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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทย ส่ วนใหญ่น้ นั จะทาการสารวจความชุก
และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติ ของระบบกล้ามเนื้ อ และกระดูกโครงร่ างในผูน้ วดแผนไทย ซึ่ งงานวิจยั ต่างๆ
เหล่านั้น ได้นาเสนอผลของการสารวจความชุก และปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดปั ญหา แต่มีเพียงไม่กี่งานวิจยั ที่แนะนาการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันปั ญหากล้ามเนื้ อและกระดูก ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมีจุดประสงค์ไม่เพียง
แค่สารวจความชุกในกลุ่มผูน้ วดแผนไทยในสถานบริ การศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดพิษณุ โลก (เพื่อ
เปรี ยบเทียบกับผลของงานวิจยั อื่นๆ) แต่ยงั มีการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ในท่าทางการทางานต่างๆ ของผู ้
นวด (Ergonomic Task Analysis) ด้วยแบบประเมิน REBA (Rapid Entire Body Assessment) เพื่อตรวจสอบว่าท่านวดใด
ที่ตอ้ งมีการปรับปรุ ง และทาการเปลี่ยนแปลงท่าการทางานนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ ยงในการทางาน ในขณะที่ผลของการ
นวดรักษายังคงประสิ ทธิภาพเช่นเดิม
ABSTRACT
Most research concerning Thai Massage Therapist work postures primarily consider the prevalence of
musculoskeletal disorders among practitioners. The studies obtain the frequency and the risk factors associated with
the musculoskeletal issue, but few suggest changes in practice that might prevent the disorders from occurring. The
purpose of this research is to not only study the prevalence of disorders within a population sample (to verify
similarity with previous work) but also to perform task analysis for several massage postures and, using Rapid Entire
Body Assessment (REBA) scoring to determine which tasks are most in need of change to improve ergonomics and
therapist health while maintaining efficacy of treatment for the patient.
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บทนา
การนวดแผนไทย คือ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการดูแล เพื่อส่งเสริ มสุขภาพ บาบัดโรค โดยการใช้ร่างกาย
ส่ วนต่างๆ ของผูน้ วด เช่น นิ้วมือ แขน ข้อศอก ร่ วมกับการใช้แรงของผูน้ วด กดไปบนตาแหน่ งของบริ เวณที่ตอ้ งการ
คลายเส้น โดยการส่ งแรงผ่านในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การกด บี บ บิ ด ดัด สับ เคาะ เป็ นต้น ส่ งผลช่ วยให้การ
ไหลเวียนโลหิ ตให้ดีข้ ึน ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้ อ เพิ่มความรู ้สึกผ่อนคลาย และบรรเทาความเจ็บปวด (มานพ, 2557)
จากการสารวจเบื้องต้น ถึงสภาพการทางานของผูน้ วด ในสถานบริ การศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแพทย์แผนไทย อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การนวดมีการใช้ส่วนต่างๆ ของร่ างกายในการทางาน เช่น การก้ม การบิด การเอี้ยวลาตัว การ
โยกตัว เป็ นต้น ซึ่ งท่านวดต่างๆ มีการเคลื่อนไหวซ้ าๆ เป็ นระยะเวลานาน และต้องออกแรงนวดเป็ นระยะเวลานาน
ติดต่อกัน จะทาให้ผูน้ วดมีความเสี่ ยงต่อกล้ามเนื้ อและกระดูก ซึ่ งผูน้ วดได้ชื่อว่าเป็ นผูบ้ าบัดรักษาให้กบั ผูอ้ ื่น แต่กลับ
เป็ นผูท้ ี่ มีโอกาสเสี่ ยงต่อการได้รับผลกระทบทางด้านสุ ขภาพจากการทางานเสี ยเอง มีงานวิจยั ในประเทศหลายงาน
เกศ (2553) ; คมกฤต และคณะ (2557) ; กัญญ์ฐพิมพ์ และคณะ (2557) ; เปรมฤดี และคณะ (2560) ที่ตระหนักถึงปั ญหา
ต่างๆ เหล่านี้ จึงทาการศึกษาการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทย เกศ (2553) ได้ศึกษาความชุก และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้ อ (musculoskeletal discomfort, MSD) ในผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผน
ไทย 322 คนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม Standard Nordic Questionnaire และการตรวจวัดสมรรถภาพ
ทางร่ างกาย พบว่า ความชุกของ MSD ในช่วง 12 เดื อนที่ ผ่านมา คือ ร้ อยละ 96.6 และ 93.2 ตามลาดับ ซึ่ งจะอยู่ใน
ตาแหน่ งหัวไหล่มากที่ สุด และนิ้ วโป้ งรองลงมา พร้อมทั้งสรุ ปว่า อาชี พนวดแผนไทยมีความชุกของอาการบาดเจ็บ
ค่อนข้างสูง และเกิดขึ้นกับทุกส่วนของร่ างกาย เนื่องจาก ต้องนวดบนเบาะ มีการลุก นัง่ และยืนตลอดเวลา คมกฤต และ
คณะ (2557) ได้ศึกษาถึงความชุก โดยประเมินท่าทางพนักงานนวดหญิง 10 คน โดยใช้แบบประเมิน Loading on The
Upper Body Assessment (LUBA) ผลการทดสอบ คือ ความชุกของอาการผิดปกติสูงที่บริ เวณ หลังส่ วนล่าง และนิ้วมือ
และพบว่า ปั จจัยทางด้านการยศาสตร์ มีความสาคัญกับสภาพการทางาน ซึ่ งควรศึกษาด้านชีวกลศาสตร์ เพื่อแก้ไขให้
เหมาะสมกับสภาพงาน กัญญ์ฐพิมพ์ และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกัน MSD ในผู ้
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย 320 คนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แนวคิด Precede-Proceed Framwork แม้วา่ งานวิจยั
นี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เดียวกันกับงานวิจยั ของ เกศ (2553) แต่ผลการสารวจความชุกของ MSD ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา คือ ร้อยละ 40.2 ซึ่งไม่ถึงครึ่ งของงานวิจยั เดิม หากพิจารณาตามส่วนร่ างกาย ตาแหน่งไหล่ก็ยงั เป็ นส่ วนที่มีความ
ชุกสู งสุ ด โดยที่คอรองลงมา มากกว่านั้น ยังพบว่า ปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ประสบการณ์ทางาน ทัศนคติ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ การจัดสถานที่ ทางาน และการสนับสนุ นด้านสังคม ล้วนมี ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการ
ป้ องกัน MSD และเมื่อไม่นานมานี้ เปรมฤดี และคณะ (2560) ได้ทาการศึ กษาความชุกและปั จจัยที่ สัมพันธ์กบั MSD
ของผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออก จานวน 227 ราย แม้วา่ กลุ่มตัวอย่าง
จะเป็ นผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย ไม่ใช่ผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทย แต่ลกั ษณะการทางานที่ เกี่ยวข้องกับการนวด และ
ท่าทางการทางานซ้ าๆ คล้ายๆกัน ผลของงานวิจยั พบว่า ความชุกของ MSD ในช่วง 12 เดือนก่อนทาการศึกษาสู งถึง
ร้ อยละ 92.5 และมี อ าการบาดเจ็ บที่ บริ เ วณไหล่เป็ นสัดส่ วนสู งสุ ด คื อ ร้ อ ยละ 72.7 อี ก ทั้ง พบว่า ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานต่อวัน เวลาการพักระหว่างการนวด ท่าทางการทางานซ้ าๆ และข้อเรี ยกร้องจากงานมีความสัมพันธ์กบั MSD
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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จะเห็นได้ว่า งานวิจยั ที่ทาการศึกษาการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทย เกือบทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การ
สารวจความชุ ก และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการเกิ ด MSD โดยมี เพียงงานวิจยั ของ กัญญ์ฐพิมพ์ และคณะ (2557) ที่
ทาการศึกษาเพิ่มเติม และแตกต่างจากงานวิจยั อื่น คือ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกัน MSD อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ ผลของงานวิจยั ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ลักษณะท่าทางการทางานของผูน้ วดแผนไทย เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้
เกิดอาการ MSD แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ใดนาเสนอการปรับปรุ งท่าทางการทางาน เพื่อลดความเมื่อยล้า และความเสี่ ยงที่จะ
ทาให้เกิดอาการ MSD
ดังนั้น งานวิจยั นี้ นอกจากสารวจความเมื่อยล้าและความชุก ของ MSD ในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทยใน
ศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดพิษณุ โลก แล้ว ยังมี การนาเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนท่าทางการ
