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บทคัดย่อ
การเก็บขนมูลฝอยชุมชนเป็ นการเก็บรวบรวมมูลฝอยตามอาคารบ้านเรื อนและสถานประกอบด้วยแรงกาย เป็ นกิจกรรม
การทางานหนัก ได้แก่ การยกย้าย การยกเคลื่ อนย้าย การดึ งและการดันวัตถุ การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งวิเคราะห์แบบ
ภาคตัดขวางพนักงานเก็บขนมูลฝอย จานวน 382 คนที่เข้าร่ วมในการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูกโดยมาตรฐานนอร์ ดิคปั จจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยดโดยใช้
แบบมาตรฐานสอบวัดความเครี ยดจากงานในประชากรไทยและแบบสังเกตปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ โดยแผนภาพประเมิน
การยกเคลื่อนย้ายด้วยแรงกาย (MAC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ความถี่ร้อยละไค– สแควร์ และการถดถอยโลจีสติก
ผลการศึกษาพบความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมาและ 7 วันที่
ผ่านมาร้อยละ 79.6 และ 72.3 ตามลาดับซึ่ งจากการประเมินความเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ โดยMAC พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มี
ระดับความเสี่ ยงสู งมากร้อยละ 59.7 ต้องมีปรับปรุ งแก้ไขทันทีพนักงานอาจบาดเจ็บรุ นแรงได้ปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้การเกิดกลุ่ม
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นได้แก่อายุage (OR = 3.56, 95% CI = 2.12 – 5.96) อายุการทางาน
(OR = 2.98, 95% CI = 1.73 – 5.12) การสูบบุหรี่ (OR = 4.86, 95% CI = 1.06 – 2.93) และระดับความเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ (OR
= 1.87, 95% CI = 1.13 – 3.09) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ดา้ นความเครี ยดจากการทางานได้แก่งานเรี ยกร้องทางกาย (r = 0.107, p
= .05) แรงสนับสนุ นทางสังคม (r = -0.160, p = .001) และสิ่ งคุกคามในงาน (r = 0.114, p = .05) และสมการทานายกลุ่ม
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูกได้แก่อายุการทางานปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ อายุการสู บบุหรี่ แรง
สนับสนุนทางสังคมสิ่ งคุกคามในงานงานเรี ยกร้องทางจิตใจและงานเรี ยกร้องทางกายร่ วมกันทานายการมีกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกในพนักงานเก็บขนมูลฝอย
คำสำคัญ: ปัจจัยเสี่ยง/กลุ่มอำกำรผิดปกติทำงระบบกล้ ำมเนือ้ และโครงสร้ ำงกระดูก/พนักงำนเก็บขนมูลฝอย

ABSTRACT
Municipal solid waste is collectedmanually and collection of household waste is also a job which requires repeated
heavy physicalactivity such as lifting, carrying, pulling, and pushing. We designed a cross sectional analytic study.A total of
382 waste collectors participating in this study.We performed this study toassess the relative importance of personal,
psychological and ergonomics risk factors of musculoskeletal disorders in municipal solid waste collector. We designed a cross
sectional analytic study.Our survey instrument for measurement of musculoskeletal disorders was adaptedStandardized Nordic
Questionnaire, Psychosocial factors were assessed by thai version job content questionnaire, and ergonomics risk factors by
using manual handling assessment chart (MAC).Data

were analyzed using descriptive statistics, chi-square and logistic

regression analysis.Results revealed that the prevalence of musculoskeletal disorders during the last 12 month and 7 days period
were 79.6% and 72.3 %, respectively, Ergonomics risk assessments by MAC shown very high level of risk of 59.7 % may
present a serious risk of injury and should come under close scrutiny. The risk of musculoskeletal disorders (MSDs) increased
with age (OR = 3.56, 95% CI = 2.12 – 5.96), longer duration of employment (OR = 2.98, 95% CI = 1.73 – 5.12), smoking (OR
= 4.86, 95% CI = 1.06 – 2.93), and the level of ergonomics risk factors (OR = 1.87, 95% CI = 1.13 – 3.09).The related
psychosocial risk factors of MSDs were physical demand (r = 0.107, p = .05), social support (r = -0.160, p = .001) and hazard
at work (r = 0.114, p = .05). The formulated equation which utilized many independent variables including duration of
employment, MAC score, age, smoking, social support score, hazard at work score, Psychological job demand score, and
physical demand score, optimism and risk preference were able to predict having the MSDs in municipal waste collectors.
Keywords :risk factors/musculoskeletal disorders/municipal solid waste collectors

