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บทคัดย่อ
การปวดเมื อยกล้ ามเนื อหลังจากการปฏิบัติงานเป็ น ปั ญ หาทีพบมากในเจ้ าหน้ าทีหน่ วยงาน
โภชนาการ การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ศึกษาผลของโปรแกรมการประยุก ต์แบบแผนความเชือ
ด้ า นสุข ภาพ เพื อป้ องกัน การบาดเจ็ บกล้ า มเนื อหลัง จากการปฏิบั ติง าน กลุ่ม ตัวอย่ างเป็ น
เจ้ าหน้ าทีหน่ วยโภชนาการ โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็ น ผู้ที รับผิดชอบการผลิตอาหารผู้ป่วย
จํานวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจง (Purposive sampling) คํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ การหาค่า Power analysis กลุ่มตัวอย่ างได้ รับโปรแกรมป้ องกัน การบาดเจ็บ
กล้ ามเนื อหลังทังหมด 4 ครัง ได้ แก่ การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลียนประสบการณ์ การฝึ ก
ทักษะการยกอย่างปลอดภัย และการประชุมกระตุ้นเตือนโดยหั วหน้ างาน การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ก่อนทดลองและหลังทดลองใช้ ร ะยะเวลาทังสิน 8 สัปดาห์ ภายหลังการทดลอง พบว่ า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลียด้ านการรับรู้ต่างๆ คือ การรับรู้โอกาสเสียงและการรับรู้ความรุนแรงต่อ
การบาดเจ็บกล้ า มเนือหลัง เพิ มขึ นมากกว่ า ก่อ นทดลองอย่ า งมีนั ยสํา คัญทางสถิติก ารรั บ รู้
ประโยชน์ของการปฏิบตั ติ นเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง เพิมขึนมากกว่า ก่อนทดลอง
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ และการรั บรู้ความสามารถตนเองของการปฏิบัติตนเพื อป้ องกันการ
บาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง รวมทังพฤติกรรมป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง เพิมขึนมากกว่ า
ก่อนทดลองอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติ (p-value < 0.001)และอาการปวดเมื อยกล้ ามเนื อหลัง
ลดลงอย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.005) อย่างไรก็ตาม การรับรู้อปุ สรรคของการ
ปฏิบัตติ นเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลังมีคะแนนเฉลียลดลง แต่ไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) จากผลการทดลอง พบว่า โปรแกรมการประยุกต์แบบ
แผนความเชือด้ านสุขภาพ เพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง จากการปฏิบัตงิ าน มีผลต่อ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง จากการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที
หน่ วยโภชนาการในโรงพยาบาล ด้ านท่าทางการปฏิบั ติงาน ดังนั น ผลการวิจั ยช่ วยให้ กลุ่ม
ตัวอย่าง มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ การบาดเจ็บกล้ า มเนือหลัง จากการปฏิบัติง าน และมี
พฤติกรรมป้ องกันเพื อป้ องกันการบาดเจ็บกล้ า มเนื อหลัง จากการปฏิบัตงิ านสามารถทํางานได้
อย่า งปลอดภัย และสามารถนํา ไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิตประจํ าวัน ได้ แล้ วยัง สามารถนํ า ไปปรั บและ
ประยุกต์ใช้ เป็ นในการปรับเปลียนพฤติกรรมเจ้ าหน้ าทีในหน่ วยงานอืนในโรงพยาบาลทีมี บริบท
คล้ายกันได้
คําสําคัญ: พฤติกรรมป้ องกันการบาดเจ็บกล้ามเนือหลังจากการปฏิ บตั ิงาน,
เจ้าหน้าทีหน่วยโภชนาการ, แบบแผนความเชือด้านสุขภาพ
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Abstract
Work-related back muscle pain was a common problem among workers in a
hospital’s Nutrition Unit. The purpose of this study was to explore the results of the
application of health belief model for prevention of work-related back muscle
injuries. The subjects consisted of 30 workers in a hospital’s Nutrition Unit who
were responsible for preparation of food for patients. They were selected by
purposive sampling. The sample size was calculated by power analysis. The workers
were provided with the back muscle injuries prevention program for totally 4 times
as follows: Group discussion, experience sharing, skill practice of safe lifting, and
meeting arrangement for supervisors to give reminder message. The data collection
during pre-experiment and post-experiment took a total of 8 weeks. Average scores
of perception on each aspect of the subjects after the experiment were as follows:
Perceived susceptibility and perceived severity to back muscle injuries were higher
than before the experiment with a statistical significance, perceived benefits of
behaviors for prevention of back muscle injuries was higher than before the
experiment with a statistical significance, perceived self-efficacy in behaviors for
prevention of back muscle injuries and behaviors for prevention of back muscle
injuries were higher than before the experiment with a statistical significance (pvalue<0.001), and back muscle pain was relieved with a statistical significance(pvalue=0.005). However, average scores of perceived barriers to behaviors for
prevention of back muscle injuries were lower, but the difference was not
statistically significant (p–value> 0.05). According to the study, the application of
health belief model for work-related back muscle injuries prevention contributed to
changes in behaviors for prevention of work-related back muscle injuries in respect
of ergonomics among workers in a hospital’s Nutrition Unit. Therefore, the findings
of the study encouraged the subjects to have knowledge and understanding about
work-related back muscle injuries, and perform behaviors for prevention of back
muscle injuries, so as to work safely and apply to their daily lives.
Keyword: behaviors for prevention of work-related back muscle injuries,
workers in the Nutrition Unit, Health belief model
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บทนํา
โรงพยาบาลเป็ นสถานบริการรักษา มีกระบวนการ
ทํางานหลายขันตอน ทําให้ ต้องมี หน่ วยงานอืนๆ มาสนั บสนุน
และด้ ว ยผู้ ป ฏิบั ติง านอยู่ ใ นโรงพยาบาล ส่ วนใหญ่ นั นเป็ น
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทีมี ความรู้ในเรืองการ
ดูแลสุขภาพในระดับสูงกว่าบุคลากรด้ านอืนๆ ในขณะเดียวกัน
ภายในโรงพยาบาลนัน ก็มีบคุ ลากรอืนๆ เช่น เจ้ าหน้ าทีหน่ วย
โภชนาการ ทียืนทํางานติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายชัวโมง ทํา
ให้ มี ปั ญ หาความล้ า ของกล้ า มเนื อมาก (สํา นั ก โรคจากการ
ประกอบอาชีพ และสิงแวดล้ อ ม, 2550) ประเทศไทยนั น
พบว่ามีรายงานสถิตสิ าํ นั กงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ประจําปี 2550, 2551 และ 2552 มี ผ้ ปู ระสบอัน ตรายที มี
อาการเจ็บป่ วยจากการยกหรือเคลือนย้ ายของหนักและอาการ
บาดเจ็บจากท่า ทางการทํางาน คิดเป็ นร้ อยละ48,52 และ45
ตามลํา ดับ แสดงว่ าได้ มี ผ้ ปู ฏิบัติง านจํ า นวนไม่ น้ อยที ต้ อ ง
ประสบอัน ตรายจากท่ าทางการทํา งาน และด้ วยลัก ษณะของ
งานในหน่ วยโภชนาการของโรงพยาบาลทีรับผิดชอบการผลิต
อาห ารผู้ ป่ วย ต ามก ระ บวนก าร รั ก ษ าท าง กา รแ พท ย์
ครอบคลุม ตังแต่ การคัดเลือกและจัดซือวัตถุดิบ ทําให้ มีก าร
ปฏิบตั งิ านทีต้องมีการยกภาชนะทีมีนําหนั กมาก จึงก่อให้ เกิด
ปั ญ หาการเจ็บ ป่ วยด้ ว ยโรคกระดูก และกล้ า มเนื อที เรื อรั ง
(สํานั กโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้ อม, 2550)
โรงพยาบาลทีเลือกในการศึ กษาวิจัย ครังนี เป็ นโรงพยาบาล
ขนาด 580 เตียง เนืองจากมี ผ้ ปู ่ วยในเข้ ามาพักรักษาเฉลียต่อ
วัน 512 เตีย ง หน่ วยโภชนาการต้ อ งจั ดส่ง อาหารให้ ผ้ ูป่วย
เฉลียมื อละ 480-500 คน วัน ละ 3 มือ เจ้ าหน้ าทีจึงมี เวลา
จํา กัดในการทํา งาน เพื อให้ ทั น เวลาในการจัดส่งไปตามตึ ก
ผู้ป่วย ด้ วยลักษณะการทํา งานในท่ าทางทีไม่ เหมาะสมมี การ
ก้ มโค้ ง เอียว เอือม ยกของหนัก จึงส่งผลให้ เ กิดการปวดเมือย
และบาดเจ็บจากการปฏิบัตงิ านจนถึงขันผ่าตัดทีหลังมาแล้ ว 2
คน เป็ นพ่ อครั วและแม่ ครั ว และจากลักษณะงานที ต้ องยก
บ่อยครั ง โดยมีการก้ มโค้ งยกของจากพืนแบบไม่ ย่อเข่ า และ
การบิดเอียวตัวขณะก้ ม ยกจะทําให้ ผู้ปฏิบัตงิ านมี อ าการปวด
หลังส่วนล่างได้ (นิธิตา ธารีเพียร, 2552) จากการสัม ภาษณ์
เจ้ าหน้ าที มี อาการปวดเมือยกล้ ามเนือมากโดยเฉพาะทีหลัง
ส่วนล่ า งจากท่ า ทางการก้ ม ยกถาด ยกหม้ อ และยกวัตถุดิ บ
ทีมาส่งจากพืนมาล้ าง การก้ มลงกวาดเก็บทําความสะอาดพืน
รอง ลงมาคื อ ไหล่ ซี ก ขวา เนื องจากการจั บ ภาชนะยก
เคลือนย้ า ย การใช้ เครืองปั น การสับเนื อสัตว์ และปวดเมือย
กล้ า มเนื อขา จากการยืน ทํา งานเป็ น เวลานาน และจากการ
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สังเกต พบว่า ลักษณะท่าทางการทํางานยัง ไม่ เ หมาะสม เช่ น
ยังมีการก้ ม ยกวัตถุดบิ จากพื นมาชังนําหนัก ก้ ม ยกถาดอาหาร
เพือเคาะเศษอาหารออกมาล้ า ง การยกถาดจํานวนใส่ร ถเข็น
มากเกิน ทีกํา หนดไว้ การยกตะกร้ ายังมี การเอียว บิดเอว ก้ ม
โค้ ง ล้ า งภาชนะ และการเข็น รถไ ม่ ถู ก วิ ธี โดยลากรถจาก
ด้ านหลัง จากหลักการด้ านการยศาสตร์แล้ ว ท่าทางในการยก
ทีถู กต้ อง จะต้ องใช้ ก ํา ลัง กล้ า มเนื อหลังน้ อ ยที สุด ไม่ ย กของ
หนั กเกิน กําลัง หลีกเลียงการก้ ม โค้ ง บิดเอว หรื อเอือมจน
สุดๆ การก้ มยกโดยใช้ การย่อเข่าแทน ควรวางเท้ าทีถูกต้ องลด
การรับนําหนัก ของกล้ ามเนื อ ขา เข่ า หลัง เพื อลดปั ญ หาการ
ปวดกล้ ามเนื อ (พิ มพ์ พรรณ ศิ ลปสุวรรณ, 2544) ดังนั น
ผู้วิจั ย จึ ง นํ า ทฤษฎี แ บบแผนความเชือด้ า นสุข ภาพ (Health
Belief Model) สําหรับอธิบายและทํานายพฤติกรรมปฏิบัติ
ตัวเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง ซึงเจ้ าหน้ าทียังขาด
การเรียนรู้ทีจะฝึ ก ทักษะการยกเคลือนย้ ายอย่างถูก ต้ อง และ
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ ห็ น ความสํา คั ญ ในการป้ องกั น จึ ง ได้ จั ด
โปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชือด้ านสุขภาพขึน เพือ
ช่ วยลดอุบั ติก ารณ์ ใ นกลุ่ม ทียั ง ไม่ มี อ าการและป้ องกัน การ
บาดเจ็บเพิมขึนในกลุ่มทีเริ มมี อาการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง
แล้วให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิท ธิภ าพมากขึน ทังนี
ผู้วจิ ั ยหวังว่า จะสามารถนํ าไปเป็ นใช้ ใ นการเป็ น ต้ น แบบการ
พัฒนาเพือปรับเปลียนพฤติกรรมเจ้ าหน้ าทีของหน่ วยงานอืน
ในโรงพยาบาลการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานคล้ ายกัน และ
เป็ นข้ อมู ลพื นฐานการพัฒ นาความรู้ความเข้ าใจในการสร้ าง
แนวทางการปฏิ บั ติ ข องการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเจ้ าหน้ าที ใน
หน่ วยงาน ด้ านการป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง จาก
การปฏิบัตงิ าน