ทางานของผูน้ วดแผนไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ยงั คงมีการกดหรื อนวดที่จุดเดิม จังหวะในการนวดที่เหมือนเดิม และท่า
การใช้มือนวดก็ยงั คงเดิม
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อสารวจความเมื่อยล้าและความชุกของอาการ MSD ในผูน้ วดแผนไทยที่สถานบริ การ ศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพแพทย์
แผนไทย จังหวัดพิษณุโลก และปรับลักษณะท่าทางการทางานของผูน้ วด ให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์มากขึ้น
วิธีการวิจยั
โครงการวิจยั นี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีคณะกรรม
เต็มชุด (Full Board Review) วันที่รับรอง 7 พฤษภาคม 2560 หมายเลขโครงการ COA No. 271/2017 และ IRB No.
0138/60
เนื่ องจาก มีการศึกษาในด้านความชุกและปั จจัยของการเกิด MSD ของผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทยเป็ นจานวน
มากแล้ว งานวิจยั นี้ จึงทาการสารวจว่าความชุกของ MSD ในสถานบริ การศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัด
พิษณุโลก ว่ามีผลแตกต่างจากงานวิจยั ต่างๆ ที่ผา่ นมาหรื อไม่ โดยมีกระบวนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่ ม ผู ้น วดที่ ป ระเมิ น แบบสอบถาม คื อ ผูน้ วดแผนไทยทั้ง หมด 20 คนจากทั้ง หมด 28 คน เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบประเมิน Body Discomfort Map และแบบประเมิน Standard Nordic Questionnaire
โดยจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 20 คน เนื่องจาก ผูน้ วดหลายคนเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว และยังมีประสบการณ์การนวด
น้อย จึงคัดเลือกเพียง 20 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินท่าทางการนวดหลังจากปรับปรุ งแล้วนั้น จะเป็ นผูน้ วดแผน
ไทยที่มีประสบการณ์การนวดมานาน และบางคนยังเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนการนวดแผนไทย ขั้นตอนนี้ จะใช้หลักการจาก
ทฤษฏีเทคนิคเดลฟาย คือ วิธีการที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ผูน้ วดแผนไทย) ด้วยการใช้การ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่ งผูเ้ ชียวชาญจานวน 20 คน แต่ละคนจะถูกสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม มากกว่า 2
ครั้งขึ้นไป
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การสารวจความชุกของอาการ MSD ด้วยเทคนิคต่างๆ
1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก การพักผ่อน เป็ นต้น
2) แบบประเมิน Body Discomfort Map เป็ นแบบประเมินความเมื่อยล้าจากการทางานของผูน้ วดแผนไทย ซึ่ ง
เป็ นการใช้ประเมินความรู ้สึกเมื่อยล้าส่วนต่างๆ ของร่ างกาย โดยการให้คะแนนความเจ็บปวด ณ จุดต่างๆ (E. N. Corlett
,R. P. Bishop, 1976)
3) แบบประเมิน Standard Nordic Questionnaire ใช้สาหรับประเมินอาการผิด ปกติทางระบบโครงร่ างและ
กล้ามเนื้ อของร่ างกายในช่วง 12 เดือน ก่อนทาการวิจยั และ 7 วันก่อนทาการวิจยั โดยแบบสอบถามนี้ ใช้สารวจการ
เจ็บปวดตามร่ างกายส่ วนต่างๆ ซึ่ งได้แก่ คอ หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ/มือ หลังส่ วนบน หลังส่ วนล่าง ต้นขา เข่า และขา/
เท้า (Kuorinka et al., 1987)
การประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ของผูน้ วดในการทางาน (Ergonomic Task Analysis)
งานวิจยั นี้ จะทาการประเมินท่าทางการทางานของผูน้ วดด้วยแบบประเมิน Ergonomic Task Analysis ซึ่งเป็ น
แบบประเมินใช้ในการวิเคราะห์การทางานออกเป็ นงานย่อยๆ โดยจะใช้ร่วมกับแบบประเมิน REBA (Rapid Entire
Body Assessment) คือ การประเมินท่าทางการทางานของร่ างกายส่วนบน และส่วนล่างของผูน้ วด ด้วยระดับคะแนน ซึ่ง
คะแนนจะบอกถึงความเสี่ ยงของปั ญหาทางด้านการยศาสตร์ (Hignett, McAtamney, 2000) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์งานโดยใช้เทคนิค REBA
คะแนน
1
2-3
4-7
8-10

