคนที่อยู่ข้ำงๆ จะทำ
ให้ปวดกระดูกและกล้ำมเนื้อบริเวณไหล่ แขนและมือ(4)
หำกชิ้นงำนที่ทำอยู่ มีระยะใกล้ตัวหรือไกลตัวเกษตรกรมำกเกินไป จะทำให้ต้องเกร็งคอ ไหล่ แขนและ
มือ นอกจำกนี้จะทำให้ปวดตำจำกกำรปรับระยะสำยตำในกำรมองชิ้นงำนอีกด้วย(4-6)
หำกระดับ ของโต๊ะหรือชิ้นงำนที่ ทำอยู่ในระดับสูงหรือต่ำเกินไป จะทำให้ปวดไหล่และแขน ระดับ
เก้ำอี้ในกำรนั่ งทำงำนที่สูงหรือต่ำเกิน ไป โดยเท้ำไม่ส ำมำรถวำงแนบกับพื้นได้ ต้องโหย่งเท้ำ จะทำให้ ปวด
กล้ำมเนื้อขำและน่อง และอำจเกิดเส้นเลือดฝอยบริเวณโคนขำแตกและเส้นเลือดขอดที่ขำได้
นอกจำกนี้ กำรยื น ทำงำนตลอดเวลำ โดยไม่มีกำรนั่งพั กระหว่ำงท ำงำน จะท ำให้ ปวดกระดูกและ
กล้ำมเนื้อขำและเท้ำได้ และเกิดเส้นเลือดขอดที่ขำ ซึ่งระดับควำมสูงของกำรทำงำนที่เหมำะสมควรอยู่ที่ระดับ
ข้อศอกของเกษตรกรและควรมีเก้ำอี้นั่งพักได้ในระหว่ำงกำรทำงำนเป็นเวลำนำน(4-6)

รูป 5-16 แสดงควำมสูงของชิ้นงำนในระดับข้อศอกและกำรมีเก้ำอี้นั่งพัก

กำรปรับปรุงระดับควำมสูงของกำรทำงำนให้เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำย สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
8.1) ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลในกำรทำงำน ควรมีระยะไม่ต่ำกว่ำหนึ่งช่วงแขน
8.2) ระดับของโต๊ะที่ใช้ในกำรทำงำนต้องอยู่ในระดับข้อศอก ไม่อยู่ สูงจนต้องเอื้อมหรือโหย่งแขน
และ ไม่อยู่ต่ำจนต้องค้อมตัวหรือก้มตัวลงทำงำน ถ้ำโต๊ะหรือที่วำงสิ่ งของสำหรับกำรทำงำน
อยู่ในระดับต่ำกว่ำข้อศอก ให้จัดหำเก้ำอี้หรือแท่นสำหรับยืนให้ได้ระดับโต๊ะอยู่ในระดับของ
ข้อศอก
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รูป 5-17 แสดงระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและระดับของกำรทำงำนทีร่ ะดับข้อศอก

8.3) พื้นโต๊ะที่รองรับชิ้นงำน/วัตถุต้องอยู่ในระดับข้อศอกและพื้นโต๊ะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับ
กำรวำงชิ้นงำนหรือวัตถุนั้นๆ

รูป 5-18 แสดงพื้นโต๊ะที่มีขนำดพื้นที่เพียงพอต่อกำรรองรับชิ้นงำน
และกำรจัดหำเก้ำอี้ โต๊ะ ให้ชิ้นงำนอยู่ในระดับข้อศอก

8.4) ระดับเก้ำอี้ที่นั่งทำงำนต้องไม่สูงหรือต่ำเกินไป โดยเท้ำสำมำรถวำงแนบกับพื้นได้ โดยไม่ต้องโหย่ง
เท้ำ

รูป 5-19 แสดงกำรจัดหำเก้ำอี้หรือแท่นรองรับเพื่อลดกำรปวดเมื่อยกระดูกและกล้ำมเนื้อ

9) กำรจัดเก็บสิ่งของ (House Keeping)
เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ต้องมีกำรจัดเก็บให้เป็นที่ เพื่อสะดวกและง่ำยต่อกำรหยิบใช้ และ
เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน ซึ่งจะทำให้กำรเดินต้องระวัง มีกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อขำ ทำให้ปวดขำและน่อง
ได้ นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย นอกจำกนี้กำรจัดวำงสิ่งของที่จะหยิบใช้ต้องไม่อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ
ไหล่ และอยู่ในระยะที่เอื้อมหยิบไม่ถึง ต้องเอี้ยวตัว บิดตัว เอื้อมแขน เขย่งตัว ซึ่งจะทำให้ปวดกล้ำมเนื้อคอ
ไหล่ เอว หลังและขำได้ นอกจำกนี้สิ่งของที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ได้แก่ สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช สำรเคมีอื่นๆ
และยำ นั้น
ต้องจัดเก็บในสถำนที่เฉพำะ สัตว์เลี้ยงและเด็กเข้ำถึงไม่ได้ถ้ำผู้ดูแลไม่อนุญำต มิเช่นนั้นอำจเกิดอุบัติเหตุจำก
กำรระเบิด ไฟไหม้ หรือมีพิษต่อร่ำงกำยทำให้เป็นเจ็บป่วย พิกำรและอำจเสียชีวิตโดยจำกกำรกิน/ดื่มสำรเคมี
เหล่ำนี้เข้ำสู่ร่ำงกำย(6-7)

5-15

รูป 5-20 แสดงกำรทำงำนที่ไม่มสี ิ่งกีดขวำง

รูป 5-21 แสดงกล่องเก็บสิ่งของที่มีควำมสูงไม่เหมำะสมทำให้ต้องก้มตัว

กำรปรับปรุงแก้ไขจัดเก็บสิง่ ของไม่ให้กีดขวำงกำรทำงำน สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
9.1) จัดเก็บสิ่งของไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน

รูป 5-22 แสดงกำรจัดเส้นทำงเดินไม่มสี ิ่งกีดขวำง

9.2) จัดหำชั้นวำงของหรือกล่องใส่ของเพื่อเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ
9.3) จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ไว้ในที่เฉพำะและแยกตำมประเภท

รูป 5-23 แสดงกำรจัดวำง/จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของที่เป็นระเบียบ
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9.4) กำรจัดวำงสิ่งของที่จะหยิบใช้ต้องอยู่ในระยะที่เอื้อมมือถึง ไม่อยู่ในระดับที่สูงกว่ำไหล่ และ
ไม่อยู่ต่ำเกินไป โดยปกติควรวำงห่ำงจำกตัวในแนวระนำบในระยะประมำณ 17 นิ้ว
9.5 ควรจัดเก็บยำสำมัญประจำบ้ำน สำรเคมีต่ำงๆรวมทั้งสำรเคมีกำจัดแมลง ในที่เฉพำะ เช่นมี
ตู้เก็บโดยแยกเก็บตำมประเภทของสำรเคมี และไม่อยู่ในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ำถึงได้ง่ำย
9.6 จัดเก็บปลั๊กไฟให้เป็นที่ และเด้กเข้ำถึงได้ยำก

