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บทคัดย่ อ
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราเป็ น
ปั ญหาทางสาธรณสุขที่สาคัญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง สูญเสี ยรายได้ สูญเสี ยเวลา
ในการรักษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดการสูญเสี ยแก่ประเทศเป็ นอย่างมากการศึกษาเชิงพรรณนาหา
ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความชุกของกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์
ส่วนบนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคลและปัจจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานกับกลุ่มอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราที่ปฏิบตั ิงานในทุกขั้นตอนของการกรี ด
ยางพาราอาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราชจานวน 209 รายได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling )
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2557เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ปัจจัยเสี่ ยง
ส่วนบุคคล การรับรู ้การสัมผัสปัจจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางาน ซึ่งค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับเท่ากับ 0.90 2) แบบ
สังเกตเพื่อประเมินปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานซ้ าซากของรยางค์ส่วนบน (Assessment of repetitive Task of Upper
limbs [ART tool)3)แบบสัมภาษณ์กลุ่มกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อโดยมาตรฐานนอร์ดิควิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่าอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในช่วง7
วันและ12 เดือนที่ผา่ นมาเท่ากับ ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 38.80ตามลาดับ โดยพบอาการผิดปกติที่ไหล่ร้อยละ50.60 และร้อย
ละ 42.20 ตามลาดับคอร้อยละ 53.90 และร้อยละ40. 70 ตามลาดับมือร้อยละ27.00 และร้อยละ 19.80 ตามลาดับแขนส่วนบน
ร้อยละ 27.00 และร้อยละ 18.50 ตามลาดับการรับรู ้การสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานอยูใ่ นระดับสูงร้อยละ 49.80
โดยแยกเป็ นรายด้านดังนี้ การเคลื่อนไหวซ้ าๆ และความถี่ ท่าทางการทางานไม่เหมาะสม การออกแรง อยูใ่ นระดับความเสี่ ยง
สูงร้อยละ 51.20, 51.10 และ 54.10 ตามลาดับ ระดับความเสี่ ยงจากแบบสังเกตท่าทางการทางานตามขั้นตอนการทางาน พบว่า
อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงสูงร้อยละ 92.00 ปัจจัยเสี่ ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน
ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคล คือ เพศ อายุ และที่มี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุการทางาน ความเครี ยด ปัจจัยเสี่ ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครง
ร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%อายุ อายุการ
ทางาน และที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ ความเครี ยด ผลของการศึกษาครั้งนี้ จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่
สาคัญที่เป็ นประโยชน์ นามาใช้เป็ นแนวทางสาหรับพยาบาลอาชีวอนามัย รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการวางแผนด้านการ
ป้ องกัน เฝ้ าระวัง และการแก้ปัญหากลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในอาชีพกรี ด
ยางพาราได้
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ABSTRACT
The purpose ofthis study was to examine the relationship between risk factors of musculoskeletal disorder in
rubber tappers. The samples consisted of 209 rubber tappers, selected by cluster random sampling technique. The research
instrument were interview form which divided into 3 parts: personal risk factor, Instrument for measure musculoskeletal
disorder was Standard Nordic questionnaire, perception of ergonomics risk factors, Instrument for observe ergonomics risk
factors was Assessment of repetitive Task ofUpper limbs [ART tool). The data were analyzes by Frequency, Percentage,
Mean, Standard deviation, and Chi-square.
The findings revealed that the prevalence of musculoskeletal disorders during 7 days and 12 months were
42.60 % and 38.80% respectively.Classified according to the body part of musculoskeletal disorders during 7 days and 12
months period. It was found that shoulder 50.60 % and42.20 %, neck53.90 %and 40. 70%, hand 27.00%and19.80%Upper
arm 27.00 % and 18.50 %respectively.Factors thatassociated with of musculoskeletal disorders during 7 days statistically
significant at 95% confidence level. Including personal risk factor( sex, age ) but not statistically significant at 95%
confidence level were duration of employment,stress. Factors thatassociated with of musculoskeletal disorders during 12
month preiod statistically significant at 95% confidence level. Including personal risk factor( age, duration of employment )
but not statistically significant at 95% confidence level were sex, strees.Result of this study can be used for occupational
health nurse and other health personnel in planning to prevent , doing surveillance and solve the problem of
musculoskeletal disorders for Rubber Tapper Workers
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ศึกษาไม่ครอบคลุมทั้ง ปัจจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางาน
ความผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคลที่ร่วมก่อ ให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทาง
(Musculoskeletal disorders: MSDs) เป็ นกลุ่มอาการที่ก่อให้
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนและการศึกษา
เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อ ระดับความเสี่ ยงของการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
เส้นประสาทและเนื้อเยือ่ อ่อนอื่นๆโดยมีอาการสาคัญคือมี
กล้ามเนื้อและโครงร่ างของรยางค์ส่วนบนในอาชีพกรี ด
อาการปวดส่วนต่างๆของร่ างกายโดยเฉพาะบริ เวณข้อต่อ