1. บทนา
การจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน
เมือง เป็ นลักษณะงานที่ พนักงานเก็บขนมูลฝอยมีการสัมผัส
กับปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
จิ ตสังคม123 และด้านการยศาสตร์ ที่ตอ้ งยกเคลื่อนย้ายภาชนะ
บรรจุมูลฝอยด้วยมือ เป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งออกแรงมาก ได้แก่
การยกของหนัก การดึง การผลักหรื อดัน และการลากภาชนะ
ที่ บ รรจุ มู ล ฝอย และมี ล ัก ษณะการเคลื่ อ นไหวในการเก็ บ
รวบรวมซ้ าๆเดิ ม ในความถี่ สู ง และต าแหน่ ง ของข้อ ไม่
เหมาะสม456 กิ จกรรมการทางานดังกล่ าวเกี่ ย วข้องกับ อัต รา
ความชุ ก ของกลุ่ ม อาการผิ ด ปกติ ท างระบบกล้า มเนื้ อ และ
โครงสร้างกระดูกมากขึ้น 11789
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานและสภาพแวดล้อม
คุณลักษณะของพนักงาน ความเครี ยดจากการทางาน กับกลุ่ม
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้ างกระดู ก มี
การศึ ก ษาและรายงานที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งกว้า งขวาง โดย
คุณลักษณะของพนักงานเป็ นเงื่อนไขที่จะลดประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานหรื อป้ องกันตนเอง 10 11 ความเครี ยดจากการทางาน
เพิ่ ม การกระตุ ้ น เพิ่ ม ความตึ ง ตั ว ของกล้ า มเนื้ อและลด
ความสามารถในการฟื้ นฟูทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้าง
กระดูก12 ทั้ง 3 ปั จจัยมีความ สัมพันธ์ กับกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูกที่เกี่ ยวข้องกับการ
ทางาน 13

พนักงานเก็บขนมูลฝอยเป็ นกลุ่มอาชี พที่ เสี่ ยงต่อการ
เกิดกลุ่มอาการผิดปกติดงั กล่าวสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ
โดยพนักงานเก็บขนมูลฝอยมีโอกาสเกิ ดกลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูกสู งถึง 1.9 เท่าของ
ประชากรในวัยทางานอัตราอุบตั ิการณ์ 3.5 ต่อพนักงาน 1,000
คน และเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่พบมากที่สุดในพนักงานเก็บขน
มู ล ฝอย 5 14 ส่ ว นรายงานการบาดเจ็ บ หรื อเจ็ บ ป่ วยของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยในประเทศไทยมีรายงานเพียง 17 ราย
ที่มีการเรี ยกร้องเงินชดเชยจากสานักงานกองทุนเงินทดแทน 15
พนัก งานที่ บ าดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ วยอาจจะไม่ ไ ด้เ รี ย กร้ อ งเงิ น
ชดเชยทาให้ขอ้ มูลที่ได้ต่ากว่าความเป็ นจริ ง อย่างไรก็ตามจาก
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาในพนัก งานเก็ บ ขนมู ล ฝอยขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลาภู พบความชุกของ
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูกใน
รอบ 12 เดื อนที่ ผ่านมาพบร้อยละ ร้อยละ 90.0 16 ในประเทศ
ไนจีเรี ยพบ ร้อยละ61.3 17 และอียปิ ต์ 60.818 และเป็ นการศึกษา
ในพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่ ปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ และลักษณะ
งานที่แตกต่างกันทั้งวิธีการเก็บขนลักษณะภาชนะที่บรรจุมูล
ฝอยปริ มาณมูลฝอยวิถีชีวิตชุมชนและสภาพแวดล้อมพื้นที่ใน
การท างานอี ก ทั้ง การศึ ก ษาที่ ผ่า นมามัก จะศึ ก ษาปั จจัยเสี่ ยง
เพียง 1 หรื อ 2 ปั จจัยร่ วมกันเท่านั้น16 19 ทั้งที่อาจมีความสัมพันธ์
ร่ ว มของปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆที่ เ ข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด กลุ่ ม
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดู ก ได้

