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หลักการและวัตถุประสงค์: อาการปวดหลังส่วนล่างเป็น
ปัญหาส�ำคัญที่สามารถเกิดได้บ่อยในกลุ่มวัยแรงงานทั่วไป
โดยเฉพาะในผู้ที่ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การทราบถึง
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ของอาการปวดหลังส่วนล่าง
จึงเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ะสามารถใช้ในการวางแผน
และปรับปรุงลักษณะการท�ำงานเพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอาการปวดหลังให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ และเป็นแนวทาง
การเพื่อป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างได้ การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างทัง้ ในรอบ 7 วัน และ 12 เดือน ความชุกของการหยุด
งาน และปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในผูท้ ที่ ำ� งานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (แหอวน)
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง
ศึ ก ษาในคนงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมแหอวน จั ง หวั ด
ขอนแก่น อาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมในการศึกษานีต้ อบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ซึง่ ดัดแปลงจากแบบสอบถาม Standard Nordic
Questionnaire ฉบับภาษาไทย และแบบสอบถาม Dutch
Musculoskeletal Questionnaire
*

Background and Objective: Low back pain is an important
health problem, especially in industrial occupation. The

knowledge of prevalence and associated factors of low
back pain is important basic informations which can give

potential practical guidance to prevent low back pain in
order to minimize risk of low back pain. This study aimed
to examine the prevalence of low back pain in the past
seven days, and 12 months, and the working absence and

associated factors of working posture of low back pain in
the textile occupation (fishing net factory).

Methods: The Cross-sectional study was conducted in
a fishing net textile industry in Khon Kaen. Subjects were

asked to fill in the self-administered questionnaires which
were modified from the Standard Nordic Questionnaire

Thai version and the Dutch Musculoskeletal Questionnaire.
Results: The prevalences of low back pain in the

past seven days, and 12 months, and the working

absence due to low back pain were 71.8% (95%CI:

67.33-76.02), 76% (95%CI: 71.67-79.93), and 26.3%
(95%CI: 22.24-30.74), respectively. The associated
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ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของอาการ
ปวดหลังส่วนล่างในช่วง 7 วัน และ 12 เดือน และความชุก
ของการหยุดงาน คือ ร้อยละ 71.8 (95%CI: 67.33-76.02),
76 (95%CI: 71.67-79.93) และ 26.3 (95%CI: 22.24-30.74)
ตามล�ำดับ ปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานที่สัมพันธ์กับอาการ
ปวดหลังส่วนล่าง ได้แก่ การยืนและการเดินเป็นเวลานาน
(OR=4.70, 95%CI= 1.86-12.52, p<0.001) การท�ำงานใน
ท่าก้ม-เงยบ่อยๆ (OR=3.49, 95%CI=2.17-5.58, p<0.001)
การท�ำงานในท่าทางที่ต้องจดจ่อหรือใช้สมาธิมากเป็นเวลา
นาน (OR=2.45, 95%CI= 1.56-3.85, p<0.001) การเอือ้ มมือ
เป็นเวลานาน (OR=2.31, 95%CI= 1.47-3.63, p<0.001)
การบิดหมุนล�ำตัวบ่อยๆ (OR=2.29, 95%CI= 1.43-3.64,
p<0.001) การยกสิ่งของ (OR=2.17, 95%CI= 1.31-3.58,
p=0.001) รวมทั้งการผลักและการดึงลาก (OR= 1.65,
95%CI= 1.42-2.61, p=0.023)
สรุป: อาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาทางสุขภาพส�ำคัญที่
ไม่ควรละเลย โดยปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานเป็นปัจจัยหนึง่
ทีพ่ บว่ามีผลต่อการเกิดอาการปวดหลัง การศึกษาถึงความชุก
และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั อาการปวดหลังจึงน่าจะเป็นผลดีทจี่ ะ
สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงลักษณะการท�ำงาน
เพื่อป้องกันปัญหาอาการปวดหลังส่วนล่างในผู้ที่ท�ำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (แหอวน) ได้
ค�ำส�ำคัญ: ความชุก ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้านท่าทางการท�ำงาน
อาการปวดหลังส่วนล่าง แหอวน

