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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อของผูช้ ่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก จานวน 234 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและแบบสังเกต ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานโดยมาตรฐานนอร์ดิค ปั จจัยเสี่ยงด้านบุคคล ปัจจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ สอบถามกิจกรรม
การปฏิบตั ิงาน และปัจจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยดจากงานโดย (Thai JCQ) มีค่าความเชื่อมัน่ 0.87, 0.83 ตามลาดับ และแบบสังเกต
ปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ (REBA) สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ไคสแควร์
ผลการวิจยั พบ ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อในช่วง 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมา
เท่ากับร้อยละ 81.2 และร้อยละ 79.1 ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามส่วนของร่ างกาย พบกลุ่มตัวอย่างในช่วง 7 วัน และ 12 เดือนมี
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อเหมือนกัน คือ บริ เวณหลังส่วนล่างมากที่สุด ร้อยละ 60.30 และร้อยละ 60.70
รองลงมา ได้แก่ บริ เวณหลังส่วนบน ร้อยละ 58.50 และร้อยละ 58.10 และบริ เวณน่องร้อยละ 49.10 และร้อยละ 44.90 ตามลาดับ
และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อในช่วง 7 วัน และ 12 เดือนที่ผา่ นมา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ ปั จจัยเสี่ยงด้านบุคคล คือ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย และการออกกาลังกาย
ปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ คือ การยกหรื อพยุงผูป้ ่ วยบนเตียง การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงไปรถเข็นนัง่ / นอน และการเปลี่ยน
ท่า/ จัดท่าผูป้ ่ วยบนเตียง และปัจจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยดจากงาน คือ การควบคุมหรื ออานาจตัดสินใจในงาน ข้อเรี ยกร้องจาก
งานด้านจิตใจ ข้อเรี ยกร้องจากงานทางกาย การสนับสนุนทางสังคม ความมัน่ คง และสิ่ งคุกคามสุขภาพในการทางาน ผลการ
ศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้ าระวังปัจจัยเสี่ ยงและป้ องกันปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อในผูช้ ่วยพยาบาล และทีมบุคลากรทางสุขภาพต่อไป
คาสาคัญ: ปัจจัยเสี่ยง/กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ ามเนื้อ/ ผู้ช่วยพยาบาล
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine relationship between risk factors of musculoskeletal disorders in
practical nurse, private hospital, Eastern region. The sample consisted of 234 practical nurses, selected by Simple random
sampling. The research instrument were adapted standardized nordic questionnaire measurement of musculoskeletal disorders,
personal factors, ergonomics risk factors measure the working tasks, psychosocial risk factors were assessed by thai version
job content questionnaire, ergonomics risk factors using the REBA form for observing working posture. The reliability was
done by Cronbach,s Alpha .The coefficient of ergonomics risk factors, psychosocial risk factors were 0.87 and 0.83,
respectively. The data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviations and Chi -square.
The findings revealed that the prevalence of musculoskeletal disorders during the 7 days and 12 month period were
81.20 % and 79.10 % respectively. Classified according to the body part for musculoskeletal disorders during the 7 days and 12
month period, it was found that lower back 60.30 % and 60.10 %, upper back 58.10 % and 58.10 % and calf 49.10 % and
44.90 %, respectively. Factors that were associated with musculoskeletal disorders during the 7 days and 12 month period,
statistically significant at 95 % confidence level. Including personal risk factors (age, body mass index and exercise),
ergonomics risk factors (lifting patient in bed, transferring patient from bed to wheelchair / bed changing posture and
repositioning patient in bed), and psychosocial risk factors (job control or decision latitude, psychological job demand,
psychological demand, social support, Job security and hazard at work). Results of this study can be used as baseline data for
surveillance of risk factors and protective factors of musculoskeletal disorders in practical nurses and the health personnel
Keywords :risk factors/ musculoskeletal disorders / practical nurses

1. บทนา
ปั จจุบนั จานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การในโรงพยาบาลมี
มากขึ้นความต้องการการดูแลช่วยเหลือในโรงพยาบาลเพิ่ม
ขึ้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจึง
จาเป็ น ต้องมีบุคลากรที่สามารถในการดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ซึ่งก็คือ ผูช้ ่วยพยาบาล กิจกรรมการปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ของ
ผูช้ ่วยพยาบาลจะเน้นการช่วยเหลือด้านการทากิจวัตรประจา
วันต่าง ๆ และจากลักษณะการทางานของผูช้ ่วยพยาบาลที่
ต้องทางานภายใต้การกากับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ แรง
กดดันของผูป้ ่ วยและญาติจากความคาดหวังต่อการได้รับ
บริ การที่ปัจจุบนั มีแนวโน้มที่สูงขึ้น และเป็ นงานที่ทา
ต่อเนื่อง ต้องมีการยก การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย หรื อสิ่ งของอยู่
เป็ นประจาร่ วมกับการยืนหรื อเดินเป็ นเวลา นาน ๆ และการ
ใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการทางาน [1] อาจทาให้ผชู ้ ่วย