การศึ กษาครั้ งนี้ จะได้ศึกษาครอบคลุมปั จจัยเสี่ ยงทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยเสี่ ยงด้านบุคคลปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ และ
ปั จจัยเสี่ ยงด้านความเครี ยดจากการทางานที่ร่วมก่อให้เกิดกลุ่ม
อาการผิ ด ปกติ ท างระบบกล้า มเนื้ อ และโครงสร้ า งกระดู ก
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สาคัญที่ เป็ นประโยชน์และแนวทางในการ
ดาเนิ นการป้ องกัน ควบคุ มและเฝ้ าระวังการเกิ ดกลุ่มอาการ
ผิ ด ปกติ ท างระบบกล้า มเนื้ อและโครงสร้ า งกระดู ก ของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย
วิธีดาเนินการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือพนักงานเก็บขนมูลฝอยเพศชายสังกัด
กรุ งเทพมหานครจานวน382 คนได้มาด้วยการสุ่ มแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling)โดยก าหนดคุ ณ สมบั ต คื อ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยในสังกัดกรุ งเทพมหานครปฏิบตั ิงาน
ติดต่อกันอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงระยะเวลาทางานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ ข้อมูลทัว่ ไปและ
ปั จจัยเสี่ ยงด้านบุคคลกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้ อ
และโครงสร้ างกระดู ก 7 วัน และ12 เดื อ นที่ ผ่า นมาซึ่ ง ผูว้ ิจัย
ป รั บ ป รุ ง ม า จ า ก แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ม า ต ร ฐ า น น อ ร์ ดิ ค
(Standardized Nordic Questionnaire [SNQ]) ของคู รินกาและ
คณะ 20 แบบสั ม ภาษณ์ ปั จ จัย เสี่ ย งด้า นความเครี ย ดจากการ
ทางานโดยใช้แบบมาตรฐานสอบวัดความเครี ยดจากงานใน
ประชากรไทยที่ พฒ
ั นาจากแบบสัมภาษณ์ มาตรฐานที่ ใช้วดั
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง จิ ต วิ ท ย า สั ง ค ม ข อ ง ง า น ( Job Content
Questionnaire)21 และแบบสังเกตประเมินปั จจัยเสี่ ยงด้านการย
ศาสตร์ โดยแผนภาพประเมิ น การยกเคลื่ อนย้ายด้วยแรงกาย
(Manual Handling Assessment Chart [MAC])22
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่ องมือโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ5ท่านและมีการทดสอบความเที่ยง (reliability)ของ
เครื่ องมื อในพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างใน

การวิ จั ย ครั้ งนี้ จ านวน30คนได้ ค่ า สั ม ประสิ ทธ์ิ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ในส่ ว นปั จ จัย
เสี่ ยงด้านความเครี ยดจากการทางานเท่ากับ0.88
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เริ่ มเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยการสั ม ภาษณ์ แ ละและแบบ
สั ง เกตประเมิ น ปั จ จัย เสี่ ย งด้า นการยศาสตร์ ร ะว่า งวัน ที่ 15
พฤศจิ ก ายน2556 ถึ ง วัน ที่ 28กุ ม ภาพัน ธ์ 2557โดยขอความ
ร่ วมมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ น
สัมภาษณ์และงานวิจยั นี้ได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมมหาวิทยาลัยบูรพา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และ
ใช้สถิติวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี่
ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ า สู ง สุ ด ค่ า ต่ า สุ ด
สาหรับสถิติเชิ งอนุ มานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติ Chisquared testSpearman rank correlation coefficient วิ เ คราะห์
ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ร่ ว มกัน ท านายด้ว ย logistic regression analysis
น าเสนอค่ า ความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย Odds ratio (OR) และค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์และช่วงเชื่ อมัน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั
ข้ อมูลด้ านกลุ่มอาการ MSDs
จากการศึกษาพบว่า ในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา กลุ่ม
ตัวอย่างมี MSDs ร้ อยละ 79.6 ส่ วนในรอบ 7 วัน พบรอยละ
72.3 โดยในรอบ 12 เดือน พบที่ตาแหน่งของหลังส่ วนล่างใน
สัดส่ วนสู งสุ ดร้อยละ 26.2 รองลงมาคือไหล่ร้อยละ17.0 และ
ข้อมื อร้ อยละ9.1 ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาถึ งกลุ่มตัวอย่างที่ มี
กลุ่มอาการMSDs จนไม่สามารถทากิจกรรมต่างๆได้ตาม ปกติ
(งานประจ างานบ้านงานอดิ เ รกลุ กตื่ น ขณะนอนหลับ) พบ
สัดส่ วนสู งสุ ดที่ หลังส่ วนล่าง ร้ อยละ17.8 รองลงมาคื อไหล่
ร้อยละ8.8
ปัจจัยเสี่ยงด้ านบุคคลและความสัมพันธ์ กบั MSDs
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศชายมีช่วงอายุ 40 - 49
ปี ร้อยละ 39.5 อายุเฉลี่ย 42.62 ปี มีช่วงอายุการทางาน 15 – 19
ปี ร้อยละ 27 อายุการทางานเฉลี่ย 13.25 ปี ค่าดัชนี มวลกายอยู่

