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ชื่อผลงาน ความชุกอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายของพนักงานเปล
โรงพยาบาลกระบี่
ชื่อเจ้าของผลงาน น.ส.สุมาลิน จงไกรจักร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.ยุพิน ชายกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข
น.ส.ศิมาภรณ์ จันทะแจ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน่วยงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ความสาคัญและที่มา
โรคระบบกระดู ก และกล้ ามเนื้ อ เป็ นปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ และพบได้ ม ากในกลุ่ ม วัย ท างาน ซึ่ ง ในปี
พ.ศ. 2559 พบว่าอัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทางานคิดเป็น 173.29
และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมีจานวนผู้ป่วยมากเป็นลาดับที่ 49 จากอาชีพทั้งหมด 157 อาชีพ
ถือว่าเป็นอาชีพที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออันดับต้นๆ (สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม)และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิต
ทาให้สมรรถภาพของร่างกายและความสามารถในการทางานลดลง เป็นสาเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ส่งผลต่อการขาดงาน ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา
พนักงานเวรเปล เป็นอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและมีปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อหลายปัจจัย ได้แก่ การทางานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การก้ม หมุนตัว
เอี้ย วตัว บ่ อยๆและการยกผู้ ป่ ว ยหรื อสิ่ งของไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ยังพบปัจจัยเสี่ ยงอื่นๆที่ทาให้ เกิดอาการป วด
กล้ามเนื้อของพนักงานได้มากขึ้น เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่ การได้รับความเครียดจากงาน และระยะเวลาการ
ทางานต่อเนื่อง จากการศึกษาของ ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย(2557) พบว่าความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างของบุคลากรในโรงพยาบาล คือ จานวนชั่วโมงทางาน/วัน ที่มากกว่า 8 ชั่วโมง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับอาการปวดหลังส่วนล่าง และจากการศึกษาของ วิลาวัลย์ นะกูลวงศ์และคณะ (2558) ที่ศึกษาอาการบาดเจ็บ
ของกระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานเปลและพนักงานบริการหอผู้ป่วยใน พบว่าพนักงานเปลและพนักงานบริการ
หอผู้ ป่ ว ยในต้ องยกเคลื่ อนย้ ายผู้ ป่ ว ยอยู่ เ ป็ นประจา ถ้ายกเคลื่ อนย้ายผู้ ป่ว ยด้ว ยท่า ทางผิ ด หลั ก การยศาสตร์
อาจส่งผลทาให้เกิดอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อได้ บริเวณตาแหน่งที่ปวดมากสุด คือ ข้อศอก มือ ไหล่
หลังส่วนบน ข้อเท้า/เท้า/เข่าและข้อมือ
โรงพยาบาลกระบี่เคยได้รับรายงานว่ามีพนักงานเปลได้รับบาดเจ็บจากการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จนถึงขั้น
หยุดงาน ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของปัญหาสุขภาพโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานเปล จึงได้ศึกษา
สมรรถภาพทางกาย และการเกิด อาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานเปลในโรงพยาบาลกระบี่
จากปัจจัยต่างๆทาให้เกิดอาการบาดเจ็บ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาลดปัญหาการเกิดอาการบาดเจ็บของกระดูก
และกล้ามเนื้อต่อไป
กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
โทร. 075-626700 ต่อ 1043, 1057

