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แผนการบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหาทางการยศาสตร 

และจิตวิทยาสังคม 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 

1. โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหาทางการยศาสตร 

2. การบาดเจ็บสะสมของระบบกลามเนื้อกระดูก 

3. อาการปวดหลังจากการทํางาน 

4. อาการปวดคอ 

5. อาการปวดไหล 

6. การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย 

7. การบาดเจ็บสะสมของเสนประสาท 

8. การบาดเจ็บสะสมของระบบไหลเวียนโลหิต 

9. สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม 

10. ความเครียดและปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ในการทํางาน 

11. ความเครียดจากการทํางาน 

12. กลุมอาการท่ีเกิดจากการทํางานกับคอมพิวเตอร 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบสิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาสังคมและการยศาสตร 

2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหาทางการยศาสตร 

ประกอบดวย การบาดเจ็บสะสมของระบบกลามเนื้อกระดูก อาการปวดหลังจากการทํางาน         

อาการปวดคอ อาการปวดไหล การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย 

การบาดเจ็บสะสมของเสนประสาท  

3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม 

4. เ พ่ื อ ให นั ก ศึกษาทราบความ เครี ยดและปญหาสุ ขภาพ อ่ืน  ๆ  ในการ ทํ า งาน                  

เชน ความเครียดจากการทํางาน กลุมอาการท่ีเกิดจากการทํางานกับคอมพิวเตอร 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. วิธีสอน 

1.1 การฟงการอภิปรายและบรรยาย 

1.2 การศึกษาดวยตนเอง 

1.3 การนําเสนอผลการทํางานกลุม 

1.4 การประเมินความรูหลังเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาสังคมและการยศาสตร 

พรอมท้ังตั้งคําถามใหนักศึกษารวมกันอภิปราย 

2.2 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหา

ทางการยศาสตร ประกอบดวย การบาดเจ็บสะสมของระบบกลามเนื้อกระดูก อาการปวดหลัง                    

จากการทํางาน   อาการปวดคอ อาการปวดไหล การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวน

อ่ืน ๆ ของรางกาย การบาดเจ็บสะสมของเสนประสาท 

2.3 อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาสรุปกลไก อาการ  อาชีพเสี่ยง และการปองกันโรค

จากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหาทางการยศาสตร  

2.4 นักศึกษานําผลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 

2.5 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม 

ความเครียดและปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ในการทํางาน เชน ความเครียดจากการทํางาน กลุมอาการท่ีเกิด

จากการทํางานกับคอมพิวเตอร 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. สื่อ PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการสอน 

 3. แบบทดสอบยอย 

 4. แบบฝกหัด 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินการมีสวนรวมในการอภิปราย และเนื้อหาในการอภิปรายของนักศึกษา 

 2. ประเมินผลงานจากการศึกษาคนควาของนักศึกษา 

 3. ประเมินการทํางานกลุม และผลท่ีไดจากการทํางานกลุม 

 4. ความตรงตอเวลา และความตั้งใจในระหวางเรียน 

 5. คะแนนการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 6 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหาทางการยศาสตร 

และจิตวิทยาสังคม 

 

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปญหาทางการยศาสตร 
 

สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาสังคมและการยศาสตร (psychosocial environment and 

ergonomics) เปนสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสภาพกายและจิตใจของคนทํางาน สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย

ทางจิตวิทยาสังคม คือ สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีกอใหเกิดความเครียด (occupational stress)                 

จากภาวะทางจิตใจท่ีถูกบีบค้ัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของรางกาย จากสภาวะแวดลอม                  

การทํางานท่ีไมเหมาะสม การทํางานซํ้าซาก งานหนักเกินไป สัมพันธภาพระหวางบุคคลตาง ๆ                   

ในท่ีทํางาน ความรับผิดชอบสูง บทบาทท่ีไมชัดเจน ความกาวหนาในตําแหนงงานนอย ซ่ึงจะนําไปสู

ความเครียดท้ังสิ้น ซ่ึงในการทํางานนั้น สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยของคนทํางานมีสวนเก่ียวของกัน

ระหวางคนและสิ่งแวดลอมในการทํางาน จึงไดมีการศึกษาศาสตรแหงความสัมพันธของผูปฏิบัติงานกับ

สิ่งแวดลอมการทํางานหรือการออกแบบงาน รวมท้ังเครื่องมือใหเหมาะสมกับคนท่ีทํางานประเภทนั้น ๆ 

เพ่ือจะชวยลดผลท่ีจะมาคุกคามสุขภาพอนามัยในการทํางาน รวมถึงชวยใหเกิดประสิทธิภาพ                 

ในการทํางานไดสูงสุด ซ่ึงศาสตรนี้เรียกวา การยศาสตร (ergonomics) (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560) 

การยศาสตร (ergonomics) เปนคําท่ีมาจากภาษากรีก คือ “ergon” ท่ีหมายถึง งาน (work) 

และอีกคําหนึ่ง “nomos” ท่ีแปลวา กฎตามธรรมชาติ (natural laws) เม่ือนํามารวมกันจึงกลายเปน 

คําวา “ergonomics” หรือ “laws of work” ท่ีอาจแปลไดวากฎของงาน ซ่ึงเปนศาสตรหรือวิชาการ        

ท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพงานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน หรือเปนการปรับปรุงสภาพการทํางาน

อยางเปนระบบ กรรีท่ีไมสามารถออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณืตลอดจนสภาวะแวดลอมในการทํางาน

ได อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ เกิดความผิดปกติของกระดูกและกลามเนื้อจากอิริยาบทหรือทาทาง

การทํางานท่ีไมเหมาะสม เกิดภาวะเครียด ซ่ึงจัดเปนองคประกอบสําคัญและเปนเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนไดงาย

ท่ีสุดในคนงาน 

ความผิดปกติ โรคและการบาดเจ็บท่ีจะกลาวถึงในบทนี้ประกอบดวย การบาดเจ็บสะสม         

ของระบบกลามเนื้อและกรดูด เชน อาการปวดหลัง คอ ไหล เปนตน การบาดเจ็บสะสมท่ีเกิดกับระบบ

อ่ืน ๆ ความเครียดจากการทํางาน การทํางานเปนกะ (shift work) ลุมอาการ sick building syndrome 

และกลุมอาการท่ีเกิดจากการทํางานกับคอมพิวเตอร ซ่ึงความผิดปกติ โรคและการบาดเจ็บขางตน

จั ด เป นปญหา ท่ีสํ า คัญปญหาหนึ่ ง ในงานสาธ ารณสุ ข  ดั งนั้ นกา รประ เ มินอาการ รวม ถึ ง                    
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การหาแนวทางปองกันควบคุมท่ีเหมาะสมจะชวยลดผลกระทบตอสุขภาพ รวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของผูประกอบอาชีพดวย 

 

การบาดเจ็บสะสมของระบบกลามเนื้อกระดูก 
 

1. อาการปวดหลังจากการทํางาน 

อาการปวดหลังจากการทํางาน (กิตติ อินทรานนท, 2559) อาการปวดหลัง เปนความผิดปกติ

ท่ีพบไดบอยเปนอันดับสองของอาการปวดในรางกายรองลงมาจากอาการปวดศีรษะ โดยท่ัวไปมักพบ

ตั้งแตวัยหนุมสาวหรือในบุคคลวัยทํางาน เชน ผูใชแรงงาน นักกีฬา และกลุมผูสูงอายุท่ีพบได

คอนขางมาก อาการปวดหลังโดยท่ัวไปเปนภาวะท่ีไมเปนอันตรายรายแรงและมักหายไดเอง ผูท่ีมีอาการ

ปวดหลังรอยละ 50 จะหายภานใน 2 สัปดาห รอยละ 90 จะหายภายใน 36 เดือน และพบผูปวย       

รอยละ 5 – 10 ท่ีเปนโรคปวดหลังเรื้อรัง ผูปวยในกลุมอาการปวดหลังจึงจําเปนตองไดรับการแยกกลุม

ตามระยะเวลาท่ีเปน โดยแบงเปนชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง อาการท่ีเปนนานกวา 6 สัปดาห

จัดเปนชนิดเรื้อรัง 

อาการปวดหลังอาจเกิดไดจาดความผิดปกติของโครงสรางกระดูกตั้งแตกําเนิด เชน กระดูก 

สันหลังไมเชื่อม การดูกสันหลังคด หรือเกิดจากการไดรับอุบัติเหตุ แลวมีอาการบาดเจ็บตอโครงสราง 

เชน กระดูกสันหลังหัก หรืออาจเกิดจากความผิดปกติภายใน นิ่วในทางเดินปสสะวะแลวมีอาการ

ปวดราวไปท่ีหลัง นอกจากนี้ผูสูงอายุอาจเกิดจากความเสื่อมของขอกระดูกสันหลัง ทําใหสูญเสียความ

ม่ันคงของขอตอกระดูก ทําใหมีอาการปวดหลังได เชน ขออักเสบกรือมีอาการติดเชื้อ เชน วัณโรค

กระดูกสันหลัง และอาจเกิดจากการมีเนื้องอกของประสาทไขสันหลังหรือมะเร็งท่ีแพรกระจายมายัง

กระดูกสันหลังทําใหผูปวยมีอาการปวดหลัง เปนตน 

สาเหตุจากการทํางานมักเปนการบาดเจ็บตอกลามเนื้อหรือเอ็น ซ่ึงเกิดจากการทํางานกม ๆ 

เงย ๆ นั่ง ยืน ยกของในทาท่ีไมถูกดตองหรือยกของหนัก ทําใหเกิดอาการปวดตรงกลางหลังสวนลาง 

การดูแลจนเองหรือการปองกันไมใหมีการปวดหลังเปนสิ่งท่ีสําคัญมากกวาการรักษา อาการปวดหลัง

สามารถปองกันไดโดยรักษาอิริยาบถ ทาทางในชีวิตประจําวันและทาทางการทํางานท่ีถูกตอง ใหกระดูก

สันหลังอยูในแนวตรงเสมอไมบิดตัวกมตัวหรือเอ้ียวตัว ผูปฏิบัติงานท่ีมีอาการปวดหลังจะมีอาการ

เจ็บปวด ทนทุกขทรมาน บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงข้ันตองหยุดงานเพ่ือรักษาฟนฟู ซ่ึงมีผลกระทบ

ตอการทํางาน 
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สาเหตุของอาการปวดหลังจากการทํางาน ไดแก 

1. การใชอิริยาบถ ทาทางทํางานไมถูกวิธี เชน 

    1.1 การนั่งหลังคอม กมหนามากเกินไป จะทําใหหลังบริเวรอกคอมลง 

    1.2 การเดินหรือยืน แอนหลังบริเวณชองทองมากเกินไป มักพบในคนอวนลงพุง ซ่ึงตอง

แอนหลังเพ่ือดึงพุงซ่ึงถวงน้ําหนักขางหนาตลอดเวลา 

    1.3 การกมหลังทํางานหรือยกของ 

2. การเคลื่อนไหวทํางานท่ีฝนธรรมชาติ เชน การบิดเอ้ียวตัวโดยแรงและรวดเร็ว ทําใหกระดูก

สันหลังแอน โคงหรือบิดมากเกินไป 

3. การยกของหนักหรือขนยายสิ่งของท่ีมีน้ําหนักหรือขนาดใหญมากเกินไป อาจทําใหหมอน

รองกระดูกสันหลังเลื่อน เคลื่อนหรือแตกทับเสนประสาทสันหลัง ในกรณีท่ีหมอนรองกระดูกเลื่อน ซ่ึง

เกิดจากการกมลงยกของหนักหรือลมกนกระแทกพ้ืน จะมีอาการปวดหลัง หลังแข็ง แตถาหมอนรอง

กระดูกเคลื่อนหรือแตกทับเสนประสาทสันหลัง จะมีอาการปวดเสียวราวลงขาและกําลังเทาออนแรง 

กลุมโรคนี้พบบอยในผูปวยวัยทํางาน 

4. สภาวะทางจิตใจ เชน ความเครียด ความวิตกกังวลทําใหเกิดการเกร็งท่ีกลามเนื้อ ทําใหเกิด

อาการปวดหลังท่ีไมมีลักษณะจําเพาะได โดยท่ีไมมีความผิดปกติรายแรงโดยตรงตอโครงสรางนั้น 

5. การเสื่อมสภาพตามวัย ประกอบกับการรักษาสุขภาพของผูปฏิบัติงานเอง ถาหากไมออก

กําลังกายเพียงพอ รางกายไมแข็งแรง ทําใหเกิดอาการจากการทํางานงาย เพราะกลามเนื้อไมมีกําลังท่ี

จะทําใหหลังอยูในทาท่ีถูกตอง เกิดการดึงรั้งกลามเนื้อขางหนึ่งจึงเกิดอาการปวดหลัง อาการปวดหลัง

อาจจะปวดมากจนกระท่ังไมสามารถยืนหรือกมได 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บท่ีพบ 

อาการปวดหลังจากการทํางาน ผูปวยมักรูสึกปวดตรงกลางหลังสวนลางบริเวณกระเบนเหน็บ 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเฉียบพลันหรือคอยเปนท่ีละนอย อาการปวดอาจเปนอยูตลอดเวลา หรือปวดเฉพาะในทา

บางทา การไอ จาม หรือบิดตัว เอ้ียวตัวอาจทําใหปวดมากข้ึน โดยท่ัวไปผูปวยจะแข็งแรงดี และไมมี

อาการผิดปกติอ่ืน ๆ รวมดวย อาการปวดหลังแบงได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ปวดท่ีกระดูกสันหลัง ซ่ึงอาจจะปวดท่ีสวนหนึ่งสวนใดของกระดูกสันหลัง เชน อาจจะปวด

ตั้งแตกระดูกคอ กระดูกสันหลังสวนอกลงมาจนถึงกระดูกเอวลงมาถึงกระดูกกนกบ เกิดจากพยาธิสภาพ

เนื่องจากกระดูกสันหลัง อาการเชนนี้อาจจะปวดเฉพาะกระดูกสันหลังเทานั้น ไมปวดราวไปท่ีใดท่ีหนึ่ง 

ท้ังนี้พยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึน ไมมีผลตอระบบประสาทหรือเรียกวาไขสันหลังไมถูกกระทบกระเทือน 
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2. อาการปวดหลังซ่ึงเกิดรวมกับการมีอาการปวดเสียวตามประสาท โดยเฉพาะการปวดเสียว

มาท่ีขาขางใดขางหนึ่ง หรือวาเสียวท้ังสองขาง อาจทําใหมีการอาการชา ขาไมมีแรง สวนใหญพยาธิ

