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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional descriptive study) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปวดคอ ไหล่ หลัง ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
ปวดคอไหล่หลังในเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดมหาสารคาม ที่
ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อวัน จํานวน 244 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ตามมาตรฐาน Rapid Upper
Limb Assessment (RULA) for Computer Users จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการปวด
ไหล่สูงสุด มีระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ระดับสูงมาก ร้อยละ 66.80 รองลงมาคือระดับปานกลางร้อย
ละ 19.67 และระดับสูงร้อยละ 12.30 แสงสว่างโต๊ะทํางานกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.16 น้อยกว่า
400 ลักซ์ โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปวดคอ ไหล่ หลัง คือ เก้าอี้ที่ปรับหมุนไม่ได้ เก้าอี้ไม่มีที่วางแขน และ
ความเข้มแสงสว่างบริเวณหน้างานคอมพิวเตอร์ที่น้อยกว่า 400 ลักซ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
เสี่ ย งสู ง ด้ า นการยศาสตร์ จึ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ บ ริ เ วณหน้ า งานให้ เ หมาะสมกั บ การทํ า งานด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องความเข้มแสงสว่างและเก้าอี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนท่าทางการทํางานให้ถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์เพื่อป้องกันการปวดคอ ไหล่ หลัง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ต่อไป
คําสําคัญ: การประเมินความเสี่ยงโดย RULA for Computer User, การปวดคอ ไหล่ หลัง, ผู้ใช้คอมพิวเตอร์,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
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Abstract
The cross-sectional descriptive study aimed to study the neck, shoulder and back
pain (NSB pain), ergonomics risks and factors associated with NSB pain among computer
users at Tambon health promoting hospitals in Mahasarakham Province, who used computer
at least 4 hours per day. Data were collected from 244 workers by using a questionnaire
and ergonomic risk assessment by Rapid Upper Limb Assessment (RULA) for computer
users. Results showed that the majority of workers had the highest prevalence of shoulder
pain(24.18%). Ergonomic risk level was very high(66.80%), followed by a moderate level
(19.67%) and a high level (12.30%). All workstations had lighting intensity lower 400 lux
(90.16%). The factors associated with neck, shoulders and back pain were chair without
rotation, chair without armrests and the lighting intensity at computer workstations <400
lux. This study indicated the high risk of neck, shoulder and back pain among computer
users at Tambon health promoting hospitals. There should be development of computer
workstations, particularly, chair and lighting intensity. The modification working posture
following principles of ergonomics to prevent the neck, shoulders and back pain is
suggested.
Keyword: RULA for computer users, Neck, Shoulder and Back Pain, Computer Users,
Tambon Health Promoting Hospitals
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บทนํา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นสถานบริการ
สุ ข ภาพที่ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
ป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่เน้นการทํางานในชุมชน แต่ในปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลการ
ให้บริการ การประมวลผลการปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
เน้นความถูกต้อง ความทันเวลาของข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย
ทํ า ให้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
โดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ห ลั ก สํ า คั ญ สํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ทุกสาขาวิชาชีพเพื่อใช้สําหรับบันทึกข้อมูลการบริการ
ประชาชนด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป ต่ า งๆ เช่ น
โปรแกรมบันทึ กข้อมูลการให้ บริก ารทั่ วไป (โปรแกรม JHCIS,
HOSxP PCU) โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CxS2010)