2

คลังความรูโ้ รงพยาบาลกระบี่
KBH Knowledge Center

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความชุกอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายของพนักงานเปล
โรงพยาบาลกระบี่
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นพนักงานเปลโรงพยาบาลกระบี่ ทั้งหมด 26 คน เนื่องจากพนักงานกลุ่ม
นี้มีปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหลายปัจจั ย และมีการรายงานว่ามีบาดเจ็บของกระดูก
และกล้ามเนื้อ จนถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
- แบบสัมภาษณ์ท่าทางการทางานและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างของคนงาน
แผนกจ่ายกลาง ซักฟอก โภชนาการ และซ่อมบารุง ของสุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านแรงเหยียดขา ความอ่อนตัว และแรงบีบมือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ผู้วิจัยสัมภาษณ์พนักงานเปลโรงพยาบาลกระบี่ในช่วงเวลาว่างตามแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูล
ด้านงานที่ทา ข้อมูลเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายไดแก ความถี่ (frequency) และ รอยละ (percentage)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาความชุกอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพ
ทางกายของพนักงานเปลโรงพยาบาลกระบี่ จานวนทั้งหมด 26 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์จานวน 26 ชุดและมีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านแรงเหยียดขา ความอ่อนตัว และแรงบีบมือจานวน 22 คนดังข้อมูลต่อไปนี้
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1.ข้อมูลทั่วไป
พนักงานเปลโรงพยาบาลกระบี่ เป็นเพศชายทั้งหมดจานวน 26 คน โดยมีอายุระหว่าง 20-29 ปี และ
30-39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.8 และระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามากสุดคิดเป็น ร้อยละ 61.5
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปพนักงานเปล (N=26)
ข้อมูลทั่วไปพนักงานเปล
เพศ
ชาย
อายุ (ปี)
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส.
ปริญญาตรี

จานวน (คน)

ร้อยละ

26

100

8
8
6
4

30.8
30.8
23.1
15.4

6
16
2
2

23.1
61.5
7.7
7.7

2. ข้อมูลด้านสุขภาพ
สุขภาพพนักงานพบว่าส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวจานวน 16 คน(ร้อยละ 61.5) ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายและ
สูบบุหรี่มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรามากกว่าคนดื่มสุรา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2ข้อมูลด้านสุขภาพพนักงานเปล
ข้อมูลด้านสุขภาพ
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
การออกกาลังกาย
ไม่ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย

จานวน (คน)

ร้อยละ

10
16

38.5
61.5

15
11

57.7
42.3
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ตารางที่ 2ข้อมูลด้านสุขภาพพนักงานเปล(ต่อ)
ข้อมูลด้านสุขภาพ
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
สูบ
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
การดื่มสุรา
ไม่ดื่ม
ดื่ม

จานวน (คน)

ร้อยละ

9
14
3

34.6
53.8
11.5

21
5

80.8
19.2

3. ข้อมูลด้านงานที่ทา
พนักงานส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ที่ 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่ทางานวันละ 8 ชั่วโมง จานวน1-5
วัน/สัปดาห์มีการทางานล่วงเวลา 1-5 ชั่วโมงต่อวันและ 1-5 วัน/สัปดาห์ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3จานวนและร้อยละของข้อมูลจาแนกตามระยะเวลาทางานและชั่วโมงการทางานล่วงเวลา
ข้อมูล
จานวนปีของเวลาทางาน (N=26)
น้อยกว่า 1
1-5
6-10
11-15
15 ขึ้นไป
ระยะเวลาทางานชั่วโมง/วัน (N=24)
7
8
8-18
วันทางาน/สัปดาห์ (N=24)
1-5
6-10
การทางานล่วงเวลา (N=26)
ไม่มี
มี
จานวนชั่วโมงล่วงเวลา/วัน (N=15)
1-5
6-10
จานวนครั้ง/สัปดาห์ (N=15)
1-5
6-10

จานวน (คน)