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือศึ ก ษาผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผน
ความเชื อด้ า นสุข ภาพ เพื อป้ องกัน การบาดเจ็บ กล้ า มเนื อ
หลั ง จากการปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ทีหน่ วยโภชนาการใน
โรงพยาบาล

วิธีการดําเนินการวิจยั
รู ปแบบการวิจัย
การวิจัยครังนีเป็ นวิจัยแบบกึงทดลอง โดยมี รูปแบบ
กลุ่ม เดียววัดก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ โปรแกรมการ
ประยุ ก ต์ แ บบแผนความเชือด้ า นสุข ภาพ เพื อป้ องกัน การ
บาดเจ็บกล้ ามเนื อหลังจากการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีหน่ วย
โภชนาการในโรงพยาบาล

การประยุกต์แบบแผนความเชือด้ านสุขภาพเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลังจากการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีหน่วยโภชนาการในโรงพยาบาล
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ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ศึ ก ษาครั งนี เป็ นเจ้ าหน้ าที หน่ วย
โภชนาการ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทังหมดจํา นวน
46 คน
การเลือกขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู รคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Cohen (1988) โดยคํานวณ Power analysis
ได้ ค่า Effect size คือ 0.87 และกําหนดให้ ค่าอิท ธิพล=0.80,
Power (1-)=0.80, =0.05 และทํ าการเปิ ดตาราง
Power table ได้ กลุ่ม ตัวอย่างขนาดเหมาะสมทีจํานวน 22 คน
แต่เนื องจากการทดลองนี ใช้ เวลาทั งสิน 8 สัป ดาห์ อาจเกิดการ
สูญหายของกลุ่ม ตัวอย่ า ง ผู้วิจั ยจึง กําหนดขนาดตัวอย่างเป็ น
30 คน เพื อให้ ข้ อ มู ล มี แ นวโน้ มการกระจายแบบปกติ
(Daniel, 1987) และกําหนดเกณฑ์การคัดเข้ ากลุ่มตัวอย่า ง
ดังนี
(1) ไม่ เ คยได้ รับการผ่ า ตัดหรื อมี ปั ญ หากล้ า มเนื อ
หรือกระดูก (โดยได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์) รวมถึงไม่ มี
โรคประจําตัวทีอาจเป็ นอุปสรรคในการวิจัย เช่น กระดูกและ
กล้ า มเนื อผิ ดรู ป หมอนรองกระดู ก สัน หลั ง เคลื อน จนไม่
สามารถเข้ าร่วมการวิจัย
(2) ไม่อยู่ในสภาวะตังครรภ์หรืออยูใ่ นระหว่างลาคลอด
(3) ยินดีเข้ าร่วมในงานวิจัยครังนี

เครืองมือทีใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล ประกอบด้ วย
แบบสอบถามและแบบสัง เกต แบบสอบถามประกอบด้ วย
คําถาม 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้ อมู ลทัวไป ได้ แก่ อายุ นําหนัก ส่วนสูง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานในปั จจุบัน ตําแหน่ งงาน
ทีทํา ลักษณะ/ขันตอนการทํา งาน อายุงานการทํา งาน การ
ได้รบั การอบรมเรืองของท่าทางทีเหมาะสมในการทํางาน การ
สอบถามเกียวกับ เครื องมื อ การปฏิบัติตนเมื อบาดเจ็บปวด
เมือยตามลักษณะการปฏิบัติงาน และการประเมิ น อาการปวด
เมื อยจากการปฏิบัติง าน ผู้วิ จัย ดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ระดับอาการปวดของแมคกิลล์ (Stein & Mendl, 1988) มี
การประเมินอาการปวดเมือยตามตัวเลข ดังนี
0
คือ ไม่มีอาการปวด
1-3 คือ ปวดน้ อยไม่มีความทุ กข์ท รมาน, ไม่ ร้ สู กึ
กังวลใด ต่ออาการปวดในขณะนี
4-6 คือ ปวดปานกลาง รู้ สึก ทุ ก ข์ ท รมานจาก
อาการปวดพอสมควร กังวลไม่มาก ยังมีความรู้สกึ ว่าทนได้
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7-9 คือ ปวดมาก รู้สกึ ทุ กข์ทรมานจากอาการปวด
มาก ทํ า ให้ เกิ ดความกั ง วลมากและไม่ สามารถนอนหลั บ
พักผ่อนได้
10 คือ ปวดรุนแรงจนทนไม่ไหว
ส่วนที 2 ข้ อมู ลการรั บรู้โ อกาสเสียงและการรั บ รู้
ความรุนแรงต่อการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง จากการปฏิบัตงิ าน
การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของการปฏิบัติตนเพือป้ องกัน
การบาดเจ็บกล้ า มเนือหลัง จากการปฏิบัติงาน และการรับรู้
ความสามารถของการปฏิบั ติต นเพื อป้ องกั น การบาดเจ็ บ
กล้ า มเนือหลัง จากการปฏิบัติงานได้ อย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ตัวโดย
คํา ถามมี ทั งหมด 33 ข้ อ ซึงจํ า แนกการวัดออกเป็ นการ
ประมาณค่ามี ตวั เลือกให้ ตอบ 4 ระดับ คือ เห็น ด้ วยอย่างยิง
เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้วย และไม่ เห็นด้วยอย่างยิง
ส่วนที 3 แบบสอบถามพฤติ ก รรมป้ องกั น การ
บาดเจ็บกล้ า มเนื อหลัง จากการปฏิบัติงาน โดยมี ข้ อคําถาม
ทังหมด 19 ข้ อมี ตวั เลือกให้ ตอบ 4 ข้ อ คือ ปฏิบัติทุกครังที
ยกเคลือนย้าย ทําบ้ างไม่ ทาํ บ้ าง ไม่เคยปฏิบัติ และไม่มี
แบบสังเกตพฤติกรรม 1 ชุ ด ได้ แก่ แบบสัง เกต
พฤติก รรมการปฏิบั ติงานด้ า นท่า ทางในการยกเคลือนย้ า ย
โดยผู้วจิ ัยสร้ างขึนโดยสังเกต 2 ครัง คือ ก่อนและหลังทดลอง
มี 17 ข้ อ ทั งนี สัง เกตก่ อ นและหลัง การทดลองแบ่ ง เป็ น
ช่วงเวลา เช้ า (08.00-10.00 น.) ซึงมีการทํางานในการยก
และเคลือนย้ ายหรือ ช่วงเวลาที มีความเสียงในการปวดเมื อย
กล้ า มเนื อหลัง มากทีสุด เพื อสํา รวจการปฏิบัติง านของกลุ่ม
ตัวอย่างว่ามีการปฏิบัตอิ ย่างไรบ้ าง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื องมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
หน่ วยงานจ่า ยกลางและซักฟอก ของโรงพยาบาล ซึงบริบทมี
ความใกล้ เ คีย งกัน หลัง จากนั นเลือ กข้ อคํา ถามทีมี ค่าอํานาจ
จําแนกอยู่ ร ะหว่ า ง 0.2-0.8 วิเ คราะห์ ห าค่ า ความเทียงของ
แบบสอบถามแต่ล ะหมวด โดยหาค่ า สัม ประสิท ธิแอลฟ่ า
ของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient)ได้ ดังนี
การรั บรู้โ อกาสเสียงของการบาดเจ็บกล้ า มเนื อหลัง เท่า กับ
0.70 การรั บรู้ความรุน แรงของการบาดเจ็บ กล้ ามเนื อหลัง
เท่ า กับ 0.71 การรั บ รู้ อุป สรรคเพื อป้ องกั น การบาดเจ็ บ
กล้ า มเนื อหลัง เท่ า กับ 0.71 การรั บรู้ประโยชน์เพื อป้ องกัน
การบาดเจ็บ กล้ า มเนื อหลั ง เท่ า กั บ 0.72 และการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง
เท่ากับ 0.84
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การเก็บรวบรวมข้อมู ล
การวิจั ยครังนี ได้ ผ่านการเห็น ชอบจริ ยธรรมวิจัยใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที MUPH 2012-156 หลังจาก
ชีแจงวัตถุประสงค์ และกลุ่มตัวอย่างเซ็น ใบยินยอม เพือเข้ า
ร่ วมการวิจั ย แล้ ว จึ ง ได้ ดํา เนิ น การเก็บ ข้ อ มู ล ก่ อ นทดลอง
(สัปดาห์ที 1) และเริมโปรแกรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ผู้เข้าร่วมเป็ น เจ้ าหน้ าทีหน่ วยโภชนาการ ของโรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี 30 คน ณ ห้ องประชุมของโรงพยาบาล โดยจัด
กิจกรรมเรี ย นรู้ครั งที 1-3 (สัป ดาห์ ที 2-4) ใช้ เ วลาแต่ ละ
กิจกรรมครังละ 2 ชัวโมง ดังนี
(1) กิจกรรมครังที 1 สร้ า งการรับรู้โอกาสเสียงและ
ความรุนแรงต่อการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง จากการปฏิบัตงิ าน
โดยการบรรยายให้ ความรู้ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)
เพืออธิบ ายสาเหตุและปั จจัยจากการปฏิบัติง านทีส่ง ผลทําให้
บาดเจ็บดังกล่าว รวมทังการรณรงค์ใ นหน่ วยงานด้ วยการติด
สือข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เกียวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ในหน่วยโภชนาการ
(2) กิจกรรมครังที 2 สร้ า งการรั บรู้ประโยชน์ ของ
การปฏิบัติตนเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลังจากการ
ปฏิบตั งิ านและการจัดการกับอุปสรรคของการปฏิบัตงิ าน โดย
การสาธิตและฝึ กทักษะการยกหรือเคลือนย้ ายสิงของและการ
ผ่อนคลายกล้ ามเนืออย่างปลอดภัย
(3) กิจกรรมครังที 3 การเสริมสร้ างความสามารถ
ตนเองของการปฏิบัติตนเพื อป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ า มเนื อ
หลั ง จากการปฏิ บั ติง าน โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ การยกและ
เคลื อน ย้ า ย และการเสนอบุ ค คลตั ว อย่ า ง ที ดี ด้ าน การ
ปฏิบตั งิ านในการยกอย่างปลอดภัย
(4) กิจ กรรมครั งที 4 การสร้ างความต่อ เนื องของ
พฤติก รรม ด้ วยการให้ เ จ้ า หน้ า ที ทบทวนการฝึ กปฏิบัติด้ วย
ตนเองด้ า นท่ า ทางการปฏิบัติง าน มี ก ารส่งเสริ ม จากหั วหน้ า
งานและเจ้ าหน้ าที อาสาสมัครอาชีวอนามัย กระตุ้นเตือน ให้
กํา ลั ง ใจปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมการป้ องกัน การบาดเจ็ บ
กล้ ามเนือหลัง จากการปฏิบัติง านอย่า งต่อ เนื อง ในช่วงการ
ประชุมหน่ วยงานสัปดาห์ละ 1 ครัง (สัปดาห์ที 5-7) นาน 3
สัปดาห์ ซึงผู้วิจัย จะลงนามชือในสติกเกอร์ รูปหัวใจนํา ไปติด
ผนึกไว้ทบอร์
ี ดรายชือในหน่ วยโภชนาการ และพูดคุยเป็ น กลุ่ม
ย่อยในช่วงพักระหว่างวัน ถึงลักษณะการปฏิบัติงานทีพบจาก
การสังเกตหลังจากจัดกิจกรรมเรียนรู้แล้ วนั น ได้ การเก็บข้ อมู ล
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หลังการทดลอง (สัปดาห์ ที 8) ใช้ แบบสอบถามชุดเดียวกัน
กับก่อนการทดลอง

การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
วิเ คราะห์ ข้อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณ ข้ อมู ลทั วไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง และสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงความถีของข้ อมูลเป็ น
จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลียในเรืองการรับรู้โ อกาสเสียง
และความรุน แรงต่อการการบาดเจ็บกล้ า มเนื อหลัง จากการ
ปฏิบัติงาน การรับรู้ป ระโยชน์ และอุปสรรคของการปฏิบัติตน
เพือป้ องกันการการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง จากการปฏิบัตงิ าน
รวมทั งพฤติกรรมป้ องกัน การบาดเจ็บ กล้ า มเนือหลั ง และ
อาการปวดเมื อยกล้ า มเนือหลัง จากการปฏิบัติ งานก่ อนและ
หลัง การทดลอง ภายในกลุ่ม ตัวอย่ า งเปรี ยบเทีย บด้ วยสถิ ติ
Paired t-test

ผลการวิจัย
ข้อมู ลทัวไปและสภาพการทํางานของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นเจ้ าหน้ าที หน่ ว ยโภชนาการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 30 คน เป็ น เพศชาย 9
คน เป็ นเพศหญิง 21 คน ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี
(ร้ อยละ 46.7) ค่าดัชนีม วลกายเฉลีย 24.17 กก./ม. 2 ระดับ
การศึกษาสูงสุด มีจาํ นวนเท่ากันคือ ระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ
46.7) มัธยมศึ กษา (ร้ อยละ 46.7) ตําแหน่ งงานที ทํา เป็ น
พนั กงานประกอบอาหาร (คนครัว) 24 คน เป็ นแม่ครัว 6 คน
ขันตอนการทํางานและระยะเวลาทํางานแต่ละขันตอนต่ อวัน
ซึงเป็ นสาเหตุในการบาดเจ็บกล้ า มเนื อหลัง คือ รับ วัตถุดิบ
เฉลีย 20 นาที สับซอยเนือเฉลีย 50 นาที หุงข้ าวเฉลีย 20 นาที
ยกถาดอาหารเฉลีย 30 นาที ล้ างจานเฉลีย 27 นาที ขนถ่าย
เศษอาหารเฉลีย 55 นาที อายุการทํางานในหน่ วยงานนีส่วน
ใหญ่ อยู่ในช่วง 16-25 ปี (ร้ อยละ 36.7) ด้ านประสบการณ์
การพบแพทย์ด้วยอาการปวดเมื อยหรือ บาดเจ็บกระดูกและ
กล้ามเนือ ร้ อยละ 56.7 ไม่ เ คย ร้ อยละ 43.3 เจ้ าหน้ าทีคิดว่า
ลักษณะงานทีทําให้ มีปัญหาเรืองปวดหลังมากทีสุดคือ การยก
ถาด ร้ อ ยละ 63.3 รองลงมา คือ ล้ า งภาชนะและขนเศษ
อาหาร ร้ อยละ 53.3 ด้ านประสบการณ์การได้ รับการอบรม
เรื องของท่า ทางทีเหมาะสมในการทํา งานรวมทังการนํา ไป
ปฏิบัติส่วนใหญ่ เคยและจํา ข้ อ มู ลที ได้ รั บการอบรมได้ และ
นํามาใช้ บ้างบางครัง ร้ อยละ 80 อาการปวดหรือเมื อยล้ าส่วน
ต่ า ง ๆ ข องร่ า งกา ยจ ากกา รป ฏิ บั ติ ง า น มา กที สุด คื อ
หลังส่วนล่างร้ อยละ 50 รองลงมาเข่าทังสองข้ างร้อยละ 36.7

การประยุกต์แบบแผนความเชือด้ านสุขภาพเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลังจากการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีหน่วยโภชนาการในโรงพยาบาล
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ข้อมู ลการรับรู ต้ ่ อการบาดเจ็ บกล้ามเนือหลัง
(1) การรั บรู้โ อกาสเสียงต่ อการบาดเจ็บ กล้ ามเนื อ
หลั ง จากการปฏิ บัติ งานภายหลัง การทดลองกลุ่ม ตัวอย่ า ง
ภายหลังการทดลองกลุ่ม ตัวอย่า งมีคะแนนเฉลีย มีคะแนน
เฉลียการรับรู้โ อกาสเสียงต่อการบาดเจ็บ กล้ า มเนื อหลัง จาก
การปฏิบัติงานเพิมขึนมากกว่าก่ อนทดลอง อย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.001) (ดังตารางที 1)
(2) การรั บรู้ความรุน แรงต่ อการบาดเจ็บกล้ า มเนื อ
หลั ง จากการปฏิ บัติ งานภายหลัง การทดลองกลุ่ม ตัวอย่ า ง
ภายหลัง การทดลองกลุ่ม ตัวอย่า งมี คะแนนเฉลีย มี คะแนน
เฉลียการรับรู้ความรุน แรงต่อการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง จาก
การปฏิบัติงานเพิมขึนมากกว่าก่ อนทดลอง อย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.001) (ดังตารางที 1)
(3) การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัตติ นเพือป้ องกัน
การบาดเจ็บกล้ า มเนือหลัง จากการปฏิบั ติงาน ภายหลัง การ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย การรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิ บั ติตนเพื อป้ องกั น การบาดเจ็บ กล้ า มเนื อหลั ง เพิ มขึ น
ม า ก ก ว่ า ก่ อ น ท ด ล อ ง อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ
(p-value<0.001) (ดังตารางที 1)
(4) การรับรู้อปุ สรรคของการปฏิบัติตนเพื อป้ องกัน
การบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง จากการปฏิบัติงาน ภายหลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย การรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติตนเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง ไม่ แตกต่า ง
จา กก่ อ น ท ดลอง ที ระ ดั บ นั ย สํ า คั ญ ( p-value=0.180)
(ดังตารางที 1)
(5) การรับรู้ความสามารถตนเองของการปฏิบัตติ น
เพื อป้ องกัน การบาดเจ็บ กล้ า มเนื อหลั ง จากการปฏิ บัติง าน
ภายหลัง การทดลองกลุ่ ม ตัวอย่า ง มี คะแนนเฉลีย การรับ รู้
ความสามารถของการปฏิบั ติต นเพื อป้ องกัน การบาดเจ็ บ
กล้ ามเนือหลังมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติ
(p-value<0.001) (ดังตารางที 1)