โปรแกรมด้ านระบาดวิ ทยา (R506) ระบบรายงานผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต และการจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ
ทําให้ระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานทั้งในเวลา และ
นอกเวลาราชการต่อวันเพิ่มมากขึ้นซึ่งลักษณะการทํางานด้วย
คอมพิวเตอร์เป็นการทํางานแบบอยู่กับที่แต่ท่าทางการทํางาน
แบบซ้ําๆทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดความเสื่อม
ของกล้ามเนื้อ ความเจ็บปวดบริเวณนั้น และรวมถึงข้อต่อ เอ็น
เนื้อเยื่ออื่ นๆที่ อยู่ใกล้เคี ยงกั นทํา ให้เกิดเป็ นความผิ ดปกติของ
ระบบกล้ า มเนื้ อ และกระดู ก โครงร่ า ง (Musculoskeletal
disorders; MSDs) (Koh & Takahashi, 2011) โดยเฉพาะ
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Chavda, Parmar, &
Parmar, 2013)ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
วัน จะทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดในระดับรุนแรง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้ (Hakala et al.,
2012) นอกจากนี้ยังพบว่าความแข็งแรงของแขน มือและหลังมี
ความสัมพันธ์กับการเกิด MSDs ด้วย (สุนิสา ชายเกลี้ยง, พรนภา
ศุกรเวทย์ศิริ, & เบญจา มุกตะพันธุ์, 2553)
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาเป็ น การสํ า รวจภาวะสุ ข ภาพ
เบื้ อ งต้ น จากการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาการ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับการปวดคอ ไหล่ หลัง ใน
เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ในเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผน ป้องกันปัญหาต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปัญหา ปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับอาการปวดคอ ไหล่ หลังและความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ ใ นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบล จังหวัดมหาสารคามที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย
1 ปีและใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อ
วัน ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,082 คน และใช้สูตรคํานวณ
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ขนาดตั วอย่า ง เพื่ อประมาณค่ า สัดส่ วนประชากร กรณีทราบ
ขนาดประชากร (Lemeshow et al., 1990) ได้ตัวอย่างจํานวน
244 คนและสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systemetic random
sampling)
• เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1) แบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูลลักษณะทางประชากร
ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมหน้างาน
2) แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ Rapid
Upper Limb Assessment (RULA) for Computer User
(Lueder, 1996) โดยประเมินท่าทางระหว่างการทํางานของ
แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง มือและข้อมือ การก้ม–เงย การหมุน
ของคอ และการตั้ง การเอียง การหมุนของลําตัว โดยการรวม
คะแนนจากทุกข้อ และมีการแบ่งระดับการวัดเป็นอันดับสเกล 4
ระดับ ดังนี้
ระดั บ ความเสี่ ย งน้ อ ย (1-2 คะแนน) หมายถึ ง
งานนั้นยอมรับได้ แต่อาจมีปัญหาทางการยศาสตร์ถ้าการทํางาน
ดังกล่าวซ้ําๆต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม
ระดั บ ความเสี่ ย งปานกลาง (3-4 คะแนน)
หมายถึ ง งานนั้ น ควรได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ทํ า การศึ ก ษาให้
ละเอียดยิ่งขึ้นและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องและอาจจําเป็นต้อง
มีการอกแบบงานใหม่
ระดับความเสี่ยงสูง (5-6 คะแนน) หมายถึง งาน
นั้นเริ่มเป็นปัญหาทางการยศาสตร์ ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและ
รีบดําเนินการปรับปรุงลักษณะงาน
ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง มาก (7 คะแนนขึ้ น ไป)
หมายถึ ง งานนั้ น มี ปั ญ หาด้ า นการยศาสตร์ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การ
ปรับปรุงโดยทันที
• การเก็บข้อมูล
ดําเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 –
30 มิถุนายน 2558 โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อ
เก็บข้อมูลลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ภาวะ
อ้วนลงพุง สถานภาพสมรส ตําแหน่ง งานที่ทําด้วยคอมพิวเตอร์
) สภาพแวดล้อมและลักษณะงาน (ลักษณะโต๊ะ เก้าอี้ แฟ้มข้อมูล
ประเภทคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์) ข้อมูล
การปวดคอ ไหล่ หลังในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยการสังเกตท่าทางขณะทํางาน
ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้แบบประเมิน RULA for Computer
User หากตั ว อย่ า งไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย ได้ ผู้ วิ จั ย จะ
คัดเลือกตัวอย่างใหม่ด้วยการสุ่มอย่างง่าย
• การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA version 10
นํ า เสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยจํ า นวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และค่าต่ําสุด สูงสุดและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย
Univariate analysis คํานวณค่า Odds ratio (OR) และช่วง
ความเชื่อมั่น 95% (95% CI) ที่ p-value<0.05
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การศึก ษานี้ผ่ านการเห็ นชอบให้ ดําเนิน การวิ จัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่โครงการ HE572294
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตัวอย่างทั้งหมด 244 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 75.41 ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ
60.25 กลุ่ ม อายุ 31–40 ปี ร้ อ ยละ 48.36 (Mean=34.06,
S.D.=7.41, min=22, max=56) ภาวะอ้วนลงพุงส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ สถานภาพโสดร้อยละ 47.13 เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ร้อยละ 26.64 ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการผู้ป่วยตามระบบ 43 แฟ้ม ร้อยละ 60.66 (รายละเอียด
ดังตารางที่ 1)
ส่ ว นที่ 2 สภาพแวดล้ อ มและลั ก ษณะงาน โต๊ ะ ที่ ใ ช้
ทํางานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์โดยตรงร้อยละ
57.38 ลักษณะเก้าอี้ที่ใช้นั่งทํางานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีระดับ
ความสูงพอดีร้อยละ 59.02 ปรับระดับสูงต่ําไม่ได้ร้อยละ 52.07
ปรับหมุนไม่ได้ร้อยละ 62.30 มีที่วางแขนร้อยละ 63.93 บริเวณ
ที่ ว างแฟ้ ม ข้ อ มู ล เหมาะสมร้ อ ยละ 71.72 ประเภทของ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานประจําส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งโต๊ะ (Desktop
PC) ร้ อยละ 44.26 ระยะเวลาในการใช้ ค อมพิ วเตอร์ ในเวลา
ราชการต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเฉลี่ย 4.13 ชั่วโมงต่อวัน (Mean=
4.13, S.D.=1.97, median=4, min=1, max=8) ระยะเวลา
การใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาราชการด้วยโน้ตบุ๊คเฉลี่ย 1.7 ชั่วโมง
ต่อวัน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเฉลี่ย 3.47 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลา
การใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมเฉลี่ย 7.06 ชั่วโมงต่อวันระยะเวลาใน
การทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่าง 6-10 ปีร้อยละ 50.00
(Mean=7.73, S.D.=4.56) (รายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3)
ส่วนที่ 3 การปวดคอ ไหล่ หลัง ความชุกของการปวด
คอ ไหล่ หลัง หมายถึ ง สัดส่วนจํ านวนเจ้าหน้าที่โ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่มีความรู้สึกปวดบวม ชา เมื่อยล้า เคล็ด
ตึง โดยมีอาการคงอยู่อย่างน้อย 24 ชั่ วโมง บริเวณใดบริเวณ
หนึ่งหรือทั้ง 3 บริเวณ ที่มีความรุนแรงตั้งแต่รู้สึกมากขึ้นไป และ
มี ความถี่ ของอาการ คื อ บ่ อยครั้ ง (3-4 ครั้ ง/สั ปดาห์ ) ขึ้ นไปต่ อ
จํ า นวนเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกลุ่ ม ตั วอย่ า งทั้ ง หมด โดยคํ า นวณในรอบ
6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่ปวดคอ ไหล่ หลังจํานวนทั้งสิ้น 87 ราย
ซึ่งคํานวณอัตราความชุกได้เท่ากับร้อยละ 35.66 โดยส่วนใหญ่
ปวดไหล่ร้อยละ 24.18 ปวดคอร้อยละ 16.80 และปวดหลังร้อยละ
12.70
ส่วนที่ 4 การประเมินทางการยศาสตร์ การประเมิน
ท่ า ทางการทํ า งานกั บ คอมพิ ว เตอร์ ด้ว ยการสั ง เกตร่ า งกายทั้ ง
5 ส่วน ได้แก่ แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง ข้อมือ คอลําตัวและขา
โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ RULA สําหรับ
ผู้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ข อง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพบว่า
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อวั ย วะที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อาการผิ ด ปกติ ไ ด้ แ ก่ แขน
ส่วนบน มีการยกแขนทํามุมระหว่าง 21◦-41◦ ร้อยละ 78.28
แขนส่วนล่างมีการยกทํามุมระดับ 60◦–100◦ ร้อยละ 90.16
และมีการเอื้อมมือซ้ายหรือขวาไปทํางานฝั่งตรงข้ามเกินกึ่งกลาง
ร้อยละ 42.21 ข้อมือมีลักษณะการวางมือบนแป้นพิมพ์ทํามุม
น้อยกว่า -15◦ หรือน้อยกว่า 15◦ และมีการหักหรือส่ายข้อมือ
ไปด้านข้างขณะทํางานร่วมด้วยร้อยละ 43.44 คอมีลักษณะการ