The Prevalence and Associated Factors of Working Posture
factors of working posture of low back pain were prolonged

standing and walking (OR=4.70, 95%CI= 1.86-12.52,
p<0.001), repetitive stooping (OR=3.49, 95%CI=

2.17-5.58, p<0.001), prolonged jobs requiring high
concentration (OR=2.45, 95%CI= 1.56-3.85, p<0.001),

prolonged reaching (OR=2.31, 95%CI= 1.47-3.63,
p<0.001), repetitive twisting (OR=2.29, 95%CI= 1.43-3.64,

p<0.001), lifting (OR=2.17, 95%CI=1.31-3.58, p=0.001),
and pushing or pulling (OR= 1.65, 95%CI= 1.42-2.61,
p=0.023).

Conclusion: The findings showed that low back pain was

an important problem which should not be neglected, and

working posture was associated factors of low back pain.

Therefore, investigation of the prevalence and associated
factors of low back pain is beneficial to prevent the workers
working in the industry suffering from the low back pain.

Keywords: prevalence, associated factors of working
posture, low back pain, fishing net
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รายได้ประชาชาตินบั ว่าเป็นตัวแปรทีส่ �ำคัญตัวแปรหนึง่
ที่บ่งชี้ถึงความมั่งคั่งของแต่ละประเทศ ท�ำให้นานาประเทศ
ต่างมุ่งเน้นถึงความส� ำคัญของการพัฒนาให้ประเทศของ
ตนมีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะในด้าน
อุตสาหกรรม ในปัจจุบันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยมีการด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ประชากร
มี ท างเลื อ กในการประกอบอาชี พ และหั น เหจากอาชี พ
เกษตรกรรมเข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานเพิ่ ม มากขึ้ น 1 สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ท�ำรายได้ให้กับประเทศไทยคือ
สินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งพบว่าการขยายตัวของสินค้า
อุตสาหกรรมสิง่ ทอทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศไทยยังสามารถขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ1 จากการส�ำรวจพบว่าการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมสิ่งทอเหล่านี้มีการผลิตมากในจังหวัดขอนแก่น
โดยพบว่ า มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โรงงานขนาดกลาง จ�ำนวน 36 แห่ง มีทงั้ โรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้า
โรงงานตัดเย็บรองเท้า และโรงงานสิ่งทอเกี่ยวกับแหอวน2
ซึ่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทเส้นใยผลิต และ
ปัจจุบนั มีการขยายกิจการจนมีโรงงานสิง่ ทอประเภทนีเ้ พิม่ ขึน้
มาก1 นับเป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของประเทศ แต่การท�ำงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใดนั้น ก็ล้วนแต่ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน3 ซึง่ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำให้เกิด
โรคจากการท�ำงานของหลายๆ ระบบในร่างกาย4 โดยเฉพาะ
จากปัญหาทางสุขภาพที่รบกวนการท�ำงานและการด�ำเนิน
กิจกรรมในแต่ละวัน เช่น ปัญหาอาการปวดหลังส่วนล่าง
(low back pain)
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ปัญหาอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาที่เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ (musculoskeletal
disorders)5, 6 ทีพ่ บได้บอ่ ยมากในกลุม่ ประชากรวัยท�ำงาน มีผู้
รายงานว่าประมาณร้อยละ 60-80 ของประชากรวัยท�ำงานมัก
ให้ประวัติว่าเคยมีอาการปวดหลังอย่างน้อยหนึ่งครั้งในบาง
ช่วงของชีวติ 7, 8 ในการศึกษาความชุกของโรคทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อในต่างประเทศที่ผ่านมาพบว่าปัญหาทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeletal problems)
จากการท� ำ งานเป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ พ บได้ ม ากถึ ง ร้ อ ยละ