สภาพในกลุมนี้คอนขางรุนแรงและพบวามีการคดหรือเบียดกับเสนประสาท 

3. ปวดท่ีบริเวณหลัง ไมมีจุดใดจุดหนึ่ง สวนใหญแลวมักเปนการปวดจากพยาธิสภาพหรือเปน

โรคจากอวัยวะอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากกระดูกสันหลัง 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการปวดหลังจากการทํางาน 

ผู ท่ีปฏิบัติงานโดยการยกของหนักและขนยายสิ่งของท่ีมีน้ําหนักหรือขนาดใหญเกินไป 

โดยเฉพาะเม่ือทํางานยกดวยทาทางท่ีไมถูกตอง มีการเคลื่อนไหวทํางานท่ีฝนธรรมชาติ ถือเปนกลุมท่ีมี

ความเสี่ยงสูงท่ีสุด และเนื่องจากอาการปวดหลังสามารถเกิดข้ึนไดจากการเสื่อมสภาพตามวัยและจาก

สภาวะทางจิต คนทํางานท่ีมีอายุมากข้ึน และผูท่ีมีสภาวะทางจิต จึงเปนกลุมเสี่ยงดวยเชนกัน 
 

การปองกันการเกิดอาการปวดหลังจากการทํางาน 

การปองกันอาการปวดหลังเริ่มไดงาย ๆ ตั้งแตการรักษาอิริยาบถ ทาทางในชีวิตประจําวัน 

ตองใหกระดูกสันหลังอยูในแนวตรงอยูเสมอ ไมบิดตัวกมตัวหรือเอ้ียวตัว ในสวนของการทํางานมี

แนวทางปองกันดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการอยูทาใดทาหนึ่งเปนเวลานาน ควรเปลี่ยนอิริยาบถเปนระยะ เพ่ือผอนคลาย

ความตึงเครียดของรางกาย เชน ไมควรยืนนานเกินไป หากตองยืนนานควรมีท่ีพักเพ่ือสลับเทาพัก 

2. ใชเครื่องมืออุปกรณท่ีชวยในการผอนแรง เชน รถเข็น สายพานลําเลียง 

3. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เพ่ือใหรางกายแข็งแรงเพ่ิมยืดหยุนของกลามเนื้อ เอ็น และกระดูก

สันหลัง การบริหารกลามเนื้อหนาทอง กลามเนื้อหลังใหแข็งแรงไวเสมอ เปนการปองกันไมใหเกิดอาการ

ปวดหลังไดดี เพราะกลามเนื้อหนาทองและกลามเนื้อหลังเปนกลามเนื้อท่ีคอบตรคงแนวกระดูกสันหลัง

ไมใหมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ซ่ึงทาทางการบริหารมีมากมาย อาจจะตองปรับตัวใหเหมาะสมในแต

ละคน 

4. ควบคุมปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ เชน รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑเหมาะสม หรือไมใหมีรูปราง

อวนเกินไป เพราะการท่ีมีน้ําหนักมากเกินไปจะทําใหแนวกระดูกสันหลังเปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงการนอนบน

ท่ีนอนนุมเกินไปและการสวมใสรองเทาท่ีสูงเกินไป นอกจากนี้ ควรงดสูบบุหรี่ เพราะมีผลทําใหรางกาย

เสื่อมสภาพเร็วข้ึน และสารนิโคตินในบุหรี่ทําใหการไหลเวียนของเลือดท่ีไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกสัน

หลังลดลง 

5. ทําจิตใจใหผองใสไมเครียด 
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2. อาการปวดคอ 

ลําคอประกอบดวยกระดูกสันหลังสวนคอเปนแกนกลาง 7 ชิ้น และมีกลามเนื้อขนาดเล็ก ๆ 

หลายมัดชวยพยุงศีรษะ คอเปนอวัยวะท่ีตองแบกรับน้ําหนักของศีระษะไวท้ังวัน ตั้งแตตื่นจนเขานอน    

มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ในชีวิตกระจําวันและการทํางาน ท้ัง กม เงย เอ้ียว หมุน จึงเปนจุดออน 

ท่ีจะเกิดอันตรายกับกระดูกและกลามเนื้อคอไดงาย 

อาการปวดคอ เกิดไดจากหลายสาเหตุ ท้ังการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชน กระดูกคอ

เสื่อม ซ่ึงพบในคนสูงอายุท่ัวไป และอาจเกิดจากขออักเสบ เชน ในผูปวยท่ีเปนโรครูมาตอยด โรคเกาท 

เปนตน ดังตารางท่ี 6.1 

ตารางท่ี 6.1  สาเหตุของอาการปวดคอ 

สาเหตุของอาการปวดคอ อาการ  

1. การใชอิริยาบถ ทาทางท่ี 

ไมถูกตองในการทํางานหรือ

ชีวิตประจําวัน 

   ทําใหกลามเนื้อคออักเสบหรือกลามเนื้อคอเคล็ด เชน 

1.1 การกมหนาหรือแหงนหนาทํางานเปนเวลานาน ในผูท่ีทํางานเย็บ

เสื้อผา ซักผา เขียนหนังสือ ชางซอมรถยนต 

1.2 การทํางานท่ีตองกม เงย ศีรษะบอย ๆ เชน งานหนาจอคอมพิวเตอร 

1.3 การใชคอกับไหลหนีบโทรศัพท การเลนดนตรี ท่ีตองวางบนบาหรือ

ใชคอยันไว 

1.4 การนอนในทาท่ีคอพับ หรือบิดไปขางใด ขางหนึ่ง นอนหนุนหมอนท่ี

สูง หรือแข็งเกินไป นั่งหลับระยะยาวขณะเดินทางไปตางจังหวัด เปนตน 

2. การเกิดอุบัติเหตุท่ีทําให

เกิดการเคลื่อนไหวคอทันที 

   ทําใหกลามเนื้อหรือเสนเอ็นฉีกขาด กระดูกคอเคลื่อน หมอนรอง

กระดูกคอเคลื่อนกดทับเสนประสาท หรือกดทับไขสันหลัง ซ่ึงอาการปวด

คอท่ีเกิด ข้ึนภายหลังไดรับอุบัติเหตุโดยตรงดังกลาว เชน หกลม ตก

รถจักรยานยนต รถชนทาย ทําใหคอกระชาก กระตุกไปขาง ๆ ไปหนา

หรือหลัง 

3. ความเครียด    ทําใหกลามเนื้อหดเกร็งมากและนาน จึงเกิดอาการปวดตนคอ ปวด

ศีรษะ ปวดทายทอย หรือขมับตามมา นอกจากนี้ ผูท่ีมีบุคลิกภาพ

ซึมเศรา ทาทางหอเหี่ยว คอตก จะทําใหกระดูกคอไมอยูในทาท่ีสมดุล 
 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 123-124) 
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ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

อาการปวดคออาจเกิดจากการทํางานโดยใชอิรืยาบถหรือทาทางท่ีไมถูกตอง ทําใหกลามเนื้อ

คออักเสบหรือกลามเนื้อเคล็ด อาการท่ัวไปท่ีพบไดดังนี้ 

1. อาการปวดเม่ือยตนคอ คอเคล็ด เอ้ียวคอไมถนัด อาจเจ็บเปน ๆ หาย ๆ และอาจมีอาการ

นอยถึงมากได 

2. กรณีท่ีมีอาการรุนแรง ผูปวยจะรูสึกปวดราวลงบา แขนและสะบัก มีอาการปวดราวท่ีปลาย

แขน ศอก บางทีมีอาการคลายขอมือซน มือออนแรง หยิบของมักตกบอย ๆ หรือจับปากกาไมคอยอยู 

อาจเจ็บโคนนิ้วหัวแมมือ ชาท่ีนิ้วมือ ขอมือและแขน ตอมาจะเจ็บหัวไหลเวลานอนตะแคง ไหลติด        

ยกแขนหรือเกาหลังไมได โดยท่ัวไป ถาเปนอาการปวดคอท่ีเกิดจากสาเหตุไมรายแรง อาการมักจะดีข้ึน

ภายใน 2 – 3 วัน 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการปวดคอจากการทํางาน 

อาการปวดคอพบไดบอยในผูท่ีประกอบอาชีพดังนี้ ผูท่ีทํางานเย็บเสื้อผา ซักผา เขียนหนังสือ 

ชางซอมรถยนต ผูท่ีทํางานหนาจอคอมพิวเตอร ใชคอกับไหลหนีบโทรศัพท การเลนดนตรี ท่ีตองวางบน

บาหรือใชคอยัน 
 

การปองกันการเกิดอาการปวดคอจากการทํางาน 

อาการปวดคอปองกันไดโดยการดูแลตัวเอง ระวังรักษาอิริยาบถทาทางใหถูกตอง หลีกเลี่ยง

การกมเงยคอนานเกินไป หรือบอยเกินไป ควรหยุดพักเปนชวง ๆ เพ่ือบริหารกลามเนื้อคอ หรือขยับ

เคลื่อนไหวคอ จดัสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม มีการเปลี่ยนอิริยาบถเปนระยะ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.  ควรหยุดพักเปนชวง ๆ เม่ือตองทํางานท่ีตองกมคอบอยเกินไป เพ่ือบริหารกลามเนื้อคอ 

หรือขยับเคลื่อนไหวคอเปลี่ยนอิริยาบถสัก 2 – 3 นาที ทุก ๆ ชั่วโมง 

2.  การนั่ง ควรเลือกเกาอ้ีท่ีมีพนักพิงแข็งแรงและหมุนคอพอดี ถาตองเดินทางไกล ๆ                

ควรหาหมอนรองศีรษะใบเล็ก ๆ ไวใชขณะเดินทาง 

3.  ไมสะพายของหนัก เพราะทําใหกระดูกสันหลังเกิดความไมสมดุล ควรเลือกใชกระเปา           

แบบเปหรือกระเปาแบบมีลอลากจูง 

4.  ควรนอนบนท่ีนอนแข็งพอสมควร ไมควรนอนคว่ําอานหนังสือ หรือดูโทรทัศน                   

เพราะจะทําใหคอแหงนมาก 

5.  นอนหนุนหมอนท่ีนุมและยืดหยุนพอท่ีจะแนบสวนตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณสวนโคง           

ของคอ และมีความหนาพอเหมาะท่ีจะทําใหคออยูในแนวตรง (เม่ือมองจากดานขาง) ไมทําใหคอแหงน

หรือกมมากเกินไป 
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6.  จัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม ถาตองทํางานอยูในทาใดนาน ๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถ

สลับกัน 

7.  ลดความเครียดจากชีวิตประจําวัน โดยออกกําลังกายและพักผอนใหเพียงพอ 
 

3. อาการปวดไหล 

ขอไหล (shoulder Joint) เปนสวนของรางกายท่ีเชื่อมแขนติดกับลําตัว และเปนขอท่ีมี             

การเคลื่อนไหวไดมากท่ีสุดในรางกาย โดยสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือไดเกือบทุกทิศทาง ขอไหล 

ประกอบดวยกระดูก 3 ชิ้น คือ กระดูกตนแขน กระดูกสะบัก และกระดูกไหปลารา มาประกอบกันเปน

ขอไหล ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญอ่ืน ๆ เชน เยื่อหุมขอไหล (shoulder capsule) เสนเอ็นขอไหล 

(rotation cuff tendon) ถุงน้ําท่ีอยูระหวางกระดูกและเสนเอ็น (bursa and acromion)                     

และกลามเนื้อ เสนเลือด เสนประสาท ท่ีทอดผานไปเลี้ยงมือและแขน ขอไหลเปนขอท่ีถูกใชงานมาก             

จึงทําใหเกิดอาการผิดปกติไดบอย ไมวาจะเปนอาการปวด และอาการอักเสบของขอไหล ประกอบกับ

การเสื่อมสภาพขององคประกอบเหลานี้ ซ่ึงมีผลทําใหการใชงานของแขนดานนั้นไมเหมือนเดิม 

อาการปวดไหลเกิดไดจากหลายสาเหตุ ในวัยทํางานอาการปวดไหลมักมีความสัมพันธกับ             

การใชขอไหลทํางานอยางมาก ทําใหมีการเสรยดสีและอักเสบของเอ็นและกลามเนื้อบริเวณรอบ ๆ               

ขอไหล โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีตองมีการกางแขน ยกแขนสูงบอย ๆ อาการปวดไหลสามารถปองกันได

โดยการบริหารขอไหลอยางสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการยกของหนักเกินกําลัง และการใชแขนหรือมือทํางาน

เหนือระดับศีรษะนานเกินไป ความผิดปกติท่ีเรียกวา ขอไหลติด (frozen shoulder) เกิดจากสาเหตุ 

อาการปวดไหลและไมยอมเคลื่อนไหวขอไหล 

นอกจากนี้ อาการปวดไหลอาจจะเปนผลมาจากการปวดราวหรือมีการอักเสบบริเวณอ่ืน ๆ           

ท่ีใกลเคียง เชน กระดูกคออักเสบ ถุงน้ําดีอักเสบ โรคหัวใจ โรคตับ รวมท้ังอาจเปนผลมาจากโรคขอ

อักเสบท่ีมีขอไหลอักเสบรวมดวยได เชน โรครูมาตอยด เปนตน 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

อาการปวดไหล จากการใชขอไหลทํางานมากทําใหเกิดโรคเยื่อหุมขอไหลอักเสบและเอ็น

อักเสบ เปนภาวการณปวดขอไหลท่ีพบบอย โดยมีอาการปวดเปนสําคัญ โดยเฉพาะเมอมีการเคลื่อนไหว

ของขอไหล หากผูปวยพยายามยกขอไหลประมาณ 90 – 120 องศา ทางดานหนาหรือหมุนขอไหลเม่ือ

ใชมือเอ้ือมไปดานหลังจะปวดไหลมาก และอาการปวดจะทวีความรุนแรงมากยึ้นเรื่อย ๆ จนกระท่ัง

ผูปวยไมสามารถใชไหลดานนั้นในชีวิตประจําวันได และจากการอักเสบท่ีเกิดข้ึนหากขอไหลไมได

เคลื่อนไหวแลว จะมีใยพังผืดจับบริเวณขอไหล ทําใหเคลื่อนไหวไดลําบาก ทําใหเกิดความผิดปกติท่ี