ยางพารายังมีนอ้ ย จึงทา การศึกษาระดับความเสี่ ยงในอาชีพ
สาหรับระดับความรุ นแรงของโรคมีต้ งั แต่ระดับความรุ นแรง กรี ดยางพาราโดยการใช้เครื่ องมือการประเมินปั จจัยเสี่ ยงด้าน
น้อยซึ่งแค่เพียงสร้างความราคาญจนถึงระดับความรุ นแรงมาก ลักษณะงานที่เหมาะสมกับกิจกรรมการทางานสามารถระบุ
เข้าขั้นพิการ1อุบตั ิการณ์ของการเจ็บป่ วยจากปั ญหาของระบบ ประเภทของปั จจัยเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยงในแต่ละลักษณะงาน
โครงร่ างและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทางานมีแนวโน้มสูงขึ้น และลาดับความสาคัญในแต่ละปัจจัยเสี่ ยงจากเหตุผลดังกล่าว
ทัว่ โลก2จากรายงานการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยคุกคามสุขภาพจาก ข้างต้นจึงทาศึกษาครอบคลุมปัจจัยเสี่ ยงทั้ง 2 ด้านได้แก่ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมใน เสี่ ยงด้านบุคคลปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานที่ร่วม
ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลียพบว่าการทางาน ก่อให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
ของผูป้ ระกอบอาชีพดังกล่าวมีการสัมผัสกับปั จจัยด้านการย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สาคัญที่เป็ นประโยชน์และแนวทางในการ
ศาสตร์กล่าวคือมีท่าทางการทางานไม่เหมาะสมร้อยละ 69
ดาเนินการป้ องกัน ควบคุมและเฝ้ าระวังการเกิดกลุ่มอาการ
ท่าทางการทางานซ้ า ๆ เดิมและความถี่ร้อยละ 62 และการยก ผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์บนในผู ้
ของหนักร้อยละ 37 ผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราเป็ นอาชีพที่ ประกอบอาชีพกรี ดยางพาราต่อไป
พบกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของ
วิธีดาเนินการวิจยั
รยางค์ส่วนบนสูง เช่น จากการศึกษาในอาชีพกรี ดยางพาราใน รู ปแบบการวิจยั
ประเทศมาเลเซียพบว่า อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบพรรณนาเชิงหา
กล้ามเนื้ออวัยวะที่พบคือไหล่ร้อยละ 53.5 คอร้อยละ 48.8
ความสัมพันธ์ (descriptive correlational research)
ข้อมือและมือร้อยละ 48.84กระบวนการกรี ดยาง เป็ นลักษณะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การทางานที่ตอ้ งทาซ้ า ๆ เดิมและความถี่ได้แก่ การกรี ดยาง
ประชากรคือผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราที่
เป็ นงานที่มีจานวนและการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระยะเวลา จานวน 209 ราย สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random
หนึ่งซึ่งปฏิบตั ิซ้ า ๆ เหมือนเดิมเพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์ของ
Sampling)โดยกาหนดคุณสมบัติ คือ ผูป้ ระกอบอาชีพอายุ 18
งาน เช่น ท่าทางในการกรี ดยางพาราที่ตอ้ งกรี ดยาง และ
ปี ขึ้นไป มีระยะเวลาทางานกรี ดยางพาราตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
กระตุกข้อมือสั้น ๆ ซ้ า ๆระยะเวลาทางานในการกรี ดยาง 4
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ชัว่ โมง 5ต้องก้มหลังหรื อก้มศีรษะซ้ า ๆ ร้อยละ 88.1
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
เคลื่อนไหวข้อมือซ้ า ๆ ร้อยละ 84.16ปั จจัยที่มีผลต่อระดับการ
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
ออกแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนบน ได้แก่ ท่าทางการทางาน โครงสร้างกระดูก 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมาซึ่งผูว้ จิ ยั
ที่ไม่เหมาะสมทาให้ความพยายามของกล้ามเนื้อในการออก
ปรับปรุ งมาจากแบบสัมภาษณ์มาตรฐานนอร์ดิค
แรงเพิ่มขึ้น ขนาดและน้ าหนักของวัตถุ ความเร็ วของการ
(Standardized Nordic Questionnaire [SNQ]) ของคูรินกาและ
เคลื่อนไหว และการควบคุมเครื่ องมือ7การศึกษาที่ผา่ นมา
คณะ8แบบสังเกต ปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานซ้ า ๆ เดิม
1. บทนา
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และความถี่ของรยางค์ส่วนบน (Assessment of repetitive
Task of Upper limbs [ART tool)9การรับรู ้การสัมผัสปั จจัย
เสี่ ยงด้านลักษณะงานข้อมูลทัว่ ไปและปัจจัยเสี่ ยงด้านบุคคล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่ องมือโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่ านและมี การทดสอบความเที่ ยง (reliability)
ของเครื่ อ งมื อในผูป้ ระกอบอาชี พ กรี ด ยาพาราที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้จานวน 20 คนในส่ วนแบบสัมภาษณ์
การรับรู ้การสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานซึ่ งมีค่า
ดัชนี ความตรงตามเนื้ อหา (content validity index [CVI])
เท่ากับ 0.94แบบสอบถามความเครี ยดค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอน
บาค เท่ากับ0.85
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และและแบบสังเกต
เพื่อประเมินปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการงานระหว่างวันที่ 5
มีนาคม 2557ถึงวันที่ 5 เมษายน2557 โดยขอความร่ วมมือใน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับ กลุ่ม ตัว อย่า งก่ อนสัม ภาษณ์ แ ละ
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ด าเนิ นการวิ จั ย จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมมหาวิทยาลัยบูรพา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และ
ใช้สถิติวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี่
ร้ อยละค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสู ง สุ ด ค่าต่ าสุ ด
ส าหรั บ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ด้ว ยสถิ ติ
Chi-squared นาเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วย Odds ratio
(OR) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ผลการวิจยั
ข้ อมูลด้ านกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ ามเนือ้ ของรยางค์ ส่วนบน
ผลการวิจยั พบว่าอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิด
ปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนใน
ช่วง 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมาเท่ากับ ร้อยละ 42.60 และ
ร้อยละ 38.80ตามลาดับ โดยพบอาการผิดปกติที่ไหล่ร้อยละ
50.60 และร้อยละ 42.20 ตามลาดับ คอร้อยละ 53.90 และ
ร้อยละ 40. 70 ตามลาดับ มือร้อยละ 27.00 และร้อยละ 19.80