29-75 ต่อปี9 การศึกษาความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง
ในประเทศไทยในกลุ ่ ม อาชี พ ต่ า งๆ พบความชุ ก ร้ อ ยละ
23-8110-15 ส่วนการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ไทยนั้น พบว่าในรอบ 1 ปี มีความชุกของโรคทางระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อมากถึง ร้อยละ 30-8015, 16 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าปัญหาโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญในกลุ่มแรงงานสิ่งทอ จากหลายการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง
นั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย18-21 แต่ปัจจัยที่พบว่าเป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง
คื อ ปั จ จั ย ด้ า นท่ า ทางในการท�ำ งาน 22-24 การศึ ก ษาของ
จตุพร เลิศฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 255025 ซึ่งศึกษาในผู้ที่ท�ำงานใน
โรงงานทอผ้าไหมพรมพบว่า มีผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยหลัง
ส่วนล่างมากถึงร้อยละ 70 และพบว่าท่าทางการท�ำงาน
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า งคื อ การ
ท� ำ งานในท่ า ก้ ม ล� ำ ตั ว ส่ ว นการศึ ก ษาในอาชี พ ทั่ ว ไปนั้ น
(ได้แก่) พบว่า การท�ำงานในท่าก้มๆ เงยๆ (stooping)
การบิดหมุนล�ำตัว (twisting) การยกสิง่ ของ (lifting) การนัง่ รถ
หรื อ ท� ำ งานกั บ อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ มี แ รงสั่ น สะเทื อ น
(whole body vibration) การท� ำงานในท่าเดิมซ�้ ำๆ ถี่ๆ
(repetitive working) และการท�ำงานในท่าเดิมเป็นเวลานาน
(prolonged posture) เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดอาการปวดหลัง
ส่วนล่างได้18, 19, 16-29 ซึง่ จากการส�ำรวจข้อมูลในโรงงานเบือ้ งต้น
พบว่าในการท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแหอวนส่วนใหญ่
คนงานมักจะท�ำงานในท่าทีต่ อ้ งยืนหรือเดินนานๆ การท�ำงาน
ที่ต้องก้มๆ เงยๆ การบิดหมุนล�ำตัว และการยกสิ่งของ ซึ่งน่า
จะก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ นอกจากนัน้ ยังมีการ
ท�ำงานในท่าเอือ้ มมือ การผลักและดัน และการนัง่ พืน้ ซึง่ เป็น
แนวโน้มให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง จากการศึกษาทีผ่ า่ น
เป็นการศึกษาปัจจัยด้านท่าทางในการท�ำงานในอาชีพอื่น
ในการศึกษาในด้านปัจจัยด้านท่าทางทีก่ อ่ ให้เกิดอาการปวด
หลังส่วนล่างในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทแหอวน
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ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะท�ำการศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหานี้
แม้ว่าบางครั้งอาการปวดหลังนี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราวและ
หายได้เองในเวลาอันสั้น30 แต่มีผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมากที่ต้อง
ทุกข์ทนทรมานกับอาการปวดหลังทีร่ นุ แรงจนกระทัง่ กลายเป็น
อาการปวดหลังอย่างเรือ้ รัง จนมีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ
และต้องหยุดงานท�ำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น การศึกษาถึงปัญหาอาการปวดหลังส่วนล่าง รวมทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่ม
แรงงานสิ่งทอ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับเป็นข้อมูล
ในการวางแผนและปรับปรุงลักษณะการท�ำงานเพื่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความชุก
ของอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุม่ อาชีพอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
(แหอวน) และปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานที่สัมพันธ์กับ
อาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการ
วางแผนเพื่อลดและป้องกันปัญหาอาการปวดหลังส่วนล่าง
ในหน่วยงานที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอและผู้ที่
มีการท�ำงานในลักษณะเดียวกันต่อไป