ก้มขณะทํางานทํามุม 11◦–20◦ ร้อยละ 51.23 และมีการหมุน
คอหรือศีรษะขณะทํางานร่วมด้วยร้อยละ 70.49 ลําตัวมีการนั่ง
โดยลําตัวทํามุม 11◦–20◦ ร้อยละ 55.74 และมีการหมุนลําตัว
ขณะทํางานร้อยละ 69.26 จากการประเมินและแปลผลข้อมูล
ตามมาตรฐาน RULA สําหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ พบระดับความ
เสี่ ยงทางการยศาสตร์ ในตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ มีค วามเสี่ ย งสู ง สุ ด
ระดับ 4 ร้อยละ 66.80 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านการยศาสตร์
ต้องได้รับการปรับปรุงทันที รองลงมาคือระดับ 2 กลุ่มที่มีความ
เสี่ ย งควรได้ รั บ การพิ จ ารณาศึ ก ษาและอาจต้ อ งแก้ ไ ขร้ อ ยละ
19.67 และระดับ 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงเริ่มเป็นปัญหา ควรรีบ
ปรับปรุงลักษณะงานร้อยละ 12.30 และเมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่ม
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางการยศาสตร์เป็น 2 ระดับคือสูงและ
ต่ําพบว่าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงร้อยละ 79.10 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 และ 5)
ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปวดคอ ไหล่ หลัง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
บริเวณที่ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์กับการปวดคอ ไหล่ หลัง แบบ
Univariate analysis โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบกับปัจจัยอื่น ผล
การศึกษาพบลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปวดคอไหล่ หลัง คือเก้าอี้ที่ปรับหมุนไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการ
ปวดคอ ไหล่ หลัง จากการทํางานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.034; OR=1.79, 95% CI=
1.00-3.18) เก้าอี้ที่ไม่มีที่วางแขนมีความสัมพันธ์กับการปวดคอ
ไหล่ หลัง จากการทํางานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001; OR=4.12, 95% CI=
2.21-7.69) ความเข้ ม ของแสงสว่ า งบริ เ วณหน้ า งานที่ ใ ช้
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค วามเข้ ม แสงน้ อ ยกว่ า 400 ลั ก ซ์ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การปวดคอ ไหล่ หลั ง จากการทํ า งานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<
0.001; OR=16.42, 95% CI=2.18-123.37) (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 6)
บทสรุปและอภิปรายผล
• การอภิปรายผล
การศึกษานี้พบว่าตัวอย่างมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23.0
2
kg/m ขึ้นไปร้อยละ 39.75 ซึ่งจากการศึกษาของสิริยุพา สุทธิพันธุ์,
ฉันทนา จันทวงศ์, & ยุวดี ลีลัคนาวีระ (2557) พบว่ากลุ่มที่ดัชนี
มวลกายตั้งแต่ 23.0 kg/m2 ขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเกิด MSDs
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เป็น 3.51 เท่าของกลุ่มที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า (95% CI=
1.32-9.36)
การศึกษานี้พบว่าตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเฉลี่ย
มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 38.11 ซึ่งการศึกษาของ Hakala
et al. (2012) พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 14 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์หรือเฉลี่ย 2–3 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป มีความสัมพันธ์กับการ
เกิ ด อาการปวดหลั ง โดยการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันมีอาการปวด
คอไหล่หลังร้ อยละ 24.73 และตัวอย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์รวม
มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันมีอาการปวดคอไหล่หลังร้อยละ 38.38
จากการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงร้อยละ 79.10 ซึ่ง Sen &
Richardson (2007) พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค ะแนน
ประเมิ น ระดั บ สู ง ในด้ า นลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวคอ และการ
ทํางานของข้อมือ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดปกติด้าน
ระบบโครงร่างจากการทํางานในระยะยาว และการศึกษาของ
พาวินี ใจบาน, วีระพร ศุทธากรณ์, & ธานี แก้วธรรมานุกูล
(2556) พบว่าในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี
ท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสมในระดับเสี่ยง มีอัตราการเกิด
กลุ่มอาการผิดปกติโครงร่างกล้ามเนื้อเป็น 2.0 เท่า (95% CI=
0.4-8.9) ของกลุ่มที่มีท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสมในระดับที่