ตามลาดับ และแขนส่วนบนร้อยละ 27.00 และร้อยละ 18.50
ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยเสี่ยงด้ านบุคคลกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ ามเนือ้ ของรยางค์ ส่วนบน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้อยละ 56.50 และเพศ
หญิงร้อยละ 43.50 อายุเฉลี่ย 42.62 ปี อายุการทางานเฉลี่ย
16.90 ปี จานวนชัว่ โมงการทางานเฉลี่ย 9.18 ชัว่ โมง กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครี ยดน้อยร้อยละ52.60ปั จจัยเสี่ ยง
ของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
ของรยางค์ส่วนบนในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ ปั จจัยเสี่ ยงด้าน
บุคคล คือ เพศ (OR = 1.78, 95% CI =1.022-3.110)
อายุ(OR = 1.95 , 95% CI = 1.089 -3.519)ปั จจัยที่ไม่มี
นัยสาคัญกับกลุ่มอาการได้แก่ อายุการทางาน (OR = 0.765,
95% CI = 0.441-1.325) ความเครี ยด (OR = 0.828, 95% CI
= 0.379-1.809)ดังตารางที่ 1
ปัจจัยเสี่ ยง

MSDs 7 day

ทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิติ

มี

ไม่มี

ชาย

43(36.40)

75 (63.60)

2 = 4.183

หญิง

46(50.50)

45 (49.50)

OR=1.783

อายุ (ปี )

25 (32.50)

52 (67.50)

2 = 5.103

< 40 ปี

64 (48.50) 68 (51.50)

OR=1.958

< 15 ปี

46 (46.00)

54 (54.00)

≥ 15 ปี

43(39.40)

66 (60.60)

2 = 0.915
OR=0.765

เพศ

≥ 40 ปี
อายุการ
ทางาน (ปี )

ความเครี ยด
ไม่มี

77 (43.30) 101(56.7)

2 = 0.223

มี

12(38.70)