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง (crosssectional study) โครงการได้ ผ ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น
ประชากรการศึกษาและระเบียบวิธีศึกษา
ประชากรในการศึกษานีเ้ ป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
แหอวน จังหวัดขอนแก่น ค�ำนวณขนาดตัวอย่างส�ำหรับ
การประมาณค่าสัดส่วนกรณีประชากรขนาดใหญ่แบบที่
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร31 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ของการประมาณ
ค่าร้อยละ 95 ความแม่นย�ำของการประมาณค่าเป็นร้อยละ 10
ของค่าสัดส่วนของอาการปวดหลังส่วนล่างในรอบ 12 เดือน
ทีผ่ า่ นมาซึง่ มีสดั ส่วนน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 0.4616 ค�ำนวณได้ขนาด
ตัวอย่าง 433 ราย เลือกอาสาสมัครโดยการสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling) จากรหัสของรายชื่อคนงาน
ทั้งหมดในโรงงานจากคนงานในโรงงานที่คละแผนกแล้ว
จ�ำนวนทั้งหมด 975 ราย ใช้โปรแกรม excel ในการสุ่มรหัส
รายชื่อ
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แบบสอบถาม
อาสาสมัครทัง้ หมดได้รบั แบบสอบถามซึง่ เป็น แบบสอบถาม
ทีด่ ดั แปลงจาก Standard Nordic Questionnaire ฉบับภาษา
ไทย10 และ Dutch Musculoskeletal Questionnaire32 ผูว้ จิ ยั
ทดลองใช้แบบสอบถามก่อนน�ำไปเก็บข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับหัวหน้าแผนกและให้
หัวหน้าแผนกแจกแบบสอบถามให้กบั อาสาสมัคร อาสาสมัคร
เป็ น ผู ้ ต อบแบบสอบถามเอง เก็บข้อมูลในระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2553 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหา
ครอบคลุม ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล อาการปวดหลังส่วนล่าง
ในรอบ 7 วันทีผ่ า่ นมา 12 เดือนทีผ่ า่ นมา และอาการปวดหลัง
ส่ ว นล่ า งที่ ท� ำ ให้ ต ้ อ งหยุ ด งาน รวมทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นท่ า ทาง
การท�ำงาน

The Prevalence and Associated Factors of Working Posture

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ค่าสูงสุด และ
ค่าต�่ำสุด ส�ำหรับข้อมูลต่อเนื่อง ความถี่และร้อยละส�ำหรับ
ข้อมูลแจงนับ และใช้ Odds Ratio ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานและอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในรอบ 7 วัน โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ 0.05 โดย
ใช้โปรแกรม STATA 10.0

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร
จากข้ อ มู ล คนงาน จ� ำ นวน 433 ราย ในเรื่ อ งของ
อายุ เพศ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน โดยมีอายุเฉลี่ย
34.4 ปี (SD=8.1) ในจ�ำนวนอาสาสมัครทัง้ หมดเป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 319 ราย (ร้อยละ 73.7) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 50.35) และส่วนใหญ่รอ้ ยละ 66.5
มีดชั นีมวลกาย (BMI) อยูใ่ นระดับปกติ โดยมีคา่ ดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 22.9 (SD=3.6) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร (n=433)
เพศ

ข้อมูล

จ�ำนวนคน (ร้อยละ)

ชาย
หญิง

114 (26.33)
319 (73.67)

อายุ
อายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
อายุต�่ำสุด, อายุสูงสุด
≤ 24
25-34
35-44
≥ 35
ดัชนีมวลกาย
BMI เฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
(BMI ต�่ำสุด, BMI สูงสุด)
Underweight (<18.5)
Normal (18.5-24.99)
Overweight (25-29.99)
Obesity (≥30)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต�่ำกว่าประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
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34.4 (8.1)
18, 54
60 (13.86)
156 (36.03)
171 (39.49)
46 (10.62)
22.9 (3.6)
15.11, 36.05
41 (9.47)
288 (66.51)
85 (19.63)
19 (4.39)
220 (50.81)
98 (22.63)
83 (19.17)
32 (7.39)
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ตารางที่ 2 ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างในรอบ 7 วัน และ 12 เดือน และอาการปวดหลังส่วนล่างทีท่ ำ� ให้ตอ้ งหยุดงาน
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแหอวน จังหวัดขอนแก่น (n=433)
อาสาสมัคร
ผู้ที่มีอาการปวดหลัง
ผู้ที่ไม่มีอาการปวดหลัง