รูป 5-24 แสดงกำรจัดวำงสิ่งของ/จัดเก็บยำสำมัญ/จัดเก็บปลั๊กไฟ ที่แยกชัดเจน

10) ขนำดของอุปกรณ์เครื่องมือ (Size of Hand Tools/Equipment)
ขนำดของอุปกรณ์เครื่องมือต้องเหมำะสมกับผู้ใช้งำน ถ้ำด้ำมถือหรือขนำดของอุปกรณ์เครื่องมือเช่น
กรรไกรตัดแต่งต้นไม้หรือเล็มพืชผลทำงกำรเกษตร อุปกรณ์ที่ใช้กวำดถู ไถครำด ตัก พรวนดิน นั้นมีขนำดใหญ่
เกินไปหรือเล็กเกินไป จะทำให้หยิบจับยำก ต้องเกร็งมือและแขนเพื่อกำด้ำมวัสดุให้แน่น หำกฝืนใช้บ่อยครั้ง
และใช้เป็นเวลำนำน จะทำให้กระดูก เส้นเอ็นและกล้ำมเนื้อในส่วนของข้อมือและมือปวดและอักเสบได้และ
อำจลุกลำมมำยังบริเวณแขนและไหล่ได้ และเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บที่มือดี(8)

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 1 แสดงกรรไกรตัดแต่งต้นไม้ที่มีขนำดเล็กกว่ำมือ ทำให้เสี่ยงต่อกำรเกิดแผลที่อุ้งมือ
รูปที่ 2 แสดงขนำดของเครื่องตัดหญ้ำที่มีควำมยำวเหมำะสมกับผู้ใช้งำน
กำรปรับปรุงขนำดของอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมำะสมกับผูใ้ ช้งำนนัน้ สำมำรถดำเนินกำรได้(3 , 4, 8) ดังนี้
10.1) ขนำดของอุปกรณ์เครื่องมือต้องมีขนำดไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไป
10.2) มีลักษณะที่หยิบใช้ได้ง่ำย ไม่ลื่นหลุด
10.3) ควรมีขนำดด้ำมจับที่เหมำะสมกับกำรกำของมือผู้ใช้
10.4) มีน้ำหนักที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน
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รูป 5-25 แสดงกำรปรับปรุงขนำดอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมำะสม

11) กำรยกของและกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของ (Handling /Moving)
ร่ำงกำยต้องใช้แรงในกำรยกและเคลื่อนย้ำยสิ่งของ โดยใช้แรงในกำรดึง กำรดัน กำรหยิบและกำร
กำสิ่งของ ซึ่งเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรเอี้ยวตัวหรือบิดตัวที่ผิดไปจำกท่ำทำงปกติ
จะทำให้เกิดโรคปวดไหล่และคอ ปวดหลัง และปวดเอวได้ กำรใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรและกำรขนย้ำยสิ่งของ
ควรมีเครื่องทุ่นแรงช่วยในกำรหยิบยกและ/หรือเคลื่อนย้ำย เช่น มีรถยกของ รถเข็นของ ไม้ช่วยหยิบจับสิ่งของ
บันไดสำหรับปีนหยิบของ แท่นรองพื้นสำหรับช่วยในกำรหยิบของ เป็นต้น(5,6)
ในกรณีที่ขนำดของสิ่งของที่มีขนำดใหญ่กว่ำหนึ่งคนยก จะทำให้กล้ำมเนื้อของไหล่ แขน มือ หลังและ
เอว ทำงำนมำกกว่ำปกติและผิดท่ำทำง มีผลทำให้ปวดกล้ำมเนื้อและเกิดกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อบริเวณ
ดังกล่ำว ส่วนในกรณีที่น้ำหนักของสิ่งที่ยกมีมำกเกินกำลังจะทำให้กระดูกและกล้ำมเนื้อของไหล่ แขน มือ หลัง
เอวและขำทำงำนมำกเกินกำลังจะมีผลทำให้เมื่อยล้ำ เจ็บปวดกล้ำมเนื้อและเกิดกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อ
บริเวณดังกล่ำว นอกจำกนี้ยั งอำจทำให้กระดูกซ้นหรือแตกหักได้ ในกรณีของกำรยกของผิดท่ำทำงจะทำให้
เกิดกำรเมื่อยล้ำ กำรเจ็บปวดของกล้ำมเนื้อของไหล่ แขน มือ หลัง เอวและขำได้
กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนในกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของนัน้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้(6,๗,8)
11.1) ระดับควำมสูงของที่จับในกำรดึงหรือดันสิ่งของในกำรทำงำน 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องมีควำมสูง
ไม่เกิน 95 เซนติเมตร สำหรับผู้ชำย และไม่เกิน 89 เซนติเมตร สำหรับผู้หญิง
11.2) ขนำดของสิ่งของที่ยกจะต้องไม่ใหญ่เกินไป
11.3) ยกสิ่งของด้วยท่ำทำงที่ถูกต้อง ทำได้โดย เริ่มจำกกำรยืนตรงไม่โงนเงน แล้วนั่งยองๆชันเข่ำ
หนึ่งข้ำง แล้วยกของ จำกนั้นจึงยืนขึ้นในแนวตรง สิ่งของที่ยกต้องอยู่ในตั้งตรง ระยะห่ำงใน
แนวระนำบระหว่ำงตัวบุคคลกับสิ่งของที่ต้องกำรยกนั้นต้องน้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร ช่วงสูง
ของสิ่งของที่เหนือมือที่ต้องยกนั้นต้องน้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร และควรมีที่ข้ำงสิ่งของเพื่อ
จับได้มั่นคงในกำรยกและ/หรือเคลื่อนย้ำย

รูป 5-26 แสดงท่ำทำงกำรยกและเคลื่อนย้ำยสิ่งของที่ถูกวิธี

5-18
11.4) น้ำหนักของสิ่งของที่ยก สำหรับผู้ชำยไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัม และไม่ควรเกิน 15 กิโลกรัม
สำหรับผู้หญิง
11.5) ควรใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง เช่น ไม้สอย รถเข็น รถลำกจูง รถยก สำยพำน รำง
เลื่อน เครน เป็นต้น ในกรณีของผู้ที่มีสภำพร่ำงกำยไม่สมบูรณ์ สำมำรถปรับเปลี่ยนรถเข็นที่
นั่งนั้นให้เหมำะสมกับสภำพกำรทำงำน

รูป 5-27 แสดงกำรใช้เครื่องทุ่นแรงในกำรยกของและเคลื่อนย้ำยสิ่งของและท่ำทำงกำรทำงำนที่ถูกต้อง

รูป 5-28 แสดงกำรจัดกำรรถเข็นนั่งของผู้มีสภำพร่ำงกำยไม่สมบูรณ์ในกำรทำงำน
ให้ชิ้นงำนอยู่ในระดับข้อศอกและชิ้นงำนอยู่ในระยะห่ำงจำกตัวในระดับที่เหมำะสม
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12) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกเครื่องมือ (Safety Guarding)
ในกำรทำงำนอำจเกิดกำรปวดเมื่อยของกระดูกและกล้ำมเนื้อรวมทั้งกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำน
กับเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรทำงำน เนื่องจำกเครื่องมือเครื่องจักรกลมีชิ้นส่วนที่แหลมหรือคมที่ทำ
อัน ตรำยต่ออวัย วะได้ ทำให้ เกิดกำรเกร็ งของกล้ ำมเนื้อบริเวณไหล่ แขนและมือในกำรท ำงำน รวมทั้งเกิด
ควำมเครียดจำกกำรระวังกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนก็จะเพิ่มกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อมำกขึ้น
กำรปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของเครื่องมือในกำรทำงำน สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
เครื่องมือที่มีส่วนมีคม ต้องมีอุปกรณ์ครอบหรือป้องกันใบเลื่อยหรือใบมีด และต้องมีส่วนที่ทำให้ใบ
เลื่อยหรือใบมีดติดตรึงแน่นไม่เลื่อนหลุดออก