ในเกณฑ์ ป กติ ร้ อ ยละ 53.7 มี โ รคประจ าตัว ร้ อ ยละ14.7 มี
ประวัติการบาดเจ็บอย่างเฉี ยบพลันและความพิการทางระบบ
กล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูก ร้อยละ27.7 และสู บบุหรี่ เป็ น
ประจ าทุ ก วัน ร้ อ ยละ65.7 ปั จ จั ย ด้ า นเสี่ ย งด้า นบุ ค คลที่ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ MSDs อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p < .05)
ได้แก่ อายุ (OR = 3.56, 95% CI = 2.12 – 5.96) อายุการทางาน
(OR = 2.98, 95% CI = 1.73 – 5.12) และการสู บ บุ ห รี่ (OR =
4.86, 95% CI = 1.06 – 2.93)
ปัจจัยเสี่ ยง

MSDs
ไม่มี

ทดสอบนัยสาคัญ
มี

ปัจจัยเสี่ยงด้ านความเครียดจากการทางานและความสัมพันธ์
กับ MSDs
ประเภทของงานลักษณะในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นงานเฉื่ อย ร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ งานสบาย ร้อยละ 22.3
ปั จจั ย ด้ า นเสี่ ยงด้ า นความเครี ยดจากการท างานที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ MSDs ได้แ ก่ งานเรี ยกร้ อ งทางกาย (r =
0.107, p < .05 ) สิ่ ง คุ ก คามในงาน (r = 0.114, p< .05) โดยมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับต่ากับกลุ่ม MSDs ส่ วนแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม(r = -0.160, p < .01) มี ค วามสั ม พัน ธ์
ในทางลบในระดับต่ากับกลุ่มอาการ MSDs

ทางสถิติ

< 40 ปี

81(64.8)

44(35.2)

2 = 24.981

ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมงาน

≥ 40 ปี

223(86.8)

34(13.2)

OR 3.56**

งานเรี ยกร้องทางจิตใจ

อายุ (ปี )

งานเรี ยกร้องทางกาย

อายุการ
ทางาน
< 15 ปี

140(71.4)

56(28.6)

2 = 16.465

ความมัน่ คงในงาน

164(82.2)

22(11.8)

OR 3.56**

แรงสนับสนุนทางสังคม
สิ่ งคุกคามในงาน

≥ 15 ปี ดัชนี

r
- 0.028
- 0.041
0.107*
0.055
- 0.160**
0.114*

176(80.0)

44(20.0)

2 = 0.05

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

128(79.0)

34(21.0)

OR 3.56**

** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

258(79.1)

68(20.9)

2 = 0.26

10(17.9)

46(82.1)

OR 3.56**

การสูบบุหรี่

96(73.3)

35(26.7)

2 = 4.86

ไม่สูบ

43(17.1)

208(82.9)

OR 3.56**

ปัจจัยเสี่ยงด้ านการยศาสตร์ จากการยกเคลือ่ นย้ ายด้ วยแรงกาย
MSDs
กิจกรรมเสี่ ยงจากการทางานของลุ่ม ได้แก่ ยก
เคลื่อนย้าย ร้อยละ 100 รองลงมาคือ มีการชักลากร้อยละ 68.1
และมีการโกยร้อยละ 54.7 มีระดับความเสี่ ยงด้านการยศาสตร์
โดยรวมเพียง 2 ระดับ คือ ในระดับความเสี่ ยงสูงมาก ร้อยละ
59.7 และในระดับความเสี่ ยงสูง ร้อยละ 40.3 เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยเสี่ ยงในแต่ละด้าน พบว่า ด้านน้ าหนักและความถี่มีระดับ
ความเสี่ ยงสูงมาก ร้อยละ 48.4 รองลงมาคือ ระดับความเสี่ ยง
ปานกลาง ร้อยละ 27.8 ระยะแนวนอนจากมือถึงหลังส่วนล่าง
มีระดับความเสี่ ยงปานกลางร้อยละ 98.7 เขตระยะที่ยกวัตถุใน
แนวดิ่ง พบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในระดับความเสี่ ยงสูง และ
การงอลาตัว/การบิดลาตัวในระดับความเสี่ ยงสูงร้อยละ 99.2

มวลกาย
< 23 kg/m2
≥ 23 kg/m2
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี

สูบ
ประวัติMSD
2 = 1.06

และความ
พิการฯ
ไม่เคย
เคย

216(78.3)

60(21.7)

88(83.0)

18(17.0)

และปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์มีสมั พันธ์กบั การเกิด MSDs
โดยพบว่า ผูท้ ี่มีระดับความเสี่ ยงสูงมากมีโอกาสเสี่ ยงต่อการ
MSDs เป็ น 1.87 เท่าของผูท้ ี่มีระดับความเสี่ ยงสูง (OR = 1.87,
95% CI = 1.13 – 3.09)
ปัจจัยทานายร่ วมกันระหว่ างปัจจัยเสี่ยงกับกลุ่มอาการMSDs
สมการทานายการมีที่มีและไม่มี MSds ได้แก่ อายุ
การทางานปั จจัยเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ อายุ การสู บบุหรี่ แรง
สนับสนุนทางสังคม สิ่ งคุกคามในงาน งานเรี ยกร้องทางจิตใจ
และงานเรี ยกร้องทางกายที่ สามารถร่ วมกันทานายได้อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05โดยสมการสามารถท านาย
ถูกต้องรวมร้อยละ 81.7
ตารางที่ 34 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ โลจิ สติ กและการทดสอบ
Goodness of fit ของตัวแบบ
ปั จจัยเสี่ ยง
B
p Value OR
อายุการทางาน
0.070 0.025 1.072
ปัจจัยด้านการยศาสตร์
0.127 0.006 1.135
อายุ
0.560 0.018 1.057
การสูบบุหรี่
0.694 0.020 2.001
แรงสนับสนุนทางสังคม
0.022 0.92
สิ่ งคุกคามในงาน
0.082 0.034 1.093
งานเรี ยกร้องทางจิตใจงาน
0.089 0.002 0.840
เรี ยกร้องทางกาย
0.028 1.279
0.175
0.246
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ พบความชุกของMSDs ในช่วง12
เดือนก่อนการศึกษาร้ อยละ79.6 โดยพบว่ า หลังส่วนล่ างมี
สัดส่วนสูงสุดร้ อยละ26.2 รองลงมาคือไหล่ร้อยละ17.0 และ
ข้ อมือร้ อยละ9.1 ตามลาดับ น้ อยกว่ า การศึกษาที่ผ่านมาที่
พบว่ า ความชุ ก ของ MSDsร้ อยละ90.016 และพบที่ ห ลั ง
ส่ ว นล่ า งมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ไหล่ แต่ พ บสู ง กว่ า ใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศไนจีเรียและอียิปต์ พบว่าพนักงาน
เก็บ ขนมู ล ฝอยมี ค วามชุ ก ของ MSDsร้ อยละ61.317 และ

60.818ตามลาดับ และตาแหน่งของร่างกายที่พบมากที่สดุ คือ
หลังส่วนล่ างรองลงมาคือไหล่ เช่ นกัน อาจเป็ นไปได้ ว่าใช้
เกณฑ์ในการวินิจฉัย ที่แตกต่างกันและอาจมีกิจกรรมเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับการยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายที่แตกต่างกัน เช่น
การโกยมูลฝอย การชักลากภาชนะบรรจุมูลฝอย การดึงและ
การผลักหรือดันภาชนะบรรจุ มูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ น้าหนัก
มากร่วมกับสภาพแวดล้ อมและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการเคลื่อนไหวการออกแรงมากและท่าทางการทางาน
ที่ไม่ เหมาะสม เมื่อวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงด้ านการยศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้ องกับการยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายโยรวม พบว่ ามี
ระดับความเสี่ยงเพียง 2 ระดับเท่านั้นคือระดับความเสี่ยงสูง
มาก ร้ อยละ59.7 และระดับความเสี่ยงสูง ร้ อยละ40.3 อาจ
เป็ นไปได้ ว่าพนักงานเก็บขนมูลฝอยต้ องเก็บมูลฝอยจานวน
มากซึ่งมีนา้ หนักระหว่าง 5 – 8 ตันต่อวันมากกว่าการศึกษา
ที่ผ่ า นมาของกรุง เทพมหานคร 23 และน้า หนั กของภาชนะ
บรรจุ มู ล ฝอยขนาดใหญ่ เ กื อ บทั้ ง หมดมี น้า หนั ก เกิน 25
กิโลกรัม เกิน ความสามารถที่พนักงานคนเดียวสามารถยก
เคลื่อนย้ ายอย่ างปลอดภัยได้ สอดคล้ องกับผลการประเมิน
ด้ านนา้ หนักและความถี่ ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากเป็ นส่วน
ใหญ่ ร้อยละ48.4 และใกล้ เคียงกันกับผลการประเมินความ
เสี่ยงด้ านการยศาสตร์ในภาพรวม อาจเป็ นไปได้ ว่าจานวน
พนักงานต่อรถบรรทุกมูลฝอยน้ อยเกินไป ทาให้ ไม่สามารถ
ยกเคลื่อนย้ ายเป็ นทีมได้ ทาให้ ระดับความเสี่ยงด้ านการย
ศาสตร์ในระดับสูงมากเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะงานที่ต้องยก
เคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายด้ านนา้ หนักและความถี่มคี วามสาคัญ
ในระดับแรกและมีอิทธิพลสูงสุดต่อการประเมินระดับความ
เสี่ยงด้ านการยศาสตร์24
ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ านการยศาสตร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกและสามารถร่ วมกันทานายการเกิด MSDsอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) อธิบายได้ ว่าพนักงานเก็บขน
มูลฝอยมีกจิ กรรมหลักในการปฏิบตั งิ านคือการยกเคลื่อนย้ าย
ด้ วยแรงกาย ทาให้ พนักงานต้ องรับภาระงานทางกายมาก
โดยเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหวและการออกแรงมากทาให้
เกิด ความตึง เครี ย ดของร่ า งกายและส่ ง ผลต่ อเนื้ อเยื่อทาง
ระบบกล้ ามเนื้ อและโครงสร้ างกระดู ก ได้ แก่ ก ล้ ามเนื้ อ