ความชุกในรอบ 12 เดือน
จ�ำนวนคน (ร้อยละ)

ความชุกในรอบ 7 วัน
ร้อยละ (จ�ำนวน)
71.8 (311)
28.2 (122)

95%CI
67.33-76.02
23.98-32.67

ร้อยละ (จ�ำนวน)
76 (329)
24 (104)

95%CI
71.67-79.93
20.07-28.33

ความชุกของอาการปวดหลังส่วน
ล่างที่ท�ำให้ต้องหยุดงาน
จ�ำนวนคน (ร้อยละ)
ร้อยละ (จ�ำนวน)
95%CI
26.3 (114)
22.24-30.74
73.7 (319)
69.26-77.76

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางการท�ำงานกับอาการปวดหลังของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแหอวน จังหวัดขอนแก่น
ท่าทางการท�ำงาน
การยืนและเดิน
การท�ำงานในท่าก้มๆ เงยๆ
การท�ำงานในท่าที่ต้องใช้สมาธิสูง
การเอื้อมมือ
การท�ำงานในท่าบิดหมุนล�ำตัว
การยกสิ่งของ
การผลักและการดึง
* significant (p-value <0.05)
** กลุ่มที่ไม่ปวดหลังเป็นกลุ่มอ้างอิง

ความชุก (ร้อยละ)
ปวดหลัง
ไม่ปวดหลัง
302 (73.84)
107 (26.16)
245 (79.29)
64 (20.71)
210 (78.95)
56 (21.05)
215 (78.18)
60 (21.82)
233 (77.15)
69 (22.85)
254 (75.60)
82 (24.40)
219 (75.26)
72 (24.74)

7 วัน
OR**

95% CI

p-value

4.70
3.36
2.45
2.31
2.29
2.17
1.65

1.86 – 12.52
2.09 – 5.38
1.56 - 3.85
1.47 - 3.63
1.43 - 3.64
1.31 – 3.58
1.42 – 2.61

<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
0.001*
0.023*

ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมแหอวน จังหวัดขอนแก่น
จากการศึกษาพบว่า มีอาสาสมัครที่มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในรอบ 7 วันทีผ่ า่ นมา จ�ำนวน 311 ราย (ร้อยละ 71.8;
95%CI: 95%CI: 67.33-76.02) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
จ�ำนวน 329 ราย (ร้อยละ 76; 95%CI: 71.67-79.93) และ
มีผู้ที่ต้องหยุดงานเนื่องจากอาการปวดหลังส่วนล่าง จ�ำนวน
114 ราย (ร้อยละ 26.3; 95%CI: 22.24-30.74) (ตารางที่ 2)

เป็นเวลานาน (prolonged reaching) (OR=2.31, 95%CI=
1.47-3.63, p-value < 0.001) ในท่าบิดหมุนล�ำตัวบ่อยๆ
(repetitive twisting) (OR=2.29, 95%CI= 1.43-3.64,
p-value < 0.001) การท�ำงานที่ต้องยกสิ่งของ (lifting)
(OR=2.17, 95%CI= 1.31-3.58, p-value=0.001) (ตารางที่ 3)
และการท�ำงานในท่าผลักและการดึง (pushing and pulling)
(OR= 1.65, 95%CI= 1.42-2.61, p-value=0.023)