พยาบาลเกิดความเครี ยดเสี่ ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อได้สูงกว่าพยาบาลวิชาชีพ
[2]
ในปี พ.ศ.2555 พบว่ามีจานวนผูช้ ่วยพยาบาล 24,836คน[3]
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าผูช้ ่วยพยาบาลเป็ นอีกสาขา
อาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญในทีมสุขภาพความสัมพันธ์
ท่าทางการทางานและสภาพ แวดล้อมคุณลักษณะของผูช้ ่วย
พยาบาล ความเครี ยดจากการทางานกับกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ มีการศึกษาและรายงานที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง โดยคุณลักษณะของพนักงานเป็ น
เงื่อนไขที่จะลดประสิ ทธิภาพในการทางานหรื อป้ องกัน
ตนเอง[4] ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมยิง่ ระยะเวลายาว
นาน ส่งผลต่อกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อโดยตรง [5] ความเครี ยดจากการทางานเพิ่มการ
กระตุน้ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อและลดความสามารถใน
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การฟื้ นฟูทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ[6] ทั้ง 3 ปั จจัยมี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ผูช้ ่วยพยาบาลเป็ นอาชีพที่เกิดกลุม่ อาการผิดปกติ
ดังกล่าวสูง คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ซึ่งมากเป็ นอันดับหนึ่งของ
แรงงานในสหรัฐอเมริ กา[7] และเป็ นปั ญหาสุขภาพที่พบมาก
ในผูช้ ่วยพยาบาล[8] สาหรับในประเทศไทยโรคจากการ
ทางานเกี่ยวกับกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อจากการสารวจอาชีพพยาบาลจัดเป็ นหนึ่งในอาชีพ
ที่มีความเสี่ ยงต่อการปวดหลังสูงถึงร้อยละ 89.20[9] จากการ
ศึกษาที่ผา่ นมาผูช้ ่วยพยาบาล พบความชุกของอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อร้อยละ 89.1 และร้อยละ
49.60[10] ในประเทศแคนาดาและนอร์เวย์ พบร้อยละ 35.00
และร้อยละ 88.80[8 11] และจากการสารวจนาร่ อง โดยการ
สัมภาษณ์บุคลากรทางการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ. 2555
จานวน 250 คน พบว่าผูช้ ่วยพยาบาลมากกว่าร้อยละ 50 มี
การเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
การวิจยั ที่ผา่ นมาในประเทศไทยส่วนใหญ่ศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพ หรื อมีการศึกษารวมกันทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูช้ ่วย
พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาการ
บาดเจ็บที่หลัง และเป็ นการประเมินการรับรู ้ท่าทางการ
ทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน การวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปั จจัยเสี่ ยง
ของกลุ่มอาการผิดปกติของระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
ของผูช้ ่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก
เพื่อจะสามารถระบุปัญหากลุ่มอาการผิดปกติของระบบ
โครงร่ างและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่ างกาย ในการประเมิน
ปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ใช้วธิ ีการสังเกต โดยแบบ
ประเมินปัจจัยเสี่ ยงทางการยศาสตร์ตามแบบRapid Entire
Body Assessment (REBA)[12] เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
เที่ยงตรงเป็ นประโยชน์และแนวทางในการป้ องกัน ควบคุม
และเฝ้ าระวังการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ าง
และกล้ามเนื้อในผูช้ ่วยพยาบาล ทาให้ผชู ้ ่วยพยาบาลสามารถ
แบ่งเบาภาระของพยาบาลวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลผูร้ ับ
บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผรู ้ ับบริ การ
ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพจากทีมการพยาบาล

2. วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ (Correlational
descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือผูช้ ่วยพยาบาลจานวน 234 คนได้มาด้วยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยกาหนดคุณ
สมบัติ คือ ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย มีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป และไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุที่ส่งผลหรื อมีพยาธิสภาพต่อ
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้แบบสอบถามและการสังเกต เครื่ องมือวิจยั แบ่ง 2 ชุด
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่ างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานในช่วง 7 วัน
และ12 เดือนที่ผา่ นมาซึ่งผูว้ จิ ยั ปรับปรุ งมาจากแบบสัมภาษณ์
มาตรฐานนอร์ดิค (Standardized Nordic Questionnaire[SNQ])
ของคูรินกาและคณะ[13] ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคล ปัจจัยเสี่ ยงด้าน
การยศาสตร์สอบถามกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน และปัจจัยเสี่ ยง
ด้านความเครี ยดจากงาน โดยใช้แบบมาตรฐานวัดความเครี ยด
(Job Content Questionnaire)[14] และแบบสังเกตประเมินปั จจัย
เสี่ ยงท่าทางการปฏิบตั ิงาน (REBA)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่ องมือโดยผู ้
เชี่ยวชาญ 5 ท่านและมีการทดสอบความเที่ยง (reliability)ของ
เครื่ องมือในผูช้ ่วยพยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ง
นี้จานวน 30 คนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) ในส่วนปั จจัยเสี่ ยงด้าน
การยศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยพยาบาล
มีค่าเท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครี ยดจาก
งานมีค่าเท่ากับ 0.83
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เริ่ มเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสังเกตประเมิน
ปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ระว่างวันที่15กุมภาพันธ์2557 ถึง
วันที่ 31มีนาคม 2557โดยขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างก่อนสอบถามและงานวิจยั นี้ได้รับความ

