หนวยที่ 12 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปญหา ทางกายศาสตรและจิตวิทยาสังคม
การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง
อาการปวดหลัง เปนความผิดปกติที่พบไดบอ ยในบุคคลวัยทํางาน เกิดขึน้ ไดจากหลายสาเหตุอาการปวดหลังที่มีสาเหตุจาก
การทํางานมักเปนการบาดเจ็บตอกลามเนื้อหรือเอ็น ซึ่งเกิดจากการทํางานกมๆ เงยๆ นัง่ ยืน นอน ยกของในทาที่ไมถูกตอง
หรือยกของหนัก ทําใหเกิดอาการปวดตรงกลางหลังสวนลาง การดูแลตนเองหรือการปองกันไมใหมีการปวดหลังเปนสิ่งที่
สําคัญมากกวาการรักษา อาการปวดหลังสามารถปองกันไดโดยรักษาอิริยาบถ ทาทางในชีวิตประจําวันและทาทางการทํางาน
ที่ถูกตอง ใหกระดูกสันหลังอยูในแนวตรงเสมอ ไมบิดตัวกมตัว และเอีย้ วตัว
การปองกัน
1. รักษาอิริยาบถ ทาทางในชีวิตประจําวันและทาทางการทํางานที่ถูกตอง ใหกระดูกสันหลังอยูในแนวตรงอยูเสมอ ไมบิดตัว
กมตัว และเอี้ยวตัว
2. หลีกเลี่ยงการอยูทาใดทาหนึ่งเปนเวลานาน
3. ใชเครื่องมืออุปกรณที่ชวยในการผอนแรงเชน รถเข็น สายพานลําเลียง
4. บํารุงรักษา ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อใหรางกายแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อ เอ็น และกระดูดสันหลัง
5. ทําจิตใจใหผองใสไมเครียด
6. ควบคุมปจจัยเสี่ยงอืน่ ๆ เชน รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑเหมาะสม
ลําคอ เปนอวัยวะที่มกี ารเคลื่อนไหวกมเงยเอี้ยวหมุนอยูตลอดเวลา จึงเปนจุดออนทีจ่ ะเกิดอันตรายไดงาย อาการปวดคออาจ
เกิดจากการทํางานโดยใชอิริยาบถหรือทาทางที่ไมถูกตองทําใหกลามเนื้อคออักเสบหรือกลามเนื้อเคล็ด ซึ่งปองกันไดโดยการ
ระวังรักษาอิริยาบถทาทางใหถูกตอง หลีกเลี่ยงการกมเงยคอนานเกินไป หรือบอยเกินไป ควรหยุดพักเปนชวงๆ เพื่อบริหาร
กลามเนื้อคอ หรือขยับเคลื่อนไหวคอ จัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม มีการเปลี่ยนอิริยาบถเปนระยะ
ขอไหล เปนขอที่ถูกใชงานมาก จึงทําใหเกิดอาการผิดปกติไดบอย อาการปวดไหลเกิดไดจากหลายสาเหตุ ในวัยทํางานอาการ
ปวดไหลมักมีความสัมพันธกับการใชขอไหลทํางานอยางมากทําใหมกี ารเสียดสีและอักเสบของเอ็นและกลามเนือ้ บริเวณ
รอบๆ ขอไหล โดยเฉพาะลักษณะงานที่ตองมีการกางแขน ยกแขนสูงบอยๆ อาการปวดไหลสามารถปองกันไดโดยการ
บริหารขอไหลอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการยกของหนักเกินกําลัง และการใชแขนหรือมือทํางานเหนือระดับศีรษะนานเกินไป
ความผิดปกติที่เรียกวา ขอไหลติด (Frozen Shoulder) เกิดจากสาเหตุ อาการปวดไหลและไมยอมเคลื่อนไหวขอไหล
การบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวนอื่นๆ ของรางกาย
กลามเนื้อและเสนเอ็นบริเวณมือ เปนองคประกอบที่สําคัญในการใชงานของมือและขอศอก ตามปกติเอ็นของกลามเนื้อจะมี
ปลอกหุมเอ็นคลุมอยู ผูปวยบางรายจึงอาจมีการอักเสบของเอ็นและปลอดหุมเอ็นในคราวเดียวกัน สาเหตุของการอักเสบนั้นยัง