เรียกวา ขอไหลติด ติด (frozen shoulder) โดยผูปวยจะยกไหลไมข้ึนหรือไมสามารถถูหลังได 



154 

 
อาการไหลติดแบงไดเปน 3 ระยะ โดยมีอาการและการบาดเจ็บแสดงตามลักษณะความ

ผิดปกติของอาการปวดไหล ดังตารางท่ี 6.2 

ตารางท่ี 6.2 อาการและอาการบาดเจ็บจากลักษณะความผิดปกติของอาการปวดไหล 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและอาการบาดเจ็บ 

ระยะท่ี 1 ระยะเจ็บไหล มี

อาการเจ็บเม่ือมีการเคลื่อนไหว

ของแขน 

     มีอาการเจ็บท่ัวไปบริเวณหัวไหลแตไมมีจุดกดเจ็บท่ีแนนอน มี

กลามเนื้อเกร็งตัว (muscle spasm) เจ็บมากข้ึนในเวลากลางคืน 

หรือเม่ืออยูนิ่ง ๆ  

ระยะท่ี 2 ระยะขอไหลติด    มีอาการเจ็บไหล เจ็บแขนลดลง เพ่ิมอาการติดขัดและจํากัดการ

เคลื่อนไหวของหัวไหล อาการเจ็บตอนกลางคืน และตอนอยูนิ่ง ๆ 

ลดลง รูสึกเจ็บเม่ือมีการเคลื่อนไหว ชวงสุดทายของแขนขางนั้น  

ระยะท่ี 3 ระยะฟนตัว    มีอาการเจ็บลดลงเรื่อย ๆ แขนขางท่ีเจ็บจะเคลื่อนไหวไดมากข้ึน

อยางชา ๆ การฟนตัวจะหายเองได แตมักจะเคลื่อนไหวแขนไดไมสุด

เหมือนท่ีเคยทําไดระยะท่ีหนึ่ง 
 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 126) 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการปวดไหลจากการทํางาน 

อาการปวดไหลพบไดในคนทํางานท่ีมีการใชขอไหลทํางานมากทุกเพศในชวงอายุระหวาง     

40 – 60 ป โดยท่ัวไปจะเปนในเพศหญิงมากกวาเพศชายถึง 2 เทา และมักเปนกับแขนท่ีไมถนัด         

ใชมากกวาขางท่ีถนัด  
 

การปองกันการเกิดอาการปวดไหลจากการทํางาน 

1. หม่ันออกกําลังกาย การบริหารขอไหลอยางสมํ่าเสมอ 

2. หลีกเลี่ยงการใชแขนหรือมือทํางานเหนือระดับศีรษะนานเกินไป เชน ทาสีเพดาน         

เช็ดตูสูงๆ  

3. หลีกเลี่ยงการยกของหนักเกินกําลัง และการใชแขนหรือมือทํางานเหนือระดับศีรษะนาน

เกินไป ควรใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนยายวัสดุ 

4. การยกของหนักอยางถูกวิธี ควรยกของใหชิดลําตัวในทางอศอก ไมสะพายกระเปาหนัก

เกินไป การเดินถือแฟมเอกสาร ไมควรถือเอกสารดวยมือขางเดียว เพราะอาจทําใหเกิดอาการปวดแขน 

และตามมาดวยอาการปวดไหลและคอ 

5.  ควรรักษาอิริยาบถทาทางการยืน เดิน ไมควรเดินหอไหล ควรยืดอกใหอกผายไหลผึ่ง 
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6.  จัดโตะทํางานใหมีระดับความสูงของงานในระดับขอศอก เกาอ้ีมีพนักพิงหลังและท่ีวาง

แขน 

7.  การทํางานหนาจอคอมพิวเตอร ควรนั่งตัวตรง หลังเอนไปดานหลังเล็กนอย ไหลอยูใน

ลักษณะสมดุล แขนท้ังสองในขณะกดแปนพิมพอยุในแนวขนานกับพ้ืน สวนเทาควรวางราบกับพ้ืนหรือมี

ท่ีพักเทา 

8.  ลดความกดดันจากชีวิตประจําวัน และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ เพราะความเครียดทํา

ใหกลามเนื้อเกร็ง การไหลเวียนของโลหิตไมสะดวก จึงมีผลกระทบทําใหเกิดอาการปวดไหลได 

9.  หากเริ่มมีอาการปวดไหล อาจบรรเทาไดโดยการอายน้ําอุน และนวดกลามเนื้อบริเวณไหล 

เพ่ือใหกลามเนื้อผอนคลาย และการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 
 

4. การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย 

การทํางานโดยท่ัวไป จะตองมีการใชมือเพ่ือการเคลื้อนไหวหรือจับ โดยมีการประสานสัมพันธุ

ระหวาง ขอไหล ขอศอก ขอมือ มือ และนิ้วมือ กลามเนื้อและเสนเอ็นบริเวณมือ เปนองคประกอบท่ี

สําคัญในการใชงานของมือและขอศอก ตามปกติเอ็นของกลามเนื้อจะมีปลอกหุมเอ็นคลุมอยู การอักเสบ

ของเอ็นและปลอกหุมเอ็นในคราวเดียวกันสาเหตุของการอักเสบนั้นยังไมทราบชัดเจน แตสวนใหญมัก

เกิดข้ึนภายหลังจากการใชงานมากจนเกินไป การบาดเจ็บเก่ียวเนื่องกับเสนเอ็นและปลอกหุทเอ็นท่ีพบ

บอย คือ เสนเอ็นขอศอกอักเสบ ปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวแมมืออักเสบ โรคนิ่วไกปน และถุงน้ําแกงเกลียน 
 

4.1 เสนเอ็นขอศอกอักเสบ 

 ขอศอก (elbow juint) เปนขอตอท่ีเกิดจากการติดตอกันระหวางกระดูก 3 ชิ้น           

คือ กระดูกตนแขน (humerus) กระดูกอัลนา (ulna) และกระดูกเรเดียส (radius) มีเอ็นรอบขอตอและ

กลามเนื้อตาง ๆ มาชวยในการคํ้าจุนระหวางการเคลื่อนไหว รวมท้ังมีแขนงของหลอดเลือดและ

เสนประสาทในบริเวณใกลเคียงมาเลี้ยงอีกดวย ขอศอกเปนขอตอท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการเคลื่อนไหว

ของปลายแขน (forearm) โดยเฉพาะการเหยียด การงอ และการพลิกปลายแขน 

 เสนเอ็นขอศอกอักเสบ เกิดในบริเวณตําแหนง ท่ีเสนเอ็นไปยึดกับกระดูกขอศอก                

อาจเกิดไปท้ังเสนเอ็นดานนอกและเสนเอ็นดานใน 

 เสนเอ็นขอศอกดานนอกอักเสบ หรือเทนนิส เอ็ลโบล (tennis elbow) เปนการเกิดความ

ผิดปกติบริเวณขอศอกดานนอก ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีเสนเอ็นของกลามเนื้อสําหรับกระดกขอมือเหยียดนิ้ว

มือไปเกาะกับกระดูก 

 เสนเอ็นขอศอกดานในอักเสบ หรือกอลฟเฟอร เอ็ลโบล (golfer elbow) เปนการเกิด

ความผิดปกติบริเวณขอศอกดานใน ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีเสนเอ็นของกลามเนื้อสําหรับงอขอมือกํานิ้วมือไป

เกาะกับกระดูก 
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ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บท่ีพบ 

การอักเสบเกิดตรงท่ียึดเกาะของกลามเนื้อท่ีใชกระดกขอมือข้ึน (extensor muscle of 

forearm) ซ่ึงจะเกาะอยูตรงปุมกระดูกทางดานนอกของขอศอก สวนใหยการอักเสบมักเกิดจากการใช

กลามเนื้อกลุมนี้ทํางานซํ้า ๆ จากการใชงานในชีวิตประจําวันบางอยาง ท่ีตองกระดกขอมือหรืองอขอมือ

ซํ้า ๆ เกร็งขอมือในทาใดทาหนึ่งเปนระยะเวลานาน ๆ กลามเนื้อตองทํางานหนักมากเกินไป                 

มีการบาดเจ็บสะสม จนเกิดเสนเอ็นอักเสบ โดยเฉพาะตรงจุดท่ียึดเกาะกับกระดูก โดยมีลักษณะความ

ผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บแบงการบาดเจ็บเปน 3 ระดับ สรุปไดดังนี้ 

การบาดเจ็บระดับ 1 grade 1 sprain (mild or first - degree) มีการฉีกขาดบางเสนใยของ

สวนในเนื้อเอ็นและมีเลือดออกเกิดข้ึนเล็กนอย อยางไรก็ดีไมทําใหเกิดการเสียสมรรถนะของเอ็นไปมาก 

(functional loss) เสนเอ็นไมเสียความแข็งแรง 

การบาดเจ็บระดับ 2 grade 2 sprain (moderate or second - degree) มีการฉีกขาดของ

ตัวเสนเอ็นบางสวน มี functional loss เชน เจ็บมากเดินลําบากหรือเดินไมไหว อาการแสดงจะมีอาการ

ปวด บวม เจ็บ มีรอยเขียวช้ําชัดเจน และใชเวลา 2 -3 สัปดาหจึงคอย ๆ ยุบบวม ขอตอจะยังคงมีความ

แข็งแรงม่ันคงอยู ดังนั้นผูปวยจึงสามารถกลับไปเลนกีฬาท่ีชอบหากรักษาไดถูกตองและรวดเร็ว                  

รวมถึงการระมัดระวังการใชขอในชวงรักษา โดยจะตองกายภาพบําบัดรักษาการเคลื่อนไหวขอตอการ

เสริมสรางความแข็งแรงกลามเนื้อและไมรีบกลับไปเลนจนกวาเอ็นนั้นจะหายสนิท โดยท่ัวไปจะใชเวลา

รักษาประมาณ 6 – 10 สัปดาห เอ็นท่ีบาดเจ็บจะสมานและใชเวลาประมาณ 4 เดือนเอ็นจึงหายสมบูรณ

ดี 

การบาดเจ็บระดับ 3 grade 3 sprain (severe or third - degree) ลักษณะการบาดเจ็บจะ

กอใหเกิดการเสียสมรรถภาพของตัวเอ็นท่ีไดรับบาดเจ็บกลาวคือ จะมีการฉีดขาดของเอ็นทําใหเสนเอ็น

ไมมีความตอเนื่อง (complete tears) ซ่ึงจะขาดท่ีตัวเอ็นหรือท่ี ๆ เอ็นเกาะกับกระดูกก็ได ทําใหมีการ

หลวมหลุดของขอตอเกิดความไมม่ันคงข้ึน (instability) การรักษาโดยมากจะตองอาศัยการผาตัดซ่ึงมี

หลายแบบตั้งแตผาตัดเย็บซอม (primary repair) ไปจนถึงการผาตัดสรางเอ็นข้ึนมาใหม 

(reconstruction) 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการเสนเอ็นขอศอกอักเสบ 

เกิดกับผูท่ีมีการใชงานของขอศอกซํ้า ๆ พบบอยในชวงอายุประมาณ 30 -40 ป พบในผูหญิง

เทา ๆ กับผูชายโดยเฉพาะนักกีฬาประเภทนักเทนนิส นักกอลฟ 
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การปองกันการเกิดอาการเสนเอ็นขอศอกอักเสบ 

เนื่องจากเปนอาการท่ีพบบอยในกลุมนักกีฬา การฝกทักษะในกีฬาท่ีจะเลนและหลีกเลี่ยง            

การประทะท่ีรุนแรง และเนนการปองกัน ดังนี้ 

1.  ฝกซอมใหมีความแข็งแรงของกลามเนื้อโดบเฉพาะกลามเนื้อรอบเขา quadriceps                 

และ hamstrings 

2. ฝกซอมใหมีความยืดหยุนของรางกายและการฝกเก่ียวกับการทํางานประสาน 

(coordination) และการทรงตัว 

3. มีการอบอุนรางกายกอนและภายหลังการเลนรวมกับทํา stretching exercise                  

ของกลามเนื้อรอบเขากอนการลงเลน 

4. ฝกซอมการเตรียมตัวเม่ือมีการประทะหรือขณะลม (landing) โดยมีการงอเขาอยางถูกวิธี 
 

4.2 ปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวแมมืออักเสบ 

 ปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวแมมืออักเสบ (โรคเดอเกอรแวง, De Quervain’s Disease)                  

เปนกลุมอาการท่ีเกิดจากการอักเสบของปลอกหุมเอ็นและเสนเอ็นท่ีทําหนาท่ีกระดกและกาง

นิ้วหัวแมมือบริเวณขอมือ (โคนนิ้วหัวแมมือ) ทําใหเกิดอาการบวม อาการปวด และอาจมีการหนาตัวของ

เสนเอ็น (เชนเดียวกับโรคขอนิ้วล็อก แตเกิดข้ึนในตําแหนงท่ีตางกัน) และเกิดการกดเบียดเสนเอ็นทําให

เกิดการเจ็บปวดบริเวณขอมือดานขางนิ้วหัวแมมือ และจะมีอาการมากเม่ือกํามือ จับ ยกของ                    

หรือบิดขอมือ 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

ปวดบริเวณขอมือดานนอกบริเวณโคนนิ้วหัวแมมือ อาการปวดอาจเกิดทีละนอย หรือเกิด

ทันที และจะรูสึกปวดบริเวณขอมือราวข้ึนไปท่ีแขน อาการจะมากข้ึนเม่ือมีการใชงานมือและ

นิ้วหัวแมมือซํ้า ๆ โดยเฉาพเม่ือยกของหนักหรือบิดขอมือ อาการบวมจะเกิดบริเวณขอมือดานนอก

บริเวณโคนนิ้วแมมือ จะรูสึกเม่ือสัมผัสบริเวณขอมือและนิ่วหัวแมมือเพราะอาการบวมปวด ทําใหขยับ

นิ้วโปงและขอมือลําบาก 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวแมมืออักเสบ 

อาชีพท่ีอาจเปนสาเหตุ ไดแก การบิดผาเปยก ทําสวย ปลูกตนไม การตอกคอน การถักไหม

พรม การยกของหนัก แมครัวยกกระทะลงจากเตาทุกวัน พนักงานบริษัทใชมือพิมพงานซํ้าๆ นักดนตร ี

ชางไม สวนใหญพบในผูหญิง ชวงอายุ 30 -50 ป มากกวาผูชาย 3 – 5 เทา 
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การปองกันการเกิดอาการปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวแมมืออักเสบ 

การปองกันท่ีดีท่ีสุดคือหลีกเลี่ยงการใชงานของมือและแขน ในทาท่ีตองกระดก บิด หรือเกร็ง