4
เห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้สถิติ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติ Chi-squared นาเสนอค่าความสัมพันธ์ดว้ ย
Odds ratio (OR) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

CI=1.26-6.08) และ (OR = 5.90, 95% CI = 2.01-17.31) ค่า
ดัชนีมวลกาย (OR = 3.51, 95% CI = 1.32-9.36) และ (OR =
7.75, 95% CI = 1.81-33.28) และการออกกาลังกาย (OR =
0.13, 95% CI = 0.06-0.26) และ (OR = 0.07, 95% CI =
0.03-0.16) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ปั จจัยเสี่ ยงด้ านบุคคลและความสัมพันธ์ กับMSDs
ปัจจัยเสี่ ยง

3. ผลการวิจยั
ข้ อมูลด้ านกลุ่มอาการ MSDs
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี MSDs ในช่วง 7 วัน
และ 12 เดือนที่ผา่ นมาเท่ากับ ร้อยละ 81.20 และร้อยละ
84.60 ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามส่วนของร่ างกาย พบกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วง 7 วัน และ 12 เดือนที่ผา่ นมา มี MSDs คือ
บริ เวณหลังส่วนล่างมากที่สุด ร้อยละ 60.3 และร้อยละ 70.10
รองลงมา คือ บริ เวณหลังส่วนบน ร้อยละ 58.50 และร้อยละ
66.70 และบริ เวณน่องร้อยละ 49.10 และร้อยละ 54.30
ตามลาดับ ความถี่ของการเกิด MSDs พบ 2-3 เดือน/ ครั้ง
ร้อยละ 36.36 ระยะเวลาการเกิด MSDs เกิดขึ้นนานเป็ นวัน
ร้อยละ 40.90 ความรุ นแรงการเกิด MSDs พบน้อยที่สุด
(ไม่ตอ้ งหยุดพัก ทางานต่อไปได้) ร้อยละ 33.33 วิธีการรักษา
เมื่อเกิด MSDs คือ ไม่ทาอะไรปล่อยให้หายเอง ร้อยละ 52.30
และการเกิด MSDs ส่วนมากรบกวนการทางานจนต้องการ
เปลี่ยนงานหรื อย้ายหน่วยงาน ร้อยละ 86.36 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าการเกิด MSDs ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานที่
ทาปั จจุบนั ร้อยละ 97.98
ปัจจัยเสี่ยงด้ านบุคคลและความสัมพันธ์ กบั MSDs
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 97.00 อายุ
เฉลี่ย 28.41 ปี (S.D.=6.97 ปี ) มีช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 55.10
ค่าดัชนีมวลกายเริ่ มอ้วน (25.00-29.90 kg/ m2) ร้อยละ 14.10
รองลงมาค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน (23.00-24.90 kg/m2)
ร้อยละ 12.40 และไม่ออกกาลังกาย ร้อยละ 69.70 พบว่า
ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั การเกิด MSDs ใน
ช่วง 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% คือ อายุ (OR=2.77, 95%

MSDs ในช่วง 7 วัน

ทดสอบนัยสาคัญ

ไม่มี

มี

ทางสถิติ

< 30 ปี

35 (24.00)

111 (76.00)

2 = 6.79

≥ 30 ปี

9 (10.20)

79 (89.80)

OR = 2.77 *

< 23 kg/m2

39 (22.90)

131 (77.10)

2 = 6.97

≥ 23 kg/m2

5 (7.80)

59 (92.20)

OR = 3.51 *

ไม่ใช่

14 (8.60)

149 (91.40)

2 = 36.71

ใช่

30 (42.30)

41 (57.70)

OR = 0.13 *

อายุ (ปี )

ดัชนีมวลกาย

ออกกาลังกาย

ปัจจัยเสี่ ยง

MSDs ในช่วง 12 เดือน

ทดสอบนัยสาคัญ

ไม่มี

มี

ทางสถิติ

< 30 ปี

32 (21.90)

114 (78.10)

2 = 12.72

≥ 30 ปี

4 (4.50)

84 (95.50)

OR = 5.90 *

< 23 kg/m2

34 (20.00)

136 (80.00)