เส้ นประสาทเส้ นเอ็นข้ อต่อกระดูกอ่อนหมอนรองกระดูกและ
หลอดเลื อ ด ซึ่ ง มี ค วามสัม พั น ธ์กับ MSDsโดยเฉพาะด้ า น
น้าหนักและความถี่24 25 สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่
พบว่ า การยกภาชนะบรรจุ มูลฝอยด้ วยแรงกายมากกว่า 20
กิโลกรัม18 มีความสัมพันธ์กบั MSDs การยกภาชนะบรรจุมูล
ฝอยนา้ หนักมากกว่า 50 กิโลกรัม16มีความสัมพันธ์กบั อาการ
ปวดหลังส่วนล่าง เป็ นที่น่าสังเกตว่าจานวนของพนักงานต่อ
รถบรรทุกมีอทิ ธิผลต่อระดับความเสี่ยงด้ านการยศาสตร์และ
อัตราความชุกของMSDs อาจเป็ นไปได้ ว่าภาชนะที่บรรจุมูล
ฝอยมีขนาดใหญ่ (120, 200 และ 240 ลิตร)ทาให้ มนี า้ หนัก
มากไม่สามารถที่จะยกภาชนะได้ ด้วยพนักงานคนเดียว เมื่อ
ลดจานวนพนักงานจึงทาให้ ระดับความเสี่ยงด้ านการยศาสตร์
สูงมากขึ้น และมีอตั ราความชุกของ MSDsสูงขึ้นเช่นกัน
ปัจจัยเสี่ยงด้ านบุคคลมีความสัมพันธ์และร่วมกัน
ทานาย MSDs อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) ได้ แก่
อายุ อายุ การทางาน และการสูบบุหรี่ พนักงานเก็บขนมูลฝอย
อายุ ≥ 40 ปี มีโอกาสเสี่ยงและสามารถร่วมกันทานายต่อการ
เกิดMSDs อายุของพนักงานที่มากขึ้นทาให้ ความแข็งแรงของ
ร่างกายลดลงเนื่องจากมีการเสื่อมและสูญเสียความแข็งแรง
ของเนื้อเยื่อทาให้ ประสิทธิภาพในการทางานของกล้ ามเนื้อ
และโครงสร้ างกระดูกลดลง ก่อให้ เกิดMSDsหรือเพิ่มความ
รุนแรงของ MSDsมากขึ้น และมีอทิ ธิพลต่อความสามารถใน
การทางานของพนักงานเป็ นบทบาทร่วมที่พัฒนาหรือ
ก่อให้ เกิด MSDs25 26 นอกจากนี้อายุท่เี พิ่มมากขึ้นทาให้
ความทนทานของร่างกายลดลงและการตอบสนองต่อการ
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงรุนแรงมากขึ้น26 และการยกเคลื่อนย้ ายด้ วย
แรงกายเป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ พลังงานมากอายุมากขึ้นทาให้
ค่าที่ใช้ ออกซิเจนสูงสุดลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท
และกล้ ามเนื้อ
ซึ่งเป็ นระบบที่ต้องใช้ พลังงานสูง27ทาให้
พนักงานเก็บขนมูลฝอยที่มอี ายุมากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
MSDs
มากขึ้นสอดคล้ องกับสถาบันสุขภาพและความ
ปลอดภัย (HSE) ประเทศอังกฤษพบว่าอัตราการรายงาน
MSDs ด้ วยตนเอง พบว่า พนักงานช่วงอายุ 45 – 54 ปี และ
55 ปี ขึ้นไปอัตรารายงาน 2 เท่าและ 3 เท่าของช่วงอายุ 1634 ปี 28การศึกษาในพนักงานเก็บขนมูลฝอย พบว่าอายุ ≥ 40