ร้อยละ

2
10
6
2
6

7.7
38.5
23.1
7.7
23.1

1
24
1

3.8
92.3
3.8

21
5

80.8
19.2

11
15

42.3
57.7

11
4

73.3
26.7

14
1

93.3
6.7
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ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ทา
จากการสัมภาษณ์พบว่าลักษณะงานที่มีการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ92.3 มีช่วงเวลาพัก
ระหว่างวันคิดเป็นร้อยละ 96.2ต้องดูแลผู้ป่วยจานวนมากในแต่ละวันและวัตถุที่จับถือในการทางานมีน้าหนักมาก/
ต้องออกแรงมากมีจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 80.8 ทางานในลักษณะที่ต้องเอื้อมหยิบของคิดเป็นร้อยละ 76.9
งานที่ต้องถือยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมากร้อยละ 73.1 และการทางานในท่าเดิมซ้าๆในระยะเวลา
มากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน,การเอียงหรือหมุนตัวผิดท่าทางและการทางานในขณะร่างกายปวดมีจานวนเท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ 53.8 ดังตารางที่ 4
ตารางที่4ร้อยละของลักษณะงานที่ทาของพนักงานเปลทั้งหมดกับพนักงานเปลที่มีอาการปวด
ลักษณะงานที่ทา
ทางานในท่าเดิมซ้าๆในระยะเวลามากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน
มีการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มีการเอียงหรือหมุนตัวผิดท่าทาง
ต้องดูแลผู้ป่วยจานวนมากในแต่ละวัน
ต้องถือยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมาก
มีช่วงเวลาพักระหว่างการทางาน
ตารางการทางาน(นานเกินไป,ไม่แน่นอน)
ทางานในขณะที่ร่างกายมีการบาดเจ็บ/ปวด
ทางานในลักษณะที่ต้องเอื้อมหยิบของ
ต้องใช้เครื่องมือที่สั่นสะเทือน
วัตถุที่จับถือในการทางานมีน้าหนักมาก/ต้องออกแรงมาก
วัตถุที่จับถือมีลักษณะลื่นจับถือยาก
พื้นที่ไม่เพียงพอทาให้การเคลื่อนไหวมีจากัด
มีการป้องกันไม่ดีพอ
มีการอบรมไม่เพียงพอ

พนักงานทั้งหมด(N=26)
จานวน
ร้อยละ
(คน)
53.8
14
92.3
24
53.8
14
80.8
21
73.1
19
96.2
25
57.7
15
53.8
14
76.9
20
23.1
6
80.8
21
34.6
9
57.7
15
30.8
8
5
19.2

พนักงานที่มีอาการปวด(N=14)
จานวน (คน)
ร้อยละ
9
3
12
14
12
14
9
12
13
6
13
8
13
8
5

64.3
21.4
85.7
100
85.7
100
64.3
85.7
92.8
42.8
92.8
57.1
92.8
57.1
35.7

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
จากการสัมภาษณ์อาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีจานวน 14 คน
และ 7 วันที่ผ่านมามีจานวน 18 คน สามารถนามาคานวณอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อได้ดังนี้

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
โทร. 075-626700 ต่อ 1043, 1057

6

คลังความรูโ้ รงพยาบาลกระบี่
KBH Knowledge Center

ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 6 เดือนที่ผ่านมา
= จานวนผู้ที่มีอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในช่วงเวลาที่ศึกษาX100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในช่วงเวลาที่ศึกษา
= 14/26X 100
= 53.8 %
ดังนั้นอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 6 เดือนที่ผ่านมาของพนักงาน
เปลของโรงพยาบาลกระบี่เท่ากับร้อยละ 53.8
ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 7 วันที่ผ่านมา
= จานวนผู้ที่มีอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในช่วงเวลาที่ศึกษาX100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในช่วงเวลาที่ศึกษา
= 18/26X 100
= 69.2 %
ดังนั้นอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 7 วันที่ผ่านมาของพนักงานเปล
ของโรงพยาบาลกระบี่เท่ากับร้อยละ 69.2
เมื่อจาแนกตาแหน่งของร่างกายที่มีอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในช่วง
6 เดือนที่ผ่านมาสูงสุดสามอันดับแรกดังนี้ คือ ข้อศอก ร้อยละ 88.5 สะโพกต้นขาและเข่าเท่ากันที่ร้อยละ 84.6
ไหล่และหลังส่วนบนเท่ากันที่ร้อยละ 76.9 ตามรูปที่ 1