2 = 10.17

≥ 23 kg/m2

2 (3.10)

62 (96.90)

OR = 7.75 *

ไม่ใช่

7 (4.30)

156 (95.70)

2 = 50.76

ใช่

29 (40.80)

42 (59.20)

OR = 0.07 *

อายุ (ปี )

ดัชนีมวลกาย

ออกกาลังกาย

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

5
ปัจจัยเสี่ยงด้ านการยศาสตร์ และความสัมพันธ์ กบั MSDs
กิจกรรมการปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยพยาบาล พบว่าค่า
เฉลี่ยกิจกรรมการปฏิบตั ิงานโดยรวมของผูช้ ่วยพยาบาล
ทั้งหมดเท่ากับ3.61(S.D.=0.60) เมื่อพิจารณากิจกรรมเสี่ ยง
ในการปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยพยาบาลใน 3 กิจกรรม ได้แก่
การยกหรื อพยุงผูป้ ่ วยบนเตียง การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียง
ไปรถเข็นนัง่ / นอน และการเปลี่ยนท่า/ จัดท่าผูป้ ่ วยบนเตียง
พบว่า การยกหรื อพยุงผูป้ ่ วยบนเตียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
(S.D=0.78) การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงไปรถเข็นนัง่ /นอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73(S.D.=0.79) และการเปลี่ยนท่า/จัดท่า
ผูป้ ่ วยบนเตียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82(S.D.=0.98) ซึ่งในการ
ปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยพยาบาลทั้ง 3 กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเป็ น
อันดับที่ 3 อันดับที่ 6 และอันดับที่ 5
ผลการประเมินท่าทางการปฏิบตั ิงานโดยใช้แบบ
ประเมิน REBA ทาการสังเกตการเคลื่อนไหวส่วนของ
ร่ างกาย น้ าหนักที่ยก/ ออกแรง ความเหมาะสมของที่จบั และ
ลักษณะกิจกรรมของงาน แสดงระดับความเสี่ ยงจากท่าทาง
การทางานโดยใช้คะแนนรวมจากการประเมิน REBA ใน
การปฏิบตั ิงาน 3 กิจกรรม พบว่า ระดับความเสี่ ยงของท่าทาง
การปฏิบตั ิงานที่พบมากที่สุด คือ ระดับความเสี่ ยงสูงที่
จาเป็ นต้องดาเนินการปรับปรุ งเร็ว ๆ นี้ ร้อยละ 58.98
รองลงมาคือ ระดับความเสี่ ยงปานกลางที่จาเป็ นต้องดาเนิน
การปรับปรุ งร้อยละ 36.75 เมื่อพิจารณาความเสี่ ยงในแต่ละ
กิจกรรม พบว่า กิจกรรมการปฏิบตั ิงานที่มีระดับความเสี่ ยง
ท่าทางการปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงสูง คือ
การเปลี่ยนท่า/จัดท่าผูป้ ่ วยบนเตียงร้อยละ 61.54 รองลงมา
คือ การยกหรื อพยุงผูป้ ่ วยบนเตียง ร้อยละ 60.30 และการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงไปรถเข็นนัง่ /นอน ร้อยละ 54.70
ตามลาดับ ปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั
กับการเกิด MSDsในช่วง 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ กิจกรรม
การยกหรื อพยุงผูป้ ่ วยบนเตียง (OR=3.15, 95% CI =1.61
-6.19) และ (OR=4.04, 95% CI = 1.93-8.42) กิจกรรมการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงไปรถเข็นนัง่ / นอน (OR = 2.92,
95% CI=1.48-5.73) และ (OR=3.66, 95% CI = 1.73-7.76)

และกิจกรรมการเปลี่ยนท่า/จัดท่าผูป้ ่ วยบนเตียง (OR=6.34,
95% CI=3.11-12.94) และ (OR=7.30, 95% CI=3.30-16.17)
ตามลาดับ
ตารางที่2 ปั จจัยเสี่ ยงด้ านการยศาสตร์ และความสัมพันธ์
กับ MSDs
ปัจจัยเสี่ ยง

MSDsในช่วง 7 วัน

ทดสอบนัยสาคัญ

ไม่มี

มี

ทางสถิติ

เสี่ ยงต่า

23 (31.90)

49 (68.10)

2 = 11.76

เสี่ ยงสูง

21 (13.00)

141 (87.00)

OR = 3.15 *

เสี่ ยงต่า

27 (28.70)

67 (71.30)

2 = 10.13

เสี่ ยงสูง

17 (11.00)

123 (89.00)

OR = 2.92 *

เสี่ ยงต่า

48 (61.50)

30 (38.50)

2 = 20.61

เสี่ ยงสูง

142 (91.00) 14 (9.00)