ระดับความเสี่ยง
เล็กน้อยจนละทิ้งได้
น้อย
ปานกลาง
สูง

11-15

สูงมาก

ความหมาย
การทางานนั้นยอมรับได้
การทางานนั้นยังต้องมีการปรับปรุ ง
การทางานนั้นควรได้รับการปรับปรุ ง และวิเคราะห์เพิ่มเติม
การทางานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ ต้องได้รับการปรับปรุ ง
โดยเร็ ว
การทางานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ ต้องได้รับการปรับปรุ งโดย
ทันที

ท่าการทางานที่ มีระดับคะแนนความเสี่ ยงสู ง จะถูกทาการปรับปรุ ง โดยท่าที่ ได้จากการปรับปรุ งจะผ่านการ
ประเมินและการทดสอบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนวด
ผลการวิจยั
ผลของการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ด้วยแบบสอบถามประเภทต่างๆ มีผล ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินข้อมูลด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า ผูน้ วดแผนไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
80.0 อายุส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.0 น้ าหนักส่วนใหญ่ในช่วง 60-70 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 40.0
ส่ วนสู งส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 151-160 เซนติเมตร คิดเป็ นร้อยละ 70.0 ส่ วนใหญ่ไม่ออกกาลังกาย คิดเป็ นร้อยละ 70.0
การนอนหลับพักผ่อนส่วนใหญ่ 7-8 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 85.0 ทางาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ทางาน
วันละ 7-8 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 85.0
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2. ผลการประเมินตาแหน่ งความเมื่อยล้าจากการทางานของผูน้ วดแผนไทย ด้วยแบบประเมิน Body Discomfort
Map: BD โดยจะแบ่งความเมื่อยล้าออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
0
คือ
ไม่เมื่อยเลย
1
คือ
เมื่อยน้อย
2
คือ
เมื่อยปลานกลาง
3
คือ
เมื่อยมาก
4
คือ
เมื่อยมากที่สุด
โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาแหน่ งความเมื่อยล้า พบว่า ตาแหน่ งหัวไหล่มีความเมื่อยล้าสู งสุ ด คือ 46 คะแนน
รองลงมาเป็ นตาแหน่ง สันคอ คือ 38 คะแนน และตาแหน่งหลังส่วนล่าง หัวเข่า 37 คะแนน
3. ผลการประเมินปั ญหาสุขภาพย้อนหลังของผูน้ วดแผนไทย ด้วยแบบประเมิน Standard Nordic Questionnaire
- ความชุก 12 เดือนก่อนทาการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
60 รองลงมาเป็ น คอ ไหล่ สะโพก และต้นขา จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 55
- ความชุก 7 วันก่อนทาการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บกล้ามเนื้อ คอ และไหล่ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
รองลงเป็ น ข้อมือ/ มือ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
ผลจากการประเมินกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ ผ่านมา ซึ่ งบริ เวณหัวไหล่ยงั
เป็ นตาแหน่งที่มีอาการ MSD มากที่สุดเช่นกัน และผลประเมินยังแสดงให้เห็นว่าผูน้ วดแผนไทยยังคงมีความเสี่ ยงสู งที่
จะเกิดอาการ MSD
ผลการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ของผูน้ วดในการทางาน (Ergonomic Task Analysis)
การประเมินท่าทางการทางานด้วย Ergonomic Task Analysis ของ (Colvin, 1992) และได้รับการพัฒนา
แบบฟอร์มนี้โดย (Miller and Jacobs, 2008) ซึ่งงานวิจยั นี้จะใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อวิเคราะห์และสรุ ปปั ญหาจากการทางาน
ของผูน้ วด โดยทาร่ วมกับการประเมิน REBA และจากประเมินท่าทางการนวดแผนไทยพบว่า หลายท่ามีความเสี่ ยง
เนื่องจากข้อจากัดในพื้นที่นาเสนอ จึงขอนาเสนอท่าการทางานเพียงท่าเดียว ซึ่งเป็ นท่าที่มีความเสี่ ยงต่ออาการเมื่อยล้าสูง
คือ ท่าการคลึงรักแร้ และการนวดกล้ามเนื้อต้นแขน
สภาพการทางานในปั จจุบนั จะสังเกตได้วา่ ท่านวดส่วนใหญ่ตอ้ งนวดผูถ้ ูกนวดที่นอนอยูบ่ นเบาะ จึงทาให้ผนู ้ วดนวด
ในลักษณะที่ ตอ้ ง นั่งคุ ก เข่าก้มหลัง ก้มคอ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ งท่ าการคลึ งรั กแร้ และการนวด
กล้ามเนื้อต้นแขน มีลกั ษณะการนวด ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สภาพการทางานในปั จจุบนั
ท่ าการทางาน