OR=0.828

19 (61.30)

และในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา ปัจจัยเสี่ ยงด้านบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่อายุ(OR = 3.322, 95% CI =
1.756-6.284)อายุการทางาน (OR = 2.052, 95% CI =
1.161-3.627)และปั จจัยที่ไม่มีนยั สาคัญ ได้แก่ เพศ (OR =
1.736, 95% CI = 9.89-3.049)ความเครี ยด (OR = 1.591,
95% CI = 0.739-3.427 )ดังตารางที่ 2
ปัจจัยเสี่ ยง

MSDs 12 MO
ไม่มี

ทดสอบ
มี

นัยสาคัญทาง
สถิติ

เพศ
ชาย

79 (69.90)

39 (33.10)

2 = 3.716

หญิง

49 (53.80)

42 (46.20)

OR=1.736

< 40 ปี

60 (77.90)

17 (22.10)

2 = 14.287

≥ 40 ปี

68 (55.50)

64 (48.50)

OR=3.322

ทางาน (ปี )

70 (70.00)

30 (30.00)

< 15 ปี

58 (53.20)

51 (46.80)

อายุ (ปี )

อายุการ

≥ 15 ปี

2 = 6.193
OR=2.052

ความเครี ยด

ขึ้นเหนือศีรษะร้อยละ56.50 และการออกแรงพบว่า มีระดับ
ความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 54.10พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
การออกแรงบีบหรื อกามือจับสิ่ งของขณะทางานที่ระดับความ
เสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 83.70และพบว่าการยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีมี
การยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไปมี
ระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 35.90น้ าหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัม
แต่ไม่ถึง 10 กิโลกรัมมีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 83.30
และการออกแรงทางานโดยปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางาน
ที่มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ าง
และกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่
ท่าทางการทางานไม่เหมาะสมซึ่งมีระดับความเสี่ ยงสูง(OR =
1.947, 95% CI = 1.104-3.433) การออกแรง (OR = 1. 0.488,
95% CI = 0.27-0.85) และปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานที่
มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติได้แก่ การทางานที่
ซ้ า ๆ เดิมและความถี่(OR = 1.331, 95% CI = 0.761-2.327)
จานวนชัว่ โมงในการทางาน (OR = 1.131, 95% CI =
0.643-1.989)ดังตาราง
ปัจจัยเสี่ ยง

ไม่มี

112(62.90)

66 (37.10)

2 = 1.422

มี

16 (51.60)

15 (48.40)

OR=1.591

MSDs 12 MO
ไม่มี

ทดสอบ
มี

นัยสาคัญทาง
สถิติ

ชัว่ โมงการ

ปัจจัยเสี่ยงด้ านลักษณะการทางานกับกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ ามเนือ้ ของรยางค์ ส่วนบน
การรับรู ้การสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงรายด้านพบว่า การ
เคลื่อนไหวซ้ า ๆและความถี่มีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ
51. 20 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวซ้ า ๆและ
ความถี่ของไหล่มีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 58.40 รองลง
มาการเคลื่อนไหวขึ้นลงของแขนส่วนล่างร้อยละ 56.00
ท่าทางในการทางานไม่เหมาะสมมีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อย
ละ 51.70 พบว่า การก้มลาตัวและบิดหรื อเอี้ยวลาตัวมีระดับ
ความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 60.30รองลงมาและการหมุนของ
ศีรษะหรื อเอียงคอไปด้านข้างร้อยละ 59.80 และการยกแขน

ทางานต่อวัน
≤8 ชัว่ โมง

56(62.90)

33(37.10)

2 = 0.184

>8 ชัว่ โมง

72(60.00)

48 (40.00)

OR=1.131

ซ้ า ๆ เดิมและ

66 (64.70)

36 (35.30)

2 = 1.006

เสี่ ยงต่า

62 (57.90)

45 (42.10)

OR=1.331

เสี่ ยงต่า

70 (69.30)

31 (30.70)

2 = 5.353

เสี่ ยงสูง

58 (53.70)

50 (41.90)