OR= 6.34 *

MSDsในช่วง 12 วัน

ทดสอบนัยสาคัญ

การยกพยุง

เคลื่อนย้าย

การเปลี่ยนท่า

ปัจจัยเสี่ ยง

ไม่มี

มี

ทางสถิติ

เสี่ ยงต่า

21 (29.20)

51 (70.80)

2 = 15.18

เสี่ ยงสูง

15 (9.30)

147 (90.70)

OR = 4.04 *

เสี่ ยงต่า

24 (28.80)

70 (71.20)

2 = 12.43

เสี่ ยงสูง

12 (11.90)

128 (88.10)

OR = 3.66 *

เสี่ ยงต่า

26 (33.30)

52 (66.70)

2 = 28.96

เสี่ ยงสูง

10 (6.40)

146 (93.60)

OR= 7.30 *

การยกพยุง

เคลื่อนย้าย

การเปลี่ยนท่า

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ปัจจัยเสี่ยงด้ านความเครียดจากการทางานและความสัมพันธ์
กับ MSDs
ปั จจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยด พบว่า องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่คะแนนอยูใ่ นระดับต่า ได้แก่ การสนับสนุนทาง

6
สังคม การควบคุมหรื ออานาจตัดสิ นใจในงาน ข้อเรี ยกร้อง
จากงานด้านจิตใจ ความมัน่ คง และสิ่ งคุกคามสุขภาพในการ
ทางานเท่ากับ ร้อยละ74.80, 73.90, 72.20, 68.40 และ 65.40
ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับสูง คือ
ข้อเรี ยกร้องทางกาย ร้อยละ 57.70 เมื่อจาแนกประเภทงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็ นงานเฉื่ อยมากที่สุดร้อยละ 57.70
ปั จจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยดจากงาน มีความสัมพันธ์กบั การ
เกิด MSDsในช่วง 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมาอย่างมีนยั
สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ การควบคุม
หรื ออานาจตัดสิ นใจในงาน (OR=2.58, 95% CI=1.03-6.45)
และ (OR=3.23, 95% CI=1.09-9.56) ข้อเรี ยกร้องจากงาน
ด้านจิตใจ (OR=3.60, 95% CI=1.35-9.59) และ (OR=7.93,
95% CI=1.84-34.06) ข้อเรี ยกร้องจากงานทางกาย (OR=2.60,
95% CI=1.33-5.11) และ (OR=2.84, 95% CI=1.36-5.94)
การสนับสนุนทางสังคม (OR=0.40, 95% CI=0.20-0.80)
และ (OR=0.40, 95% CI=0.19-0.84) ความมัน่ คง (OR=0.38,
95% CI=0.19-0.74) และ (OR=0.39, 95% CI=0.19-0.81)
และสิ่ งคุกคามสุขภาพในการทางาน (OR=2.37, 95% CI =
1.07-5.22) และ (OR=3.86, 95% CI=1.44-10.36)ตามลาดับ

ปัจจัยเสี่ ยง

MSDsในช่วง 7 วัน

ทดสอบนัยสาคัญ

ไม่มี

มี

ทางสถิติ

เสี่ ยงต่า

26 (14.90)

149 (85.10)

2 = 7.07

เสี่ ยงสูง

18 (30.50)

41 (69.50)

OR = 0.40 *

เสี่ ยงต่า

22 (13.80)

138 (86.20)

2 = 8.46

เสี่ ยงสูง

22 (29.70)

52 (70.30)

OR = 0.38 *

เสี่ ยงต่า

35 (22.90)

118 (77.10)

2 = 4.80

เสี่ ยงสูง

9 (11.10)

72 (88.90)

OR = 2.37 *

การสนับสนุน

ความมัน่ คง

สิ่ งคุกคาม

ปัจจัยเสี่ ยง

MSDsในช่วง 12 เดือน

ทดสอบนัยสาคัญ

ไม่มี

มี

ทางสถิติ

เสี่ ยงต่า

32 (18.50)

141 (81.50)

2 = 4.94

เสี่ ยงสูง

4 (6.60)

57 (93.40)

OR = 3.23 *

เสี่ ยงต่า

34 (20.10)

135 (79.90)

2 = 10.47

เสี่ ยงสูง

2 (3.10)

63 (96.90)

OR = 7.93 *

เสี่ ยงต่า

23 (23.20)

76 (76.80)

2 = 8.12

เสี่ ยงสูง

13 (9.60)

122 (90.40)

OR= 2.84 *

เสี่ ยงต่า

21 (12.00)

154 (88.00)

2 = 6.11

เสี่ ยงสูง

15 (25.40)

44 (74.60)

OR = 0.40 *

เสี่ ยงต่า

18 (11.30)

142 (88.70)

2 = 6.64

เสี่ ยงสูง

18 (24.30)

56 (75.70)

OR = 0.39 *

เสี่ ยงต่า

31(20.30)

122 (79.70)

2 = 8.08

เสี่ ยงสูง

5 (6.20)

76 (93.80)