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความชุ ก ของอาการปวดหลั ง
ส่วนล่างและปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงาน
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านท่าทางการท�ำงาน
ทีส่ มั พันธ์กบั ความชุกของอาการปวดหลังในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา
คือ การท�ำงานในท่าเดินและยืนเป็นเวลานาน (prolonged
standing and walking) (OR=4.70, 95%CI= 1.86-12.52,
p-value<0.001) การท�ำงานในท่าก้ม-เงยบ่อยๆ (repetitive
stooping) (OR=3.49, 95%CI=2.17-5.58, p-value <
0.001) การท�ำงานในท่าทีต่ อ้ งจดจ่อหรือใช้สมาธิสงู เป็นเวลา
นาน (prolonged concentration) (OR=2.45, 95%CI=
1.56-3.85, p-value < 0.001) การท�ำงานในท่าเอื้อมมือ

จากผลการศึกษาความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง
ทั้งในรอบ 7 วันและ 12 เดือน รวมถึงความชุกของอาการ
ปวดหลังส่วนล่างที่ท� ำ ให้ต้องหยุดงานในรอบ 12 เดื อ น
ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างในรอบ 7 วัน
ที่ผ่านมามีมากถึงร้อยละ 71.8 (95%CI: 67.33-76.02) และ
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมามีผู้ที่ปวดหลังส่วนล่างร้อยละ
76 (95%CI: 71.67-79.93) โดยมี ผู ้ ที่ มี อ าการปวดหลั ง
ส่วนล่างจนต้องหยุดงานร้อยละ 26.3 (95%CI: 22.24-30.74)
ซึง่ นับว่าอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาส�ำคัญทีม่ โี อกาส
พบได้สูงมากในกลุ่มแรงงานสิ่งทอประเภทแหอวน จาก
ผลการศึกษา ครัง้ นีพ้ บว่าความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง

ศรีนครินทร์เวชสาร 2554; 26(4)

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
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The Prevalence and Associated Factors of Working Posture

ในการศึกษานีส้ อดคล้องกับความชุกทีพ่ บในกลุม่ อุตสาหกรรม
สิ่งทอประเภทอื่นได้แก่ โรงงานเย็บรองเท้า15 โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า17 และโรงงานทอผ้า25 ซึ่งพบว่า มีความชุกของอาการ
ปวดหลังส่วนล่างอยู่ในช่วงร้อยละ 30-81 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากการท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอมีลกั ษณะท่าทาง
ในการท�ำงานคล้ายคลึงกัน เช่น การท�ำงานในท่าก้มๆ เงยๆ
และการท�ำงานในท่าบิดหมุนล�ำตัว13, 15 และการท�ำงาน
ในท่ายืนและเดินติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นต้น ส�ำหรับการ
ศึกษาความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มอาชีพ
อื่นในประเทศไทยนั้นพบว่า มีการศึกษาความชุกของอาการ
ปวดหลังส่วนล่าง เป็นจ�ำนวนค่อนข้างน้อย จากการศึกษา
ของ สันทณี เครือขอน ในปี ค.ศ. 201033 ศึกษาในบุคลากร
มหาวิทยาลัยจ�ำนวน 803 ราย พบว่า มีผู้ที่มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในรอบ 6 เดือน ร้อยละ 22.3 และจากการศึกษา
ของ ประวิตร เจนวรรธนะกุล ในปี ค.ศ. 200912 ได้ศึกษาใน
พนักงานออฟฟิศจ�ำนวน 1,185 ราย พบว่ามีผทู้ มี่ อี าการปวด
หลังส่วนล่างในรอบ 12 เดือน ร้อยละ 34 ซึง่ พบว่าน้อยกว่าใน
กลุม่ ผูท้ ที่ ำ� งานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอืน่ 26, 34 รวมทัง้
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีลักษณะ
การท�ำงานที่แตกต่างกับผู้ที่ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยจะพบว่ า อาสาสมัครจากทั้งสองการศึกษาส่วนใหญ่
มีการท�ำงานในท่านั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน นอกจากนั้น
ยังอาจพบความชุกของอาการปวดหลังแตกต่างกันได้เนือ่ งจาก
ค�ำจ�ำกัดความของอาการปวดหลังในแต่ละการศึกษาซึ่งได้
ก�ำหนดแตกต่างกัน
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาในกลุม่ สิง่ ทอ
ประเภทอื่นที่ผ่านมา จากการศึกษาของ อนงค์ หาญสกุล13
และการศึกษาของ สุมิตรา รักสัตย์15 ได้ศึกษาในคนงาน
โรงงานทอผ้าไหมพรมพบว่าการท�ำงานในท่ายืนและเดิน
มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง ทั้งนี้การท�ำงาน
ในลักษณะท่าทางดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง
ได้เนื่องจาก ในการท�ำงานในท่ายืนและเดินนั้นล�ำตัวต้องอยู่
ในท่าตั้งตรง เมื่อมีการเปลี่ยนต�ำแหน่งของแขน ล�ำตัว หรือ
ศีรษะ จะท�ำให้กล้ามเนื้อหลังต้องท�ำงานมากขึ้นเพื่อรักษา
สมดุล19 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ สันทณี เครือขอน
ในปี ค.ศ. 201033 พบว่าการท�ำงานในท่ายืนเดินเป็นปัจจัย
ป้องกันของอาการปวดหลังส่วนล่าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
การศึกษาดังกล่าวมีจ�ำนวนอาสาสมัครในกลุ่มที่ท�ำงานใน
ท่ายืนเดินจ�ำนวนน้อย ท�ำให้พบว่าการท�ำงานในท่ายืนเดิน
มีความสัมพันธ์กบั อาการปวดหลังส่วนล่างอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ

นอกจากนี้ ในการศึ ก ษานี้ ยั ง พบว่ า ท่ า ทางในการ
ท�ำงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการ
ปวดหลังส่วนล่างที่พบว่าสัมพันธ์กับอาการปวดหลัง คือ
การท�ำงานในท่าเอื้อมมือเป็นเวลานาน การผลักและดัน
และการท� ำ งานในท่ า ที่ ต ้ อ งจดจ่ อ หรื อ ใช้ ส มาธิ สู ง เป็ น
เวลานาน ซึ่งท่าทางในการท�ำงานเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิด
อาการปวดหลังได้เนื่องจาก การท�ำงานในท่าผลักหรือดัน
หรือการเอื้อมมือเป็นการท�ำงานที่ต้องใช้มือรับน�้ำหนักมาก
ซึ่งจะท�ำให้เกิดแรงเฉือนต่อล�ำสันหลัง สามารถท�ำให้เกิด
การอั ก เสบหรื อ กระตุ ้ น ปั ญ หาในโครงสร้ า งสั น หลั ง ได้ 28
ส่วนการท�ำงานในท่าท่าทางทีต่ อ้ งใช้สมาธิสงู แม้วา่ จะไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กบั อาการปวดหลังส่วนล่างโดยตรง แต่มคี วาม
สัมพันธ์กับอาการปวดคอ24 ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบ
ว่า อาการปวดคอนั้นมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วน
ล่าง โดยพบว่าผูท้ มี่ อี าการปวดคอมักจะมีอาการปวดหลังร่วม
ด้วย35 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเรื่องผลของการท�ำงานใน
ท่าทีต่ อ้ งจดจ่อหรือใช้สมาธิสงู ต่ออาการปวดหลังนีค้ วรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนการท�ำงานในท่าบิดหมุนล�ำตัวบ่อยๆ การท�ำงานใน
ท่าก้ม-เงยบ่อยๆ เป็นปัจจัยทีพ่ บว่าเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิด
อาการปวดหลังส่วนล่างซึง่ พบทัง้ ในการศึกษาในผูท้ ปี่ ระกอบ
อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพอืน่ 18, 21, 26
อย่างไรก็ตามในการท�ำงานในลักษณะท่าทางต่างๆ นั้น ก่อ
ให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างต่างๆ ได้โดยอธิบายได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างน�ำ้ หนักและความทนทาน ซึง่ ได้อธิบาย
ไว้ว่าแรงในล�ำสันหลังสามารถเกิดได้จากแรงสองลักษณะ
คือ แรงภายนอก และแรงภายใน โดยมีผลต่อล�ำสันหลังใน
หลายรูปแบบเช่น แรงเฉือน แรงกด และแรงหมุน ซึ่งเมื่อเกิด
แรงที่มากเกินไปจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างของ
ล�ำสันหลัง อย่างไรก็ตามการเกิดการบาดเจ็บของล�ำสันหลัง
ไม่ได้เกิดจากเฉพาะน�้ำหนักที่เกิดต่อล�ำสันหลังเท่านั้น แต่
ยังสามารถเกิดได้จากระดับของการท�ำซ�ำ้ ๆ ช่วงเวลาระหว่าง
วัน หรือท่าทางในขณะทีท่ �ำงานลักษณะนัน้ ๆ ก็ได้36 นอกจาก
ปัจจัยในด้านการท�ำงานที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของหลัง
แล้ว ยังควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลเช่น