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูป 5-29 แสดงตัวอย่ำงกำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกอันตรำยจำกกำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกล
ที่ต้องเกร็งกล้ำมเนื้อในกำรทำงำนและกำรเดินหลีกเลี่ยง รูปที่ 1 และ 2 โดยกำรตรึงให้แน่น และรูปที่ 3
โดยกำรทำตะแกรงครอบส่วนใบพัดและกำรกั้นขอบเขตบริเวณที่ไม่ปลอดภัย

ดังนั้น เครื่องมือที่มีส่วนมีคม ต้องมีอุปกรณ์ครอบหรือป้องกันใบเลื่อยหรือใบมีด และต้องมีส่วนที่ทำ
ให้ใบเลื่อยหรือใบมีดติดตรึงแน่นไม่เลื่อนหลุดออก และอำจมีกำรกั้นขอบเขตบริเวณที่ไม่ปลอดภัยได้อี กด้วย
(7,8)

13) อุป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรำยส่ว นบุ ค คล (พี พี ดี Personal Protective Device (PPD); พี พี อี Personal
Protective Equipment (PPE))
ในกำรทำงำนที่มีสิ่งคุกคำมสุขภำพ เช่น ฝุ่นละออง เขม่ำควัน สำรเคมี ควำมร้อน ควำมเย็น เป็น
ต้น ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกันสิ่งคุกคำมสุขภำพเข้ำสู่ร่ำงกำย เช่น เสื้อ
และกำงเกงที่สวมปกคลุมมิดชิด หน้ ำกำกป้องกันอันตรำยจำกฝุ่นละอองและสำรเคมี ถุงมือผ้ ำป้องกันฝุ่ น
ละอองและเขม่ำเถ้ำ ถุงมือยำงสังเครำะห์ป้องกันสำรเคมี แล้ว กำรใช้รองเท้ำที่ดอกยำงไม่เกำะพื้น ลื่นไถลง่ำย
นอกจำกเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรลื่นล้มแล้ว ยังทำให้ต้องเกร็งขำและเท้ำในกำรเดิน ทำให้ปวดขำและ
เท้ำ และถ้ำมีกำรใช้เป็นเวลำนำนและบ่อยครั้ง อำจส่งผลให้ขำและเท้ำผิดรูปได้(6 – 8)
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รูป 5-30 แสดงตัวอย่ำงกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล

ดังนั้น กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและท่ำทำง
กำรทำงำน นอกเหนือจำกกำรสวมเสื้อและกำงเกงที่สวมปกคลุมมิดชิด หน้ำกำกป้องกันอันตรำยจำกฝุ่นละออง
และสำรเคมี ถุงมือผ้ำป้องกันฝุ่นละอองและเขม่ำเถ้ำ ถุงมือยำงสัง เครำะห์ป้องกันสำรเคมีแล้ว รองเท้ำพื้นยำง
หรือรองเท้ำบู๊ทที่เกำะพื้นได้แน่นไม่ลื่นไถลง่ำยสำหรับใช้ในกำรเดินทั่วไปที่มีขนำดเหมำะสมกับเท้ำก็จะช่วยใน
กำรทรงตัว ไม่เกิดกำรเกร็งกล้ำมเนื้อขำในกำรเดินและกระดูกข้อเท้ำและฝ่ำเท้ำไม่ผิดรูป
14) สภำพจิตและสังคม (Mental Health and Social Communication)
กำรทำงำนที่มีควำมขัดแย้งและ/หรือควำมเครียด รับประทำนอำหำรและน้ำดื่มไม่เพียงพอ ไม่มีเวลำ
พักผ่อน ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็น เช่น ห้องส้วม เป็นต้น จะทำให้อำรมณ์หงุดหงิด ควำมดันโลหิตสูง
ถ้ำมีควำมเครียดสูง หรือมีควำมดันโลหิตต่ำในกรณีที่นอนไม่หลับ ซึ่งมีผลต่อท่ำทำงกำรทำงำนที่อำจผิดไปจำก
ปกติและเกิดปัญหำต่อกระดูกและกล้ำมเนื้อได้ นอกจำกนี้ควำมเครียดมีผลทำให้กำรทำงำนของฮอร์โมนและ
ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยผิดปกติซึ่งอำจมีผลต่อกำรผิดรูปของกระดูกและกล้ำมเนื้อและเกิดภูมิแพ้ได้
กำรปรับปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเพื่อป้องกันควำมเครียดและลดควำมเครียด สำมำรถดำเนินกำรได้
ดังนี้
14.1) มีช่วงเวลำพักผ่อนและสันทนำกำรกับเพื่อนร่วมงำน
14.2) มีมุมพักผ่อนในสถำนที่ทำงำน
14.3) มีที่รับประทำนอำหำรและน้ำดื่มที่สะอำด
14.4) มีห้องสุขำใกล้ที่ทำงำนที่ถูกสุขลักษณะ
14.5) มีกำรกำจัดขยะที่ถูกต้องและเหมำะสม
14.6) มีกิจกรรมยืดเหยียดกล้ำมเนื้อระหว่ำงกำรทำงำน เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเกิดโรคกระดูก
และกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน เป็นต้น(6,8)
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รูป 5-31 แสดงกำรพักผ่อนและสันทนำกำร และกำรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องส้วม เป็นต้น