OR = 3.86 *

ควบคุมงาน

เรี ยกร้องจิตใจ

เรี ยกร้องกาย

ตารางที่3 ปั จจัยเสี่ ยงด้ านความเครี ยดจากการทางานและ
ความสัมพันธ์ กับMSDs
ปัจจัยเสี่ ยง

MSDsในช่วง 7 วัน
ไม่มี

มี

ทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิติ

ควบคุมงาน
เสี่ ยงต่า

38 (22.00)

135 (78.00)

2 = 4.35

เสี่ ยงสูง

6 (9.80)

55 (90.20)

OR = 2.58 *

เรี ยกร้องจิตใจ
เสี่ ยงต่า

39 (23.10)

130 (74.40)

2 = 7.28

เสี่ ยงสูง

5 (7.70)

60 (92.30)

OR = 3.60 *

เรี ยกร้องกาย
เสี่ ยงต่า

27 (27.30)

72 (72.70)

2 = 8.06

เสี่ ยงสูง

17 (12.60)

118 (87.40)

OR= 2.60 *

การสนับสนุน

ความมัน่ คง

สิ่ งคุกคาม

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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4. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิด
MSDs ในช่วง 7 วันและ 12 เดือนที่ผา่ นมาเท่ากับร้อยละ
81.20 และร้อยละ 84.60 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์พบว่า
ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั การเกิด MSDs
ในช่วง 7 วันและ 12 เดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ได้แก่ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย และไม่การ
ออกกาลังกาย ซึ่งปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคลเป็ นเงื่อนไขที่จะลด
ประสิ ทธิภาพในการทางานหรื อป้ องกันตนเองจากปั จจัย
เสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดกลุ่ม MSDs[14] โดยพบว่าอายุมากกว่า
หรื อเท่ากับ 30 ปี มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อเป็ น 2.77 และ 5.90 เท่าของ
ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ตามลาดับ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทา
ให้ความหนาแน่นของมวลกระดูก และกาลังของกระดูกใน
การทนต่อแรงจะลดลง กระดูกเปราะบางขึ้นและความแข็ง
แรงยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อจึงลดลง สอดคล้องกับการศึกษา
ปั ญหาการปวดหลังในพยาบาลประเทศกรี ซ พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กบั การบาดเจ็บที่หลัง โดยช่วงอายุที่มีมาก
ที่สุด 31-40 ปี ร้อยละ 43.3[15] และอาการปวดหลังส่วนล่าง
มากในอายุ 25-50 ปี [16] ค่า BMI มากกว่าหรื อเท่ากับ 23 kg/
m2 มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดกลุ่ม MSDs เป็ น 3.51 และ 7.75
เท่าของผูท้ ี่มีค่า BMI น้อยกว่า 23 kg/m2ตามลาดับ กล่าวคือ
BMI เป็ นการประมาณปริ มาณไขมันในร่ างกายถ้าพบใน
สัดส่วนที่ไม่เหมาะสม จะมีบทบาทร่ วมในพยาธิกาเนิด
MSDs เนื่องจากปริ มาณไขมันที่มากจะขัดขวางการทางาน
ของเอ็น กระดูก และเพิ่มแรงกดต่อเส้นประสาทมีเดียน[17]
และรู ปร่ างที่อว้ นจะทาให้จุดศูนย์ถ่วงเลื่อนมาทางด้านหน้า
มากกว่าจุดปกติหลังจะพยายามออกแรงต้านเพื่อให้เกิดความ
สมดุลจึงต้องทางานหนักอยูต่ ลอดเวลาทาให้มีโอกาสอ่อน
แรง ปวดเมื่อยได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาผูช้ ่วยพยาบาล
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีคา่ BMI มากกว่าหรื อเท่ากับ
30 kg/ m2 พบอัตราความชุกของการเกิด MSDs ในบริ เวณ
หลังส่วนล่างสูงร้อยละ 40 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
บุคคลากรที่มี BMI เพิ่มขึ้น[18] และการศึกษาในต่างประเทศ