ลักษณะกายภาพทีจ่ ะต้ องทา

การคลึงรักแร้และการนวดกล้ามเนื้อต้น
แขน

ความถี่/
ระยะเวลา

ผู ้น วดวางนิ้ ว หั ว แม่ มื อ ที่ จุ ด ใต้รั ก แร้ 46 ครั้ง/ นาที
เหยียดแขนตรง กดลงที่รักแร้อย่างเบาๆ
และนวดคลึงเป็ นวงกลม จากนั้นวางมือ
ที่ตน้ แขน และออกแรงบีบกล้ามเนื้ อต้น
แขนขึ้ น โดยนวดจากตาแหน่ งต้นแขน
ไปจนถึงข้อมือ ทาการนวดซ้ า 3-5 รอบ
ทั้งสองข้าง

REBA
11

สภาพท่าการทางานในปั จจุบนั มีคะแนน REBA เท่ากับ 11 คะแนน ซึ่งหมายถึง “มีความเสี่ ยงสูงมาก ต้องได้รับ
การปรับปรุ ง” ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนน REBA ก่อนปรับปรุ ง
- ขั้นตอนที่ 1 ลักษณะของศีรษะ ก้มมากกว่า 20 องศา จึงมีคะแนนเป็ น 2 โดยไม่มีการหมุนศีรษะ
- ขั้นตอนที่ 2 ลักษณะของลาตัว โน้มไปด้านหน้าระหว่าง 20 – 60 องศา จึงมีคะแนนเป็ น 4 โดยลาตัวไม่มีการหมุน
- ขั้นตอนที่ 3 ลักษณะของขา เป็ นการนัง่ ที่น้ าหนักทั้งหมดอยูท่ ี่ขา มีการงอขา และงอขามากว่า 60 องศา จึงมีคะแนนเป็ น 4
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- ขั้นตอนที่ 4 นาคะแนนในขั้นตอนที่ 1-3 ไปเปิ ดในตาราง A จึงมีคะแนนเป็ น 8
- ขั้นตอนที่ 5 เนื่องจากไม่มีการกดโดยใช้แรงมากๆ ภาระงานจึงน้อยกว่า 4 กิโลกรัม มีคะแนนเป็ น 0
- ขั้นตอนที่ 6 สรุ ปผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 4-5 มีคะแนนเป็ น 8 โดยเป็ นคะแนนไว้สาหรับเปิ ดค่าใน ตาราง C ต่อไป
- ขั้นตอนที่ 7 ลักษณะของแขนส่วนบน มีมุมอยูร่ ะหว่าง 20 – 45 องศา จึงคะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 8 ลักษณะของแขนส่วนล่าง มีมุม 60-100 องศา จึงคะแนนเป็ น 1
- ขั้นตอนที่ 9 ลักษณะของมือและข้อมือ มีมุมมากกว่า 15 องศา ไม่มีการเคลื่อนไหวออกนอกแนวกลางของร่ างกาย จึ งมี
คะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 10 นาคะแนนในขั้นตอนที่ 7-9 ไปเปิ ดในตาราง B จึงมีคะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 11 ประเมินโดยพิจารณาจากการมีที่จบั ทาให้เกิดท่าทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีการจับและยกขึ้น จึงมีระดับ
คะแนน เป็ น 0
- ขั้นตอนที่ 12 สรุ ปผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 10-11 มีคะแนนรวมเป็ น 2 :โดยเป็ นคะแนนไว้สาหรับเปิ ดค่าใน ตาราง C
ต่อไป
- ขั้นตอนที่ 13 มีการนัว่ บนเข่าทางานอยูใ่ นท่าสถิตมากกว่า 1 นาที มีการนวดด้วยท่าเดิมซ้ าๆ (มากกว่า 4 ครั้งต่อนาที) และ มี
การเปลี่ยนท่าทางการทางานจากนัง่ เป็ นยืนอย่างรวดเร็ ว จึงมีระดับคะแนน เป็ น 3
- ขั้นตอนที่ 14 จากคะแนนในขั้นตอนที่ 6 และในขั้นตอนที่ 12 ไปเปิ ด ตาราง C จึงได้ระดับคะแนนเป็ น 8
- ขั้นตอนที่ 15 ข้อมูลจาก ตาราง C มีคะแนนเท่ากับ 8 และจากขั้นตอนที่ 13 เท่ากับ 3 สรุ ปคะแนน REBA Final Score
เท่ากับ 11
เนื่ องจาก ท่าการนวดนี้ มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งสู งสุ ด จึงทาการปรับเปลี่ยนลักษณะการนวด โดยคงมีการกด
หรื อนวดที่ จุดเดิ ม จังหวะการนวดยังเหมื อนเดิ ม และท่ าการใช้มือนวดก็ยงั คงเดิ ม หลังจากผ่านการออกแบบและ
ทดสอบ รวมถึงแก้ไขร่ วมกับผูม้ ีความรู ้ความสามารถด้านการนวดแผนไทย จึงได้ท่าทางการนวดใหม่ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สภาพการทางานในลักษณะใหม่
ท่ าการทางาน
ท่าที่ 1 การคลึงรักแร้และการนวด
กล้ามเนื้อต้นแขน