รูป 5-32 แสดงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลำย มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวก
และมีสันทนำกำรที่ดี ซึ่งมีผลดีต่อท่ำทำงกำรทำงำน
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5.2 กำรปรับปรุงท่ำทำงกำรทำงำนต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนือ้
จำกกำรประกอบอำชีพ
ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆร่ำงกำยของเรำต้องมีกำรจัดและปรับท่ำทำงเพื่อตอบสนองสภำพแวดล้อม
กำรทำงำน ให้สำมำรถบรรลุภำรกิจ หำกมีท่ำทำงทำงำนที่เหมำะสมกั บร่ำงกำยเพื่อให้โครงสร้ำงร่ำงกำยและ
กำรทำงำนของกล้ำมเนื้อ ไม่ต้องรับแรงเค้น (Stress force) และกล้ำมเนื้อไม่ต้องทำงำนมำกเกินไป ก็จะทำให้
กำรทำงำนได้ประสิทธิภำพ และลดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ดังนั้นกำรเข้ำใจ
ท่ำทำงกำรทำงำนของร่ำงกำยจึงมี ควำมสำคัญต่อบุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถวิเครำะห์
และให้ คำแนะน ำเพื่อปรับ ปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนจำกท่ำทำงกำรทำงำน เรำสำมำรถแบ่งปัจจัยที่มี
ผลกระทบออกจำกท่ำทำงกำรทำงำนออก ได้ดังนี้
- ปัจจัยทำงท่ำทำงร่ำงกำยในกำรทำงำน
- ปัจจัยทำงลักษณะกิจกรรมและงำนอำชีพ
5.2.1 ปัจจัยทำงท่ำทำงร่ำงกำยในกำรทำงำน
ลั กษณะท่ ำทำงกำรท ำงำนที่ ไม่เหมำะสม (Awkward Posture) เช่น กำรก้ม หรือ บิด หมุน ตัว กำร
ทำงำนที่ต้องยกมืออยู่เหนือระดับไหล่ กำรบิดหมุนข้อมือ ร่วมกับกำรทำงำนซ้ำๆแบบต่อเนื่องหรือกำรทำงำนที่
อยู่ในท่ำเดียวกันนำนๆ จะทำให้ เกิดแรงกดต่อเส้นเลือด เส้นประสำท เอ็น ข้อต่อและกล้ ำมเนื้อ ซึ่งอำจจะ
นำไปสู่กำรเกิดโรคทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้ ในที่นี้จะกล่ำวถึงโรคทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อที่
พบได้บ่อยดังต่อไปนี้
1) เอ็นอักเสบ (Tendinitis) เป็นกำรอักเสบของเอ็นกล้ำมเนื้อ มีอำกำรเจ็บ ปวด บวม พบได้บ่อย
บริเวณข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ ซึ่งเกิดจำกกำรออกแรงเคลื่อนไหวซ้ำๆ
2) เอ็นและ/หรือปลอกเป็นอักเสบ (Tenosynovitis) เป็นอำกำรอักเสบของเอ็นและ/หรือปลอกหุ้ม
เอ็นที่บริเวณข้อมือ นิ้วมือ มีอำกำรบวม เจ็บ ซึ่งเกิดจำกกำรเคลื่อนไหวเฉพำะที่ซ้ำๆ
3) กลุ่มอำกำรมือสั่นสะเทือน เป็นกลุ่มอำกำรที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือที่มีควำมสั่นสะเทือน ส่งผล
ให้มือและแขนได้รับกำรถ่ำยทอดควำมสั่นสะเทือนส่งผลให้เส้นเลือดบริเวณนิ้วมือตีบ มีอำกำรชำ เจ็บปวด นิ้ว
มือซีดขำว ซึ่งพบได้ในอำชีพที่มีกำรใช้เครื่องมือที่มีควำมสั่นสะเทือนเช่น เกษตรกรรม เหมืองแร่
4) โรคปวดหลังส่วนล่ำง (Low back pain) เป็นอำกำรปวดที่บริเวณหลังส่วนล่ำง อำจมีพยำธิสภำพ
ที่กล้ำมเนื้อ หมอนรองกระดูกสันหลัง เอ็นและข้อต่อกระดูกสันหลัง ซึ่งพบได้ในบ่อยในลักษณะงำนที่มีกำรก้ม
หรือบิดลำตัว ยกของหนักเกินไป หรือกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่นสะเทือนแบบทั้งร่ำงกำย เช่นกำรนั่งหรือ
ยืนทำงำนบนเครื่องจักร หรือรถที่มีควำมสั่นสะเทือนมำกๆ
ท่ำทำงของร่ำงกำยในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆสำมำรถจัดแบ่งท่ำทำงหลักๆออกได้เป็น ท่ำยืนทำงำน
ท่ำนั่งทำงำนบนเก้ำอี้ ท่ำนั่งทำงำนระดับพื้น แต่กำรปฏิบัติกิ จกรรมอำจจะมีท่ำทำงอื่นอีกก็ให้ประยุกต์ว่ำ
ท่ำทำงนั้นมีแนวโน้มค่อนมำทำงท่ำทำงหลักไหนก็ใช้หลักกำรนั้น
ท่ำยืนทำงำน
ท่ำยืนทำงำนในกำรวิเครำะห์ สำมำรถแบ่งส่วนประกอบของร่ำงกำยออกเป็น
ส่วนท่ำทำงศีรษะและคอ ท่ำทำงลำตัว และไหล่ ท่ำทำงแขนและไหล่
ท่ำทำงศีรษะ และคอ ร่ำงกำยจะใช้กำรปรับท่ำทำงศีรษะและคอเพื่อให้ตำ
มองเห็นวัตถุที่จะปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในตำแหน่งลำนสำยตำและระยะห่ำงของวัตถุที่

รูป 5- 33 ท่ำทำงศีรษะและคอ ที่
เหมำะสมก้มมุมเอียงประมำณ15
องศำจำกแนวดึง่
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กำลังปฏิบัติอยู่ในจุดโฟกัสของกำรมองเห็ นชัดเจน จะอยู่ห่ำงจำกตำประมำณ 75 - 90 ซม. ดังนั้นกำรปรับ
ท่ำทำงศีรษะและคอ จึงเกิดกำรก้ม หรือเอียงคอมำกน้อยต่ำงกัน (1) กล้ำมเนื้อตำจะควบคุมลูกตำในกำรเพิ่ง
มองที่สบำยจะอยู่ต่ำจำกแนวรำบ 10 องศำ และสำมำรถเพ่งวัตถุสูงขึ้น 5 องศำ และต่ำลงมำอีก 25 องศำ
ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมที่จะทำอยู่ในระดับต่ำจำกแนวรำบของลูกตำประมำณ 5-35 องศำ
 ท่ำทำงที่เหมำะสม
ท่ ำ ทำงศี ร ษะและคอที่ เหมำะสมคื อ ท่ ำ ที่ ท ำให้ ก ล้ ำ มเนื้ อ รอบคอท ำงำน
เหมำะสม และเอ็น เอ็นยึดข้อกระดูกคอ และหมอนรองกระดูกคอรับแรงยืด
และกดที่เหมำะสมต้องอยู่ในแนวตั้งตรง แต่ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต้องมีกำร
ก้มเอียงศีรษะและคอมำด้ำนหน้ำได้ไม่เกิน 15 องศำ จำกแนวดิ่งจำก รูป 533 ท่ำทำงศีรษะและคอ ที่เหมำะสมก้มมุมเอียงประมำณ15 องศำจำกแนว
ดึง่
 ผลกระทบท่ำทำงศีรษะ และคอ ขณะทำงำนผิดปกติต่อสุขภำพทำงระบบ
กระดูกและกล้ำมเนื้อเนื่องจำกกำรประกอบอำชีพ
กำรมีท่ำทำงศีรษะและคอ ก้มเอียงมำกไป จะทำให้ กล้ำมเนื้อด้ำนหลังคอ
และบ่ำ ต้องเกร็งทำงำนมำกเนื่องจำกมีแรงโมเมนต์จำกน้ำหนักศีรษะตกมำ รูป 5- 34 ภำพด้ำนหลังลำตัว
ด้ำนหน้ำบริเวณรอยต่อระหว่ำงข้อกระดูกคอและข้อทรวงอกมำกขึ้น และจะ แสดงส่วนประกอบลำตัวและบัน้
ทำให้หมอนรองกระดูกคอ เอ็นยึดข้อบริเวณคอถูกยืดมำกขึ้น จึงส่งให้ผลเกิด เอวและทรวงอก และมีสมดุลกำร
รับน้ำหนักข้ำงซ้ำยและขวำ
อำกำรปวดคอได้
ท่ำทำงล ำตัว ส่ว นบั้น เอว และทรวงอก ประกอบด้ว ยเชิงกรำน ตั้งอยู่บ น
กระดูกขำทั้งสองข้ำง และเชิงกรำนเป็นฐำนให้กระดูกส่วนบั้น
เอว และทรวงอก จำกรูป 5- 34 ท่ำทำงลำตัว ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยกำรก้มตัวมำข้ำงหน้ำโดยมีสิ่งของที่ปฏิบัติอยู่ใน
ระดับสูงจำกเท้ำต่ำงๆกันจะทำให้เกิดผลต่อโครงสร้ำงต่ำงๆ
ของร่ำงกำย
 ท่ ำ ท ำงที่ เ ห มำะสม ถ้ ำ มองล ำตั ว จำก
ด้ำนหลังจะมีควำมสมดุลเท่ำกันทั้งข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำตำม
รูป 5- 34 และถ้ำมองจำกด้ำนข้ำงของลำตัวกระดูกสันหลัง
จะมีควำมโค้งนูน และโค้งเว้ำสลับกัน ตำมรูป 5- 35 เพื่อให้
เกิ ด สมดุ ล กำรรั บ น้ ำหนั ก ของร่ ำ งกำยจำกด้ ำ นบนลงมำ
ข้ำงล่ำง กล้ำมเนื้อและเอ็น และข้อ จะทำงำนอย่ำงเหมำะสม
ดังนั้นกำรยืนทำงำนควรพยำยำมรักษำให้ส่วนโค้งต่ำงๆให้อยู่
ในสมดุล ดังนั้นกำรยืนทำงำนควรพยำยำมรั กษำให้ส่วนโค้ง
ต่ำงๆให้อยู่ในสมดุล เรำสำมรถสังเกตท่ำทำงกำรยืนทำงำน
โดยสั งเกตจำกด้ ำนหลั งหรื อ ด้ ำน และ ลองจิ ต นำกำรมี ใช้
เชือกผูกน้ำหนักเป็นลูกดิ่งมำผ่ำนกลำงลำตัว ถ้ำเส้นดิ่งแบ่ง