ขอมือติดตอกันเปนเวลานาน 
 

4.3 โรคนิ้วไกปน 

 เสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน หรือ โรคทริกเกอร ฟงเกอร (trigger finger) เปนกลุมอาการ

ปกติท่ีพบไดบอย ซ่ึงจะรบกวนการทํางานและการใชชีวิตประจําวันคอนขางมาก โรคนี้มีชื่อเรียกอีก

หลายอยาง เชน นิ้วล็อค นิ้วติดสะดุด เปนตน มีสาเหตุจากการสัมผัสการกดหรือเสียดสีบริเวณโคนนิ้ว

มือซํ้า ๆ กัน หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อในตําแหนงนี้ทําใหปลอกเสนเอ็น หนาตัวข้ึน พบ

บอยในเสนเอ็นท่ีมีหนาท่ีงอ นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วหัวแมมือ ตําแหนงท่ีเกิดการอักเสบ คือบริเวณโคน

นิ่ว อาจพบในมือขางเดียวหรือสองขางก็ได 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

โรคเสนเอ็นอักเสบแบบโรคนิ้วไกปนเปนความผิดปกติของมือท่ีไมสามารถงอหรือเหยียดได

อยางปกติ อาจเปนเพียงนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว  

อาการและอาการแสดงสามารถแบงไดเปน 4 ระยะ โดยมีลักษณะวามผิดปกติ อาการและ

การบาดเจ็บ สรุปไดดังนี้ 

ระยะท่ี 1 อาการปวดบริเวณโคนนิ้วหรือปวดเม่ือกดบริเวณโคนนิ้วมือโดยเฉพาะชวงเวลาเชา

ตอนตื่นนอนใหม ๆ อาจมีอาการปวดมากงอนิ้วไมคอยได นิ้วมีความฝดในการเคลื่อนไหว 

ระยะท่ี 2 มีอาการปวดเพ่ิมมากข้ึน เวลางอหรือเหยียดจะมีการติดสะดุดท่ีนิ้วนั้น อาจคลําได

กอนบริเวณท่ีเจ็บ ถางอนิ้วไปมาจะคลําไดกอนท่ีวิ่งผานปลอกหุมเสนเอ็น ซ่ึงกอนนี้จะขยับตามการ

เคลื่อนไหวของนิ้วมือ อาจมีเสียงดังเวลาขยับนิ้ว 

ระยะท่ี 3 มีอาการงอนิ้วหรือเหยียดนิ้วไดไมเต็มท่ีเนื่องจากอาการเจ็บ หรืองอไดแตเหยียดนิ้ว

ไมออก ตองใชมืออีกขางงางใหนิ้วเหยียดออก หรือบางครั้งอาจเหยียดออกตาเวลางอนิ้วจะงอไมลง และ

เหยียดนิ้วไมออก มืออาจเหยียดตรงไมได หรือมีการลอคของนิ้วโดยนิ้วจะติดอยุในทางอหรือเหยียด ไม

สามารถขยับนิ้วไดเลย 

ระยะท่ี 4 มีอาการนิ้วมืออาจเปลี่ยนรูปเปนโกง งอ บวม เอียง นิ้วเกยกัน นิ้วอาจแข็งไม

สามารถงอหรือเหยียด ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางานและการใชมือในชีวิตประจําวัน ขอตออาจจะยืด 

และเหยียดนิ้วไมออกก มีออาจเหยียดตรงไมได หรือมีการล็อคของนิ้วโดยนิ้วจะติดอยูในทางอหรือ

เหยียด ไมสามารถขยับนิ้วไดเลย 
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อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการนิ้วล็อค 

เกิดกับผู ท่ีใช มือทํางานในลักษณะกําบีบอยางแรง หรือเกร็งนิ้วจับเครื่องมือบอย ๆ                    

เชน ชางกอสราง ชาวนา ชาวสวน ชางตัดผม ชางตัดผา พอครัว แมครัว ท่ีตองทําอาหารท้ังวัน หรือการ

หิ้วถุงพลาสติกหนัก ๆ เปนประจํา อยางไรก็ตามโรคนี้ก็อาจพบไดในผูปวยท่ีเปนโรคบางอยางดวย เชน 

โรครูมาตอยดโรคเกาท หรือเบาหวาน เปนตน 
 

การปองกันการเกิดอาการนิ้วล็อค 

ภาวะนิ้วล็อคไมมีอันตรายใด ๆ เพียงแตใหความรูสึกเจ็บปวด และใชมือไดไมถนัด เปนโรคท่ี

สามารถปองกัน และรักษาใหหายได ถารูจักวิธีดูแลตนเองอยางถูกตอง ดังนี้ 

ไมหิ้วของหนัก เชน ถุงพลาสติก ตะกรา ถังน้ํา ถาจําเปนตองหิ้ว ควรใชผาขนหนูรองและหิ้ว

ใหน้ําหนักตกท่ีฝามือไมใหน้ําหนักตกท่ีขอนิ้วมือ หรือใชการอุมประคองชวยลดการรับน้ําหนักท่ีนิ้วได 

ไมควรบิดหรือซักผาดวยมือเปลาจํานวนมาก ๆ และไมควรบิดผาใหแหงสนิท เพราะจะยึด

ปลอกหุมเอ็นจนคราก และเปนจุดเริ่มตนของโรคนิ้วล็อค 

เวลาทํางานท่ีตองอาศัยอุปกรณชาง ควรระวังการกําหรือบดเครื่องมือทุนแรง เขน ไขควง 

เลื่อย คอน เปนตน ควรใชถุงมือหรือหอหุมดามจับใหใหญและนุมข้ึน 

ชาวสวนควรระวังเรื่องการตัดก่ิงไมดวยกรรไกร หรืออ่ืน ๆ ท่ีใชแรงมือควรใสถุงมือ เพ่ือลด

การบาดเจ็บของปลอกเอ็นกับเสนเอ็น และควรใชสายยางรดน้ําตนไมแทนการหิ้วถังน้ํา 

คนท่ียกของหนัก ๆ เปนประจํา เชน คนสงน้ําขวด ถังแก็ส แมครัว พอครัว ควรหลีกเลี่ยงการ

ยกมือเปลา ควรมีผานุม ๆ มารองจับขณะยก และใชเครื่องทุนแรง เชน รถเข็น รถลาก 

หากจําเปนตองทํางานท่ีตองใชมือกํา หยิบ บีบ เครื่องมือเปนเวลานาน ๆ ควรใชผาหอท่ีจับให

หนานุม 

ควรพักมือเปนระยะ ๆ เชน ทํา 45 นาที ควรจะพักมือสัก 10 นาที 
 

4.4 โรคคารพัล แกงเกลียน หรือกอนถุงน้ําท่ีขอมือ 

โรคคารพัล แกงเกลียน (Carpal ganglion) หรือกอนถุงน้ําท่ีขอมือ กอนถุงน้ํ า ท่ีขอมือ 

เปนกอนท่ีสามาราถคลําพบไดท่ีบริเวณขอมือ สวนใหญพบในบริเวณหลังขอมือไดบอยกวาทางดานฝา

มือ เปนถุงซ่ึงบรรจุน้ําขนเหนียว ลักษณะเดียวกันกับน้ําไขขอ อยูภายใน กอนท่ีพบอาจมีขนาดตั้งแต

เมล็ดถ่ัว จนถึงขนาดปลายนิ้วหัวแมมือ อาจยึดแนนอยูกับขอมือหรืออาจมีการเคลื่อนท่ีไดเล็กนอย               

เม่ือกดหรือดันอาจมีอาการปวดท่ีกอนได เปนอาการปวดตื้อ ๆ ท่ีไมรุนแรง อาจมีอาการปวดและขัดมาก

ข้ึนเม่ือใชขอมือมาก ๆ กอนท่ีเกิดข้ึนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด โดยมีการโตข้ึนหรือยุบลงได 

 สาเหตุของการเกิดกอนถุงน้ํายังไมทราบแนชัดแตสันนิษฐานวาเกิดจากการเสื่อมสลายของ

เนื้อเยื่อหุมขอมือจึงเกิดเปนจุดออนข้ึน จนทําใหน้ําหลอเลี้ยงขอมือรั่วออกมาเกิดเปนถุงน้ําข้ึน                   
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อาจมีประวัติการบาดเจ็บจากการกระทบกระแทก หรืออาจเปนผลจากการทํางานโดยเฉพาะงานท่ีตองมี

การกระดกขอมือข้ึนลงบอย ๆ 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

มีกอนนูนข้ึนมา ลักษณะคอนขางแข็ง ผิวเรียบและไม เคลื่อนท่ี สวนใหญกดไม เจ็บ                   

ในผูปวยบางราย เม่ือกดหรือดันอาจมีอาการปวดท่ีกอนได เปนการปวดต้ือ ๆ ท่ีไมรุนแรง อาจมีอาการ

เม่ือยหรือปวดขอมือบางเล็กนอย เคลื่อนไหวขอไมสะดวกเนื่องจากกอนถุงน้ําไปกดเบียดเสนเอ็นหรือ

เยื่อบุขอ ถากระดกขอมือข้ึนหรืองอขอมือลงจะทําใหขนาดของกอนถุงน้ําเปลี่ยนแปลง เชน ถากอน             

ทางดานหลังขอมือ เม่ือกระดกขอมือข้ึนขนาดกอนจะเล็กลงหรือคลําไมได แตถางอขอมือลงก็จะโตข้ึน

และแข็งมากข้ึน เปนตน ถาปลอยไวกอนก็มักจะโตข้ึนแตจะคอย ๆ โตอยางชา ๆ อาจใชเวลานานหลาย

เดือน หรือเปนปจึงจะผิดสังเกต 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดกอนถุงน้ําท่ีขอมือ 

พบในทุกอาชีพท่ีมีการใชงานของมือในลักษณะท่ีตองหยิบจับหรือกํามือบอย ๆ และพบมาก

ในผูหญิงชวงอายุ 20 - 40 ป 
 

การปองกันการเกิดกอนถุงน้ําท่ีขอมือ 

ไมมีวิธีปองกันแตกอนถุงน้ําท่ีเกิดอาจยุบหรือหายไปเอง ถาไมกังวลก็ไมตองผาออก เพราะ

กอนถุงน้ํานี้ไมทําใหเกิดอันตรายและไมกลายเปนเนื้องอกรายแรง 
 

5. การบาดเจ็บสะสมของเสนประสาท 

ปญหาของระบบประสาทสวนกลางถูกกดทับ ทําใหเกิดอาการมือชา เปนปญหาท่ีเกิดไดจาก

หลายสาเหตุ ปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดกลุมอาการนี้ ไดแก การใชงานของมือและตําแหนงของขอมือ ขอศอก 

โดยมักเกิดจากการใชมือ ขอศอก ดวยการใชมือทาเดียวนาน ๆ การบาดเจ็บเก่ียวเนื่องกับเสนประสาทท่ี

พบบอย ไดแก กลุมอาการเสนประสาทถูกกดทับท่ีขอมือ และกลุมอาการของเสนประสาทอัลนาร             

ถูกกดทับบริเวณขอศอก 
 

5.1 มือชาจากเสนประสาทถูกกดทับ หรือกลุมอาการอุโมงคขอมือ 

 อาการเสนประสาทถูกกดทับท่ีขอมือ เรียกวา carpal tunnel syndrome หรือเรียกเปน

ภาษาไทยวา อาการมือชาจากโพรงฝามือกดทับเสนประสาท เปนกลุมอาการท่ีเสนประสาท median 

ถูกกดรัวท่ีบริเวณขอมือ สาเหตุเกิดจากมีการกดทับเสนประสาท median nerve ท่ีบริเวณขอมือซ่ึง

บริเวณนี้จะมีลักษณะเปนโพรงหรืออุโมงคท่ีประกอบไปดวยผนังดานหนา ไดแก เอ็น ท่ีเรียกวา 
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transverse carpal ligament สวนผนังดานหลัง ไดแก กระดูกขอมือ ถาโพรงนี้ตีบแคบจากสาเหตุใดก็

ตาม กจะทําใหเกิดการกดทับเสนประสาท median nerve 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

มีอาการรูสึกชาปลายนิ้วมือบางนิ้วหรือทุกนิ้ว อาการจะมากข้ึนเหม่ือหลับไปสักพัก หรือขระ

ขับรถจักรยานยนต เม่ือไดสะบัดมือ นวดมือ แลวจะดีข้ึน ผูปวยมักคิดวานอนทับมือจึงมีอาการนี้เกิดข้ึน 

บางรายจะมีอาการชาหรือปวดมากข้ึน บางโอกาสจะรูสึกปวดราวไปยังปลายแขนและตนแขน                

บางครั้งจะรูสึกวามือไมมีแรง แตถาเปนมากข้ึนแลว จะมีอาการฝอของกลามเนื้อโคนนิ้วหัวแมมือสวน

ดานนอก บางครั้งรูสึกวานิ้วมือบวม แตเม่ือดูนิ้วมือแลวไมเห็นวานิ้วมือบวม เพราะปญหาเกิดกับการ

ไหลเวียนของโลหิตท่ีไปเลี้ยงยังเสนประสาทมีเดียน ทําใหการทํางานของเสนประสาทบกพรอง เพราะ

หนาท่ีของเสนประสาทคือรับความรูสึกและเคลื่อนไหวกลามเนื้อ อาการแสดงจึงมักแสดงออกทาง

ความรูสึกกอนในข้ันตน ตามดวยอาการออนแรงของกลามเนื้อท่ีเสนประสาทไปเลี้ยง 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการอุโมงคขอมือ 

ปจจัยท่ีทําใหเกิด คือ กิจกรรมท่ีใชมือในทาเดียวเปนเวลานานและการทํางานท่ีตองใชขอมือ

กระดกข้ึนลง หรืองอขอมือซํ้า ๆ กันนาน ๆ ซ่ึงไดแก อาชีพเย็บปกถักรอย ขับรถ การทาสี การเขียน

หนังสือ การใชเครื่องมือท่ีสั่น เชน เครื่องเจาะถนน กีฬาบางประเภท การเลนดนตรี 
 

การปองกันการเกิดอาการอุโมงคขอมือ 

ควรระวังการใชขอมือท่ีมีการงอมือนาน ๆ เชน การใชเมาส หรือกวาดบานนาน ๆ การหิ้วถุงท่ี

มีการงอขอมือ การรีดผา เปนตน 

หลีกเลี่ยงการใชงานของขอมือตอเนื่องนานกวาปกติ เชน ใชงานขอมือ 1 ชม. ควรพักทุก         

15 – 20 นาที รับประทานอาหารท่ีมีวิตามิน บี1 บี6 และบี12 ไดแก เนื้อสัตว ตับ ถ่ัวเมล็ดแหง และขาว