ลักษณะท่ าทางการทางาน

ความถี่/
ระยะเวลา

ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบด้วยการให้ผถู ้ ูกนวด 46 ครั้ง/ นาที
นัง่ เก้าอี้ ทวั่ ไปที่ มีความสู งประมาณ 40
ซม. แล้วให้ผูน้ วดยืนนวด และนาเก้าอี้
สู งที่มีความสู งประมาณ 75 ซม. มาเพื่อ
วางแขนผูถ้ ูกนวด
ข้ อเสนอแนะ : ถ้าไม่มีเก้าอี้สูง สามารถ
วางแขนบนโต๊ ะ ทั่ว ไปได้ เนื่ อ งจากมี
ความสูงใกล้เคียงกัน
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ท่าที่ออกแบบใหม่ ทาให้ร่างกายส่วนบริ เวณ เข่า หลัง ไหล่ มีท่าทางการทางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในส่ วนของการ
ประเมินด้วยเทคนิ ค REBA ของท่าการทางานใหม่น้ ี มีคะแนนความเสี่ ยงเพียง 3 คะแนน ซึ่ งมีความหมายว่า “มีความ
เสี่ ยงน้อย ต้องปรับปรุ งบ้าง” ดังแสดงในรู ปที่ 2 แต่เนื่องจาก การที่ผนู ้ วดยังคงต้องออกแรงนวดซ้ าๆ เป็ นระยะเวลานาน
และผูน้ วดยังคงต้องก้มคอดูเส้นการนวดเล็กน้อย เพื่อป้ องกันการนวดที่ผิดจุด ซึ่ งทาให้ไม่สามารถลดคะแนน REBA
เป็ น 1 คะแนนได้