รูป 5- 35 ภำพด้ำนข้ำงลำตัวแสดงกำรโค้งเว้ำ และ
โค้งนูนของกระดูกสันหลังเพือ่ รักษำสมดุลกำรรับน้ำหนัก
และกำรทำงำนกล้ำมเนือ้ และมีเส้นดิ่ง (เส้นปะ) แบ่ง
ร่ำงกำยซีกด้ำนหน้ำ-หลัง
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ร่ำงกำยทำงซีกซ้ำย และขวำไม่เท่ำกันแสดงว่ำมีลำตัวเอียง เบี่ยงเบนไปจำกสมดุลกำรรับน้ำหนั ก และกำร
ทำงำนของร่ำงกำยไม่เท่ำกัน ถ้ำสังเกตกำรทำงำนด้ำนข้ำง เส้นดิ่งสำมำรถผ่ำนจำกรูหู ไหล่ อก บั้นเอว สะโพก
เข่ำ ข้อเท้ำ แสดงว่ำมีสมดุลร่ำงกำยตำมรูป 5- 35
 ผลกระทบท่ำทำงลำตัวส่วนบัน้ เอว และทรวงอก ทำงำนผิดปกติต่อสุขภำพทำงระบบกระดูก
และกล้ำมเนือ้ เนือ่ งจำกประกอบอำชีพ กำรทำงำนในท่ำก้มตัว หรือบิดตัว เช่นก้มหลังยกถุง
ปุ๋ย ถุงข้ำวสำร สำมำรถแยกออกได้เป็น
- เอ็น เยื่อหุ้ม และข้อต่ำงๆทำงด้ำนหลังกระดูกสันหลัง เช่น เอ็นยึดปลำยกระดูสันหลัง
ซึ่งยึดปลำยกระดูกหลังให้มีควำมมั่นคงทำงด้ำนหลังของกระดูกสันหลัง ข้อฟำเซ็ท และ
เยื่อหุ้มข้อฟำเซ็ทตำมรูป 5- 36 เมื่อทำงำนอยู่ในท่ำก้มลำตัว ยก ถุงปุ๋ย ก้มทำงำน
นำน เช่น ดำนำ เก็บผัก จะถูกยืดออกทำให้เกิดกำรอ่อนล้ำ หย่อนยำน มี กำรอักเสบ
แบบสะสม

รูป 5- 36 เอ็นยึดปลำยกระดูกสันหลัง ข้อฟำเซ็ทและ เยือ่ หุม้ ข้อทำงด้ำนหลังกระดูกสันหลัง ถูกยืดและเกิด
บำดเจ็บสะสม ในท่ำก้มลำตัวทำงำน ทำให้ปวดหลัง

จึงทำให้เกิดอำกำรปวดหลังกล้ำมเนื้อหลังจะต้องทำงำนเพื่อดึงกระดูกสันหลัง และน้ำหนักสิ่งของที่จะ
ยกเพื่อยืดลำตัว ให้ตั้งตรง หรือในขณะทำงำนก้มลำตัวค้ำงนำน ก็ต้องเกร็งกล้ำมเนื้อหลังต่อเนื่อง ทำให้เกิด
ของกรดแล็คติกสะสมและกล้ำมเนื้อจะบีบเส้นเลือดในกล้ำมเนื้อทำให้มีเลือดมำเลี้ยงในกล้ำมเนื้อลดลงจึงทำให้
เกิดกำรเมื่อยล้ำ
- หมอนรองกระดูกสันหลังรองระหว่ำงกระดูกสันหลังแต่ละปล้องมีเอ็นยึดกระดูกสันหลัง
มำช่ ว ยยึ ด เพิ่ ม ควำมมั่ น คง หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง ประกอบด้ ว ยเอ็ น ชั้ น นอก
(Annulous fibrosus) ห่ อหุ้ มแกนชั้นใน(Nucleus pulposus) ที่มีลักษณะเอ็นที่มีน้ ำ
ผสมมำกเหมือนขนมสังขยำช่วยรับ และดูดซับแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจำกพื้น ในท่ำ
ยื น เมื่อ วัด แรงดั น ภำยในหมอนรองกระดู กจะมำกกว่ำ ประมำณ 4 เท่ ำของแรงดั น
ภำยในหมอนรองกระดูกเมื่อวัดในท่ำนอน ตำมรูป 5- 37 และแรงดันจะเพิ่มขึ้นในท่ำ
นั่งประมำณ 6 เท่ำของแรงดันภำยในหมอนรองกระดูก ในขณะที่ก้มลำตัวทำงำน ยก
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สิ่งของ แรงดัน ภำยในหมอนรองกระดูกจะเพิ่มขึ้ นประมำณ 10 เท่ำ และหมอนรอง
กระดูกชั้นในจะมีกำรเคลื่อนดันออกมำด้ำนหลัง เข้ำช่องรำกประสำทหรือช่องไขสันหลัง
อำจทำให้ไปรบกวนหรือกดรำกประสำททำให้มีอำกำรปวดหลัง ตำม 5-38