OR=1.947

การทางานที่

เสี่ ยงสูง
ท่าทางการ
ทางานไม่
เหมาะสม
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อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์
ส่วนบนคิดเป็ นอัตราความชุกร้อยละ 38.80ซึ่งพบอัตราความ
นัยสาคัญทาง
ไม่มี
มี
ชุกที่แตกต่างจากการศึกษาที่ผา่ นมา เช่นการศึกษาของ รุ ้ง
สถิติ
กานต์พลายแก้ว(2554) พบอัตราความชุกของกลุ่มอาการ
การออกแรง
ผิดปกติของโครงร่ างและกล้ามเนื้อในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
เสี่ ยงต่า
50 (52.10) 46 (47.90) 2 = 6.27
เท่ากับร้อยละ 87.66 เมื่อมาพิจารณาแยกตามอวัยวะพบที่
เสี่ ยงสูง
78 (69.00) 35 (31.00) OR=0.488
ไหล่ร้อยละ 47.23 และการศึกษาของ Asyraf, Rosnah,
&Zulkiflle( 2007) พบว่าความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติ
ปัจจัยเสี่ยงด้ านลักษณะการทางานจากแบบสังเกต
การกรี ดยางพาราประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การกรี ดยาง การ ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อในอาชีพกรี ดยางพาราใน
ประเทศมาเลเซียพบว่า อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ าง
เก็บน้ ายาง และการทายางแผ่น เมื่อประเมินปัจจัยเสี่ ยงด้าน
ลักษณะการทางาน โดยแบบประเมินปัจจัยเสี่ ยงด้านลักษณะ และกล้ามเนื้อพบที่อวัยวะไหล่ร้อยละ 53.50 คอร้อยละ
48.80 ข้อมือและมือร้อยละ 48.80และการศึกษาของShan
การทางานซ้ า ๆ เดิมและความถี่ของรยางค์ส่วนบน
Chow Li (2012) ศึกษาความชุกของอาการปวดคอในเพศชาย
(Assessment of repetitive Task of Upper limbs [ART tool)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดในทุกขั้นตอนพบว่า มีระดับ ในอาชีพกรี ดยางพาราในประเทศมาเลเซียพบอาการผิดปกติ
ความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 92.00 และระดับความเสี่ ยงปานกลาง ที่ คอ ร้อยละ 59.90 ปวดไหล่ร้อยละ 54.90 ปวดข้อมือร้อย
ละ 30.10ซึ่ง สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า อาการ
ร้อยละ 8.00 เมื่อพิจารณาปั จจัยเสี่ยงด้านลักษณะการทางาน
ผิดปกติบริ เวณไหล่ร้อยละ 43.20 รองลงมาบริ เวณคอร้อยละ
ตามขั้นตอนการทางานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขั้นตอนการ
กรี ดยางกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อย 40.70 และข้อมือร้อยละ 19.80 ซึ่ งสามารถอธิบายได้วา่ จาก
การศึกษาครั้งนี้มีอตั ราความชุกต่ากว่าเพราะอาจเป็ นไปได้
ละ 96.00การเก็บน้ ายางพารามีความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 80.00
ว่าใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาที่ผา่ น
การกรองน้ ายางพารามีความเสี่ ยงปานกลางถึงร้อยละ 50.00
มามีการศึกษาทั้งร่ างการแต่การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษา
การการนวดยางพารามีความเสี่ ยงปานกลางถึงร้อยละ 70.00
เฉพาะรยางค์ส่วนบนดังนั้น จึงอาจทาให้อตั ราความชุกของ
การรี ดแผ่นยางพาราแผ่นมีความเสี่ ยงปานกลางถึงร้อยละ
98.00 ส่วนในขั้นตอนการตากยางแผ่นมีความเสี่ ยงปานกลาง กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของ
รยางค์ส่วนบนต่ากว่าการศึกษาที่ผา่ นมา
ถึงร้อยละ 100.00 และปั จจัยทางด้านจิตสังคมกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ พบว่างานที่ทา เป็ นงานที่ทาซ้ า ๆ เดิม และเป็ นงาน
ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ที่ตอ้ งการสมาธิในการทางาน
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์
ส่วนบนในผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราอย่างมีนยั สาคัญ
สรุปและอภิปรายผล
ในงานวิจยั เรื่ องนี้ไม่ได้นาผลกลุม่ อาการ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ อายุอายุการทางาน
ผลการศึกษาพบว่า อายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 40
ผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน
ปี มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
ของช่วง 7 วันที่ผา่ นมามาอภิปราย ใช้ผลเฉพาะของ 12
โครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน3.322เท่า ของผูท้ ี่
เดือนที่ผา่ นมาเพราะเป็ นการศึกษาการบาดเจ็บสะสม อัตรา
มีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี (OR = 3.322, 95% CI = 1.756-6.284)
ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
เนื่องจาก อายุเพิ่มขึ้นระบบการทางานหรื ออวัยวะ ส่วนต่างๆ
กล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน ประเมินกลุ่มอาการผิดปกติใน
ของร่ างกายจะมีการเสื่ อม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมากลุ่มตัวอย่างมีกลุ่ม
ลดน้อยลงโอกาสที่ร่างกายจะได้รับอันตรายหรื อบาดเจ็บ
ปัจจัยเสี่ ยง