ซอมมือ เปนตน 
 

5.2 การอักเสบของเสนประสาทอัลนาร  

 การอักเสบของเสนประสาทอัลนาร (guyon’s cannel syndrome; GCS)  ขอมือ

ทางดานนิ้วกอยจะมีปุมกระดูกของขอมือท่ีมีเสนประสาทอัลนาร (ulnar nerve) วิ่งโคงผานมาใน

ลักษณะเหมือนคลองในชวงโคง เสนประสาทนี้จะรับความรูสึกจากนิ้วกอยและครึ่งซีกของนิ้วนาง 

รวมท้ังเลี้ยงกลามเนื้อบางมัดในมือ การยืดของเสนประสาท การกดทับจากเยื่อพังผืดท่ีทําหนาท่ีเปน

อุโมงคใหเสนประสาทผาน หรือการเสียดสีของเสนประสาทกับปุมกระดูกมาก ๆ หรือนาน ๆ จะทําให

การบาดเจ็บของเสนประสาทอัลนาร และการนําของกระแสประสาทผิดปกติ การทํางานท่ีตองวางขอมือ

บนโตะและมีการขยับขอมือไปมา เชน การใชเมาส หรือการเขียนหนังสือ อาจสงผลตอการกดของ
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เสนประสาทอัลนารได และเม่ือเสนประสาทนี้เกิดการอักเสบก็จะเกิดอาการชาท่ีนิ้วกอยและครึ่งซีกของ

นิ้วนางท้ังดานฝามือและหลังมือ รวมท้ังอาการออนแรงของกลามเนื้อบางมัดในฝามือ 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

อาการชาทางดานฝามือและหลังมือของนิ้วกอย และครึ่งซีกของนิ้วนาง (ทางดานใกลนิ้วกอย) 

ถาอาการมากข้ึนจะสงผลตออาการออนแรงของกลามเนื้อ โดยเฉพาะกลามเนื้อบริเวณอุงมือและ

กลามเนื้อโคนนิ้วกอย มีอาการเจ็บเม่ือทํางานหรือเม่ือขอมืออยูในลักษณะกระดกขอมือหรือมีแรงกด

บริเวณขอมือ (ทางดานใกลนิ้วกอย) เม่ือทําการตรวจรางกายจะพบวา 

1. เม่ืองอศอก 90 องศา หงายมือ กระดกขอมือข้ึน จะมีอาการปวดขา ปวดมือดานนิ้วกอย 

2. กลามเนื้อฝามือ ท่ีทําหนาท่ีกางนิ้ว หุบนิ้ว หนีบนิ้วหัวแมมือออนแรง 

3. การเคาะบริเวณเสนประสาทอัลนารดานหลังปุมกระดูกขอศอกดานในเบา ๆ จะรูสึกเหมือน

ไฟฟาช็อต วิ่งลงไปท่ีฝามือดานในนิ้วกอย 

4. การตรวจดวยคลื่นไฟฟา (nerve conduction velocity test) เปนการวัดความเร็วของการ

นําของกระแสประสาทผานเสนประสาท ความเร็วของกระแสประสาทจะชาลงเม่ือเสนประสาทถูกกดทับ 

5. การตรวจกลามเนื้อดวยกระแสไฟฟา (electrmiogram; EMG) เพ่ือดูการหดตัวของ

กลามเนื้อ ถาผิดปกติแสดงวาเสนประสาทท่ีมาเลี้ยงกลามเนื้อมัดนี้ถูกกดทับ 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดการอักเสบของเสนประสาทอัลนาร 

ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิด คือ กิจกรรมท่ีใชมือในทาเดียวเปนเวลานานและการทํางานท่ีตองใช

ขอมือกระดกข้ึนลง หรืองอขอมือซํ้า ๆ กันนาน ๆ การถือโทรศัพทนาน ๆ การนอนใชมือหนุนศีรษะ การ

ยืนกอดอก 
 

การปองกันการเกิดการอักเสบของเสนประสาทอัลนาร 

การปองกันทําไดโดย 

1. หลีกเลี่ยงการใชขอมือท่ีอยูทาท่ีผิดปกติ เชน ในทางอขอมือมาก ๆ การยกของ หรือการ

กระดกขอมือมาก ๆ เชน การยันพ้ืน ดันสิ่งของตาง ๆ 

2. หลีกเลี่ยงทาทางท่ีงอขอศอกนาน ๆ เชน การถือหูโทรศัพทนาน ๆ การขับรถ การยืน

กอดอก เม่ือเริ่มมีอาการตองหยุดพัก เหยียดขอศอกออกบอย ๆ 

3. บริหารกลามเนื้อแขนใหแข็งแรงสมํ่าเสมอ 

4. เม่ือมีอาการปวดขา ราว ลงปท่ีนิ้วกอย ตองหยุดพักจนกวาอาการจะดีข้ึน 
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6. การบาดเจ็บสะสมของระบบไหลเวียนโลหิต 

การบาดเจ็บเก่ียวเนื่องกับการไหลเวียนโลหิตท่ีมีสาเหตุจากการทํางานท่ีสําคัญ ไดแก              

กลุมอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน ซ่ึงเปนอาการผิดปกติท่ีเกิดกับนิ้วมือ มือ 

และแขน จากการใชเครื่องมือท่ีมีความสั่นสะเทือน กลุมอาการผิดปกติจากการใชกลามเนื้อมือแทนคอน 

ซ่ึงเปนภาวะของมือท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับการไหลเวียนโลหิตท่ีไปเลี้ยงกลามเนื้อท่ีทําหนาท่ี

เคลื่อนไหวนิ้วกอย 
 

6.1 โรคนิ้วมือซีดขาวจากความส่ันสะเทือน  

 โรคนิ้วมือซีดขาวจากความสั่นสะเทือน (vibration white fingers; VWF) หรือท่ีปจจุบัน

นิยมเรียกกันวา กลุมอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน (hand-arm vibration 

syndrome; HAVS) เปนอาการผิดปกติท่ีเกิดกับนิ้วมือ มือ และแขน จากการใชเครื่องมือท่ีมีความ

สั่นสะเทือน 

 ความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดความผิดปกตินี้ 

นอกจากนี้การสัมผัสความเย็นจะเพ่ิมความผิดปกติท่ีเกิดจากความสั่นสะเทือนดวย เพราะอุณหภูมิท่ี

ลดลงมีผลใหหลอดเลือดหดตัว เลือดท่ีไปเลี้ยงนิ้วมือลดลงและลดอุณหภูมิท่ีผิวหนังของนิ้วมือในคนงาน

สัมผัสความสั่นสะเทือนซ่ึงจะตองทํางานในท่ีมีอุณหภูมิต่ํา การมีประสาทสัมผัสท่ีผิวหนังลดลงบอย ๆ 

อาจสงผลใหเกิดการลดลงของการรับประสาทสัมผัสอยางถาวร และเสียความถนัดของมือในการจับตอง

อุปกรณตาง ๆ ได 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บ 

อาการประกอบดวย การเสียวแปลบ ขา และซีดขาวของนิ้วมือ อาจเสียความสามารถในการ

ควบคุมกลามเนื้อ และเม่ือมีเลือดไหลเวียนไปหลอเลี้ยงดังเดิมอาจมีอาการปวดและการรับความรูสึก

รอน-เย็น ลดลง ในรายท่ีรุนแรงจะมีการทําลายผนังหลอกเลือดแดงท่ีนิ้ว ทําใหรูหลอดเลือดเล็กลงและ

จะมีการดําเนินโรครุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ โดยมีองคประกอบ 3 อยาง ซ่ึงมีลักษณะความผิดปกติ อาการและ

การบาดเจ็บ สรุปไดดังนี้ 

1. ความผิดปกติของระบบหลอดเลือด ทําใหมีหลอดเลือดตีบและนิ้วมือซีดขาว เนื่องจารกมี

การรบกวนการไหลเวียนเลือด ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีการเปลี่ยนแปลงของปลายนิ้วในทางเสื่อมลง 

(trophic change) เชน เกิดแผลท่ีปลายนิ้ว (finger tip ulcertion) หรือ เรียกวา เรยนอด ฟโนมินอน 

(Raynaud’s phenomenon) 

2. การทําลายเสนประสาทรับความรูสึกและเสนประสาทสั่งการ ทําใหมีอาการเสียวแปลบ ชา 

เสียการประสานงานระหวางนิ้ว และความคลองแคลวในการใชมือ การสัมผัสความสั่นสะเทือนอยาง
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ตอเนื่องไมเพียงแตลดการกระตุนตัวรับท่ีผิวหนัง แตยังเพ่ิมการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพตอ

เสนประสาทท่ีนิ้วมือ เชน มีการบวมรอบเสนประสาทตามดวยการเกิดพังผืดและใยประสาทเสียหาย 

3. ความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ มีอาการกลามเนื้อออนแรงและมีปวดในมือ

และแขน และอาจรุนแรงถึงข้ันทําใหสูญเสียสมรรถภาพได 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคนิ้วมือซีดขาวจากความส่ันสะเทือน 

คนงานท่ีใชเครื่องมือท่ีเกิดความสั่นสะเทือนระหวางทํางานเปนประจํา ไดแก คนงาน             

ในอุตสาหกรรมกอสราง งานเหมือง งานตัดไม อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร เปนตน จํามีการใชเครื่องมือ เชน เครื่องเลื่อยโซ เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องขัดพ้ืนหิน 

เครื่องอัดดิน เครื่องย้ําหมุน เกิดความสั่นสะเทือนถายทอดมาถึงมือขณะปฏิบัติงาน 
 

การปองกันการเกิดโรคนิ้วมือซีดขาวจากความส่ันสะเทือน 

การปองกันการเกิดโรคนิ้วมือซีดขาวจากความสั่นสะเทือนจากการทํางานมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ใชวิธีการทางวิศวกรรมในการผลิต เพ่ือลดความจําเปนในการใชเครื่องมือท่ีทําใหเกิดความ

สั่นสะเทือน 

2. ออกแบบเครื่องมือท่ีมีความสั่นสะเทือนใหสามารถลดความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนท่ีมือแขน

ได และเลือกซ้ือ/ใชเครื่องมือท่ีมีอุปกรณลดความสั่นสะเทือนท่ีเกิดกับผูปฏิบัติงาน 

3. ใชวิธีอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานแทนการใชเครื่องมือท่ีมีความสั่นสะเทือน 

4. ใชถุงมือท่ีสามารถลดความสั่นสะเทือนได และทําใหมืออบอุนซ่ึงสามารถลดอาการของโรค

ได 

5. ตรวจสุขภาพคนงานกอนใหทํางานในแผนกท่ีใชเครื่องมือสั่นสะเทือน สอบถามประวัติการ

ทํางาน และเก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาจางงาน 

6. กําหนดเวลาพักชวงสั้น ๆ ระหวางการทํางานใหกับคนงานท่ีทํางานใชเครื่องท่ีทําใหเกิด

ความสั่นสะเทือนตลอดเวลา 

7. ใหการอบรมและคําแนะนําแกลูกจางท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับอาการของโรคท่ีเกิดจากใช

เครื่องมือท่ีสั่นสะเทือน แนะนําการใชเครื่องมือตาง ๆ ใหใชดวยความระมัดระวังตามคําแนะนําของ

ผูผลิต เชน ในขณะใชเครื่องมืออยากําแนนเกินไป เพราะจะทําใหความสั่นสะเทือนถายทอดถึงมือ

ผูปฏิบัติงานไดมากยิ่งข้ึน 
 

6.2 กลุมอาการผิดปกติจากการใชกลามเนื้อมือแทนคอน 

 กลุมอาการผิดปกติจากการใชกลามเนื้อมือแทนคอน (hypothenar hammer 

syndrome; HHS) เปนภาวะของมือท่ีเกิดอาการผิดปกติเก่ียวกับการไหลเวียนโลหิตท่ีไปเลี้ยง
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กลามเนื้อไฮโปทีนาร (hypothenar muscles) ซ่ึงมีหนาท่ีในการเคลื่อนไหวของนิ้วกอย กลามเนื้อกลุม

นี้ประกอบกันเปนเนินไฮโปทีนาร บริเวณโคนนิว้กอย (hypothenar eminence) ท่ีฝามือ 

 กลุมอาการนี้มักเกิดกับผูปฏิบัติงานท่ีใชเนินฝามือบริเวณนิ้วกอยแทนคอนในการทุบ               

ผลัก หรือบิดหมุน การใชงานของกลามเนื้อในลักษณะดังกลาวบอย ๆ จะทําใหเกิดความเสียหายตอเสน

เลือดบริเวณฝามือ โดยเฉพาะเสนเลือดอัลนาร ซ่ึงไปหลอเลี้ยงกลามเนื้อฝามือบริเวณนิ้วกอยและนิ้วมือ

อ่ืน ๆ เม่ือเสนเลือดอัลนารเสียหาย จึงทําใหเลือดท่ีไปเลี้ยงนิ้วมือลดลงจนเกิดภาวะเสนเลือด อัลนารอุด

ตัน (ulnar artery thrombosis) ได 
 

ลักษณะความผิดปกติ อาการและการบาดเจ็บท่ีพบ 

ผูปวยจะรูสึกเจ็บปวดคลายถูกเข็มแทงและการรับความรูสึกของมือขางนั้น เสียไป                    

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสีของนิ้วมือและอาการจะรุนแรงมากข้ึน เม่ือสัมผัสความเย็นหรืออยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีเย็นคลายกับอาการเรยนอต 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดอาการผิดปกติจากการใชกลามเนื้อมือแทนคอน 

ผูปฏิบัติงานท่ีใชเนินฝามือบริเวณโคนนิ้วกอยแทนคอนในการทุบ ผลัก หรือบิดหมุน 
 

การปองกันการเกิดอาการผิดปกติจากการใชกลามเนื้อมือแทนคอน 

การปองกันอาการผิดปกติจากการใชกลามเนื้อมือแทนคอน โดยใหความรูเก่ียวกับอันตราย

และอบรมวิธีการทํางานท่ีถูกตองแกผูปฏิบัติงาน ไมใชกลามเนื้อมือในการกระแทกหรือทุบแทนคอน 

และควรเลือกใชเครื่องมือท่ีออกแบบอยางเหมาะสม และใชเครื่องมืออยางถูกวิธี 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม 
 

สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม (psychosocial health hazard)                          

คือ สิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีกอใหเกิดสภาวะเครียด เนื่องมาจากจิตใจหรืออารมณท่ีไดรับความบีบค้ัน 

ยังมีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย (สมชัย บวรกิตติ, โยธิน เบญจวัง และปฐม สวรรค

ปญญาเลิศ, 2552) ซ่ึงสาเหตุมีดังตอไปนี้ 

1. การเกิดความรูสึกเบื่อหนายตองาน โดยท่ัวไปเกิดจากความตองการพ้ืนฐานไมไดรับ                

การตอบสนองท่ีเหมาะสม เชน คาจางท่ีต่ํา ความไมมีมนุษยสัมพันธของหัวหนาและผูรวมงาน                   

การทํางานท่ีซํ้าซาก เปนตน 

2. การเกิดความกดดันจากสภาพงานท่ีไมเหมาะสม เชน การทํางานเปนผลัดท่ีนอกเหนือเวลา

ปกติ เกิดความกดดันตอกลไกของรางกายกอใหเกิดสุขภาพเสื่อมโทรมอาจจะทําใหเกิดโรคกระเพาะจาก

เวลาการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลง โรคหวัใจจากระบบการไหลเวียนเลือดเปลี่ยนแปลง เปนตน 
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3. การเกิดอุบัติเหตุจากงานบางอยางท่ีมีความซํ้าซากจําเจและเรงรีบแขงกับเวลา ซ่ึงอาจจะ

ทําใหเกิดการทํางานท่ีผิดพลาดข้ึนได และความผิดพลาดนี้อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ และคนงานบางคน

อาจตองมีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวมากและรายไดไมพอกับรายจาย อาจทําใหตองดิ้นรน

ทํางานมากข้ึนโดยการทํางานนอกเวลา รางกายเกิดอาการออนลาทําใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน 

 

ความเครียดและปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ในการทํางาน 
 

ความเครียดจากการทํางาน  

ความเครียด (stress) เปนภาวะท่ีเกิดข้ึนไดกับบุคคลทุกวัย ทุกเพศ ทุกอาชีพ โดยอาจจะเกิด

จากสาเหตุภายนอก เชน การวางงาน การยายบาน การเปลี่ยนงาน การหยาราง ปญหาความสัมพันธกับ

ครอบครัวหรือเพ่ือน และอาจเกิดจากสาเหตุภายในตัวบุคคลเอง เชน ความตองการเลื่อนตําแหนง 

ความตองการความม่ันคงปลอดภัย เปนตน 

ความเครียด คือผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย ท่ีเกิดข้ึนเม่ือตองเผชิญกับ

ปญหา การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณตาง ๆ ความเครียดท่ีเหมาะสม (eustress) จะกระตุนใหเกิด

การปรับตัวแกไขปญหา เกิดการพัฒนาและสรางสรรค แตความเครียดท่ีมากเกินไปเปนผลเสียตอ

รางกายและจิตใจ เกิดความไมสบายใจ (distress) ทําใหเกิดอาการตาง ๆ ทําใหปรับตัวไมได                 

แกไขปญหาไดต่ํากวาความสามารถท่ีแทจริง หรือเกิดโรคทางรางกายหลายโรค ซ่ึงการจัดการกับ

ความเครียดไดดีชวยใหอาการของโรคนั้นดีข้ึนดวย 
 

สาเหตุของความเครียดจากท่ีทํางานเกิดจาก 

1. จากตัวเอง บางคนอาจไดรับงานไมตรงกับความรูความสามารถของตัวเอง หรือบางครั้งเกิด

จากการท่ีตองทํางานทุกอยางใหสมบูรณแบบในเวลาท่ีจํากัด หรือแมกระท่ังเกิดจากปญหาสุขภาพ 

ปญหาครอบครัว ลวนกอใหเกิดความเครียดในท่ีทํางานได 

2. จากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงแบงออกไดเปน 

 2.1 ปริมาณงาน ปริมาณงานท่ีมาก การไมไดพัก การท่ีทํางานเปนระยะเวลานาน        

การทํางานเปนกะ งานท่ีตองใชทักษะในการทํางาน 

 2.2 วีธีการบริหาร การบริหารงานโดยขาดการมีสวนรวมของคนทํางาน ขาดการสื่อสารท่ีดี

ภายในองคกร สภาพการทํางานท่ีเปนเจานายและลูกนองไมเปนแบบเพ่ือนหรือครอบครัว 

 2.3 ความสัมพันธของพนักงานและเจานายในองคกรท่ีไมดี 

 2.4 ระเบียบการทํางาน มีระเบียบมากไป ความรับผิดชอบมากไป หรือหนาท่ีมากไป 

ความคาดหวังเก่ียวกับงานมากไป 
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 2.5 ความม่ันคงความกาวหนาในการทํางาน ไมมีความม่ันคงหรือความกาวหนา หรือการ

ใหความดีความชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงตําแหนงอยางไมคาดหวัง 

 2.6 สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน เสียง อุณหภูมิ กลิ่น 

มลภาวะ ความแออัด  

อาการของความเครียด 

เม่ือคนเราเผชิญกับสิ่งเราหรือสาเหตุของความเครียด (stressor) การรับรูทางประสาทสัมผัส

ตาง ๆ จะเขาไปสูประสาทสวนกลางในสมองสวนท่ีแปลผล ดืเความรูสึก ความคิด โดยเชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมในอดีต ความแตกตางของการเรียนรูตั้งแตเด็กนี้เองทําใหในเหตุการณเดียวกัน บางคน

รูสึกตึงเครียด กังวล กลัว แตบางคนรูสึกเฉย ๆ รางกายและจิตใจจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพ่ือเตรียม

ตัวตอสูกับปญหา ตามระยะตาง ๆ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ระยะตื่นตัว (alarm stage) ตอมหมวกไตจะถูกกระตุนโดยประสาทอัตโนมัติใหหลั่ง

สารแอดรีนาลีน (adrenaline) ซ่ึงจะออกฤทธิ์ใหหัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วและแรงข้ึน ความดันโลหิตสูงข้ึน 

การหายใจเร็วและแรงข้ึน มานตาขยายกวาง กลามเนื้อตื่นตัวและมีเลือดไปเลี้ยงมากข้ึน ประสาทสัมผัส

ตอบสนองอยางดี 

ระยะท่ี 2 ระยะตอสู (resistance stage) รางกายจะปรับลดสารแอดรีนาลีนลดลงและลด

ความตื่นตัวท่ัว ๆ ไป โดยยังคงเหลือความตื่นตัวเฉพาะท่ีจําเปนในบางอวัยวะ ตอมหมวกไตจะหลั่งสาร 

corticoids 

ระยะท่ี 3 ระยะเหนื่อยลา (exhaustion stage) อวัยวะตาง ๆ จะเริ่มทํางานลดลงรวมท้ัง

สมองและประสาทอัตโนมัต ิ

ระยะท่ี 1 เปนระยะความเครียดเฉียบพลัน (acute stage) ระยะท่ี 2 และ 3 เปนระยะ

ความเครียดเรื้อรัง (chronic stage) ถาหากปลอยใหเกิดข้ึนตอเนื่องเปนเวลานานจะเกิดเปนโรคเครียด 

(psychosomatic disorders) 

ปฏิกิริยาตอบสนองทางรางกายตาง ๆ นั้น รางกายและจิตใจจะควบคุมใหอยูในภาวะสมดุล 

ไมมีอาการแสดงรบกวน แตบางคนอาจมีอาการแสดงออกมาบางเม่ือรูสึกเครียด อาการของความเครียด

มีลักษณะ ดังตารางท่ี 6.3 

 

 

ตารางท่ี 6.3   อาการแสดงออกของปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียด 
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ลักษณะความผิดปกติ อาการแสดงออกของปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียด 

1. อาการทางรางกาย     ทําใหอวัยวะภายในถูกกระตุนใหทํางานมากข้ึน ไดแก หัวใจ หลอดเลือด 

ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส กระเพาะปสสาวะ เชน 

1.1 หัวใจทํางานมากเกินไป เกิดอาการใจเตน ใจสั่น หัวใจเตนผิดจังหวะ 

1.2 หลอดเลือดถูกกระตุน เกิดการหดตัว ทําใหความดันโลหิตสูง 

1.3 ปอด หลอดลมจะตีบลง ทําใหหายใจลําบาก 

1.4 กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดออกมาจํานวนมาก ทําใหเกิดแผลใน

กระเพาะอาหารและลําไส 

1.5 ลําไสมีการบีบตัว ทําใหทองเสีย ปวดทอง คลื่นไสอาเจียน 

1.6 กระเพาะปสสาวะมีการบีบตัว ทําใหปสสาวะบอย 

1.7 กลามเนื้อจะถูกกระตุนมาจนเกิดอาการสั่น เกร็ง กระตุก ปวดเม่ือย

กลามเนื้อ ปวดคอหลังเอว 

1.8 ตอมเหง่ือทํางานมาก ทําใหเหง่ือออกมาเกินปกติ 

    ถาอวัยวะเหลานี้ทํางานมากเกินไป จะเกิดโรคทางรางกายตาง ๆ เชน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

โรคหอบหืด เนื่องจากประสาทอัตโนมัติภายในรางกายถูกเราใหทํางานมากข้ึน 

2. อาการทางอารมณ     ทําใหจิตใจเกิดความรูสึกวิตกกังวล กลัว ตื่นเตน ไมสบายใจ บางคนมี

อารมณซึมเศรา ทอแทรวมดวย เบื่อ หงุดหงิด ไมสนุกสนานสดชื่นราเริง

เหมือนเดิม อารมณซึมเศรามักเกิดรวมกับการสูญเสียหรือพลาดหวังอยาง

รุนแรง อารมณไมสบายใจเหลานี้อาจทําใหเกิดอาการอ่ืน ๆ ตามมา ไดแก เบื่อ

อาหาร นอนไมหลับ เพลีย เหนื่อยงาย เปนตน 

3. อาการทางจิตใจ     ทําใหความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ คิดไมดี คิดราย ความคิด

กังวลลวงหนา ย้ําคิดย้ําทํา ไมสามารถหยุดความคิดตนเองได ความคิดควบคุม

ไมได คิดมาก มองตนเองไมดี มองคนอ่ืนไมดี มองโลกในแงราย 
 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 139-140) 

ความเครียดถามีมากและตอเนื่อง จะทําใหสมองมึน งง เบลอ ขาดสมาธิ ความคิดความอาน

และความจําลดลง การตัดสินใจชา ไมแนนอน ไมม่ันใจตนเอง 

 

 

ปจจัยท่ีทําใหเครียด 
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ความเครียดเกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการ และมักไมไดเกิดจากสาเหตุเดียว ปจจัยตอไปนี้

ลวนเปนสาเหตุใหเกิดความเครียด 

1. รางกาย รางกายท่ีออนแอจะปรับตัวไดนอย เกิดอาการทางรางกายและจิตใจไดงาย เชน ผู

ท่ีปวย มีโรคประจําตัว โรครายแรงหรือเรื้อรัง ทําใหเกิดความเครียดสูง รางกายท่ีแข็งแรงจะทําใหสมอง

สดชื่นแจมใส กลามเนื้อตื่นตัวพรอมใชงาน การแกปญหาทําไดดี ไมคอยเครียด ตอสูกับความเครียดได

มากกวารางกายท่ีออนแอ การทํางานของอวัยวะตาง ๆ มีการประสานงานกันดี มีความยืดหยุนสูง การ

ใชยาหรือสารเสพติด อาจเกิดอาการเครียดกังวลสูงโดยเฉพาะเวลาขาดยา การรักษารางกายใหแข็งแรง 

จึงปองกันและลดความเครียดได เชน การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ดูแลสุขภาพใหถูกสุขลักษณะ มีเวลา

พักผอนเพียงพอ หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เชน เหลา บุหรี่ 

2. จิตใจ คนแตละคนจะมีพ้ืนอารมณท่ีตอบสนองตอสิ่งเราแตกตางกัน บางคนเครียดงาย บาง

คนเครียดยาก บางคนปรับตัวเกง สิ่งเหลานี้สวนหนึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีติดตัวมาต้ังแตเกิด อีกสวนเกิดจาก

การเลี้ยงดูภายในครอบครัว การไดมีโอกาสเผชิญปญหา ไดแกไขปญหาจนสําเร็จ การไดฝกฝนจนเกิด

ความเคยชินกับปญหา จะทําใหคน ๆ นั้นเผชิญกับความเครียดเกง มีการปรับตัวไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ บางคนเครียดจากวิธีคิดของตนเอง เชน ชอบคิดลวงหนามากเกินไป คิดในทางราย ไมรูจัก

วิธีหยุดคิด คาดหวังชัยชนะมากเกินไป คาดหวังความสําเร็จเพ่ือคนอ่ืน ไมรูสึกยินดีกับชัยชนะของคนอ่ืน 

บางคนคิดวาถาแพ คนอ่ืนจะดูถูกเยยหยันจะไมมีคนสนใจ บางคนคิดวาการพายแพเปนสิ่งท่ีนาอับอาย

ทําใหเสียชื่อเสียง บางคนคิดวาพอแม เพ่ือนฝูง รูสึกอับอายไปดวย บางคนคาดหวังกับผลตอบแทนท่ี

ไดรับ เชน เงินรางวัล รายได ตําแหนง เปนตน การปรับเปลี่ยนความคิด รูจักการคิดดี คิดเปน คิด

สรางสรรค ขะชวยปองกันความเครียด หรือเอาชนะความเครียดไดดวยตนเอง 

3. สิ่งเราภายนอก สิ่งเราในชีวิตประจําวัน เชน การเรียน หรือการทํางาน เปนตัวกระตุน

สําคัญท่ีทําใหจิตใจมีความเครียด วิตกกังวลแตกตางกัน งานท่ีมีอันตราย ความเสี่ยงสูงไมแนนอน งานท่ี

ตองอดนอน เวลานอนไมแนนอน เกิดอุบัติเหตุสูง การวางแผนงานหรือการแบงงานท่ีไมเหมาะ งานมาก 

ๆ ซํ้า ๆ ไมสนุก ตองใชพลังกาย พลังใจ สายตาหรือสมาธิสูง ๆ ไมมีการแบงงานหรือชวยเหลือกัน การ

ปรับตัวเองใหพอเหมาะกับสิ่งแวดลอมจึงชวยปองกันและคลายเครียดได 

4. ความสามาระในการปรับตัว และคนมีวิธีปรับตัวแตกตางกัน ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานบุคลิกภาพ 

ถาไมมีการฝกในการเผชิญความเครียดอยางถูกตอง จะใชวิธีการแกไขปญหาแบบเดิมซ่ึงอาจไมถูกตอง 