รูป 5- 37 ท่ำทำงของร่ำงกำยมีผลต่อแรงดันภำยในหมอนรองกระดูกสันหลังระดับบัน้ เอว

น

รูป 5- 38 ก.ก้มลำตัว: หมอนรองกระดูกชัน้ ใน เคลือ่ นดันออกมำด้ำนหลัง เข้ำช่องรำก
ประสำทหรือช่องไขสันหลังอำจทำให้ไปรบกวนหรือกดรำกประสำททำให้มอี ำกำรปวดหลัง ข.
แอ่นลำตัว: หมอนรองกระดูกชัน้ ใน เคลือ่ นดันออกมำด้ำนหน้ำทำให้กลับเข้ำสมดุลกึง่ กลำง
หมอนรองกระดูกทำให้ปวดหลังลดลง

ในทำงกลับกัน กำรแอ่นลำตัวจะช่วยดันหมอนรองกระดูกชั้นในเข้ำสู่ แกนกลำงหมอนรอง
กระดูก ทำให้หมอนรองกระดูกชั้นในกลับสู่สมดุล และยังช่วยให้กำรซึมผ่ำนของน้ำและสำรอำหำรผ่ำหมอน
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รองกระดูกชั้นนอกมำเลี้ยงชั้นในหมอนรองกระดูกสันหลัง กำรก้มลำตัวและมีกำรบิดลำตัว ยกสิ่งของ จะมี
ควำมเสี่ยงเกิดกำรบำดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังจนเกิดภำวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
ท่ำทำงแขนและไหล่
กำรทำงำนที่ต้องยกมืออยู่เหนือระดับไหล่ หรือกำงแขนอยู่ในระดับไหล่มีผลต่อกำรเกร็งตัว
ของกล้ ำมเนื้ อรอบไหล่ ทำให้ มีแรงดัน ภำยในกล้ ำมเนื้อมำกขึ้นจนอำจรบกวนกำรไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ ยง
กล้ำมเนื้อ
 ท่ำทำงที่เหมำะสม กำรทำงำนที่เหมำะสมสำหรับกล้ำมเนื้อรอบข้อไหล่ไหล่คือท่ำที่ข้อไหล่อยู่
ข้ำงล ำตัว จนถึงข้ อไหล่ กำง 30 องศำ กล้ ำมเนื้ อ รอบข้อไหล่ จะมีกำรเกร็งตัว แต่ แรงดั น
ภำยในของกล้ำมเนื้อไม่มำกพอที่จะรบกวนกำรไหลเวียนของเลือดที่มำเลี้ยงกล้ำมเนื้อรอบ
ไหล่ได้
 ผลกระทบท่ำทำงกำรทำงำนผิดปกติต่อสุขภำพทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อเนื่องจำกกำร
ประกอบอำชีพ ถ้ำหำกทำงำนในท่ำที่ข้อไหล่กำง 90 องศำ กล้ำมเนื้อรอบข้อไหล่จะกำรหด
ตัวเพื่อทำงำนหนั กจึงทำให้ แรงดันภำยในกล้ำมเนื้อมำกพอที่จะรบกวนกำรไหลเวียนของ
เลือดที่มำเลี้ ยงกล้ำมเนื้อรอบไหล่ ทำให้ กล้ำมเนื้อรอบข้อไหล่อ่อนล้ำ ได้ง่ำย และทำให้ มี
อำกำรปวดได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงท่ำกำรทำงำนที่ข้อไหล่กำง ใกล้ 90 องศำ
ท่ำนั่งทำงำนสูงระดับเข่ำ
ท่ำนั่งทำงำนเป็นกิจกรรมที่มีกำรปฏิบัติบ่อยเช่นนั่งบนรถไถ่นำ นั่งทอผ้ำ เป็น ต้น
 ท่ำทำงทีเ่ หมำะสม กำรนั่งทำงำนบนเก้ำอี้ที่มีพนักพิงบั้นเอวเพื่อหนุนให้มีโค้งแอ่นเหมือน
ธรรมชำติ
 ผลกระทบท่ำทำงกำรทำงำนผิดปกติตอ่ สุขภำพทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อเนื่องจำก
กำรประกอบอำชีพ กำรนั่งในท่ำบั้นเอว โกงโค้งงอ
จะมีผลทำให้หลังโกง กำรนั่งที่มีกำรโค้งงอของบั้น
เอวจะทำให้แรงกดภำยในหมอนรองกระดูกสันหลัง
เพิม่ ขึ้น
ท่ำนั่งทำงำนระดับพื้น
กำรนั่งทำงำนบนพื้นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ
บ่อยในเกษตรกร ซึ่งมีท่ำนั่งทำงำนแบบขัดสมำธิ นั่งย่องๆ นั่งเหยียด รูป 5- 39 ท่ำนัง่ ขัดสมำธิ มีที่รองนั่ง และ
สลับออกกำลังกำยแอ่นบัน้ เอว
เข่ำ เช่น กลุ่มแม่บ้ำนนั่งห่อสินค้ำ
 ท่ำทำงที่เหมำะสม กำรนั่งขัดสมำธิบนพื้น จะทำให้
บั้นเอวมีกำรโค้งงอ ซึ่งจะทำให้ เกิดกำรยืดของเอ็นยึดกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูก
สันหลังมีแรงดันมำข้ำงหลังมำกขึ้น จะต้องพยำยำม ให้บั้นเอวได้รับกำรหนุนให้มีโค้งแอ่น
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ด้ำนหน้ำ กำรมีหมอนหรือที่รองนั่งเฉพำะส่วนหลังของก้นให้สูงประมำณ 4 นิ้วจะช่วยลดกำร
โค้งงอของบั้นเอวตำมรูป 5- 39 และถ้ำมีที่หนุนบั้นเอวจะทำให้สบำยบั้นเอวมำกขึ้น
 ผลกระทบท่ำทำงกำรทำงำนผิดปกติต่อสุขภำพทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อเนื่องจำกกำร
ประกอบอำชีพ กำรนั่งขัดสมำธิที่มีกำรงอเข่ำมำกจะทำให้ กระดูกอ่อนของลูกสะบ้ำและใน
ข้อเข่ำถูกแรงกดบีบอัดมำกขึ้น และเยื่อหุ้มเข่ำก็ถูกยืดมำกขึ้น กำรนั่งในท่ำเข่ำงอนำนจะทำ
ให้เกิดกำรปวดเข่ำ และกำรเสื่อมของกระดูกอ่อนในเข่ำได้ จึงควรมีกำรเปลี่ยนอิริยำบถด้วย
กำรเหยียดเข่ำสลับหรือลุกขึ้นยืนทุก 1-2 ชั่วโมง
5.2.2 ปัจจัยทำงลักษณะกิจกรรมและงำนอำชีพ
ลั กษณะงำนสำมำรถแบ่ งได้เป็ น 2 ลั กษณะคือ งำนแบบสถิต (static work) และงำนแบบพลวัต
(dynamic work)
งำนแบบสถิต หมำยถึง งำนที่กล้ำมเนื้อมีกำรเกร็งอย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมตึงระดับที่คงที่ในช่วงเวลำ
หนึ่ง ร่ำงกำยอยู่ในท่ำใดท่ำหนึ่งเป็นเวลำนำน กำรเกร็งตัวของกล้ำมเนื้อจะต้องมีกำรใช้พลังงำน ซึ่งมำจำกกำร
ไหลเวียนเลือดที่ดีแต่กำรเกร็งกล้ำมเนื้อต่อเนื่องจะทำให้มีกำรบีบรัดเส้นเลือดในกล้ำมเนื้อทำให้กำรไหลเวียน
เลือดน้อยลงส่งผลให้เกิดของเสียสะสมอยูในกล้ำมเนื้อ จะทำให้ปวดเมื่อยได้
งำนแบบพลวัต หมำยถึง งำนที่กล้ำมเนื้อมีกำรหดเกร็งด้วยตึงที่มีระดับเปลี่ ยนแปลงไปตลอดเวลำ
และมีกำรผ่อนคลำยเป็น พักๆ กำรทำงำนแบบนี้กล้ำมเนื้อจะยังมีกำรไหลเวียนที่ดี ในขณะที่ร่ำงกำยมีกำร
เคลื่อนไหว ในกำรทำงำนกล้ำมเนื้ออำจต้องทำงำนทั้งในแบบสถิตและแบบพลวัตไปพร้อมๆ กัน
แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนเพื่อลดกำรบำดเจ็บจำกำรทำงำน
ควรปรับเปลี่ยนลักษณะงำนที่ทำให้กล้ำมเนื้อมีกำรหดตัว และคลำยตัวเพื่อให้มีกำรเพิ่มกำรไหลเวียน
เลือด และระบำยของเสียตกค้ำงออกจำกกล้ำมเนื้อ ด้วยกำรจัดให้มีกำรพักช่วงสั้นๆ ระหว่ำงทำงำน ทุกๆ 1
ชั่วโมงหรือ เวลำเริ่มรู้สึกไม่สบำยตำมกล้ำมเนื้อ ควรหยุดพักจำกกำรทำงำน ซัก 5 นำที เพื่อ พักสำยตำ ยืด
กล้ำมเนื้อ เดินไป เดินมำ เส้น เอ็น และกล้ำมเนื้อได้พักบ้ำง และปรับเปลี่ยนลักษณะงำนที่ทำแบบอื่นที่ใช้
กล้ำมเนื้อกลุ่มอื่นกำรเปลี่ยนหน้ำที่ของงำน หรือกำรเลื่อนตำแหน่ง- ถ้ำเรำต้องทำงำนหลำยๆอย่ำง หำกเป็นไป
ได้เรำควรจัดตำรำงกำรทำงำนในแต่ละวันให้มีควำมหลำกหลำย เช่น กำรทำงำนต้องใช้จอบก้มหลังขุดดิน โดย
ไปทำงำนอย่ำงอื่นที่ไม่ต้องก้มหลังบ้ำง เช่น มำทำงำนอื่นที่มีกำรนั่ง หรือใช้ขำปั่นระหัดวิดน้ำ ออกไปเดินตรวจ
ในไร่เป็นต้น
แนวทำงกำรปรับปรุงท่ำทำงกำรทำงำน
กล่ ำวคือ ในขณะปฏิบั ติงำน ร่ำงกำยของผู้ ปฏิบัติงำนควรจะอยู่ใ นลักษณะที่เหมำะสมเป็ น
ธรรมชำติของมนุษย์ นั่นคือลำตัวตรง แขนวำงอยู่ด้ำนข้ำงลำตัวในท่ำสบำย แนวแกนข้อมือตรง ขำเหยียดตรง
เท้ำวำงรำบกับพื้น
ประโยชน์ของสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและท่ำทำงกำรทำงำนที่เหมำะสมต่อกำรเกิดโรคระบบกระดูกและ
กล้ำมเนื้อมีดังนี้
1) ช่วยให้กำรออกแรงกล้ำมเนื้อเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) ลดควำมเค้นของกล้ำมเนื้อ และกระดูกของผู้ปฏิบัติงำน
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3) ลดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บหรือเกิดโรคทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
4) ลดควำมเมื่อยล้ำและควำมเครียดจำกกำรทำงำน
หลักทั่วไปเกี่ยวกับท่ำทำงที่เหมำะสมในกำรยืนทำงำน
1) ไม่ควรเงยหน้ำหรือก้มหน้ำมำกเกินไปขณะยืนทำงำน
2) ไม่ควรแอ่นตัวไปด้ำนหลังหรือก้มตัวมำกเกินไป
3) ไม่ควรบิดลำตัวหรือเอียงตัวไปทำงด้ำนข้ำงมำกเกินไป
4) ไม่ควรเอื้อมมือไปในระดับสูง
กว่ ำ ควำมสู ง ของไหล่ หรื อ ระดั บ ต่ ำกว่ ำ
ควำมสู ง ข้ อ นิ้ ว ลั ก ษณะของงำนที่ ป ฏิ บั ติ
ต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรจัดระดับควำม
สูงของงำนให้ ตำมรูป 5- 40
5) ไม่ควรยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงบน
ขำข้ ำ งใดข้ ำ งห นึ่ งเพี ยงข้ ำ งเดี ย วเป็ น
เวลำนำน ให้ ใช้ ม้ ำนั่ งตั ว เตี้ ย วำงด้ ำนหน้ ำ
เท้ำเพื่อสำหรับวำงพักเท้ำ ยืนสลับพักขำ
6) ควรสวมรองเท้ำที่เหมำะสม มี
พื้ น รองเท้ ำที่ นุ่ ม หนำเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ
ส่วนโค้งฝ่ำเท้ำและส้นเท้ำได้ดี
รูป 5- 40 กำรจัดระดับควำมสูงของลักษณะงำนทีป่ ฏิบตั คิ วรจัดให้
เหมำะสมกับลักษณะงำน