พบว่า ผูท้ ี่มีน้ าหนักมาก อ้วนจะเสี่ ยงต่อการแตกหักของข้อ
เท้า ปวดหลัง ปวดเข่าและปวดคอโดยผูท้ ี่มีค่า BMI สูงมี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่ม MSDs อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [19]
และพบว่าการออกกาลังกายทาให้การเกิด MSDs ในช่วง 7
วัน และ12 เดือนที่ผา่ นมาลดลงเป็ น 0.13 และ 0.07 เท่าของ
ผูท้ ี่ไม่ออกกาลังกาย การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทาให้
กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่าง ๆ มีความแข็งแรงสามารถ
ยืดและหดตัวได้ดีข้ นึ ช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนเลือด จะเห็นว่าการออกกาลัง
กายจะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง
อย่างได้ผล[20] ปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ท่าทางการปฏิบตั ิงานพบว่า มีระดับความเสี่ ยงสูงที่จาเป็ น
ต้องปรับปรุ งเร็ ว ๆ นี้มากที่สุด เนื่องจากต้องมีการยก/รับ
น้ าหนักมากกว่า 10 kg ร้อยละ 82.76 ร่ วมกับความเหมาะสม
ของที่จบั พอใช้ ร้อยละ 90.17 มีการก้ม/บิด/เอี้ยวลาตัว 20-60
องศา ร้อยละ 47.44 และ มากกว่า60 องศา ร้อยละ 35.61 มี
การยก/กาง/เอื้อมของแขนส่วนบนและการกระดก/บิด/หมุน
ข้อมือขณะทางาน ซึ่ งเป็ นท่าทางการปฏิบตั ิงานที่ไม่
เหมาะสมทาให้เสี่ ยงต่อการเกิด MSDs และลักษณะการทา
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ต้องยกเคลื่อนย้าย หรื อเปลี่ยนท่า
ผูป้ ่ วยด้วยท่าทางฝื นธรรมชาติ เช่น การเอื้อมข้ามเตียงเพื่อยก
ผูป้ ่ วย ขณะยกมีการบิดเอี้ยวตัว มีการก้มโค้งตัวไปยก การ
พยุงผูป้ ่ วยจากด้านหลังโดยมีการกางข้อศอก ไหล่ เพื่อช่วย
ในการเดินและยกเคลื่อนย้ายสิ่ ง ของในท่าที่ไม่เหมาะสม
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงการเกิดMSDs ได้ [21] สอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผา่ นมาพบว่าการออกแรงมากกว่า 6 กิโลกรัม โดยเฉพาะ
บริ เวณมือและข้อมือทาให้มีความตึงในกล้ามเนื้อและเอ็น
มาก ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรื ออักเสบได้ง่าย และการออก
แรงในการกาหรื อยกสิ่ งของจะสัมพันธ์กบั การเกิดการ
บาดเจ็บสะสมเรื้ อรัง[22] และมีรายงานระบุวา่ ลักษณะงานที่
หนัก งานแบกหามต้องยกสิ่ งของที่มีน้ าหนักเกินกว่า 11 kg
ทุกวันเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง[23] และพบ
ว่าปั จจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยดจากงานมีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดMSDsในช่วง 7 วันและ 12 เดือน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยพบว่าการควบคุมหรื อ
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อานาจตัดสิ นใจในงานที่ระดับสูง มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิด
MSDs เป็ น 2.58 และ 3.23 เท่าของการควบคุมหรื ออานาจ
ตัดสิ นใจในงานที่ระดับต่า ตามลาดับ ลักษณะการทางาน
ของผูช้ ่วยพยาบาล เช่น การขาดการควบคุมชัว่ โมงการ
ทางาน ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการทางานที่แน่นอนเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความเครี ยดจากการทางานได้ [13 24]
โดยพบผูช้ ่วยพยาบาลที่มีการควบคุมหรื ออานาจตัดสิ นใจใน
งานที่ระดับสูงส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 49.18
ทาให้ผทู ้ ี่มีการควบคุมหรื ออานาจตัดสิ นใจในงานที่ระดับสูง
เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อและ
ลักษณะการทางานของผูช้ ่วยพยาบาลต้องทางานภายใต้การ
ควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลให้เกิดความเครี ยดซึ่ง
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิด MSDs ข้อเรี ยกร้องจาก
งานด้านจิตใจที่ระดับสูงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดMSDs เป็ น
60 และ 7.93เท่า ของข้อเรี ยกร้องจากงานด้านจิตใจที่ระดับ
ต่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศจีน พบว่า ความ
กดดันด้านจิตใจที่สูง มีความสัมพันธ์กบั การเกิดMSDs [25]
ข้อเรี ยกร้องจากงานทางกายที่ระดับสูงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการ
เกิดMSDs เป็ น 2.60 และ 2.84 เท่าของข้อเรี ยกร้องจากงาน
ทางกายที่ระดับต่า ตามลาดับ จากการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พบว่า การทางานเป็ นเวรหรื อเป็ นกะทาให้เกิด
MSDs บริ เวณคอ ไหล่ และหลัง ร้อยละ 20 ร้อยละ 17 และ
ร้อยละ 29 ตามลาดับ และการศึกษาพยาบาลในประเทศจีน
และเดนมาร์ก พบว่า การทางานแบบเดิมซ้ า ๆ ส่งผลให้เกิด
MSDs[6 26 27] ส่วนการสนับสนุนทางสังคมที่ระดับสูงมี
โอกาสเสี่ ยงการเกิดMSDs ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 0.40
เท่าของการสนับสนุนทางสังคมที่ระดับต่า กล่าวว่า การช่วย
เหลือและการสนับสนุนที่บุคคลได้รับจากเพื่อนร่ วมงาน
หัวหน้างาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นตัวลดความรู ้สึกกดดัน
จากงาน การสนับสนุนทางสังคมมีความ สัมพันธ์กบั ความ
เครี ยดและการเจ็บป่ วยได้ [23 28] ความมัน่ คงที่ระดับสูง มี
โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิด MSDs ลดลงเป็ น 0.39 และ 0.38 เท่า
ของการความมัน่ คงที่ระดับต่า กล่าวว่า ความปลอดภัยของ
ผูช้ ่วยพยาบาลในการที่จะรักษางานของตนเอง รวมถึง
โอกาสในการพัฒนาตาแหน่งหน้าที่การงานในระยะเวลาที่

เหมาะสมสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผชู ้ ่วยพยาบาล[29]
โดยพบว่าบุคลากรที่ลาออกเป็ นอัตราที่มีความมัน่ คงใน
อาชีพน้อย ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่และด้านการปรับ
เปลี่ยนตาแหน่ง ร่ วมกับลักษณะงานหนักและไม่จูงใจทาให้
เกิดความเครี ยด และส่งผลให้เกิด MSDs ขึ้นในการทางาน
และจากการวิจยั นี้พบว่า ประเภทงานของกลุ่มผูช้ ่วยพยาบาล
เป็ นงานเฉื่ อยมากที่สุดร้อยละ 57.70 รองลงมาคือ งานสบาย
ร้อยละ 15.80 และงานเครี ยดร้อยละ 15.00 ตามลาดับ ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของคาราเสคที่อธิบายไว้วา่ งานของ
ผูช้ ่วยพยาบาลเป็ นงานความเครี ยดสูง ซึ่งน่าจะเกิดจาก
ลักษณะการดูแลผูป้ ่ วยจะทางานเป็ นทีมสหสาขาวิชาชีพ
และลักษณะการทางานของผูช้ ่วยพยาบาลต้องทางานภายใต้
การควบคุม ดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และประสบการณ์การ
ทางานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นอ้ ยกว่า 5 ปี ทาให้มีความ
มัน่ ใจ เข้าใจในการทางานน้อย ขาดการแสดงความคิดเห็น
หรื อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน โอกาสพัฒนาในงานมี
น้อยและมีการปฏิบตั ิงานเดิม ๆ จึงทาให้ประเภทงานของ
ผูช้ ่วยพยาบาลในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่พบเป็ นงานเฉื่ อย
มากที่สุด โดยพบว่า ความเฉื่ อยชา ทาให้ขาดความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ รู ้สึกจาเจ รู ้สึกเบื่อหน่าย ขาดการพัฒนา และการ
ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทาให้เกิดความเครี ยดจากการ
ทางานส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างตามมา
5. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงอัตราความชุก และ
ปั จจัยเสี่ ยงของการเกิด MSDs ของผูช้ ่วยพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก และสามารถนาไปใช้
ดังนี้
1. พยาบาลอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลควรใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการแนะนาหรื อให้ความรู ้สาหรับผูช้ ่วย
พยาบาลและจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นการยศาสตร์ให้ถูกต้อง
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด MSDs
2. พยาบาลอาชีวอนามัย หัวหน้าพยาบาลนาไป ใช้ใน
การเฝ้ าระวังคัดกรองกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ าง
และกล้ามเนื้อ ควรเน้นการดูแลผูช้ ่วยพยาบาลที่มีอายุมาก
ค่า BMI มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ออกกาลังกาย
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รวมทั้งการดูแลจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิด
ความเครี ยดจากการทางาน เช่น เพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคม
ทาให้ผชู ้ ่วยพยาบาลรู ้สึกมีความมัน่ คง เพื่อช่วยลดหรื อ
ป้ องกันสาเหตุการเกิด MSDs เป็ นต้น
3. ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลหรื อหัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
ควรจัดโปรแกรมให้ความรู ้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยงการเกิดMSDs
และสร้างความตระหนักในการป้ องปั จจัยเสี่ ยงของ MSDs
เช่น สาธิตท่าทางในการทางานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะท่าทาง
ในการยกเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยและการจัดพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย
รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่ องทุ่นแรงในการยกเคลื่อนย้าย
อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
4. ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลควรจัดโครงการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันและควบคุมการเกิด MSDs และมีทีมดูแลค้นหา
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงการเกิด MSDs ตั้งแต่ในระยะแรก โดย
จัดให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
5. กลุ่มตัวอย่างควรให้ความสาคัญเกี่ยวปั จจัยเสี่ ยงและ
ป้ องกันปัจจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ร่ วมด้วย เช่น ควรมีการควบคุมค่า
BMI ให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ มีการออกกาลังกายต่อเนื่อง และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ตามที่ได้รับ
การอบรมอย่างต่อเนื่อง
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