ไม่เสี่ยงและกลุ่มตัวอย่างที่มีท่าทางการทํางานที่มีการเคลื่อนไหว
ซ้ําๆ ในระดับเสี่ยงมีอัตราการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติโครงร่าง
กล้ามเนื้อเป็น 1.7 เท่า (95% CI=0.6-4.4) ของกลุ่มที่มีท่าทาง
การทํางานที่มีการเคลื่อนไหวซ้ําๆ ในระดับที่ไม่เสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะงาน
สภาพแวดล้อมบริเวณที่ทํางานกับการปวดคอ ไหล่ หลัง แบบ
Univariate analysis พบว่า เก้าอี้ที่ปรับหมุนไม่ได้ และเก้าอี้ที่
ไม่มีที่วางแขน ความเข้มแสงสว่างบริเวณปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
น้อยกว่า 400 ลั กซ์ มี ความสั มพั น ธ์ กับ การปวดคอ ไหล่ หลั ง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) โดยกลุ่มที่ใช้เก้าอี้ที่
ปรับหมุนไม่ได้มีโอกาสเกิดการปวดคอ ไหล่ หลัง มากกว่ากลุ่มที่
ใช้เก้าอี้ที่ปรับหมุนได้ 1.79 เท่า และกลุ่มที่ความเข้มแสงสว่าง
บริเวณปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 400 ลักซ์มีโอกาสเกิด
การปวดคอ ไหล่ หลังมากกว่ากลุ่มที่ความเข้มแสงสว่างบริเวณ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 400 ลักซ์ขึ้นไป 16.42 เท่า นอกจากนี้ยังพบ
สภาพแวดล้อมบริเวณที่ทํางานคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัญหาจากการ
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สังเกตพบคือ มีการใช้โต๊ะทั่วไปแทนโต๊ะคอมพิวเตอร์ พื้นที่ใต้
โต๊ะแคบเคลื่อนไหวขาและเท้าไม่สะดวก ลักษณะของเก้าอี้นั่ง
ทํางานคอมพิวเตอร์ปรับระดับสูงต่ําและปรับหมุนไม่ได้ ระดับ
ของเก้า อี้ เตี้ ยหรื อสู งเกิ นไป บริ เวณและลั ก ษณะการวางแฟ้ ม
ขณะป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมต้องได้เอื้อมมือ เอี้ยว
ตั ว ก้ ม เพื่ อ หยิ บ จั บ หรื อ ดู แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล ระดั บ ความสู ง ของ
แป้นพิมพ์ขณะนั่งทํางานระดับสูงกว่าข้อศอกซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การปวดคอ ไหล่ หลัง ในระยะยาว เช่น การศึก ษาของจารุ ณี
ลี้ปิติกุล ชัย & วรางคณา สั งสิ ทธิส วัส ดิ์ (2554) ที่พบว่ าระดั บ
ความสูงของแป้นพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม (ต่ํากว่าข้อศอกมากกว่า 10
เซนติเมตรหรือสูงกว่าระดับข้อศอก) มีความสัมพันธ์กับการปวด
คอ ไหล่ หลัง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value =0.011)
• สรุป
จากการประเมิ น ความเสี่ ย งทางการยศาสตร์ ใ น
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีท่าทางการ
ทํ า งานที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การยศาสตร์ คื อ มี ก ารยกแขน
ส่วนบน แขนส่วนล่างการเอื้อมมือซ้ายหรือขวาไปทํางานฝั่งตรง
ข้ามเกินกึ่งกลาง ข้อมือมีการหักหรือส่ายข้อมือไปด้านข้างขณะ
ทํางาน คอมีลักษณะการก้มและหมุนคอหรือศีรษะขณะทํางาน
ลํ า ตั ว มี ก ารนั่ ง และหมุ น ลํ า ตั ว ขณะทํ า งาน และจากการแบ่ ง
ระดับตามเกณฑ์ RULA สําหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ พบว่าส่วนใหญ่
มีความเสี่ยงสูงร้อยละ 79.10 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ทํ า งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปวดคอ ไหล่ หลั ง อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เก้าอี้ที่ปรับหมุนไม่ได้ เก้าอี้ที่ไม่มีที่วาง
แขน ความเข้มแสงสว่างบริเวณปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์น้อยกว่า
400 ลักซ์ (p-value<0.05)
ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานป้องกันการปวดคอ ไหล่ หลังใน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในครั้งนี้คือควรส่งเสริมให้
ทราบและตระหนักถึงความสํา คัญของท่าทางการทํา งานตาม
หลั ก การยศาสตร์ รวมถึ ง การจั ด สภาพแวดล้ อ มหน้ า งาน
คอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตําบลทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (n=244)
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี)
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 - 60
(Mean=34.06, S.D.=7.41, Median=34, Max=56, Min=22)
ดัชนีมวลกาย (BMI kg/m2)
ปกติ (18.5-22.9)
เกิน ( 23.0–24.9)
อ้วน (≥25)
น้อยกว่าปกติ (≤18.5)
(Mean=21.93, Max=33.18, Min=16.02)
รอบเอว (ซม.)
ชาย ปกติ (≤90)
อ้วนลงพุง ( >90)
หญิง ปกติ (≤80)
อ้วนลงพุง ( >80)
(Mean=77.91, Max=102, Min=60)
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หย่า
ตําแหน่งงาน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผอ.รพ.สต. หรือ รักษาการ ผอ.รพ.สต.
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ทันตาภิบาล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