หลักทั่วไปเกี่ยวกับท่ำทำงที่เหมำะสมในกำรนั่งทำงำน
1) ศีรษะควรอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงไหล่ทั้งสองข้ำง สำยตำมองตรงในแนวระดับหรือมองต่ำเล็กน้อย
2) ไหล่ทั้งสองข้ำงควรอยู่ในท่ำทำงที่สบำย ไม่มีกำรยกไหล่ขณะนั่งทำงำน
3) ลำตัวตรงหรือเอียงไปด้ำนหลังเล็กน้อย และมีพนักพิงหรือที่รองรับหลังในระดับเอว
4) แขนส่วนล่ำงและต้นขำทั้งสองควรอยู่ในแนวขนำนกับพื้น เท้ำวำงรำบกับพื้น
5) ควรหลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนไหวในลักษณะ ก้มหรือบิดหมุนลำตัว
ตัวอย่ำงกำรประเมินและปรับเก้ำอี้นั่งและกำรวำงระดับของงำนที่จะปฏิบัติให้เหมำะสม
กำรนั่งขัดสมำธิทำงำนบนพื้น เช่นห่อขนม ใส่สินค้ำในบรรณจุภัณฑ์ คัดเลือกผัก เวลำทำนำนๆจะทำ
ให้ มี โอกำสปวดหลั งปวดเข่ ำ ปวดเมื่ อ ยคอ บ่ ำได้ ควรจะปรับ ปรุงท่ ำทำงกำรนั่ งท ำงำนมำนั่ งบนเก้ ำอี้ ที่
พอเหมำะ และจัดหำโต๊ะหรือทำที่วำงให้สูงจำกพื้น โดยใช้วิธีกำรปรับปรุงตำมตัวอย่ำงนี้
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1. ควรนั่งเก้ำอี้ที่มีพนักพิงหลังตอนล่ำงเมื่อนั่ง ให้ก้น
ชิดพนักพิงจนกระทั่งบั้นเอวพิงพนักได้พอดี และมีที่รอง
นิ่ ม หนุ น บั้ น เอว เพื่ อ ให้ บั้ น เอวโค้ ง แอ่ น มำข้ ำ งหน้ ำ
เหมือนแนวกระดูกสันหลังธรรมชำติจะทำให้ หมอนรอง
กระดูกสั นหลังและเอ็นไม่ถูกยืดมำกเกินไป ตำมรูป 541