ข้อมู ลพฤติกรรมและอาการ
(1) พฤติก รรมป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ า มเนื อหลัง
จากการปฏิ บั ติ ง านภายหลั ง การทดลองมี ค ะแนนเฉลี ย
พฤติ ก รร ม ป้ องกั น กา รบ า ดเ จ็ บ กล้ า มเ นื อ หลั ง ดี ก ว่ า
ก่ อ นทดลอง อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p-value<0.001)
(ดังตารางที 1)
(2) อาการปวดเมื อยกล้ า มเนื อหลัง ภายหลั ง การ
ทดลองมีคะแนนเฉลียอาการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลังลดลงดีขนึ
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กว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.005)
(ดังตารางที 1)

บทสรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาผลของโปรแกรมประยุกต์แบบแผนความ
เชือด้ า นสุขภาพ เพือป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง จาก
การปฏิบัตงิ าน กลุ่ม ตัวอย่า งเป็ นเจ้ าหน้ าที หน่ วยโภชนาการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 30 คน ใช้ การบรรยาย
ตามหลั ก การยศาสตร์ (Ergonomics) เพื อให้ เจ้ า หน้ าที มี
พฤติกรรมป้ องกันการบาดเจ็บ กล้ ามเนือหลังสามารถอธิบาย
สาเหตุ แ ละปั จ จั ย จากการปฏิบั ติง านที ส่ง ผลทํา ให้ บาดเจ็ บ
กล้ามเนือหลังได้ โดยการอภิปรายกลุ่ม และการให้ เจ้ าหน้ าทีมี
ประสบการณ์ ท ี สํา เร็จ ในการฝึ ก ทั ก ษะการยกป้ องกัน การ
บาดเจ็บกล้ ามเนื อหลังได้ ด้ วยตนเอง จึงนําเสนอการอภิปราย
ผลตามตัวแปรและสมมติฐาน ดังต่อไปนี
(1) การรับ รู ้ โ อกาสเสี ยงและการรั บ รู ้ ค วาม
รุนแรงต่ อการบาดเจ็ บกล้ามเนือหลัง จากการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ภายหลั ง จากที กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ โปรแกรม พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลียในด้านการรับรู้โอกาสเสียงและการรับรู้
ความรุนแรงต่อการบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง จากการปฏิบัตงิ าน
มากกว่าคะแนนเฉลียก่อนได้ รับโปรแกรมอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติ สนับสนุนสมมติฐานข้ อ 1.1 และ 1.2 ทําให้ อธิบายได้ว่า
ผลการรั บ รู้ โ อกาสเสียงและการรั บ รู้ ความรุน แรงต่ อ การ
บาดเจ็ บ กล้ ามเนื อหลั ง จากการปฏิบั ติง านที เพิ มขึ นของ
เจ้ าหน้ าทีหน่วยโภชนาการเนืองจากกิจกรรมครังที 1 ซึงผู้วิจัย
จั ดขึนนั นมี การรณรงค์ ใ นหน่ วยงานด้ วยโปสเตอร์ รู ปภาพ
เกียวกับความรู้การปฏิบัตงิ านในการยกและเคลือนย้ ายต่างๆ
อย่างปลอดภัยมีการนําตัวแบบทีเคยผ่าตัดหลังในหน่วยงานมา
ก่อน มาเล่าถึงการใช้ ชวี ติ และประสบการณ์การทํางานก่อ นและ
หลังการผ่าตัด โดยมีการแบ่ งกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุทีทําให้ เกิด
การบาดเจ็บปวดเมือยและส่งผลอย่างไรบ้ างต่อตนเองในแต่ละ
ขันตอนการปฏิบัติงานทําให้ กลุ่ม ตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนขึน
สามารถอภิ ป รายภายในกลุ่ ม ของตนได้ อาจกล่ า วได้ ว่ า
กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านีทําให้ ระดับการรับรู้โ อกาสเสียงและ
ความรุนแรงมีการเปลียนแปลงดีขึน มาจากการประยุกต์แบบ
แผนความเชือด้ านสุขภาพ (Health Belief Model) Green
& Kreuter (1991) ทีกล่าวว่า บุคคลต้ องเชือว่าตนเองนั นมี
ความเสียงที จะเกิดโรคได้ ถึงแม้ จะยังไม่ มี อาการก็ตาม และ
ต้ อ งรับ รู้ลัก ษณะความรุ น แรงของการเจ็บปวด ความไม่ สุข
สบาย เสีย ทรั พ ย์ สิน ที จะเกิ ดขึนจากการเป็ นโรคได้ และ
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สอดคล้ องกับผลการศึ กษาของนทีชา ปิ นยะกุ ล (2547) ที
ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนโดยประยุกต์ท ฤษฎีแรงจูงใจ
เพื อป้ องกัน โรค การป้ องกัน อาการปวดหลัง ส่วนล่ า งของ
พนั กงานแผนกพั สดุไปรษณีย์ สร้ า งการรับรู้โอกาสเสียงต่อ
การเกิดอาการปวดหลัง ด้ วยการอภิปรายกลุ่ม เกียวกับโอกาส
เสียงและประสบการณ์ก ารปวดหลัง โดยมี การฉายสไลด์ เรือง
เทคนิคการยกของทีปลอดภัย สาธิตวิธียกอย่างปลอดภัยหลัง
ทดลองกลุ่ม ทดลองเปลี ยนแปลงการรั บ รู้โ อกาสเสียงและ
ความรุนแรงอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(2) การรับ รู ้ป ระโยชน์ของการปฏิ บ ัติ ต นเพื อ
ป้ องกัน การบาดเจ็ บ กล้ า มเนื อหลัง จากการปฏิ บ ัติ ง าน
ภายหลั ง จากที กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ รั บ โปรแกรม พบว่ า กลุ่ ม
ตัว อย่ า งมี คะแนนเฉลียในด้ า นการรั บ รู้ ประโยชน์ ข องการ
ปฏิบัติตนเพื อป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ า มเนื อหลั ง มากกว่ า
คะแนนเฉลียก่ อนได้ รับ โปรแกรมอย่ า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิติ
สนั บสนุ น สมมติฐ านข้ อ 1.3 ทํา ให้ อ ธิบายได้ ว่า ผลการรั บรู้
ประโยชน์ของการปฏิบตั ติ นเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนือ
หลั ง จากการปฏิ บั ติ ง านที เพิ มขึ นของเจ้ าหน้ าที หน่ ว ย
โภชนาการเนื องจากกิจกรรมครังที 2 ทีผู้วิจัยจัดขึนนันเป็ น
กิจกรรมสร้ างการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิ บั ติ ต นป้ องกั น การบาดเจ็ บ กล้ ามเนื อหลั ง จากการ
ปฏิบตั งิ านและการจัดการกับอุปสรรคของการปฏิบัตงิ าน เริม
จากบรรยายการปรับสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ปลอดภัย
เพือให้ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ประโยชน์ของการปรับสภาพแวดล้ อม
ในสถานที ทํางานได้ ตามหลัก การยศาสตร์ การดูวิดีโอสาธิต
การยกและเคลือนย้ ายสิงของอย่างปลอดภัย และทําการสาธิต
การยกเคลือนย้ ายโดยผู้วจิ ัยพร้ อมทังให้ ทุกคนลองปฏิบัติตาม
ซึงเน้ นให้ มี การวางแผนในการยกและเคลือนย้ ายก่อนเสมอ
สร้ า งทักษะการยกด้ วยท่า ทางในทีถูกต้ อ ง เพือลดปั ญหาการ
ปวดกล้ า มเนื อ โดยเฉพาะการก้ ม ยกจะต้ อ งใช้ ก ล้ า มเนื อ
บริ เ วณแขน และขา พยายามให้ กระดู กสั น หลั ง เป็ นแนว
เส้นตรงไม่โค้ งงอ ซึงกิจกรรมดังกล่าวทีแสดงเห็นถึงผลดีด้าน
ค่าใช้จ่าย หากเกิดโรคหรือการบาดเจ็บขึนมาและผลประโยชน์
ทีจะได้ รั บจากการปฏิบัติตนให้ ถูกต้ องเป็ นการรับรู้ประโยชน์
หรื อ ผลดีข องการปฏิ บั ติ ต น โดยมี ค วามเชื อว่ า บุ ค คลจะ
ตัดสิน ใจทําตามเหตุผลจากที ได้ เ ปรี ย บเทีย บแล้ วถึง ผลดีที
มากกว่าผลเสีย ว่าเหมาะสมทีจะทําให้ ตนเองไม่ ป่วยเป็ น โรค
(รุ่งโรจน์ พุ้ ม ริ ว, 2548) และจากนั นผู้ วิจั ยได้ จัดให้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่า งนําเสนอแนวทางเพื อเป็ นกฎในการปฏิบัติงานอย่าง

