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ปจจัยดานการยศาสตรโดยเฉพาะทาทางการทํางาน เปนปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
ที่สงผลตอการเกิดกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อโดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทาทางการ
ทํางาน อัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อ รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางทาทางการทํางานและกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อในผูประกอบอาชีพ
ผลิตยางพารา กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบอาชีพผลิตยางพาราที่ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการ
ผลิตยางพารา อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 235 ราย รวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณทาทางการ
ทํางานที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ คาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.91 และทดสอบความเชื่อมั่นไดคาในระดับที่
ยอมรับได (0.80) 2) แบบสัมภาษณกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อของ พัชริน พรมอนันต
(2549) และ 3) แบบประเมินสวนของรางกายทั้งหมดอยางรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment
[REBA]) สําหรับสังเกตทาทางการทํางาน พัฒนาโดย ฮิจเน็ตต และ แมคอะตัมเนย (2000) แปลโดย
ใชเทคนิคการแปลยอนกลับโดย ธานี แกวธรรมานุกูล (2553) คาความเชื่อมั่นของการสังเกตเทากับ
1.0 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียลและ
สถิติไคสแควร

จ
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 44.07 มีความเสี่ยงที่สัมพันธกับทาทางการทํางานอยู
ในระดับสูง จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงเร็วๆนี้ อีกรอยละ 42.13 มีความเสี่ยงที่สัมพันธกับทาทาง
การทํางานอยูในระดับสูงมากที่จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงทันที โดยขั้นตอนการนวดยางและ
การกรอง น้ํายาง มีความเสี่ยงจากทาทางการทํางานในระดับสูงมากถึงรอยละ 94.89 และรอยละ
89.78 ตามลําดับสําหรับอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อในชวง 12
เดือนและ 7 วันที่ผานมาเทากับรอยละ 87.66 และรอยละ 65.11 ตามลําดับ โดยพบอาการผิดปกติ
บริเวณหลังสวนลางมากที่สุด ทั้งพบวา ทาทางการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับ
กลุ ม อาการผิด ปกติของโครงร างและกลา มเนื้อทั้ ง ในช ว ง 12 เดือ น และ 7 วัน ที่ ผา นมาอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (rpb = .151, p = .020 และ rpb = .152, p = .019) นอกจากนี้ทาทางการทํางาน
เฉพาะขั้นตอนการเคลื่อนยายน้ํายางมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับกลุมอาการผิดปกติของ
โครงรางและกลามเนื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในชวง 12 เดือนและ 7 วันที่ผานมา (rpb = .208,
p = .001 และ rpb = .135, p = .038)
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา พยาบาลอาชีวอนามัยและทีมสุขภาพที่เกี่ยวของควรตระหนักใน
ความสําคัญของการจัดการอบรมความปลอดภัยในการทํางานเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการทํางานที่
ปลอดภัย โดยเฉพาะทาทางการทํางานที่ถูกตอง เพื่อลดการเกิดกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและ
กลามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคนงานโดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพผลิต
ยางพารา
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ABSTRACT
Ergonomic risk factors especially working posture is a significant occupational health
hazard, resulting in musculoskeletal disorders particularly among agricultural workers. The main
purpose of this correlational descriptive study was to examine working posture, the prevalence
rate of musculoskeletal disorders, and the association between working posture and
musculoskeletal disorders among rubber plantation workers. The sample consisted of 235 rubber
plantation workers, working in every line of production at Thung Yai district, Nakhon Si
Thammarat province. Data collection was conducted from January to March 2011. The research
instruments comprised 1) a working posture interview form developed by the researcher based on
a literature review, the content validity was confirmed by the panel of experts and its index was
0.91. The reliability of this interview form was also tested and its value was at the acceptable
level (0.80), 2) musculoskeletal disorders interview form by Prom-Anun (2006), and 3) the Rapid
Entire Body Assessment [REBA] form for observing working posture, developed by Hignett and
McAtamney (2000) and back translated by Kaewthummanukul with the value of inter-ratter
reliability of 1.00. Data analysis was performed using descriptive statistics, point biserial
correlation, and chi-square.

ช
The major findings showed that 44.07 percent of the study samples had the risk
associated with working posture at a high level which required action for improvement soon,
while 42.13 percent of them had the risk associated with working posture at a very high level
which required an immediate action for improvement. Working posture during the process of
molding rubber and filtering latex were at risk at the very high level (94.89 % and 89.78 %,
respectively). The prevalence rates of musculoskeletal disorders among the study samples during
the past 12 month and 7 day periods were 87.66 percent and 65.11 percent, respectively and lowback musculoskeletal disorders were most commonly found. In addition, working posture was
positively significant associated with musculoskeletal disorders both during the 12 month and 7
day periods at a low level (rpb = .151, p = .020 and rpb = .152, p = .019). Further, working posture
during the process of latex handling only was positively significant associated with
musculoskeletal disorders during the 12 month and 7 day periods at a low level (rpb = .208, p = .001 and
rpb = .135, p = .038).
The results of this study indicate that occupational and environmental health nurses
and related health team should recognize the importance of training for safe work practice to
promote safe work behavior especially safe working posture. This is anticipated to reduce the
occurrence of musculoskeletal disorders as well as improve work efficiency among workers,
especially rubber plantation workers.