ไมทราบแนชดั แตสวนใหญมักเกิดขึ้นภายหลังจากการใชงานมากจนเกินไป การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับเสนเอ็นและปลอกหุม
เอ็นที่พบบอย ไดแก เสนเอ็นขอศอกอักเสบ ปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวแมมืออักเสบ (ใชการทดสอบแบบฟงเกลสไทร)
โรคนิ้วไกปน และถุงน้ําแกงเกลียน
เสนเอ็นขอศอกดานนอกอักเสบ หรือเทนนิส เอ็ลโบว (Tennis Elbow) เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติบริเวณขอศอกดานนอก
ซึ่งเปนตําแหนงที่เสนเอ็นของกลามเนื้อสําหรับกระดกขอมือ เหยียดนิว้ มือ ไปเกาะกับกระดูก

เสนเอ็นขอศอกดานในอักเสบ หรือกอลฟเฟอร เอ็ลโบว (Golfer Elbow) เปนโรคที่เกิดความผิดปกติบริเวณขอศอกดานใน ซึ่ง
เปนตําแหนงทีเ่ สนเอ็นของกลามเนื้อสําหรับงอขอมือ กํามือไปเกาะกับกระดูก
ปญหาของระบบประสาทสวนปลายถูกกดทับ ทําใหเกิดอาการมือชา เปนปญหาที่เกิดไดจากหลายสาเหตุ ซึ่งปจจัยเสี่ยงอยาง
หนึ่งในการเกิดกลุมอาการนี้ ไดแก การใชงานของมือและตําเหนงของขอมือ ขอศอก โดยมักเกิดจากการใชมือ ขอศอก โดย
มักเกิดจากการใชมือทาเดียวนานๆ การบาดเจ็บเกี่ยวเนือ่ งกับเสนประสาทที่พบบอย ไดแก กลุมอาการเสนประสาทถูกกดทับที่
ขอมือ และกลุม อาการของเสนประสาทอัลนาร ถูกกดทับบริเวณขอศอก
- กลุมอาการเสนประสาทถูกกดทับถูกกดทับที่ขอมือ เกิดเสนประสาทมีเดียนถูกบีบรัด ทําใหมีอาการปวดชาที่ปลายมือ
- กิจกรรมที่ใชมอื ในทาเดียวเปนเวลานานและการทํางานทีต่ องใชขอมือกระดกขึ้นลง หรืองอขอมือซ้ําๆ กันนานๆ เปน
ปจจัยเสีย่ งที่ทาํ ใหเกิดกลุมอาการเสนประสาทถูกกดทับที่ขอมือ
- การปองกันการเกิดกลุมอาการอุโมงคคิวบิตัล ควรหลีกเลี่ยงทาทางที่งอขอศอกนานๆ เชนการถือหูโทรศัพทนานๆ
การขับรถ การยืนกอดอก
การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับการไหลเวียนโลหิต ที่มีสาเหตุจากการทํางานที่สําคัญ ไดแก กลุมอาการผิดปกติจากความ
สั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน ซึ่งเปนอาการผิดปกติที่เกิดกับนิ้วมือ มือ และแขน จากการใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน
และกลุมอาการผิดปกติจากการใชกลามเนือ้ มือแทนคอน ซึ่งเปนภาวะของมือที่มีความผิดปกติเกีย่ วกับการไหลเวียนโลหิตที่
ไปเลี้ยงกลามเนื้อที่ทําหนาทีเ่ คลื่อนไหวนิ้วกอย
อาการของโรคจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน คือ การเสียวแปลบ ชา และซีดขาวของนิ้วมือ ผูปวยอาจเสีย
ความสามารถในการควบคุมกลามเนื้อ มีอาการปวดและการรับความรูสึกรอน-เย็นลดลง ในรายที่รนุ แรง จะมีการทําลายผนัง
หลอดเลือดแดงที่นิ้ว ทําใหรหู ลอดเลือดเล็ดลง และจะมีการดําเนินโรครุนแรงขึ้นเรือ่ งๆ เชน เกิดแผลที่ปลายนิ้ว มีการออน
แรงของกลามเนื้อ และอาจรุนแรงถึงขั้นทําใหสูญเสียสมรรถภาพได
- โรคจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน จะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด ที่เรียกวา เรยนนอด ฟโนมินอน
ความเครียดและปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ จากการทํางาน
ความเครียดจากการทํางาน หมายถึง การตอบสนองของบุคคลตอสิ่งคุกคามหรือความกดดันที่เพิ่มพูนมาจากขอจํากัดในการ
ทํางาน ความเครียดจากการทํางานเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ ปจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ปจจัยเกี่ยวกับงาน และปจจัยที่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ความเครียดในระดับสูงเปนเวลานานอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพทางรางกาย
และจิตใจของผูปฏิบัติงาน ครอบครัว และสังคม องคการจึงควรมีมาตรฐานการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความเครียด
แนวทางการลดความเครียด คือ การหาสาเหตุที่แทจริงแลวแกไขที่ตน เหตุของความเครียด แตถาปญหานั้นเกินวิสัยที่จะแกไข
หรือหลีกเลี่ยงไมได ก็ควรปรับตัวเพื่อรับมือกับความเครียด โดยอาจเปลี่ยนแปลงวิถชี ีวิตหรือทัศนคติตอการดําเนินชีวิต
ปรับปรุงสัมพันธภาพตอบุคคลนครอบครัวและเพื่อนรวมงาน พยายามมองโลกในแงดี รูจักปลอยวาง ไมยึดมัน่ ถือมั่น
จนเกินไป นอกจากนี้ อาจเลือกใชเทคนิคตางๆในการผอนคลายความเครียดที่ตรงกับความสนใจและเหมาะสมกับตนเอง
เชนการพักผอนหยอนใจ ปลูกตนไม อานหนังสือ ดูหนังฟงเพลง เดินทางทองเที่ยว การเลนกีฬาหรือนันทนาการ การทําสมาธิ
ทําบุญสุนทาน เปนตน

กลุมอาการหมดแรงจูงใจในการทํางาน และการขาดงาน เปนปญหาสุขภาพจิตที่สงผลกระทบตอคุณภาพและผลผลิตของ
องคกร ภาวะหมดแรงจูงใจในการทํางานและการขาดงานในภาคอุตสาหกรรมเปนเรื่องที่ซับซอน การปองกันควบคุมปญหานี้
จึ้งตองมีการบริหารจัดการทีค่ ํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับบุคคล ปจจัยเกี่ยวกับงาน และปจจัยที่เกีย่ วของกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ตลอดจนการใชหลักจิตวิทยาเพื่อเพิ่มขวัญและสรางความผูกพันในองคการ
กลุมอาการหมดแรงจูงใจในการทํางาน มีองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความเหนื่อยออนทางอารมณ (Emotional Exhaustion) รูสึกเบื่อหนาย หมดเรี่ยวแรง ออนเพลียเหนื่อยลา อารมณแปรปรวน
หงุดหงิดงาย เฉื่อยชา รูสกึ ผิดหวัง ไมสามารถทํางานได
2. ความสําเร็จในการทํางานลดลง (Reduced Personal Accomplishment) รูสึกลมเหลว ความสามารถในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จลดลง ผลผลิตลดลง ขวัญกําลังใจตกต่ํา ไมอยากทํางานเดิมที่ทําอยูอีกตอไป
3. ไมสนใจบุคคลอื่น (Depersonalization) มีความรูสึกในทางลบ ไมอยากมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ไมสนใจรับผิดชอบตอ
ผูเกี่ยวของหรือลูกคา หงุดหงิดงาย
manasu