97

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที 6 ฉบับที 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2556

ปลอดภัยของกลุ่มซึงกลุม่ มีการตังกฎขึนเน้ น ว่า ต่อไปนี จะคิด
ก่อนยก เรียกเพือนมาช่วยยก ไม่ ย กของหนัก เกิน กํา ลัง ไม่
รีบเร่งจนเกินไป สอดคล้ องกับผลการศึกษาของวิท ยา ชาญชัย
(2552) ศึ ก ษาโปรแกรมการเรี ย นรู้แ บบมี ส่ วนร่ ว มเพื อ
ส่งเสริม ความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน กองโรงงาน
ช่างกล กรุงเทพมหานคร มี การจัดกิจกรรมการรับรู้ประโยชน์
และอุป สรรคในการใช้ อุปกรณ์ป้ องกัน อั น ตรายส่วนบุ คคล
โดยให้ กรณีศึกษาประชุม กลุ่มและเปลียนความคิดเห็น ในการ
ใช้ อปุ กรณ์ว่ามีประโยชน์ และอุปสรรคอะไรบ้ าง จัดตังเป็ นกฎ
ความปลอดภัยในกลุ่ม ซึงมาจากการร่ วมกัน ปั จจัยทีทําให้ เ กิด
อุบตั เิ หตุความรุนแรงของกลุ่ม หลังการทดลองพบว่า การรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคในการใช้ อุปกรณ์ป้องกัน อัน ตรายส่วน
บุ ค คลขณะทํา งาน ถู ก ต้ องมากกว่ า ก่ อ นทดลองอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
(3) ด้านการรั บ รู ้อุ ป สรรคของการปฏิ บ ัติ ต น
ป้องกันการบาดเจ็ บกล้ามเนื อหลังนัน หลังจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ รับ โปรแกรม พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่างคะแนนเฉลียลดลง ซึง
ตามสมมติฐานทีกําหนดไว้ คอื คะแนนเฉลียการรับรู้อปุ สรรค
ของการปฏิบัติตนเพื อป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ ามเนือหลังจาก
การปฏิบัตงิ านลดลงเปรี ย บเทีย บกับก่ อนเข้ า ร่ ว มโปรแกรม
และหลัง การทดลองกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค ะแนนเฉลี ยการรั บ รู้
อุปสรรคของการปฏิบัติตนป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง
ลดลงจาก 15.10
เป็ น 14.46 แต่ไม่ พบความแตกต่าง
อย่ า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p-value=0.180) จึ ง ไม่ เ ป็ นไป
ตามสมมติฐานข้ อ 1.4 สามารถอธิบายได้ ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ รั บรู้ว่า การยกของจากพื น ทํา ให้ ไม่ สามารถย่อ เข่า
ช่ วยยกจากพื นได้ ซึงจะเกียวข้ อ งกับสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํา งานด้ วย กลุ่มตัวอย่ างจึงรั บรู้ว่า ยังมี อุป สรรคมากในการ
จั ดการให้ สามารถย่อเข่ า ช่ว ยยกได้ หากต้ องรี บ เร่ ง ซึงส่ว น
ใหญ่ ก ารทํา งานในแต่ ละวั น จะเป็ นเช่ น นั น เนื องจากต้ อ ง
ประกอบอาหาร 3 เวลา จากนั นต้ องเตรียมวัตถุ ดิบในการ
ประกอบอาหารวันต่อไปด้ วย อาจทําให้ ต้องใช้ เวลาในการ
ติดตามผลมากขึน สอดคล้ องกับการศึกษาของศิริพร สมบูรณ์
(2552) ศึ กษาผลของการประยุกต์แบบแผนความเชือด้ า น
สุขภาพ ต่อพฤติกรรมการป้ องกัน อัน ตรายจากการใช้ สารเคมี
กําจัดศั ตรูพืชในเกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมสร้ างการรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคในการใช้ อุปกรณ์ป้องกัน อัน ตรายส่วน
บุค คล ให้ กลุ่ ม ทดลองร่ ว มค้ น หาปั จ จั ย เสียง อาการได้ รั บ
สารเคมี วิเคราะห์ ปัญ หาในการสวมใส่อุปกรณ์ และหาแนว
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ทางการแก้ ไขใช้ อปุ กรณ์อย่างถูกต้ อง พบว่า หลังการทดลอง
ไม่ แ ตกต่ า งอย่ างมี นั ย สํา คัญทางสถิติ แต่ร ะยะติดตามผลใน
สัปดาห์ที 4, 10 พบว่าการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตาม
คํา แนะนํ า มี ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ยสํา คั ญ ทางสถิติ (pvalue<0.05) แต่อย่า งไรก็ดี กลุ่มตัวอย่า งมีคะแนนเฉลียการ
รับรู้อุป สรรคลดลง ซึงทําให้ มี แนวโน้ มจะสามารถจัดการกับ
อุปสรรคของการปฏิบัติตนป้ องกันการบาดเจ็บ กล้ ามเนื อหลัง
นันได้ดขี นึ
(4) การรับรูค้ วามสามารถตนเองของการปฏิบ ตั ิ
ตนเพื อป้ องกัน การบาดเจ็ บ กล้ า มเนื อหลั ง จากการ
ปฏิ บตั ิ งาน ภายหลังจากทีกลุ่มตัวอย่างได้ รับโปรแกรม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมี คะแนนเฉลียการรับรู้ความสามารถตนเองของ
การปฏิบัตติ นเพือป้ องกันการบาดเจ็บกล้ ามเนื อหลัง จากการ
ปฏิบัติงานมากกว่าคะแนนเฉลียก่อนได้ รับ โปรแกรมอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ สนับสนุนสมมติฐานข้ อ 1.5 ซึงการรับรู้การ
รับรู้ความสามารถตนเองของการปฏิบัติตนเพือป้ องกัน การ
บาดเจ็บ กล้ า มเนื อหลัง จากการปฏิบัตงิ านทีเพิ มขึนนั นอาจ
กล่ า วได้ ว่ า มาจากกิ จ กรรมครั งที 3 เป็ นการเสริ ม สร้ าง
ความสามารถตนเอง โดยฝึ กปฏิบัติการยกเคลือนย้ าย ซึงต้ อง
คํานึงถึงลักษณะงานทีจะต้ องยก ตัวคนทีจะทําการยกของนั น
เช่น เพศและอายุคน ความสามารถของคน รวมถึงสภาพแวดล้ อม
ในที ทํ า งานจะเป็ นตั ว กํ า หนดระยะเวลาการทํ า งานของ
ผู้ปฏิบัตงิ าน (วิทยา อยู่สขุ , 2549) กิจกรรมทีจัดขึนนั นมีการ
ให้ กลุ่ม ตัวอย่างยกและเคลือนย้ ายได้ ถูก ต้ องตามลักษณะงาน
ด้ วยท่ า ทางทีเหมาะสมด้ วยตนเอง และจูงใจด้ ว ยรูปแบบของ
การฝึ กทักษะการยกและเคลือนย้ าย โดยการเล่นเกมส์ทีมี การ
จับ ด้ วยการฝึ กยกถาดอาหารและกล่อ งกระดาษวางบนชันและ
โต๊ะ ทีจัดให้ ตามฐาน จากนันผู้วิจั ยได้ ให้ ทุก คนร่ วมกัน เสนอ
บุ ค คลตั ว อย่ า งที ดี ด้ านการปฏิ บั ติ ง าน ใน การยกและ
เคลือนย้าย 1 คน และตัวแบบด้ านการผ่อนคลายกล้ ามเนื อ 1
คน พร้ อมทั งบอกเหตุผลทีเลือก มี ก ารชมเชยตัวแบบ และ
โน้ มน้ าวให้ กลุ่ ม ตั วอย่ า งช่ วยกัน กระตุ้น เตือ นด้ วยการเป็ น
เพื อนเตือ นเพือนในระหว่ า งปฏิบัติง าน สอดคล้ อ งกับแนว
ทางการจั ดกิจกรรมในการกระตุ้น คนงานของวิท ยา ชาญชัย
(2552) โดยหั วหน้ างานและเพือนร่ วมงานเป็ นผู้สนั บ สนุ น
กระตุ้น เตือน ในการเฝ้ าระวังคนงานร่ วมกัน มี การแจกแบบ
บัน ทึกพฤติก รรมเพื อส่ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการทํา งาน
รวมทังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของอุษณีย ์ ฟองศรี (2553)
ทีศึ ก ษาผลของโปรแกรมความสามารถตนเองเพื อป้ องกัน
อาการปวดหลั ง ส่ วนล่ า งของพนั ก งานเคลื อนย้ ายผู้ ป่ วย
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โรงพยาบาล ร่ วมกับแนวคิดหลัก การยศาสตร์ สาธิตและฝึ ก
ทักษะการทํางานด้วยท่าทางทีเหมาะสม พูดคุยโน้ มน้ าวให้ เ ห็น
ถึงผลดีใ นท่า ทางทีถู กต้ อ ง พั ฒ นาความสามารถตนเองด้ วย
การเสนอตัวแบบทีมีท่ าทางทีเหมาะสม อภิปรายกลุ่มหาแนว
ทางแก้ ไ ข ทํา ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารเปลี ยนแปลงการรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้ องกันการปวดหลัง ส่วนล่างและ
ความคาดหวั ง ในผลดีเ พื อป้ องกัน อาการปวดหลัง เพิ มขึ น