ปี 5.35 เท่าของพนักงานที่อายุ < 40 ปี 16 และอายุการทางาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกและร่วมกันทานายกับการเกิดMSDs
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) โดยอายุการทางาน
สอดคล้ องกับระยะเวลาสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้ านการยศาสตร์
ซึ่งป็ นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิด MSDs และเป็ นเกณฑ์หลักใน
การประเมินการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้ านการยศาสตร์10 29
พนักงานเก็บขนมูลฝอยมีกจิ กรรมหลักคือยกเคลื่อนย้ ายด้ วย
แรงกายและกาหนดรอบความเร็วหรือความถี่ในการยก
เคลื่อนย้ ายด้ วยตนเอง ดังนั้นระยะเวลาที่สมั ผัสทั้งหมดตลอด
ระยะเวลาในช่วงอายุการทางานจึงเป็ นเกณฑ์ท่นี ามาวัด
ระยะเวลาสัมผัสปัจจัยเสี่ยงได้ อายุการทางานเพิ่มขึ้นทาให้
ระยะเวลาสัมผัสปัจจัยเสี่ยงของ MSDsเพิ่มขึ้น เพิ่มความชุก
และความบกพร่องหรือความพิการ30 ดังนั้นพนักงานเก็บ
ขนมูลฝอยที่มอี ายุการทางานมากมีโอกาสเสี่ยงต่อ MSDsมาก
ขึ้นสอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าอายุการทางาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดMSDsเป็ น
3.37 เท่าของผู้ท่มี อี ายุการทางานน้ อย 4 ปี 16 และเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 9 ต่ออายุการทางานที่เพิ่มขึ้นทุก 1 ปี 19 การสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถร่วมกันทานายการเกิด
MSDs อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) การสูบบุหรี่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน สารนิโคตินในบุหรี่ทา
ให้ การสร้ างเนื้อเยื่อกระดูกช้ าลง
และลดการดูดซึมของ
แคลเซียมจากอาหารทาให้ เพิ่มความเสี่ยงต่อ
MSDs31
นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังทาให้ การดูดซึมและการกระจายตัว
ของออกซิเจนน้ อยลงลดความทนทานและความแข็งแรงของ
ร่างกายในขณะยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายทาให้ เพิ่มความ
เสี่ยงต่อ MSDs32 ดังนั้นพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่สบู บุหรี่และ
ต้ องทางานโดยการยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายตลอดเวลา
ทางานจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด MSDsมากกว่ากลุ่มอาชีพ
อื่นๆ สอดคล้ องการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าพนักงานเก็บขน
มูลฝอยที่สบู บุหรี่มโี อกาสเสี่ยงต่อการเกิดMSDsเป็ น 2.03
เท่าของผู้ไม่สบู บุหรี่19 และพนักงานที่สบู บุหรี่มโี อกาสเกิด
MSDs คอและไหล่ 3.1 เท่าของผู้ไม่สบู บุหรี่ และหลังส่วนล่าง
เป็ น 1.8 เท่าของพนักงานที่ไม่สบู บุหรี่33 ประเภทงานเก็บขน
มูลฝอยในกลุ่มตัวอย่างเป็ นประเภทงานเฉื่อยหมายความว่า

