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 บุคลากรพยาบาลเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ น าไปสู่การ
เกิดอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกี่ยวเนื่องกับการท างาน การป้องกันปัญหา สุขภาพ ดังกล่าว
จ าเป็นต้องจัดโปรแกรมการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลของโปรแกรมการให้ค าแนะน าการจัดหน่วยที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Unit 
Guidance: HUG) ต่อสิ่งแวดล้อมการท างานและสุขภาพของบุคลากรพยาบาล ซึ่งถือเป็นโปรแกรมการยศาสตร์
แบบมีส่วนร่วมประเภทหนึ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการน ามาใช้กับกลุ่มบุคลากร ดังกล่าว โปรแกรม
การจัดหน่วยที่ท างานน่าอยู่ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ การจัดต้ังกลุ่ม
สนับสนุน การเพ่ิมพูนความสามารถของกลุ่มอาสาสมัคร และการประเมินผลส าเร็จของการปรับปรุงสภาพการ
ท างาน  ท าการศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจ านวนสองแห่งระหว่างเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2553 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรพยาบาลจ านวน 90 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองทีม่าจาก
โรงพยาบาลที่คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 45 คน และกลุ่มควบคุมจากที่มาจากโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง จ านวน 
45 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประเมิน ก่อนและหลังจัดโปรแกรม 3 เดือน และ 6 เดือน วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนสิ่งแวดล้อมการท างานและสุขภาพของสองกลุ่มโดยใช้สถิติ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า และสถิติ Mann-Whiney U 
 ผลการศึกษาพบว่า สิ่งแวดล้อมการท างานด้านกายภาพในกลุ่มทดลอง ลดลงอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติ  
ในช่วง  3 เดือนหลังได้รับโปรแกรม เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  (p < .01) แต่ไม่พบการลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในช่วง 6 เดือนหลังได้รับโปรแกรม ส าหรับสิ่งแวดล้อมการท างานด้านจิตสังคม พบว่า มีเพียง
อิทธิพลต่องานและแรงสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างานเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p < .01) ส่วนผลต่อสุขภาพ พบว่าความชุกของการเกิดอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ
และกระดูกในช่วง 7 วันและ 3 เดือนที่ผ่านมาในกลุ่มทดลองไม่ลดลงหลังได้รับโปรแกรม ในกลุ่มทดลองไม่มี
รายงานเกี่ยวกับการขาดงานเนื่องจากอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก แต่พบการขาดงาน ในลักษณะ
ดังกล่าวจ านวน 2 วันในกลุ่มควบคุม ส าหรับระดับความสามารถในการท างาน พบว่ามีการเพ่ิมขึ้ นเล็กน้อยใน
กลุ่มทดลอง เม่ือประเมินในช่วง 3 เดือนและ 6 เดือนหลังได้รับโปรแกรม ส่วนในกลุ่มควบคุมพบว่า ในช่วง 3 
เดือนแรกของการประเมินระดับความสามารถในการท างานไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียงช่วง 6 เดือนหลังเท่านั้น
ที่พบว่าระดับความสามารถในการท างานเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมการ
จัดหน่วยที่ท างานน่าอยู่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ และช่วยเพ่ิ มปัจจัยสนับสนุนของ
สิ่งแวดล้อมด้าน จิตสังคม อย่างไรก็ตามผ ลของโปรแกรม ต่อสุขภาพของบุคลากรพยาบาล ที่ชัดเจนนั้น ควรท า
การประเมินในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหลังการได้รับโปรแกรม 
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Nursing personnel are at a high risk of exposure to ergonomic risk factors, lead 

to development of work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Effective 

participatory ergonomic intervention is beneficial and has indicated that can prevent 

musculoskeletal disorders. The purpose of this quasi-experimental study was to 

evaluate effects of the Healthy Unit Guidance (HUG) program, a tailored participatory 

ergonomics intervention, on work environments and health outcomes among nursing 

personnel. The HUG program consisted of a multifaceted training with three 

workshops include establish management support, participant’s capacity 

strengthening, and evaluation work improvement achievement. The study was 

conducted at two tertiary care hospitals during May 2010 to June 2011. Of a total 90 

participants, nursing personnel from the selected hospital were assigned in an 

intervention group (n=45), with those from another hospital used as a control group 

(n=45). Data collection was carried out by self-reported questionnaire at baseline, 3 

months and 6 months after the completion of the intervention. Comparison of work 

environments and health outcomes scores between the two groups were analyzed 

using t-test, repeated measure analysis of variance as well as Mann-Whiney U test. 

The results showed that physical work environment among the intervention 

group was significantly decreased compared with the control group at 3 months         

(p < .01), while there was not significantly decreased at 6 months after the HUG 

intervention was done. Considering psychosocial work environment, only influence of 

work and social support from supervisor had significantly increased when compared 

with the control group (p < .01). For health outcomes, prevalence rate of 

musculoskeletal symptoms in the last 7-day and 3-month among the intervention and 

the control groups at post-intervention were not decreased compared to pre-

intervention measurement. There was no day of sick leave reported by the intervention 

group but the control group had 2-day sick leave due to musculoskeletal problems. 

Work ability among the intervention group revealed slightly increased at 3 months and 

6 months, while the control group showed not change at 3 months and slightly 

increased after completed intervention at 6 months. In conclusion, the finding 

suggested that the HUG program can contribute to reduce the risk factors of physical 

work environment and improve promotion factors of psychosocial work environment. 

While obvious effect on health outcomes should be investigated in a long-term period 

after intervention. 
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