และเปนผลเสียตอสมรรถภาพ เชน บางคนใชวิธีโหมมาก ๆ โดยคิดวายิ่งหนักยิ่งดี แตความจริงแลว ควร

จะมีความพอดี ๆ หนักมากเกินไปรางกายจะทรุดโทรม จิตใจตึงเครียด ทําใหยิ่งผลงานแยลง บางคน

เวลาเตรียมหรือซอมทําไดดี แตเวลาทําจริงเกิดความเครียด ตื่นเตนจนทําไดต่ํากวาความสามารถท่ี

แทจริง บางคนมีอาการของความเครียดออกมาทางรางกาย ทําใหเหง่ือออกมาก ใจเตนใจสั่น มือสั่น 

รบกสนการทํางาน บางคนหลบเลี่ยง บางคนยอมเสี่ยงมากเกินไปจนเปนอันตราย 
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การฝกตนเองใหมีความสามารถในการปรับตัว เผิชิญปญหาได จะชวยปองกันความเครียดได 

การพัฒนาตัวเองใหปรับตัวไดดี มักเริ่มตนตั้งแตเด็ก ฝกเผชิญปญหา ไมชวยเหลือมากเกินไป จะมีทักษะ

ในการแกปญหาดี เม่ือเผชิญปญหาจะทําไดดีไมเกิดความเครียด  

5. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมท่ีรอน เสียงดัง คนใกลชิดท่ีเครียด บรรยากาศท่ีเรงรีบ ไมเปน

กันเอง การแขงขันสูง มีการตั้งเปาหมายจากภายนอกสูง การเลือกสิ่งแวดลอมท่ีดี เหมาะกับตัวเอง หรือ

ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศผอนคลาย จึงชวยปองกันหรือลดความเครียดได 
 

การจัดการความเครียด 

แนวทางในการจัดการความเครียดในท่ีทํางาน มีดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงความเครียดท่ีไมจําเปน ตองเรียนรูท่ีจะปฏิเสธ โดยเฉพาะเม่ือถูกบังคับใหตองทํา

ในสิ่งท่ีเกินความสามารถ การฝนทําในสิ่งเหลานี้ยอมลมเหลวไดงาย และทําใหเกิดความเครียดตามมา 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง คือ บุคคลหรือสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดความเครียด เชน หากมีความสัมพันธท่ี

ไมคอยดีกับเพ่ือนรวมงาน ก็อาจจํากัดเวลาท่ีตองคุยกันใหเหลือแตเวลางาน 

2. ปรับเปลี่ยนสถานการณ ในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงความเครียดได การปรับเปลี่ยนให

สถานการณท่ีเกิดข้ึนสรางความเครียดใหนอยลงก็เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีมักจะไดผล หากจําเปนตองเผชิญ

กับสถานการณท่ีมักกอใหเกิดความเครียด อยากังวลไปกอน ลองมองในแงดี ในสถานการณเหลานั้น 

มุมมองท่ีดี รวมกับการวางแผนอยางรัดกุม สามารถเปลี่ยนสถานการณเครียด ๆ ใหสําเร็จลงได 

3. ปรับตัวใหเขากับสถานการณ ปรับตัวตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไมตั้งแงตอตานกับ

สถานการณท่ีสรางความเครียด นอกจากนี้ควรหม่ันใหกําลังใจตัวเองควบคูไปกับการเติมพลังอยาง

สมํ่าเสมอ เชน การซ้ือของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ ใหกับตัวเองในชวงท่ีเหนื่อยลา 

4. ใหอภัย ยอมรับวาบางอยาง บางสถานการณ อยูนอกเหนือการควบคุมของเรา อยา

พยายามเปลี่ยนแปลง หรือควบคุมสถานการณท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหรือความสามารถของเรา หลาย ๆ 

ครั้ง ท่ีเราพยายามเปลี่ยนแปลง วิธีการทํางานของเพ่ือนรวมงาน อันนํามาสูความเครียดและ

ความสัมพันธท่ีไมดี บางทีการยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนก็ไมไดเลวรายอยางท่ีคิดความเครียดก็ลดลง 

5. แบงเวลาไวเท่ียวและใชชีวิตอยางสนุกสนาน กําหนดเวลาสําหรับการพักผอนทองเท่ียวและ

ใชชีวิตอยางสนุกสนาน ไวเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีตองทําในตารางปฏิทิน ลองมองในปฏิทินของเราดี ๆ เวลา

ท่ีใชในการพักผอนและผอนคลาย มักนอยกวาเวลาทํางานและเวลาท่ีเราจองไวสําหรับความเครียดเสมอ 

ลดเวลาสวนนี้ลง เพ่ือเวลาผอนคลายใหมากข้ึน 

6. ใชชีวิตอยางมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ยอมมีศักยภาพในการตอสูกับความเครียดไดดี อีก

ท้ังยังชวยลดความเครียดทางกายท่ีอาจสงเสริมกับความเครียดทางอารมณลงไดโดย 
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 6.1 ออกกําลังกายโดยสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 30 นาที ไมต่ํากวาสัปดาหละ 3 วัน และ

นอนหลับใหสนิทวันละ 7 – 8 ชั่วโมง 

 6.2 เลือกทานอาหารท่ีมีประโยชน อาหารเชาเปนม้ือสําตัญท่ีจะเปนกําลังของเราในการ

ตอสูกับความเครียด 

 6.3 ลดการรับประทานชา กาแฟ แอลกอฮอล และบุหรี่  ซ่ึงมักชวยใหเรารูสึกดีใน

ระยะแรก แตสรางความเครียดสะสมใหกับรางกาย และในท่ีสุดกจะทําใหเกิดความเครียดตามมา 
 

ผลกระทบจากการทํางานเปนกะ (Shift work) 

การทํางานเปนกะ หมายถึง การทํางานท่ีอยูนอกกรอบเวลาทํางานปกติ คือ 8 โมงเชาถึง 5 

โมงเย็น และรวมความถึงงานท่ีขยายเวลาทํางานใหนานกวา 8 ชั่วโมง (Extended working hours) 

ดวย เนื่องจากปจจุบันมักพบวาหลาย ๆ สถานประกอบการจัดตารางกะการทํางานเปน 2 กะ ซ่ึงกะหนึ่ง

ก็จะตองใชเวลาทํางานนานถึง 12 ชั่วโมง เหตุผลความจําเปนของการจัดระบบงานกะกคือความตอเนื่อง

ในกระบวนการผลิตสินคาหรือกระบวนการทํางาน ซ่ึงรวมไปถึงความตองการการบริการตลอด 24 

ชั่วโมงสําหรับงานบริการสวนใหญและงานขายปลีก 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดใหวันทํางานไมเกินสัปดาหละ 6 วัน 

เวลาทํางานปกติในทุกประเภทไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห ถาเปนการทํางาน

อันตรายตอสุขภาพ กําหนดใหทํางานไมเกิน 7 ชั่วโมงตอวัน หรือไมเกิน 42 ชั่วโมงตอสัปดาห และ

กําหนดเวลาพักระหวาวันทํางาน ติดตอกันไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ในภาพรวมจะเห็นวาระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานระหวางคนทํางานปกติกับคนทํางานกะนั้นคลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันตรงท่ีชวงเวลาใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงเราเรียกสั้น ๆ วา กะ หรือ งานกะ (shift work) 
 

ปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากระบบงานกะ 

ปญหาจากการทํางานกะ ทําใหเกิดโรคเก่ียวเนื่องจากการทํางาน (work related disease) 

เชน โรคกระเพาะอาหารอักเสบจากรับประทานอาหารไมตรงเวลา ซ่ึงการทํางานเปนกะในชวงเวลา

กลางคืนจะทําใหเวลานอนของผูประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไป เกิดการเปลี่ยนแปลงของนาฬิกาชีวิต 

(circadian rhythm) ซ่ึงกอใหเกิดผลตอสุขภาพตามมาหลายอยาง เชน ออนเพลียเรื้อรัง น้ําหนักข้ึน 

นอนไมหลับ ไมนับรวมโรคมะเร็ง ท้ังนี้เนื่องจากมันเขาไปขัดจังหวะการทํางานของนาฬิกาชีวภาพใน

รางกาย และฮอรโมนเมลาโทนินซ่ึงผลิตในเวลากลางคืน มีคุณสมบัติกดการเติบโตของกอนเนื้อ ซ่ึงเปน

ภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานเปนกะ อุบัติเหตุตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีมีการทํางานเปนกะ ก็มีมากข้ึน

เนื่องจากผูปฏิบัติงานเม่ือยลา ชวงเวลาการนอนไมปกติ ทําใหผูปฏิบัติงานฝนท่ีจะทํางาน ขณะท่ีมีการ

ทํางานกับอุปกรณเครื่องจักรก็มีความเสี่ยง ซ่ึงมีบางครั้งตองควงกะ หรือทํางานกะตอเนื่องกันหลายวัน
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ยิ่งทําใหผูปฏิบัติงานเม่ือยลามากข้ึน การทํางานกะ ในปจจุบันมีจํานวนมากข้ึน และมีอุบัติเหตุและ

บาดเจ็บจากการทํางานเปนกะ มีเปนจํานวนมาก 

ความเปลี่ยนแปลงของนาฬิกาชีวิตจะเริ่มตนเม่ือกิจกรรมของการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม ความผันผวนของระบบตาง ๆ ในรางกายก็ไดรับผลกระทบเชนกัน แตละคนนั้นจะมี

ความสามารถในการปรับนาฬิกาชีวิตไดแตกตางกัน มีรายงานการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตกับการ

ทํางานกะหลายฉลับ พบวาบุคคลท่ีทํางานกะโดยเฉพาะกะกลางคืนมีความเสี่ยงท่ีมากข้ึนจากของความ

ผิดปกติตาง ๆ ของรางกาย ซ่ึงความผิดปกติทางดานสุขภาพอนามัยนั้น แบงเปน 3 กลุมใหญ คือ 

1. ความผิดปกติทางดานรางกาย อาการเม่ือยลา ความเครียด สูญเสียสมาธิ สมรรถภาพทาง

เพศลดลง ปญหาการนอนไมหลับ ความสามารถทางดานรางกายและประสิทธิภาพการทํางานลดลง มี

ความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุยายยนตและอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยปกติผูปฏิบัติงานกะจะมี

โอกาสไดนอนนอยกวาคนทํางานท่ัวไปโดยเฉลี่ย 2 – 3 ชั่วโมง หากมีการนอนหลับพักผอนไมเพียงพอจะ

ทําใหระบบภูมิคุมกันโรคลดลงและถูกจูโจมจากโรคภัยไดงาย อาจมีการใชยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลก

อออลเพ่ือพยายามท่ีจะลดอาการงวงนอนขณะปฏิบัติงาน 

ปญหาสุขภาพในระยะยาว ผลกระทบจากการพักผอนไมเพียงพอทําใหความสามารถในการ

ตอสูกับเซลลมะเร็งไดนอยลง จึงมีโอกาสเปนโรคมะเร็งสูง เนื่องจากนาฬิกาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และเก่ียวของกับการแบงเซลลและควบคุมระบบภูมิคุมกันในรางกายของเรา โอกาสเพ่ิมข้ึน

ในการเปนโรคอวน เกิดปญหาระบบทางเดินอาหาร เชน ทองผูกและความรูสึกไมสบายทอง กระเพาะ

อาหาร เพ่ิมความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลมชักเพ่ิมความเสี่ยงตอการติดสารเสพติด 

2. ความผิดปกติทางดานจิตใจ 

การทํางานกะจะมีผลกระทบตอระบบเซลลประสาทสมอง ฉะนั้นคนท่ีมีแนวโนมมีภาวะ

ซึมเศรา การทํางานกะจะเปนการกระตุนใหอาการท่ีเปนอยูมากข้ึน ความเครียด อาการวิตกกังวล     

เพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ 

3. ความผิดปกติทางดานครอบครัว 

อัตราการลา การขาดงานสูง ครอบครัวขาดความอบอุน ความสัมพันธระหวางสมาชิกใน

ครอบครัวลดลง ลดโอกาสในการปฏิสัมพันธกับสังคมท่ัวไป มีโอกาสประสบกับปญหาครอบครัวรวมท้ัง

การหยาราง 

จะเห็นไดวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานกะมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 

และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีท้ังทางตรงและทางออม ผูปฏิบัติงานเองตองหม่ันดูแลรักษาสุขภาพของ

ตนเองใหสมบูรณแข็งแรงท้ังทางกายและจิตใจตลอดเวลา ผูบริหารเองตองสงเสริมสนับสนุนและจัดหา

ใหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเอ้ือตอการปฏิบัติงานกะใหมากท่ีสุด 
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แนวทางการจัดการในองคกร 

สถานประกอบกิจการอาจพิจารณาแนวทางการจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากงานกะ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกพนักงาน ควรเลือกพนักงานท่ีมีความยืดหยุนเรื่องการนอนหลับ ดังนี้ สุขภาพ

ดี ไมมีโรคประจําตัวท่ีถูกกระตุนใหกําเริบดวยการอดนอน หนักงานท่ีไมควรทํางานในระบบกะ ไดแก 

บุคคลท่ีมีประวัติโรคทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคตอมธัยรอยดเปนพิษ โรคลมชัก โรคซึมเศรา 

โรคหัวใจ วัณโรค ติดสุรายาเสพติด 

2. การตรวจสุขภาพพนักงานสมํ่าเสมอ กําหนดใหพนักงานตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือประเมิน

ความพรอมในภาพรวม 

3. การเพ่ิมวันหยุดใหพนักงาน การลดการทํางานกะกลางคืนท่ีไมจําเปนลง เพ่ือใหพนักงานมี