60
184

24.59
75.41

79
118
38
9

32.38
48.36
15.57
3.69

147
59
22
16

60.25
24.18
9.02
6.56

53
7
147
37

88.33
11.67
79.89
20.11

115
114
15

47.13
46.72
6.15

65
48
47
39
23
13
9

26.64
19.67
19.26
15.98
9.43
5.33
3.69
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (n=244) (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
จํานวน (คน)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งงาน (ปี)
1–5
107
6-10
73
11-15
27
16-20
19
> 20
18
(Mean=8.43 , S.D.=7.71, Median=6, Max=35, Min=1)
ประเภทงานที่ใช้คอมพิวเตอร์
บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม
148
Social Network / รับ – ส่ง E-mail
125
งานธุรการ / การเงิน / พัสดุ
74
โปรแกรมงานระบาดวิทยา / R506
65
งานอื่นๆ งานวิชาการ เอกสาร
65
ลงทะเบียนสิทธิว่างออนไลน์
50
Cxs2010
44
งานคลังยา
38
ระบบติดตามผู้ป่วยยาเสพติด (บสต.)
33
ระยะเวลาในการทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์(ปี)
≤5
75
6-10
122
11-15
26
≥16
27
(Mean=7.73, S.D.=4.56, Median=8, Max=18, Min=1)
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จําแนกสภาพแวดล้อมหน้างาน (n=244)
สภาพแวดล้อมหน้างาน
ลักษณะเก้าอี้ที่นั่งทํางานคอมพิวเตอร์
ความสูง
พอดี
สูงเกินไป เท้าวางราบกับพื้นไม่ได้
เตี้ยเกินไป
การปรับระดับ
ปรับความสูงต่ําได้
ปรับความสูงต่ําไม่ได้
การปรับหมุน
หมุนได้
หมุนไม่ได้
ที่วางแขน
มี
ไม่มี
บริเวณที่วางแฟ้มข้อมูล
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ได้เอื้อมมือหยิบ
ได้เอี้ยวตัวไปหยิบ
ได้ก้มหยิบ

ร้อยละ
43.85
29.92
11.07
7.79
7.38
60.66
51.23
30.33
26.64
26.64
20.49
18.03
15.57
13.52
30.74
50.00
10.66
8.61

จํานวน (คน)