ระดับการปวดลดลง และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของนิ ธติ า
ธารีเ พียร (2552) ทีศึ ก ษาการประยุ กต์ทฤษฎีความสามารถ
ตนเองร่ วมกับการสนั บสนุน ทางสัง คมต่อ การป้ องกัน อาการ
ปวดหลัง ส่วนล่ างของผู้ประกอบอาชีพ ทํา อิฐมอญ ทีพู ดให้
กําลังใจและแจกคู่มือการป้ องกันอาการปวดหลัง มี การออกมา
แลกเปลียนประสบการณ์ และมอบรางวัลเพือเป็ น แรงจูงใจใน
การปฏิบัติ ทําให้ กลุ่มมีการรับรู้ความสามารถเพิมขึน
(5) พฤติ ก รรมป้ องกัน การบาดเจ็ บ กล้า มเนื อ
หลัง จากการปฏิ บตั ิ ง าน ภายหลัง จากทีกลุ่ม ตัวอย่า งได้ รั บ
โปรแกรม พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่า งมี คะแนนเฉลี ยพฤติก รรม
ป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ ามเนือหลัง จากการปฏิบัติงาน ด้ า น
ท่าทางการทํางานทีถูกต้ องดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนั ยสําคัญ
ทางสถิติ สนับสนุนสมมติฐานข้ อ 1.6 อาจอธิบายได้ ว่า เป็ นผล
เนืองมาจากกิจกรรมครังที 3 โดยผู้วิจัยมี การสาธิตการยกและ
เคลือนย้ายสิงของแนะนําให้ ลองปฏิบตั ิตาม เป็ น การอธิบายให้
ความรู้ประกอบการสาธิตเพือเสริม สร้ างทักษะการป้ องกัน การ
ปวดหลัง ซึง Bandura (2003) อธิบายไว้ ว่า บุ คคลทีมี ก าร
รั บ รู้ ความสามารถสูง จะช่ ว ยให้ เขา มี ทั ก ษะที ทํ า ให้ เกิ ด
ความสํา เร็จ ด้ วยตนเอง เป็ น ส่วนหนึ งของพฤติ ก รรม และ
ปัญหาทีเป็ นข้ อผิดพลาดต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างทีปฏิบัตจิ ะทํา
ให้ เกิดการตัดสินใจในการเรียนรู้เพื อเกิดทักษะต่อ ไป จากนั น
ในกิจกรรมครังที 4 เป็ นการสร้ างความต่อเนื องของพฤติกรรม
ซึงอาจจะเป็ นผลทําให้ เกิ ดพฤติ กรรมดั ง สมมติ ฐาน ใช้ การ
กระตุ้นด้ วยวาจาโน้ มน้ าวให้ ปฏิบัติงานด้ วยท่าทางทีเหมาะสม
การได้ รั บคําพู ดชักจู งใจจากคนอืนและการกระตุ้นทางอารมณ์
ทางบวก เพือชักชวนและส่งเสริ มให้ คาํ แนะนําจากหัวหน้ างาน
เพือร่วมงานจะสามารถกระตุ้นให้ เกิดความเชือมั นในการปฏิบัติ
เพิ มขึ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของนที ลุ่ ม นอก (2551)
ศึ ก ษาประสิท ธิ ผ ลของโปรแกรมการป้ องกั น อาการปวด
กล้ามเนือในกลุ่มคนงานเย็บจักร โรงงานผลิตเครืองแต่งกาย
ทหารกรมพลาธิการทหารบก ทีจัดกิจกรรมสร้ างความต่อเนื อง
และยังยืนของพฤติกรรมป้ องกัน อาการปวดกล้ ามเนื อโดยการ
ให้ กลุ่ม ทดลองฝึ ก ทัก ษะและทบทวนความรู้ คําแนะนําต่างๆ
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ด้ วยตนเอง มี การส่ง เสริม ให้ คํา แนะนํา จากหั วหน้ างานและ
เพื อนร่ ว มงานในการทีจะคงพฤติ ก รรมนั นด้ วย ทํา ให้ กลุ่ ม
ทดลองมีพฤติกรรมการป้ องกัน การปวดกล้ ามเนือด้ านท่าทาง
การทํ า งานดีข ึ น ดั ง นั น ผู้วิจั ยจึ ง ได้ กระตุ้น เตือ นด้ ว ยวาจา
เพื อให้ กลุ่ม ตั ว อย่ า งได้ นํ า ท่ า ทางการทํ างานที ถู ก ต้ อ งไป
ทบทวนทัก ษะการยกเคลือนย้ ายอย่ า งปลอดภัย ด้ วยตนเอง
โดยมีหัวหน้ างานรวมทังอาสาสมัครอาชีวอนามัยประจําหน่ วย
โภชนาการทัง 2 ท่าน ช่วยกระตุ้นเตือนและให้ กาํ ลังใจ มี การ
กระตุ้น อารมณ์ท างบวก ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศของการเป็ น
เพื อนร่ วมงานที ดีแ สดงถึง ความห่ ว งใยกัน คอยกระตุ้น ให้
บุคคลได้ รับสติกเกอร์รปู หัวใจจากผู้วิจัย มีการติดตามโดยการ
ประชุมหน่ วยงานสัปดาห์ละ 1 ครัง(สัปดาห์ที 5-7) ทังหมด
3 ครัง เพือให้ เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื อง ซึงอดุลย์ บัณฑุกุล
(2550) อธิบ ายว่ า หั ว หน้ างานมี ส่ วนสํา คั ญ ในการสอน
กระตุ้ น เตือ นพนั ก งาน และคอยอํา นวยความสะดวกให้ มี
วิธีการทํางานทีง่า ยและลดการใช้ แ รงทําซําให้ น้อ ยครังเท่ า ที
สามารถทําได้ อย่างปลอดภัย ภายหลังจากสินสุดกิจกรรมครัง
ที 4 ผู้วิจั ยได้ เ ข้ า สัง เกตในหน่ วยงาน พบว่ า คะแนนเฉลีย
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ นเพือป้ องกันการปวดหลังดีกว่าอย่างมี
นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ค วามเหมาะสมในท่ า ทางการ
ปฏิบตั งิ านมากขึน เช่น มี การช่วยกัน ยกหม้ อข้ าวขนาดกลางที
มี นํ าหนั ก มากพอสมควร ทั งการได้ รั บ ประสบการณ์ ก าร
ปฏิ บัติง านจากตัวแบบซึ งมี ลัก ษณะใกล้ เ คีย งกับตนเองใน
หน่ วยโภชนาการ จากประสบการณ์ ใ นอดีตที บุ ค คลเคยมี
เกียวกับการรักษาพยาบาลและตัวแบบทีประสบความสํา เร็จ
ด้ านการยกและด้ านการผ่อ นคลายกล้ ามเนื อ นํามาถ่า ยทอด
ในทีประชุ ม หน่ วยงานอีกครั งว่า ได้ เ มื อปฏิบัติแล้ วรับผลดีขึน
ซึงได้นํามาแนะนําแนวทางแก่เพือนร่วมงานด้วย
(6) อาการปวดเมือยกล้ามเนือหลัง ภายหลังจาก
ทีกลุ่ม ตัวอย่ า งได้ รั บโปรแกรม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่ า งมี ร ะดั บ
อาการปวดเมือยกล้ามเนือหลังลดลงอย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติ
สนั บสนุ น สมมติฐ านข้ อ 1.7 เนื องจากผู้วิจั ย เองได้ เ ข้ า ไป
สังเกตในช่วงพักระหว่างวันทีหน่ วยโภชนาการ ถึงลักษณะการ
ปฏิบัติงานด้ านการยกและเคลือนย้ าย เช่น มีผ้ ูท ีปฏิบัตดิ ้ วย
ท่า ทางการยกและเคลือนย้ า ยได้ อย่า งเหมาะสมอย่ า งไรบ้ าง
หากพบเห็ น การปฏิ บั ติพ ฤติ ก รรมป้ องกั น การบาดเจ็ บ
กล้ า มเนื อหลัง โดยหากพบว่ า มี การยกเคลือนย้ า ยทีถูกต้ อง
ปลอดภัย ผู้วิจัยจะเซ็น ชือในนําสติกเกอร์รูปหัวใจ ไปติดผนึ ก
ไว้ ทีบอร์ ดรายชือในหน่ ว ยโภชนาการ ซึงผู้ที มี ท่า ทางทีไม่
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ถู ก ต้ อ งนั นจะไม่ ไ ด้ รั บ สติกเกอร์ รู ป หั ว ใจ รวมทั งติดสือ
โปสเตอร์ก ระตุ้นเตือนตามพืนทีต่างๆในหน่ วยงาน และแจก
เอกสารท่าทางการผ่อนคลายกล้ ามเนือ เป็ น การยืดเหยียดและ
ผ่ อ นคลายกล้ า มเนื อส่วนต่ า งๆ ของร่ า งกายและเน้ นการ
ป้ องกันการปวดเมือยทีหลัง ให้ กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัตใิ น
เวลาว่ า งจากการทํ า งานและสามารถนํ า ไปปฏิบั ติท ีบ้ า นได้
สอดคล้ องกับการศึ กษาของเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ (2548)
ศึกษาระดับความล้ าในกล้ามเนือน่ องและเปอร์เซ็นต์เ ม็ดเลือด
ขาวก่อ นและหลัง การใช้ โ ปรแกรมออกกํา ลัง กายในคนงาน
เพศหญิ ง จากงานทีต้ องยืน ทํา งานเป็ น เวลานาน ด้ วยการจั ด
กิ จ กรรมการออกกํ า ลั ง กายหลั ก ผ่ อ นคลายกล้ า มเนื อที ใช้
จํา นวน 6 ท่ า โดยเน้ นยืดเหยียดกล้ า มเนื อขา ความรู้สึก ล้ า
ความรู้ สึก เมื อยล้ า ลดลง ซึงการบริ ห ารร่ า งกายผ่ อ นคลาย
กล้ า มเนื ออย่า งถู กต้ อง จะช่ วยเสริม สร้ า งความแข็ง แรงของ
กล้ามเนือได้ เนืองจากเป็ นการออกกําลังกายเฉพาะส่วนของอวัยวะ
ทีต้ องใช้ทาํ งานทําให้ กล้ามเนือมีความแข็งแรง (พิมพ์พรรณ ศิลป
สุวรรณ, 2544)