วันปกติเพ่ิมข้ึน ท่ีจะทําให circadian rhythm เริ่มใหม 

4. จัดอาหารม้ือดึกท่ีมีคุณภาพทางโภชนาการ 

5. การจัดตารางของระบบการทํางานเปนกะท่ีเหมาะสม 

 5.1 ระบบการทํางานเปนกะควรใหทํางานกะกลางคืนติดกันนอยท่ีสุด 

 5.2 กะเชาไมควรเริ่มทํางานเชาเกินไป 

 5.3 เวลาในการเปลี่ยนกะควรใหความยืดหยุนกับพนักงาน 

 5.4 ระยะเวลาของกะควรข้ึนกับเนื้อหาของงาน และกะกลางคืนควรมีระยะเวลาสั้นกวากะ

อ่ืน 

 5.5 การทํางานเปนกะท่ีตอเนื่องควรมีวันหยุดอยางนอยตอเนื่อง 2 วัน ในบางสัปดาห  

 5.6 ใหหมุนกะไปขางหนาจะดีกวา ชวงเวลาวงจรของกะ มควรยาวนานเกินไปและการ

หมุนเวียนกะควรสมํ่าเสมอ 

ผูประกอบอาชีพท่ีจําเปนตองอยูกะกลางคืน ควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพ่ือใหทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของ canadian center for occupational 

health and safety (CCOHS) ดังนี้ 

1. เรื่องการนอน 

 1.1 นอนหลับใหเปนเวลา ฝกใหเคยชิน โดยเฉพาะชวงท่ีเขากะกลางคืน ออกกะมาควร

นอนใหเปนเวลาตรงกันทุกวัน เชน ออกกะเวลา 8 นาฬิกา ก็เริ่มนอนเวลา 10 นาฬิกาทุกวัน 

 1.2 ชวงท่ีเขากะกลางคืน เวลากลางวันคือเวลาพัก ไมควรออกไปเท่ียวอยางเด็ดขาด 

เนื่องจากจะทําใหตองทํางานดวยความออนเพลีย มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือทํางานผิดพลาดไดงาย 

 1.3 เพ่ือใหนอนในชวงกลางวันไดงาย ทําใจใหสบายอยาเครียด อาบน้ําใหสบายตัว อาจ

อานหนังสือ หรือฟงเพลงเบา ๆ จะชวยใหนอนไดงายข้ึน 
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 1.4 หองนอนควรใชผามานสีทึบ กันแสงเขา มีเสียงรบกวนนอย ปโทรศัพทมือถือ (ถาทํา

ได) อธิบายใหคนในครอบครัวเขาใจวาเราเขากะดึก ตอนกลางวันจําเปนตองนอนพัก ไมควรรบกวนโดย

ไมจําเปน 

2. เรื่องการรับประทานอาหาร 

 2.1 ชวงเขากะกลางวัน รับประทานอาหารตามปกติ (3 ม้ือปริมาณใกลเคียงกัน) 

 2.2 ชวงเขากะบาย ใหรับประทานอาหารม้ือหลักในชวงบายกอนเขากะ (ประมาณ 15 – 

16 นาฬิกา) แลวรับประทานอาหารม้ือกลางกะ (ประมาณ 20 นาฬิกา) กับม้ือหลังออกกะ (ประมาณ

เท่ียงคืน) ในปริมาณนอยลง จะชวยใหไมหิวมาก และคุมน้ําหนักตัวได 

 2.3 ชวงเขากะดึก ใหรับประทานอาหารม้ือกอนเขากะ และม้ือกลางกะ ในปริมาณนอยแค

พออ่ิม แลวรับประทานอาหารม้ือหลักตอนหลังออกกะ จะชวยใหนอนหลับในตอนกลางวันไดงายข้ึน 

และคุมน้ําหนักตัวได ม้ือหลังออกกะของเรา (ประมาณ 7 – 8 นาฬิกา) ถาตรงกับม้ือเชาของคนใน

ครอบครัว ควรรับประทานอาหารรวมกัน 

 2.4 ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน ก็คลายกับท่ีรับประทานอาหารชวงกลางวัน คือมีท้ัง

โปรตีน แปง และเนนผักผลไม อาหารพวกไขมันควรลดลงเพราะจะทองอืดงาย ยอยยาก ของสุก ๆ ดิบ 

ๆ หรือรสเปรี้ยวเผ็ดจัดมากควรงดเด็ดขาด ทําใหปวดทองไดงาย 

 2.5 ชวงเขากะดึกถาหิว ใหเลือกรับประทานอาหารพวกผลไมหรือขนมปงกรอบ เปน

อาหารวาง จะดีกวากินของหวานหรือลูกอมหวาน ๆ 

 2.6 อยาดื่มกาแฟหรือน้ําอัดลมมากเกินไป ของสองสิ่งนี้ทําใหหายงวงได แตก็กระตุนให

เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ทองอืด หรือปวดศีรษะไดในคนบางคน ถางวงใหลางหนาและยืดเสนยืด

สายกอน ไมหายงวงจึงคอยดื่มกาแฟ ดีท่ีสุดตองจัดการนอนในชวงกลางวันใหดี จะไดไมงวงหรือไมตอง

ดื่มเครื่องดื่มกระตุนเหลานี้ 

 2.7 คนท่ีเปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ควรวางแผนการรับประทานอาหารใหดีและ

เตรียมอาหารมาเอง 

 2.8 ถาคุณภาพอาหารของรานท่ีขายในชวงกลางคืนแยมาก ควรเตรียมอาหารไปเอง 

3. เรื่องการดูแลสุขภาพและครอบครัว 

 3.1 ครอบครัวสําคัญมาก คนทํางานเขากะดึกจะซึมเศรางาย เพราะเวลาไมตรงกับคนอ่ืน 

ไมคอยไดเจอใคร วันหยุดถาเลือกไดควรหยุดวันอาทิตย และใชเวลาอยูกับครอบครัว 

 3.2 เลือกกิจกรรมบันเทิงท่ีสามารถทําไดไมจํากัดเวลา เชน ดูหนังซีดี อานหนังสือ ฟงเพลง 

 3.3 หาโอกาสออกกําลังกายใหได โดยท่ัวไปคนเขากะดึกมักเพลียมากกวาปกติ ทําใหไมได

ออกกําลังกาย แตหากฝกใหเปนนิสัย หาเวลาออกกําลังกายวันละ 30 นาที ไดจะดีมาก 

 3.4 ควรเลือกการออกกําลังกายท่ีทําไดงาย หรือทําในบานได จะชวยประหยัดเวลา 
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 3.5 ผูท่ีมีโรคประจําตัว ตองกินยาประจํา ควรแจงแพทยท่ีรักษาดวยวาเราทํางานกะ

กลางคืน เพ่ือจะไดสามารถปรับการกินยาไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะผูปวยเบาหวาน ความดันสูง และ 

SLE 

 3.6 ผูปวยโรคกระเพาะ ไมเกรน ภูมิแพน้ํามูกไหล หอบหืด โดยท่ัวไปสามารถ          

ทํางานกะได 

 3.7 ผูปวยโรคลมชัก เสนเลือดหัวใจ เสนเลือดสมอง ไตวาย ไตเสื่อม ไมควรอยูกะดึก แต

ถาจําเปนตองอยูจริง ๆ ควรแจงแพทยท่ีรักษาและดูแลสุขภาพใหดี 
 

กลุมอาการท่ีเกิดจากการทํางานกับคอมพิวเตอร 

การนําคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงานเปนสิ่งท่ีพบเห็นไดโดยท่ัวไปไมวาจะเปนสถานท่ีราชการ 

เอกชน หรือตามบริษัท หางราน รวมท้ังการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตคาเฟ ซ่ึงการใชคอมพิวเตอรนาน 

ๆ การนั่งอยูหนาจอนาน ๆ โดยไมไดพักผอนเทาท่ีควร อาจกอใหเกิดโรคท่ีไมถามหาตามมาได เชน 

อาการตาลา การใชสายตามองจอคอมพิวเตอรนาน ๆ ทําใหเกิดความเครียดของดวงตา     

ยิ่งนานมากเทาไหร สายตายิ่งลามากเทานั้น จะมีอาการระคายเคืองตา แสบตา เจ็บตา ตาพรา ตาแหง 

เหลานี้เปนเพียงอาการชั่วคราว แตหากเปนบอย ๆ และนานวันเขา จะเกิดอันตรายรายแรงข้ึนได 

นอกจากนี้อาจมีอาการปวดศีรษะรวมดวย อาการนี้สามารถปองกันไดโดย 

1. ไมใชคอมพิวเตอร ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ๆ ควรมีการพักสายตา เชน พักทุก 10 นาที 

ตอการทํางาน 1 ชั่วโมง หรือพักทุก 15 นาที ตอการทํางานตอเนื่อง 2 ชั่วโมง เปนตน 

2. ควรจัดสถานท่ีตั้งคอมพิวเตอร ในท่ีมีแสงสวางพอเหมาะ โดยเฉพาะจอภาพแปนพิมพ    

และท่ีวางเอกสาร เพ่ือใหเกิดความสบายของดวงตา 

3. ใชแผนกรองแสงเพ่ือลดแสงจา แสงสะทอน จะชวยลดความลาของสายตาลงได 

อาการปวดคอ ไหล หลัง เปนอาการท่ีพบบอยกับผูท่ีทํางานในสํานักงาน สาเหตุสวนใหญมา

จากการนั่งโตะ เกาอ้ี ไมเหมาะกับรูปรางของตนเอง เชน สูง หรือเตี้ยเกินไป นั่งทํางานในทาเดิม ๆ      

ในระยะเวลานาน โดยเฉพาะเม่ือนั่งทํางนกับคอมพิวเตอร การนั่งเกาอ้ีท่ีตองโนมตัวไปขางหนามาก

เกินไป จะทําใหกลามเนื้อคอทํางานหนักเกิดอาการตึงและปวดหลังได การปรับอุปกรณสําหนักงานให

ถูกตองตามหลักการยศาสตร เปนวีการปองกันอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยความเจ็บปวย ซ่ึงมีผลมาจากการ

เคลื่อนไหวและการวางตําแหนงของสรีระในการทํางานไมถูกตองโดยมีแนวทางการปรับอุปกรณตาง ๆ 

ใหถูกตอง ดังนี้ 

1. เกาอ้ี (chair) ควรเปนขนาดท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคล ขอบดานหนาของเบาะนั่งควรมี

ลักษณะโคง เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางระหวางดานหนาของเบาะกับดานหลังของหัวเขา ความสูงของเบาะและ

พนักพิงจะตองปรับได สะโพก หัวเขา ขอเทา ควรทํามุมอยางนอย 90 องศา พนักพิงจะตองสัมผัสกับ
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แผนหลังโดยสมบูรณและท่ีเทาแขนสามารถชวยพยุงแขนขณะใชคียบอรด ขนาดโตะ เกาอ้ีทํางานท่ี

เหมาะสมกับรูปราง ไมสูงหรือเตี้ยจนเกินไป สังเกตเวลานั่งเทาจะวางราบสัมผัสกับพ้ืนได สวนหลังก็จะ

พิงพนักพอด ี

2. มอรนิเตอร (monitor) ควรอยูตําแหนงตรงหนาผูใช จัดใหกางจากผูใชอยางนอย 16 นิ้ว 

จอภาพควรอยูระดับเดียวกันหรือต่ํากวาระดับสายตา และสามาราถปรับความสูงมอรนิเตอรไดดวยแทน

วางปรับมุมเงยของมอรนิเตอร เพ่ือลดแสงจาหรือแสงสะทอนจากดวงไฟเหนือศีรษะหรือหนาตาง และ

ควรใชจอกรองแสงพ่ือปองกันแสงจาหรือรังสี 

3. คียบอรดและเมาส (keyboard and mouse) วางตําแหนงของคียบอรดและเมาสใน

ระยะหางและความสูงท่ีพอเหมาะ ปลอยแขนตามธรรมชาติและใหขอศอกอยูใกลตัวซ่ึงจะชวยใหเกิดมุม

ท่ีเหมาะสมระหวางขอศอกและขอมือ 

4. ถาดวางคียบอรดและเมาส (keyboard/mouse trays) ม่ันคงแข็งรงและปรับไดในหลาย

ลักษณะของการใชงานท่ีเหมาะสม แตยังคงรักษาใหขอมืออยูในตําแหนงกลางและสามารถวางท่ีพัก

ขอมือได 

5. แปนหนีบเอกสาร (document holder) จะตองอยูระดับเดียวกันและใกลจอคอมพิวเตอร

ใหมากท่ีสุด จะชวยใหคออยูในตําแหนงตั้งตรงซ่ึงจะชวยลดการเคลื่อนไหวของศีรษะและลดความเครียด

ของกลามเนื้อตา 

6. ท่ีพักขอมือ (wrist rest) จะตองปราศจากขอบท่ีแข็งหรือคมหนากวางเพียงพอแกการพยุง

ขอมือและฝามือ 

7. ท่ีวางเทา (foot rest) ม่ันคงแข็งแรงปรับไดท้ังความสูง ไมลื่น และมีขนาดใหญเพียง

พอท่ีจะใหความสะดวกสบายขณะวางเทา 

 

บทสรุป 
 

 การประสบอันตรายและการเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางานเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งใน

ประเทศไทย มากกวาครึ่งหนึ่งของผูประสบอันตรายจะเปนการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง ซ่ึงมีปจจัยเสี่ยง             

คือ ลักษณะการทํางานท่ีไมเหมาะสมและงานซํ้าซาก ทําใหเกิดอันตรายตอระบบตางๆของรางกาย 

โดยเฉพาะความผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง ปญหาท่ีพบบอย คือ อาการปวดหลัง 

ปวดคอ และปวดไหล การใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการทํางานท่ีออกแบบไมเหมาะสม รวมถึงการออก

แรงทํางานแบบอยูกับท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความลาและความเจ็บปวดเฉพาะท่ีได 

 สิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีกอใหเกิดสภาวะเครียด เนื่องมาจากจิตใจหรืออารมณท่ีไดรับความ

บีบ ค้ัน ถ า มีความเครี ยดในระดับ ท่ีสู ง เ กิน ไปและมีปญหาสุขภาพจิต อ่ืนๆจากการ ทํางาน                     
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ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน การจัดการความเครียด และการเสริมสรางสุขภาพจิต 

ท่ีดีจึงเปนมาตรการสําคัญในการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําใหบรรยากาศในการทํางาน           

มีชีวิตชีวา จะเปนผลดีตัวตัวผูปฏิบัติงาน หนวยงาน และสังคม 

  

คําถามทบทวน 
 

1. ใหนักศึกษาอธิบายสิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาสังคมและการยศาสตร 

2. ใหนักศึกษาอธิบายโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปญหาทางการยศาสตร 

ประกอบดวย การบาดเจ็บสะสมของระบบกลามเนื้อกระดูก อาการปวดหลังจากการทํางาน         

อาการปวดคอ อาการปวดไหล การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย 

การบาดเจ็บสะสมของเสนประสาท  

3. ใหนักศึกษาอธิบายสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม 

4. ใหนักศึกษาอธิบายความเครียดและปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ในการทํางาน   เชน ความเครียด

จากการทํางาน กลุมอาการท่ีเกิดจากการทํางานกับคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 