รู ปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนน REBA หลังปรับปรุ ง
- ขั้นตอนที่ 1 ลักษณะของศีรษะ ก้ม 1-20 องศา จึงมีคะแนนเป็ น 1 โดยไม่มีการหมุนศีรษะ
- ขั้นตอนที่ 2 ลักษณะของลาตัว โน้มไปด้านหน้าระหว่าง 20 – 60 องศา จึงมีคะแนนเป็ น 4 โดยลาตัวไม่มีการหมุน
- ขั้นตอนที่ 3 ลักษณะของขา ยืนตรง ไม่มีการงอขา จึงมีคะแนนเป็ น 1
- ขั้นตอนที่ 4 นาคะแนนในขั้นตอนที่ 1-3 ไปเปิ ดในตาราง A จึงมีคะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 5 เนื่องจากไม่มีการกดโดยใช้แรงมากๆ ภาระงานจึงน้อยกว่า 4 กิโลกรัม มีคะแนนเป็ น 0
- ขั้นตอนที่ 6 สรุ ปผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 4-5 มีคะแนนเป็ น 2 โดยเป็ นคะแนนไว้สาหรับเปิ ดค่าใน ตาราง C ต่อไป
- ขั้นตอนที่ 7 ลักษณะของแขนส่วนบน มีมุมอยูร่ ะหว่าง 20 – 45 องศา จึงคะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 8 ลักษณะของแขนส่วนล่าง มีมุม 60-100 องศา จึงคะแนนเป็ น 1
- ขั้นตอนที่ 9 ลักษณะของมือและข้อมือ มีมุมมากกว่า 15 องศา ไม่มีการเคลื่อนไหวออกนอกแนวกลางของร่ างกาย จึ งมี
คะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 10 นาคะแนนในขั้นตอนที่ 7-9 ไปเปิ ดในตาราง B จึงมีคะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 11 ประเมินโดยพิจารณาจากการมีที่จบั ทาให้เกิดท่าทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีการจับและยกขึ้น จึงมีระดับ
คะแนน เป็ น 0
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- ขั้นตอนที่ 12 สรุ ปผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 10-11 มีคะแนนรวมเป็ น 2 :โดยเป็ นคะแนนไว้สาหรับเปิ ดค่าใน ตาราง C
ต่อไป
- ขั้นตอนที่ 13 มีการนวดด้วยท่าเดิมซ้ าๆ (มากกว่า 4 ครั้งต่อนาที) จึงมีระดับคะแนน เป็ น 1
- ขั้นตอนที่ 14 จากคะแนนในขั้นตอนที่ 6 และในขั้นตอนที่ 12 ไปเปิ ด ตาราง C จึงได้ระดับคะแนนเป็ น 2
- ขั้นตอนที่ 15 ข้อมูลจาก ตาราง C มีคะแนนเท่ากับ 2 และจากขั้นตอนที่ 13 เท่ากับ 1 สรุ ปคะแนน REBA Final Score เท่ากับ 3
อภิปราย และสรุปผลการวิจยั
การศึ กษาอาการ MSD ของผูน้ วดแผนไทย ในสถานบริ การศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแผนไทย (อาคารกมลาศรม)
กระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1) ความชุก 12 เดือนก่อนทาการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บกล้ามเนื้อ หลังส่ วนล่าง คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาเป็ น
คอ ไหล่ สะโพก และต้นขา คิดเป็ นร้อยละ 55 ซึ่ งผลการศึ กษาครั้งนี้ ผูน้ วดส่ วนใหญ่มีอาการ MSD ที่ บริ เวณ หลัง
ส่ วนล่าง คอ ไหล่ โดยมีความสอคล้องกับงานวิจยั ของ เกศ (2553) ที่ได้ศึกษาความชุกของอาการผิดปกติของกระดูก
และกล้ามเนื้อ (musculoskeletal discomfort, MSD) ในผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทย 322 คน พบว่า ความชุกของ MSD
ในช่ วง 12 เดื อนที่ ผ่านมา คื อ ร้ อยละ 96.6 และ 93.2 ตามลาดับ ซึ่ งจะอยู่ในตาแหน่ งหัวไหล่มากที่ สุด และนิ้ วโป้ ง
รองลงมา เช่นเดียวกับผลการศึกษางานวิจยั ของ เปรมฤดี และคณะ (2560) ได้ทาการศึกษาความชุก และปั จจัยที่สัมพันธ์
กับ MSD ของผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขภาคตะวันออก จานวน 227 ราย พบว่า