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยต่ อไป
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจั ยไปใช้ ควรมี การนํ า
ผลการวิจัยนีไปเป็ นข้ อมู ลใช้ ในการวางแผนตรวจประจําปี สําหรั บ
หน่ วยงานทีต้ องทํางานยกและเคลือนย้ าย โดยคํานึ งถึงลักษณะงาน
และความเสียงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่ วยงาน
นันๆ มี การประเมิ นจากลักษณะท่ าทางการทํางานของหน่ วยงาน
ด้ วยทั งนี และการทําวิ จั ยครั งต่อไป ควรมี การศึ กษาและจั ด
กิจกรรมเรียนรู้การป้ องกันการบาดเจ็บในอวัยวะส่วนต่างๆทีต้ อง
เฝ้ าระวังเพิม เช่น การบาดเจ็บ อาการชา ตามนิ วมื อจากการทํางาน
ซําๆ การปวดขา เข่ า หรื อไหล่ จากการยกของหนั ก เป็ นต้ น
นอกจากนี ควรเพิ มการติดตามเพื อเฝ้ าระวังภาวะสุขภาพ เช่ น
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือเปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงของ
ร่างกาย มีการประเมินการกดทับของเส้นประสาทหลังเพิมก่อนทีจะ
ทําการทดลอง เป็ นต้ น และเพิมระยะเวลาในการติดตามเพือความ
ต่อเนืองของพฤติกรรม
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ตารางที 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่า งค่าเฉลี ยการรั บรู้ด้านต่างตามตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย พฤติกรรมป้ องกัน การบาดเจ็บกล้ ามเนือหลั งและ
ระดับการปวดกล้ ามเนือหลัง (n=30) ด้ วยสถิติ Paired t-test
ตัวแปร
การรับรู้โอกาสเสียง
การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อปุ สรรค
การรับรู้ความสามารถตนเอง
พฤติกรรมป้ องกัน
ระดับการปวดเมือยกล้ ามเนือหลัง

ก่อนทดลอง
S.D.
16.13
1.28
23.0
2.57
16.23
1.97
15.10
1.83
28.80
2.64
22.13
3.62
2.23
0.51

หลังทดลอง
S.D.
17.96
1.79
25.53
1.97
20.30
2.23
14.46
1.85
36.70
3.05
32.96
4.54
2.4
1.20

Paired
t-test
4.70
5.74
8.79
1.347
9.87
11.53
0.38

df

p-value

29
29
29
29
29
29
29

< 0.001
< 0.001
< 0.001
= 0.180
< 0.001
< 0.001
< 0.005