ร้อยละ

144
12
88

59.02
4.92
36.07

115
129

47.13
52.87

92
152

37.07
62.30

156
88

63.93
36.07

175
69
38
33
33

71.72
28.28
15.57
13.52
13.52
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จําแนกสภาพแวดล้อมหน้างาน (ต่อ)
สภาพแวดล้อมหน้างาน
ลักษณะโต๊ะคอมพิวเตอร์
เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์โดยตรง
ใช้โต๊ะทํางานทั่วไปแทน
พื้นที่โต๊ะเพียงพอต่อการจัดวางเอกสาร
โต๊ะสูงเกินไปต้องยกไหล่เวลาทํางาน
โต๊ะเตี้ยเกินไปต้องก้มเวลาทํางาน
ลักษณะการวางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ต้องบิดข้อมือขณะป้อนข้อมูล
ต้องกระดกข้อมือขณะป้อนข้อมูล
ต้องยกมือ(งอแขน) ขณะป้อนข้อมูล
ระดับความสูงของแป้นพิมพ์ (keyboard)ขณะนั่งทํางาน
ระดับต่ํากว่าข้อศอกมากกว่า 10 cm.
ระดับสูงกว่าข้อศอก
ต้องได้เอี้ยวคอมองจอ
ลักษณะจอคอมพิวเตอร์
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
จอภาพไม่มีความคมชัด ต้องเพ่งสายตาขณะทํางาน
ความสว่างของจอภาพทําให้รู้สึกไม่สบายตา
ไม่มีแผ่นกรองแสงจ้า
ความเข้มแสงสว่างบริเวณปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์(Lux)
<400
400-600
(Median=260, Min=142,Max=547)
ประเภทของคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ประจํา
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
โน้ตบุ๊ค
โน้ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จําแนกตามข้อมูลการทํางาน (n=244)
ข้อมูลการทํางาน
ระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาราชการ โดยเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อวัน)
ใช้โน้ตบุ๊คในเวลาราชการ (ชั่วโมงต่อวัน)
≤3
>3
Mean=1.70, S.D.=2.11, Median=0, Min=0, Max=7
ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในเวลาราชการ (ชั่วโมงต่อวัน)
≤2
>2
Mean=1.39, S.D.=1.41, Median=1, Min=0, Max=4
ระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนือ่ งโดยเฉลี่ย(ชั่วโมงต่อวัน)
≤4
>4
Mean=4.13, S.D.=1.97, Median=4, Min=1, Max=8
กิจกรรมระหว่างหยุดพักทํางานด้วยคอมพิวเตอร์
ลุกจากที่นั่งและทํางานอื่น
ลุกจากที่นั่ง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
นั่งอยู่ที่เดิมสลับทํางานอื่น
นั่งอยู่ที่เดิม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

140
91
70
8
4

57.38
37.30
28.69
3.28
1.64

224
20
4
12
12

91.80
8.20
1.64
4.92
4.92

74
141
29

30.33
57.79
11.89

195
49
4
12
41

79.92
20.08
1.64
4.92
16.80

220
24

90.16
9.84

108
74
62

44.26
30.33
25.41

จํานวน (คน)

ร้อยละ

186
58

76.23
23.77

156
88

63.93
36.07

151
93

61.89
38.11

163
124
39
4

66.8
50.82
15.98
1.64
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จําแนกตามข้อมูลการทํางาน (n=244) (ต่อ)
ข้อมูลการทํางาน
การใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาทํางาน (นอกเวลาราชการและอยู่เวรนอกเวลา)
ไม่ใช้
ใช้
ใช้โน้ตบุ๊คนอกเวลาทํางาน (ชั่วโมงต่อวัน)
≤2
>2
Mean=1.29, S.D.=1.66, Median=0.5, Min=0, Max=6
ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนอกเวลาทํางาน (ชั่วโมงต่อวัน)
≤1
>1
Mean=0.59, S.D.=1.04, Median=0, Min=0, Max=4
ระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์รวม (ชั่วโมงต่อวัน)
≤7
>7
Mean=7.06, S.D.=2.53, Median=7, Min=2, Max=12
ตารางที่ 4 ผลการประเมินท่าทางการทํางานตามมาตรฐาน RULA สําหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (n=244)
ตําแหน่งการประเมิน
แขนส่วนบน
ยกแขน – 20◦– 20◦
ยกแขน 21◦ - 45◦
กางแขนออกด้านข้าง
ยกไหล่
เก้าอี้มีที่พักแขน
แขนส่วนล่าง
ระดับ 60◦– 100◦
< 60◦หรือ > 100◦
เอื้อมมือซ้ายหรือขวาไปทํางานฝั่งตรงข้ามเกินกึ่งกลาง
การวางมือบน keyboard
แนวระนาบ
< -15◦หรือ<15◦
> -15◦หรือ> 15◦
หักหรือส่ายข้อมือไปด้านข้าง
ข้อมือไม่มีการหมุนหรือหมุนไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ข้อมือหมุนมากเกินครึ่ง
การก้ม-เงย คอ
ก้ม 0◦ – 10◦
ก้ม 11◦– 20◦
ก้ม > 20◦
หมุนคอหรือศีรษะขณะทํางาน
เอียงคอไปด้านข้างลําตัว
ลักษณะการตั้งลําตัว
0◦– 10◦
11◦– 20◦
21◦– 60◦
การหมุนลําตัว
การเอียงตัวไปด้านข้าง