ความชุกของ MSD ในช่วง 12 เดือนก่อนทาการศึกษาสูงถึง ร้อยละ 92.5 และมีอาการบาดเจ็บที่บริ เวณไหล่เป็ นสัดส่ วน
สูงสุด คือ ร้อยละ72.7
2) ผลการปรับเปลี่ยนท่าทางการทางานของผูน้ วดแผนไทย ซึ่งจะประเมินความเสี่ ยงของผูน้ วดด้วยเทคนิ ค REBA
ในแบบฟอร์ ม Ergonomic Task Analysis ก่อน-หลัง ปรับเปลี่ยนสภาพการทางาน พบว่า ก่อนปรับเปลี่ยนสภาพการ
ทางานผูน้ วดมีคะแนนความเท่ากับ 11 คะแนน ซึ่งหมายถึง “มีความเสี่ ยงสูงมาก ต้องได้รับการปรับปรุ งทันที” จึงทาการ
ปรับเปลี่ยนสภาพการทางาน โดยคงมีการกดหรื อนวดที่จุดเดิม จังหวะการนวดเหมือนเดิม และท่าการใช้มือนวดก็ยงั คง
เดิม หลังจากผ่านการออกแบบ ทดสอบ และแก้ไขร่ วมกับผูม้ ีความรู ้ความสามารถด้านการนวดแผนไทย ผลการประเมิน
ด้วยเทคนิ ค REBA ของท่าการทางานใหม่น้ ี มีคะแนนความเสี่ ยงเพียง 3 คะแนน ซึ่ งมีความหมายว่า “มีความเสี่ ยงน้อย
ต้องปรับปรุ งบ้าง” ท่าที่ออกแบบใหม่ทาให้ร่างกายส่วนบริ เวณ เขา หลัง ไหล่ มีท่าทางการทางานที่เหมาะสมยิง่ ขึ้น และ
ทาให้ผนู ้ วดสามารถนวดได้ง่ายขึ้น ลดอาการเมื่อยล้า แต่การนวดจากท่านัง่ คุกเข่ามาเป็ นท่ายืน อาจจะส่ งผลกระทบกับ
แรงในการนวด โดยการนัง่ คุกเข่านวดสามารถออกแรงได้มากกว่า ร่ วมถึงการยืนนวดเป็ นระยะเวลานานอาจจะทาให้
เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายในส่วนต่างๆ ดังนั้น การทางานตามหลักการยศาสตร์แล้วควรมีการทางานทั้งแบบนัง่ และแบบยืน
สลับกันไป เพื่อป้ องกันปั ญหาต่อกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก
การนวดแผนไทยเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายทั้งคนไทยและต่างชาติ อีกทั้งสังคมไทยกาลังเปลี่ยนเป็ นสังคม
ผูส้ ูงอายุในไม่ชา้ นี้ ซึ่งผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบการใช้บริ การการนวดแผนไทยเช่นกัน แต่หากว่า การนวดส่ งผลให้ผู ้
ประกอบอาชีพนวดแผนไทยมีความเสี่ ยงสูง ที่จะมีอาการ MSD และอาการปวดเมื่อยบริ เวณต่างๆ ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่ ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนท่าทางการทางานของผูน้ วด โดยที่ลกั ษณะการนวด การกดจุด และแรงนวดเป็ นเอกลักษณ์
เช่นเดิม ท่านวดหลายๆ ท่าถูกปรับปรุ ง โดยผ่านการยอมรับโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และถูกรวบรวมไว้ในวิทยานิ พนธ์ของ นาย
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สุรภพ อุดาการ ภาควิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทาเป็ นเอกสารเผยแพร่ แก่
ผูป้ ระกอบอาชีพนวดแผนไทยทัว่ ประเทศ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นี้ ไ ด้รับ การสนับ สนุ นจากสานัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ ง ชาติ (วช.) จึ ง ขอขอบคุ ณมา ณ ที่ น้ ี และ
ขอขอบคุณสถานบริ การศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแผนไทย (อาคารกมลาศรม) กระทรวงสาธารณสุ ข อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่สนับสนุน และเอื้ออานวยสิ่ งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ ความคิดเห็น รวมถึงคาแนะนา
ต่างๆ ในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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