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
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คอ 69.2 %
ไหล่ 76.9 %

หลังส่วนบน 76.9 %
ข้อศอก 88.5 %
หลังส่วนล่าง 65.4 %
มือ/ข้อมือ 70.1 %
สะโพก/ต้นขา 84.6 %
เข่า 84.6 %
เท้า/ข้อเท้า 53.8 %
รูปที่ 1 แสดงร้อยละของตาแหน่งที่มีอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เมื่อพิจารณาอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีผลรบกวนการทางานในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน
มา พบว่าความชุกของอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีผลรบกวนการทางานสูงสุดสามอันดับแรก
คือ มือและข้อมือ ร้อยละ 26.9 ไหล่และหลังส่วนล่างมีค่าเท่ากันที่ร้อยละ 23.1 เท้า/ข้อเท้า สะโพกและต้นขามีค่า
เท่ากันที่ร้อยละ 19.2 เมื่อพิจารณาแยกส่วนของร่างกายที่มีอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อพบว่าส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นทั้งสองข้างเท่าๆกัน(ตารางที่ 5)

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
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ตารางที่5จานวนและร้อยละจาแนกตามความชุกของอาการผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
ที่มีผลรบกวนการทางานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานเปล(N=26)
ตาแหน่งของร่างกายที่มีอาการผิดปกติ
คอ
ไหล่
ซ้าย
ขวา
ทั้งสองข้าง
หลังส่วนบน
ข้อศอก
มือและข้อมือ
ซ้าย
ขวา
ทั้งสองข้าง
หลังส่วนล่าง
สะโพกและต้นขา
ซ้าย
ขวา
ทั้งสองข้าง
เข่า
ซ้าย
ขวา
ทั้งสองข้าง
เท้าและข้อเท้า
ซ้าย
ขวา
ทั้งสองข้าง

จานวน (คน)
4
6
2
2
2
7
5
2
2
5
1
4
3
1
2
5
5

ร้อยละ
15.4
23.1
7.7
7.7
7.7
26.9
19.2
7.7
23.1
19.2
3.8
15.4
11.5
3.8
7.7
19.2
19.2

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
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เมื่อจาแนกตาแหน่งของร่างกายที่มีอ าการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
สูงสุดสามอันดับแรก คือ หลังส่วนล่างร้อยละ 23.1 ไหล่และเท้า/ข้อเท้ามีค่าเท่ากันที่ร้อยละ 15.4 คอและมือ/
ข้อมือมีค่าเท่ากันที่ร้อยละ 11.5 ดังรูปที่ 2
คอ 11.5 %

ไหล่ 15.4 %
หลังส่วนบน 7.7 %
ข้อศอก 0 %
หลังส่วนล่าง 23.1 %
มือ/ข้อมือ 11.5 %
สะโพก/ต้นขา 7.7%
เข่า 7.7 %
เท้า/ข้อเท้า 15.4 %
รูปที่ 2 แสดงร้อยละของตาแหน่งที่มีอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
จากรูปที่ 3 แผนภูมิแสดงความชุกของอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในส่วนต่างๆของ
ร่างกายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้ง 9 ส่วนของร่างกายมีความชุกของอาการสูงกว่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งความ
ชุกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านพบว่าเกิดขึ้นที่บริเวณข้อศอกมากที่สุด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีผลรบกวนการทางาน
สูงสุดเกิดที่บริเวณมือและข้อมือ ส่วนในช่วง 7 วันที่ผ่านมาพบว่าเกิดขึ้นที่บริเวณหลังส่วนล่างสูงสุด

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
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จานวน(คน)

ความชุกของอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

25
20
15
10
5
ตาแหน่งร่างกาย
0

6 เดือนที่ผ่านมา

6 เดือนที่ผ่านมามีผลรบกวนการทางาน

7 วันที่ผ่านมา

รูปที่ 3แผนภูมิแสดงความชุกของอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายในช่วง 6
เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมามีผลรบกวนการทางานและ 7 วันที่ผ่านมา
ตาแหน่งที่มีอาการปวดมากที่สุดของพนักงานเปลสามอันดับแรก คือ หลังส่วนล่าง ไหล่ และมือ/ข้อมือ
ร้อยละ 30,25 และ 15 ตามลาดับและพบว่าเคยมีอาการปวดจนถึงขั้น หยุดงานจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23
ความรุนแรงของอาการปวด พบว่ามีจานวน 6 คนไม่เคยมีอาการปวดใดๆเลยทั้งในช่วง 6 เดือนและ 7 วันที่ผ่านมา
ส่วนพนักงานเปลจานวน 20 คนพบว่ามีความรุนแรงของอาการปวดอยู่ใน Stage 1งานเบาๆไม่มีอาการ ปวดเมื่อ
ทางาน หายไปเมื่อพัก 1 คืน มีจานวนมากที่สุด จานวน 11 คน (ร้อยละ 42.3) รองลงมาคือ Stage 2งานเบาๆมี
อาการบ้าง ปวดเมื่อทางานพัก 1 คืนหายไม่หมด จานวน 7 คน (ร้อยละ 35) และ Stage 3แม้งานเบาๆก็มีอาการ
มาก ปวดตลอดเวลา พักแล้วไม่หาย จานวน 2 คน (ร้อยละ 10)
สาหรับการรักษาเบื้องต้นพบว่าใช้วิธีการพบแพทย์ปัจจุบันรักษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมา
คือไม่ทาอะไรเลย ร้อยละ 30.8 (ตารางที่ 6) ซึ่งจากการสัมภาษณ์พนักงานคิดว่าอาการบาดเจ็บเกิดจากการงานที่
ทาอยู่ร้อยละ 61.5

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
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ตารางที่6จานวนและร้อยละตาแหน่งที่มีอาการปวด ระดับความรุนแรงและวิธีการรักษาเบื้องต้นของพนักงานเปล
(N=20)
ข้อมูล
ตาแหน่งของร่างกายที่มีอาการผิดปกติ

ความรุนแรง

วิธีการรักษาเบื้องต้น

คอ
ไหล่
หลังส่วนบน
ข้อศอก
มือและข้อมือ
หลังส่วนล่าง
สะโพกและต้นขา
เข่า
เท้าและข้อเท้า
Stage 1: งานเบาๆไม่มีอาการ ปวดเมื่อ
ทางาน หายไปเมื่อพัก 1 คืน
Stage 2 : งานเบาๆมีอาการบ้าง ปวดเมื่อ
ทางานพัก 1 คืนหายไม่หมด
Stage 3: แม้งานเบาๆก็มีอาการมาก ปวด
ตลอดเวลา พักแล้วไม่หาย
พบแพทย์ปัจจุบัน
ไม่ทาอะไรเลย
ซื้อยาทานเอง
พบแพทย์แผนไทย

จานวน (คน)
2
5
1
3
6
1
1
1
11

ร้อยละ
10
25
5
15
30
5
5
5
42.3

7

35

2

10

9
8
6
3

34.6
30.8
23.1
11.5

5. ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พบว่าพนักงานเปลมีสมรรถภาพทางกายด้านแรงเหยียดขาจานวนมากที่สุดคือ อยู่ในระดับต่ามาก คิด
เป็นร้อยละ 70 สมรรถภาพทางกายด้านแรงบีบมือจานวนมากที่สุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 41 และ
สมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวจานวนมากที่สุดคือ ระดับดีมากและปานกลาง เท่ากันที่ร้อยละ 32
ตามลาดับ (ตารางที่ 7)

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
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ตารางที่7ความถี่และร้อยละของสมรรถภาพทางกาย
ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