การสูบบุหรี่ การออกก�ำลังกาย หรือค่าดัชนีมวลกาย รวมถึง
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาด้วย18-20
จากผลของการศึ ก ษานี้ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ผลการศึ ก ษาที่
ผ่านมา22-24 ว่า ลักษณะท่าทางในการท�ำงานเป็นปัจจัยที่
สามารถส่งผลต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง ซึง่ ลักษณะท่าทาง
ในการท�ำงานทีค่ วรหลีกเลีย่ งคือ การท�ำงานในท่ายืนและเดิน
เป็นเวลานาน การท�ำงานในท่าก้ม-เงยบ่อยๆ การยกสิ่งของ
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และการผลักและดัน ซึ่งข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ควรมี
การน�ำไปปรับใช้ในโรงงานให้คนงานมีท่าทางในการท�ำงาน
ให้ เ หมาะสมมากขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท�ำ งานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การศึกษาในครัง้ นีอ้ าจมีขอ้ จ�ำกัดเนือ่ งจาก ในการศึกษานี้
เลื อ กอาสาสมั ค รโดยใช้ ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย ซึ่ ง อาจจะเกิ ด
ความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าหากลักษณะท่าทางการท� ำงาน
ของแต่ละแผนกมีความแตกต่างกันมาก แต่จากการสังเกต
พบว่าโดยส่วนใหญ่มีลักษณะท่าทางการท�ำงานคล้ายกัน
และเนื่องจากมีบัญชีรายชื่อคนงานทั้งหมด ผู้วิจัยจึงได้คละ
รายชื่อของคนงานแต่ละแผนกซึ่งจะท�ำให้สมาชิกทุกหน่วย
มีโอกาสเลือกเท่าๆ กัน และเลือกใช้การสุ่มอย่างง่ายซึ่งเป็น
วิธีที่สะดวก ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้การศึกษานี้อาจจะยังไม่
ครอบคลุมถึงอาสาสมัครส่วนใหญ่ในโรงงานเนือ่ งจากมีขนาด
ตัวอย่าง 433 ราย จากคนงานในโรงงานทั้งหมด 975 ราย
(ร้อยละ 44.41) และในการศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาถึงความชุก
และปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานทีส่ มั พันธ์กบั อาการปวดหลัง
ส่วนล่างในรอบ 7 วันเท่านัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษา
ถึงปัจจัยด้านท่าทางการท�ำงานที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่ ว นล่ า งในรอบ 12 เดื อ น และความสั ม พั น ธ์ กั บ อาการ
ปวดหลังจนท�ำให้ต้องหยุดงาน เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข
ต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีส่ นับสนุนทุน
และขอขอบคุณผู้บริหาร และอาสาสมัครทุกท่านในโรงงาน
แหอวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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