จํานวน (คน)

ร้อยละ

66
178

27.05
72.95

200
44

81.97
18.03

197
47

80.74
19.26

145
99

59.43
40.57

จํานวน

ร้อยละ

53
191
77
58
88

21.72
78.28
31.56
23.77
36.07

220
24
103

90.16
9.84
42.21

113
123
8
106
244
21

46.31
50.41
3.28
43.44
100
8.61

81
125
38
172
112

33.20
51.23
15.57
70.49
45.90

86
136
22
169
104

35.25
55.74
9.02
69.26
42.26

ความเสีย่ งทางการยศาสตร์ และการปวดคอไหล่หลังในเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดมหาสารคาม
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558

ตารางที่ 5 ระดับคะแนนจากการประเมินทางการยศาสตร์ตามมาตรฐาน RULA สําหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (n=244)
ระดับ
จํานวน
ระดับ 1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3
ระดับ 2 ความเสี่ยงควรได้รับการพิจารณาศึกษาและอาจต้องแก้ไข
48
ระดับ 3 ความเสี่ยงเริ่มเป็นปัญหา ควรรีบปรับปรุงลักษณะงาน*
30
ระดับ 4 มีปัญหาด้านการยศาสตร์ ต้องได้รับการปรับปรุงทันที*
163
* ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ระดับสูง

ร้อยละ
1.23
19.67
12.30
66.80

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมบริเวณที่ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์กับการปวดคอ ไหล่ หลัง แบบ Univariate analysis (n=244)
สภาพแวดล้อมบริเวณที่ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์
การปวดคอ ไหล่ หลัง
OR
95%CI
p-value
ปวด
ไม่ปวด
ลักษณะเก้าอี้
ความสูง
สูงเกินไป/เตี้ยเกินไป
16(16.00)
84(84.00)
0.19
0.09-0.38
<0.001
พอดี
71(49.31)
73(50.69)
การปรับระดับ
ปรับสูงต่ําไม่ได้
40(31.01)
89(68.99)
0.65
0.37-1.14
0.108
ปรับสูงต่ําได้
47(40.87)
68(59.13)
การปรับหมุน
หมุนไม่ได้
39(44.32)
49(55.68)
1.79
1.00-3.18
0.034*
หมุนได้
48(30.77)
108(69.23)
ที่วางแขน
ไม่มี
42(59.15)
29(40.85)
4.12
2.21-7.69
<0.001*
มี
45(26.01)
128(73.99)
บริเวณที่วางแฟ้มข้อมูล
ไม่เหมาะสม
29(42.03)
40(57.97)
1.46
0.79-2.69
0.192
เหมาะสม
58(33.14)
117(66.86)
ลักษณะการวางแป้นพิมพ์
ไม่เหมาะสม
8(40.00)
12(60.00)
1.22
0.41-3.41
0.672
เหมาะสม
79(32.27)
145(64.73)
ระดับความสูงของแป้นพิมพ์
ไม่เหมาะสม
78(36.28)
137(63.72)
1.26
0.52-3.31
0.580
เหมาะสม
9(31.01)
20(68.97)
ลักษณะจอคอมพิวเตอร์
ไม่เหมาะสม
21(42.86)
28(57.14)
1.46
0.73-2.90
0.239
เหมาะสม
66(33.85)
129(66.15)
ความเข้มแสงสว่าง (Lux)
<400
88(39.64)
134(60.36)
16.42
2.18-123.37 <0.001**
400 - 600
1(3.85)
25(96.15)
หมายเหตุ * = ปัจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value<0.05
** = ปัจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value<0.05 (Fisher Exact test)
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