รูป 5-41 กำรประเมินและปรับเก้ำอี้นงั่ และกำร
วำงระดับของงำนทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้เหมำะสม

2. เมื่อนั่งสะโพกชิดพนักพิงหลังแล้ว ควำมลึกของที่นั่ง
ต้องลึกพอจะรองรับต้นขำได้ ปกติควรให้ข้อพับ ห่ำงจำกขอบเก้ำอี้ 2-3 ควำมกว้ำงนิ้วมือ สำหรับผู้ที่
สูงมำกๆ ควรจะดูว่ำเก้ำอี้นั้น เหมำะกับตนเองไหม ถ้ำคนที่ตัวเล็ก ต้นขำของคุณไม่ยำวพอที่จะนั่งไป
ถึงด้ำนหลังของเก้ำอี้ ให้ใช้หมอน รองด้ำนหลังบริเวณบั้นเอวของคุณไว้
3. ควำมสูงเก้ำอี้ต้องพอดี ที่เท้ำวำงฝ่ำเท้ำให้เ ต็มที่บนพื้น เก้ำอี้ที่ดีควรมีที่เท้ำแขนไว้เป็นที่พักแขน
และใช้เป็นที่ยันตัว เวลำนั่งหรือลุกจำกเก้ำอี้ หำกคุณมีเก้ำอี้นั่ง ชนิดปรับควำมสูงได้ ควรปรับเก้ำอี้ให้
เข่ำของคุณ อยู่ในระดับเดียวกัน หรืออยู่ต่ำกว่ำสะโพกเล็กน้อย และเท้ำวำงรำบอยู่บนพื้นหรือวำงอยู่
บนที่วำงเท้ำ ถ้ำขำของคุณสั้น หรือเก้ำอี้ของคุณปรับไม่ได้ คุณอำจต้องใช้กล่อง หรือเก้ำอี้ตัวเล็กๆ วำง
ไว้ใต้ฝ่ำเท้ำ
4. งำนที่จะทำควรวำงบนพื้นโต๊ะที่มีควำมสูงอยู่ในระดับที่ ไหล่หย่อนผ่อนคลำยแล้ว ข้อมืออยู่ใน
ระดับ ที่ต่ำกว่ำข้อศอก สำหรับ ผู้ที่ชอบนั่งทำงำนโน้มตัวมำข้ำงหน้ำเล็ กน้อย หรือ สูงกว่ำเล็กน้อย
สำหรับผู้ที่ชอบนั่งทำงำนเอนตัวมำข้ำงหลังเล็กน้อย ศอกมีที่พักแขนท่อนหลัง หรืออำจหำหรือที่รอง
นิ่มเช่น หมอนวำงบนตักที่มีควำมสูงพอรองแขนท่อนล่ำงให้ข้อมืออยู่ในระดับที่กล่ำวไว้แล้ว
5. พื้นที่ใต้โต๊ะควรมีช่องว่ำงที่สำมำรถสอด เข่ำลึ กเข้ำไปได้ เพื่อให้สำมำรถ จะขยับตัวเข้ำใกล้กับ
งำนที่จะทำโดยไม่ต้องโน้มลำตัว และก้มคอมำข้ำงหนำมำกเกินไป จะทำให้ปวดหลังและคอได้
6. ถ้ำหำกงงำนที่จะปฏิบัติถ้ำต้องกำรควำมละเอียดในกำรเพ่งดู ควรจัดให้มีแสงสว่ำงที่พอเพียงที่ไม่
ต้องเพ่งมองมำกเนื่องจำกแสงสว่ำงน้อย
7. เมื่อนั่งทำงำนสัก 1 ชั่วโมง ควรมีกำรพักลุกขึ้นยืน และยืดแขน ขึ้นเพดำน หำยใจ-เข้ำออกลึกๆ
แอ่น ล ำตัว ไปข้ำงหลั งเพื่ อให้ กล้ ำมเนื้ อ และเอ็น หมอนรองกระดูก สั นหลั งได้ป รับ สมดุล เพิ่ มกำร
ไหลเวียนเลือด
กำรยกสิ่ ง ของถู ก จะลดควำมเสี่ ย งต่ อ กำรบำดเจ็ บ ของ
กล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อ
 ก่ อ นที่ เรำจะเริ่ ม ยกของ เรำจะต้ อ งตั้ ง สติ คิ ด ถึ ง
น้ ำหนั กของที่ เรำจะยกเสี ย ก่ อ นว่ำสำมำรถยกคน
เดียวได้ไหม ถ้ำไม่ได้ควรหำคนมำช่วยกันยก
รูป 5- 42 แสดงขัน้ ตอนกำรยกของจำกพืน้
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 วำงแผนถึงวิธีที่เรำจะเคลื่อนย้ำยของ เพื่อที่ตัวของเรำจะได้ไม่ต้องบิดหรือเอี้ยวตัว
 ยืน ใกล้ของที่จะยกให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ โดยยืนกำงขำพอสมควร วำงขำให้กว้ำงเท่ำกับควำม
กว้ำงของไหล่เพื่อเปิดให้ของที่จะยกอยู่ใกล้ตัวระหว่ำงเท้ำและเข่ำตำมรูป 5- 42
 ศีรษะตรง เก็บคำง บั้นเอวมีกำรแอ่น และย่อเข่ำ ให้หัวเข่ำแบะออกพอประมำณอย่ำหนีบเข่ำ
 หำท่ำที่สมดุลของหลัง และเกร็งกล้ำมเนื้อท้องน้อยจินตนำกำรเหมือนกับเรำกำลังใส่กำงเกงฟิตมำกๆ
เกร็งเนื้อท้องน้อยเพื่อไม่ให้รู้สึกกำงเกงคับ เพื่อสำหรับพยุงหลังให้แข็งเกร็งขึ้นและให้บั้นเอวอยู่ในท่ำ
เช่นเดียวกับก่อนที่จะยกของ
 ยืดสะโพกและเข่ำขึ้นเพื่อยกของขึ้น ลุกขึ้นยืนโดยใช้กำลังกล้ำมเนื้อต้นขำ เหยียดเข่ำและสะโพก ระวัง
อย่ำให้หลังของเรำโค้งงอ
 ทำงเลือกอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ วำงเท้ำของคุณข้ำงหนึ่งไปข้ำงหน้ำ เพื่อจะเข้ำใกล้วัตถุนั้นให้มำกที่สุด
เมื่อ เรำกำลั งถือ ของนั้ น ไว้แ ล้ ว ถ้ำเรำจะต้อ งหั น ให้ ท ำโดยขยั บ เท้ ำไปข้ ำงซ้ำยหรือ ขวำดีก ว่ำ ที่ จะใช้ก ำร
บิดตัวและกระดูกสันหลังของเรำ ควรให้หัวแม่เท้ำของคุณหันไปในทิศทำงเดียวกับตัวของคุณเสมอ
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