งานเก็บขนมูลฝอยเป็ นงานที่มกี ารควบคุมงานด้ วยตนเองใน
ระดับต่าและงานเรียกร้ องทางจิตในระดับใจต่า
มีระดับ
ความเครียดจากการทางาน รองลงมาจากงานเครียดสูง21
สอดคล้ องกับแนวคิดของคาราแสคที่จัดกลุ่มอาชีพเก็บขนมูล
ฝอยเป็ นงานเรียกร้ องทางจิตใจต่าใช้ ทกั ษะในการทางานต่า
และอานาจในการควบคุมงานต่าจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับ
งานเสมียนพิมพ์ดดี เสมียนการเงินและภารโรง34 พนักงาน
เก็บขนมูลฝอยต้ องยกภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คาดการณ์
นา้ หนักยาก ยกของหนักบ่อยๆ ยกของที่ไม่พึงพอใจ
ก่อให้ เกิดความเครียดจากการทางาน35 และงานเรียกร้ องทาง
กายมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถร่วมกันทานายการ
เกิด MSDs โดยคะแนนงานเรียกร้ องทางกายเพิ่มขึ้น 1
คะแนนโอกาสเสี่ยงต่อ MSDsเพิ่มขึ้นร้ อยละ 27.9 สอดคล้ อง
กับการศึกษาในพนักงานที่ต้องยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกาย
และมีความเครียดในระดับสูงมีโอกาสเสี่ยงต่อ MSDs ในเพศ
ชาย 8.93 เท่าของพนักงานชายที่ใช้ แรงกายน้ อยและมี
ความเครียดในระดับต่า36 อธิบายได้ ว่า พนักงานเก็บขนมูล
ฝอยมี ภาระงานหลักคือการยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกาย ยก
ของหนักบ่อยๆ มีผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์กบั ภาระ
งาน37 ก่อให้ เกิดความเครียดจากการทางาน ส่งผลกระทบต่อ
การทางานของหัวใจและความเหนื่อยล้ า
เป็ นปัจจัยร่วม
ก่อให้ เกิด MSDsในพนักงานเก็บขนมูลฝอย
สิ่งคุกคามในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกและ
สามารถร่วมกันทานายการเกิดกลุ่ม MSDs โดยคะแนนสิง่ คุ
คามในงานเพิ่มขึ้น 1คะแนน มีโอกาสเกิด MSDs ร้ อยละ 9.3
พนักงานเก็บขนมูลฝอยเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพใน
หลาย ๆ ด้ าน ทางานในที่โล่งแจ้ ง จับและสัมผัสมูลฝอย
อันตราย เกิดความไม่พึงพอใจในงานความเครียดจากการ
ทางานและวิตกกังวล พนักงานที่ไม่พึงพอใจในสิ่งแวดล้ อมใน
การทางานที่มคี วามเสี่ยงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต38
สอดคล้ องกับการศึกษาในประเทศเดนมาร์ก ที่พบว่า การยก
และเคลื่อนย้ ายมูลฝอยทาให้ มกี ารงอลาตัวตลอดเวลาทางาน
รวมถึงการเคลื่อนย้ ายด้ วยการผลักหรือดันและทางานในที่
กลางแจ้ งลักษณะการทางานซา้ ๆเดิมสูงก่อให้ เกิด
ความเครียดในพนักงานเก็บขนมูลฝอยส่งผลกระทบต่อการ

เกิด MSDsในพนักงานเก็บขนมูลฝอย39
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
และสามารถร่วมกันทานายการเกิด MSDs โดยคะแนนแรง
สนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น 1 คะแนนโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
MSDs ลดลงร้ อยละ 7.9 หมายความว่าผู้ท่มี แี รงสนับสนุน
ทางสังคมสูงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดMSDsน้ อยกว่าผู้ท่มี แี รง
สนับสนุนทางสังคมต่าหรือแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ นปัจจัย
ที่ช่วยป้ องกันการเกิด MSDs ในพนักงานเก็บขนมูลฝอยโดย
สอดคล้ องกับแนวคิดของคาราแสคที่แรงสนับสนุนทางสังคม
มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจของ
พนักงานร่วมกันกับข้ อเรียกร้ องจากงานและการควบคุมงาน
ซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมต่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วย
ต่อโรคเรื้อรังพนักงานที่มแี รงสนับสนุนทางสังคมต่าร่วมกับ
ข้ อเรียกร้ องจากงานสูงและอานาจในการควบคุมงานต่าเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่ วยและความล้ าจากการทางาน40 และพนักงานที่
ต้ องทางานด้ วยการยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายและมีระดับ
แรงสนับสนุนทางสังคมต่ามีโอกาสเกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ของคอและไหล่ในเพศชาย 1.8 เท่าของพนักงานที่มแี รง
สนับสนุนทางสังคมสูง40
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1) ควรใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการแนะนาหรือให้
ความรู้สาหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอย
และจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้ ายด้ วยแรงกายสิ่งคุกคามใน
งานและมาตรฐานการทางาน พนักงานควรงดสูบบุหรี่ และใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
MSDs
2. สานักสิ่ งแวดล้อมและสานักงานเขตพื้นที่ควร
ใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการจัดสัดส่วนของพนักงานเก็บขนมูล
ฝอยกับรถบรรทุก มมูลฝอย จากน้ าหนักของภาชนะหรื อจัดหา
อุปกรณ์ในการช่วยยกภาชนะบรรจุมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่และ
น้ าหนักมาก
3. แพทย์ พยาบาลอาชีวอนามัย นาไปใช้ในการเฝ้ า
ระวัง คัดกรองกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
โครงสร้างกระดูก ควรเน้นการดูแลพนักงานที่มีอายุมาก อายุ
การทางานนาน รณรงค์งดสูบบุหรี่ และใช้อุปกรณ์ป้องกัน
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