MSDs 12 mo

ทดสอบ
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รุ นแรงย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย14 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของณรงค์ เบ็ญสอาด (2545) พบ ว่าอายุที่เพิ่มมาก
ขึ้นมีความสัมพันธ์กบั การเกิดกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่ างและกล้ามเนื้อในอาชีพกรี ดยางพารา (ณรงค์ เบ็ญ
สอาด, 2545) และจากการศึกษาในประเทศมาเลเซียในคน
กรี ดยางพาราพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั อาการปวดคอใน
อาชีพกรี ดยางพารา(Shan, Adon, Rahman, Hassan, &
Ismail, 2012)11
ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่มีอายุการทางานมากว่า
15 ปี มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน2.05 เท่าของผูท้ ี่มี
อายุการทางานน้อยกว่า 15 ปี (OR = 2.052, 95% CI =
1.161-3.627) โดยอายุการทางานสอดคล้องกับระยะเวลาการ
สัมผัสกับปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ซ่ ึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ก่อให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้าม
เนื้อของรยางค์บน และเป็ นเกณฑ์หลักในการประเมินการ
สัมผัสกับปั จจัยเสี่ ยง ซึ่งทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ลักษณะการสัมผัสกับ
ปั จจัยเสี่ ยง และกิจกรรมในการปฏิบตั ิงาน15การศึกษา
ทางการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการปวดทาง
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วน
สารกึ่งตัวนาในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า อายุการ
ทางานมีความสัมพันธ์กบั อาการปวดทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัว
นาในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (วิลาวัลย์ ชัยแก่น, 2549)ผลการศึกษาพบว่า เพศมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครง
ร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%(OR = 1.736, 95% CI =
9.89-3.049) เนื่องจาก เพศ เป็ นปัจจัยที่แสดงถึงความแตก
ต่างด้านร่ างกายและเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความ สามารถใน
การปฏิบตั ิงาน การรับรู ้และทัศนคติระหว่างเพศชายและ
หญิง ส่งผลให้มีการรับรู ้ความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน นาไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมความเสี่ ยงจากการประกอบอาชีพที่แตกต่าง
กัน จากการศึกษาของณรงค์ เบ็ญสอาด(2545)เรื่ องสภาพ
การทางานและความชุกของกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและ

กระดูกในผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดทาง
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อร้อยละ 59 .7
ความเครี ยด มีความสัมพันธ์กบั การเกิดกลุ่ม
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์
ส่วนบนอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
(OR = 1.591, 95% CI = 0.739-3.427 )และลักษณะการทางาน
ของผูก้ รี ดยางพาราลักษณะการทางานไม่ตอ้ งแข็งขันกับเวลา
คือผูก้ รี ดสามารถกาหนดเวลาในการกรี ดเองได้ และการ
ทางานไม่ตอ้ งแข็งขันกัน จากการศึกษาซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่
การศึกษาครั้งนี้ราคาอย่างพาราดี รายได้พอเพียงกับรายจ่าย
บางคนก็เหลือเก็บทาให้ความเครี ยดไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ และ
เป็ นไปได้วา่ แม้ลกั ษณะการทางานจะมีภาระงานที่สูงแต่ผกู ้ รี ด
ยางพารามีความสามารถในการควบคุมงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ52.60 มี
ความเครี ยดน้อย และรองลงมามีความเครี ยดปานกลางร้อยละ
32.50การศึกษาความเครี ยดในอาชีพกรี ดยางพาราของของ
ณรงค์ เบ็ญสอาด (2545)พบว่า ความเครี ยดจากรายได้ไม่พอใช้
จ่ายในอาชีพกรี ดยางพาราส่งผลต่อการเกิดอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
ปั จจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการทางานมี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% (OR = 1.586, 95% CI =
0.905-2.779) เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ ยงจากปั จจัยเสี่ ยง
ด้านลักษณะงานรายด้านกับกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน พบว่า ระดับ
ความเสี่ ยงรายด้านที่มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ในช่วง 12จาก
การศึกษาพบว่า ท่าทางการทางานไม่เหมาะสมระดับความ
เสี่ ยงสูงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน2.87เท่า
ของผูท้ ี่มีระดับความเสี่ ยงต่า(OR = 1.947, 95% CI =
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1.104-3.433)ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ รุ ้งกานต์ พลาย
แก้ว(2554) ระดับความเสี่ ยงของท่าทางการทางานของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 44.07 มีความเสี่ ยงที่สมั พันธ์กบั กลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อความสัมพันธ์
ระหว่างการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติบริ เวณคอและไหล่ เมื่อมี
การทางานที่ตอ้ งยกแขนเหนือศีรษะ มากกว่าปกติ 0-30
องศา และคงท่านั้นอยูเ่ ป็ นเวลา นาน เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Meksawi, Tangtrakulwanich and
Chongsuvivatwong (2012) พบว่า ท่าทางการทางานที่ไม่
เหมาะสมของรยางค์ส่วนบนของผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยาง
ได้แก่ การงอข้อมือ ข้อศอก และแขน ในขณะที่กม้ ลาตัวไป
ด้านหน้า หรื อเงยศีรษะขึ้นในการกรี ดยางหน้าสูง ความสูง
ของหน้ายางในการกรี ดยางพารา มีผลต่อการเกิดกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ ท่าทางการทางาน
มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาการผิดปกติของโครงร่ างและ
กล้ามเนื้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดรับกับ
แนวคิดทฤษฎีที่กล่าวว่าการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของโครง
ร่ างและกล้ามเนื้อแบบเรื้ อรังจะเริ่ มมีอาการเมื่อได้รับการ
บาดเจ็บสะสมในระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
ผลการศึกษาพบว่าการออกแรงมีระดับความเสี่ ยง
สูงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครง
ร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน0.488เท่า ของผูท้ ี่มีระดับ
ความเสี่ ยงต่า(OR = 0.488, 95% CI = 0.27-0.85)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออกแรงบีบหรื อกามือจับ
สิ่ งของขณะทางานที่ระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 83.70และ
พบว่าการยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัมแต่ไม่
ถึง 10 กิโลกรัมมีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 83.30 และ
การออกแรงทางานโดยมีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีหนักตั้งแต่
50 กิโลกรัมขึ้นไปมีระดับความเสี่ ยงสูงถึงร้อยละ 35.90 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอรอนงค์ เอี่ยมขา ( 2547) พบว่า
การออกแรงยกหรื อเคลื่อนย้ายของโดยใช้ท่าทางที่ไม่
เหมาะสมจะเพิ่มความเสี่ ยงใน ผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราที่
ต้องยกของหนักเป็ นประจาร้อยละ 76.2 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ยกของหนักด้วยแรงกายมากกว่า 20 กิโลกรัม มีโอกาสเกิด

กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ 5.5 เท่า
ของพนักงานชายที่ทางานในคณะแพทยศาสตร์ และ พีรพงษ์
จันทราเทพและสุนิสา ชายเกลี้ยง (2554) พบว่า ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั อาการปวดหลังส่วนล่างในพนักงานเก็บขน
มูลฝอยคือ การยกภาชนะบรรจุมลู ฝอยน้ าหนักมากกว่า 50
กิโลกรัม (OR = 2.39, 95% CI =1.05 – 5.41)
การทางานที่ซ้ า ๆ เดิมและความถี่ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพารา
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ที่ผา่ นมาอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%(OR = 1.331, 95% CI =
0.761-2.327)เช่น การศึกษาของ ของวิลาวัลย์ชยั แก่นและคณะ
( 2550) พบว่าการทางานที่ซ้ า ๆ เดิมและความถี่ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั กับการเกิดอาการผิดปกติของโครงร่ างและ
กล้ามเนื้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแต่เมื่อนาปัจจัยเสี่ ยงที่
สัมผัสมากกว่าหนึ่งด้านมารวมกันจะมีความสัมพันธ์เช่นการ
ทางานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมร่ วมกับท่าทางการทางาน
ซ้ าซากพบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ปั จจัยที่มีผลต่อระดับการทางานที่ซ้ า ๆ เดิมและความถี่ตอ้ ง
อาศัยท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมทาให้ความพยายามของ
กล้ามเนื้อในการออกแรงเพิ่มขึ้น ขนาดและน้ าหนักของวัตถุ
ความเร็ วของการเคลื่อนไหว และการควบคุมเครื่ องมือ (HSE,
2002) เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเมื่อทาการพิจารณาแยกปั จจัยเสี่ ยง
ออกมาเป็ นด้านไม่มีความสัมพันธ์กนั
จานวนชัว่ โมงในการทางาน ต่อวันไม่มี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพารา
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ที่ผา่ นมาอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (OR = 1.131, 95% CI =
0.643-1.989)ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานตั้งไว้ หมายความ
ว่า จานวนชัว่ โมงในการทางานที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเกิด
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของ
รยางค์ส่วนบนซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่ การศึกษาครั้งนี้ มีจานวน
ชัว่ โมงในการทางานเฉลี่ย 9.18 ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีแบบ
แผนการพักผ่อนไม่แน่นอน คือ กลุ่มตัวอย่างมีเวลาพัก
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ระหว่างขั้นตอนในการทางานได้ตลอดเวลา หรื อ ระยะเวลา
ในการทางานที่นานเป็ นสาเหตุโดยอ้อมมากกว่าสาเหตุ
โดยตรง และการทางานติดต่อกันเป็ นเวลานานทาให้เกิดการ
เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้ซ่ ึงสอดคล้องกับผลของ สุพฒั น์
หลายวัฒนไพศาล และคณะ ( 2547) ทาการศึกษาความชุกและ
ปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโรค CTS ในอุตสาหกกรมแกะสลัก
หิ น จังหวัดชลบุรี พบว่าจานวนชัว่ โมงในการทางานไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรค CTS(OR = 1.6, 95% CI =
0.8-3.3)
โดยสรุ ปการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่ าง
และกล้ามเนื้อในผูป้ ระกอบอาชีพกรี ดยางพาราสาเหตุสาคัญ
เนื่องจากลักษณะการทางานจะต้องเผชิญกับท่าทางการทางาน
ที่ไม่เหมาะสมและท่าทางการทางานซ้ าซากในการออกแรง
ทุกขั้นตอนการผลิตและพบว่าท่าทางการทางานมีความ
สัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดงั นั้นการปรับปรุ งลักษณะการ
ทางานรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้
เหมาะสมจึงจาเป็ นอย่างยิง่
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงอัตราความชุก
ของและปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน ผูว้ จิ ยั มี
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการป้ องกัน และ
แก้ไข ดังนี้
1. บุคคลากรในองค์การสวนยาง สามารถ
นาเสนอข้อค้นพบจากการศึกษา ไปใช้กาหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดอบรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ ยงด้านลักษณะการ
ทางาน แก่ ประกอบอาชีพกรี ดยางพารา โดยครอบคลุมใน
เรื่ อง)การทางานซ้ า ๆ เดิมและความถี่ 2) การออกแรง 3)
ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมของคอหลังแขนข้อมือและ
มือทั้งนี้เพื่อป้ องกันการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่ าง
และกล้ามเนื้อ
2. โรงพยาบาลใช้ผลการศึกษาในการพิจารณา
การจัดฝึ กอบรมการดูแลอาการผิดปกติของโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อด้วยตนเองแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพยางพาราโดยการให้

ความรู ้เกี่ยวกับการทางานซ้ า ๆ เดิมและความถี่ 2) การออก
แรง 3) ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมของคอหลังแขน
ข้อมือและมือการบริ หารร่ างกายอย่างถูกวิธีเพื่อลดการเกิด
กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่ างและกล้ามเนื้อ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบเฝ้ าระวังปั จจัยเสี่ ยงและคัดกรองกลุ่มอาการ
ผิดปกติของโครงร่ างและกล้ามเนื้อเพื่อ
3. แพทย์ พยาบาลอาชีวอนามัย ควรมีการคัด
กรองการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะเพศหญิง ผูท้ ี่มีอายุมาก อายุการทางานเป็ น
เวลานาน ซึ่งจะทาให้สามารถค้นหากลุ่มอาการผิดปกติของ
โครงร่ างและกล้ามเนื้อ ในระยะแรก นาไปสู่การป้ องกันโรค
และการรักษาอย่างเหมาะสม นาจากการศึกษาไปเป็ น
แนวทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุขภาพในรู ปแบบต่างๆ
เช่นการจัดทาแผ่นพับการรณรงค์การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
อันตรายจากการทางานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมแก่ผู ้
ประกอบอาชีพกรี ดยางพาราในพื้นที่เพื่อให้ผปู ้ ระกอบอาชีพ
กรี ดยางพาราตระหนักถึงอันตรายจากปั จจัยเสี่ ยงด้าน
ลักษณะงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานที่ถูก
หลักการยศาสตร์
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