แรงเหยียดขา(N=20)
จานวน
ร้อยละ
2
10
1
5
2
10
1
5
14
70

สมรรถภาพทางกาย
แรงบีบมือ(N=22)
จานวน
ร้อยละ
9
41
3
13
4
18
3
14
3
14

ความอ่อนตัว(N=22)
จานวน
ร้อยละ
7
32
0
0
7
32
3
13
5
23

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานเปล พบว่า 6
เดือนและ 7 วันที่ผ่านมามีค่าใกล้เคียงกันคือร้อยละ 53.8 และ 69.2 ตามลาดับ และพบว่า ตาแหน่งที่มีอาการปวด
มากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง ไหล่ และมือ/ข้อมือ ลักษณะงานที่พนักงานเปลมีอาการปวดที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การ
เอียงหรือหมุนตัวผิดท่าทาง ดูแลผู้ป่วยจานวนมากในแต่ละวัน ต้องถือยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมาก
ทางานในลักษณะที่ต้องเอื้อมหยิบของ วัตถุที่จับถือในการทางานมีน้าหนักมาก/ต้องออกแรงมาก พื้นที่ไม่เพียงพอ
ทาให้การเคลื่อนไหวมีจากัดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาวัลย์ นะกูลวงศ์ และคณะ ที่พนักงานเวรเปลและ
พนักงานบริการหอผู้ป่วยในต้องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่เป็นประจา ถ้ายกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยท่าทางผิดหลัก
การยศาสตร์ อาจส่งผลทาให้เกิดอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อได้ บริเวณตาแหน่งที่ปวดคือ ข้อศอก มือ
ไหล่ หลังส่วนบน ข้อเท้า/เท้า/เข่าและข้อมือ และการศึกษาของ ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย ที่พบว่า อาการปวดหลังจะ
เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ามาทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าทางาน และลักษณะท่าทางการทางาน
ของบุคคลที่ต้องปฏิบัติ ระหว่างผู้ที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง พบว่า ลักษณะท่าทางการทางานมีความสัมพันธ์กับ
อาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัย สาคัญ ความรุนแรงของอาการปวดส่วนใหญ่อ ยู่ใน Stage 1 คืองานเบาๆไม่มี
อาการ ปวดเมื่อทางาน หายไปเมื่อพัก 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 42.3และพบว่าเคยมีพนักงานที่มีอาการปวดจนถึงขั้น
หยุดงานคิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งการรักษาเบื้องต้น ส่วนใหญ่จะใช้การพบแพทย์ปัจจุบันรักษา และไม่ทาอะไรเลย
ปล่อยให้หายเอง
ผลสมรรถภาพทางกายด้านแรงเหยียดขาของพนักงานเปลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ามาก คิดเป็นร้อยละ 70
ซึ่งตรงข้ามกับสมรรถภาพทางกายด้านแรงบีบมือ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 41 และสมรรถภาพ
ทางกายด้านความอ่อนตัว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากและปานกลาง เท่ากันที่ร้อยละ 32 ซึ่งวิเคราะห์จากลักษณะ
ท่าทางการทางานที่ต้องนั่งและยืน แล้วไม่ได้มีการออกกาลังกาย ทาให้กล้ามเนื้อขาบริเวณต้นขาทั้งสองข้าง ซึง่ เป็น
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เพื่อการเคลื่อนไหว (ศิริราชฟิตเนตเซ็นเตอร์ ;2555) มีความแข็งแรงน้อย ทาให้สมรรถภาพทาง
กายด้านแรงเหยียดขาอยู่ในระดับต่า
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ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.ควรมีการจัดอบรมการยศาสตร์ให้ความรู้เรื่องลักษณะท่าทางการยกผู้ป่วย วิธีการป้องกันอาการปวดทางระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อจากการทางาน
2.การให้สุขศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการประเมินความเสี่ยงในการทางานที่เหมาะสม เช่นวิธี RULA (Rapid Upper Limp Assessment)
ในแผนกที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อใช้ในการวางแผนช่วยลดและหาแนวทางป้องกันอาการบาดเจ็บของกระดู กและ
กล้ามเนื้อในอนาคต
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