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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความชุกของ
อาการปวดคอ ปวดไหล่และเพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั
อาการปวดคอ ปวดไหล่ซึ่งได้แก่ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
ทำงานและปัจจัยส่วนบุคคล วิธีการดำเนินการวิจัย
ใช้ ร ู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา ณ จุ ด เวลาใด
เวลาหนึ่ง ศึกษาในกลุ่มคนงานตัดเย็บ โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 398 คน
อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20-39 ปี เป็นเพศชาย 69 คนและ
เพศหญิ ง 329 คน เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามที ่
ตอบด้วยตนเอง ประยุกต์จาก Standardized Nordic
Questionnaire ผลการศึกษา พบว่าความชุกของอาการ
ปวดคอ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 23.6,
ปวดในช่วงก่อน 7 วันแต่ไม่เกิน 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ
20.9 และ ปวดจนทำงานไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ
ความชุ ก ของอาการปวดไหล่ ในช่ ว ง 7 วั น ที ่ ผ ่ า นมา
คิดเป็นร้อยละ 27.4, ปวดในช่วงก่อน 7 วันแต่ไม่เกิน 12
เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.1 และ ปวดจนทำงานไม่ได้
คิดเป็นร้อยละ 19.3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการปวดคอ
ปวดไหล่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05 )

ได้แก่ ประวัติเคยมีอาการปวดทางระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูก และการทำงานที่ต้องออกแรงมากกว่าปกติ
สรุปการศึกษาครั้งนี้ พบความชุกของอาการปวดคอ
ปวดไหล่ เป็นจำนวนไม่นอ้ ย ซึง่ อาจทำให้สง่ ผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต การลางาน และภาระค่าใช้จ่ายในการ
รั ก ษา ดั ง นั ้ น ควรให้ ค วามสำคั ญ ในการรณรงค์ เ พื ่ อ
ป้องกันอาการปวดดังกล่าวจากปัจจัยทีพ่ บ ให้แก่ คนงาน
ตัดเย็บ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการและ
ศูนย์สุขภาพชุมชน
คำสำคัญ : ปวดคอ ปวดไหล่ อาชีพตัดเย็บ ปัจจัยที่
สัมพันธ์จากการทำงาน
Abstract
Objectives To determine the prevalence of neck
and shoulder pain and to study the factors of neck
and shoulder pain in term of work related and individual factors in sewing factory employees. Methods
The cross-sectional descriptive study was carried
out from a sewing factory in Banphai district Khon Kean
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ปีท่ี 32 ฉบับที่ 3 2553
province. Three hundred and ninety eight employees
(69 males, and 329 females) of a clothes sewing
factory average aged 20-39 years participated in
the study. The data collected by self-administered
questionnaire, a modified Standardized Nordic
Questionnaire. Results The study found prevalence
of neck pain during the 7 days, neck pain during the
past 12 months, and neck pain with sickness absence
were 23.6%, 20.9% and 13.6% respectively. In
addition, we also found the prevalence of shoulder
pain during the 7 days, during the past 12 months,
and shoulder pain with sickness absence were
27.4%, 25.1% and 19.3% respectively. Factors which
were significant related to neck and shoulder pain
(p-value < 0.05 ) included : past history of
musculoskeletal pain and work with over force.
Conclusion We conclude that the prevalence of neck
pain and shoulder pain are relatively high in sewing
factory workers and that greatly affects the quality of
life, sickness absence and costly health. Sewing factory
workers who had musculoskeletal pain and work
with over force are factors associated with the neck
and shoulder pain. It is suggested that program for
prevention of neck and shoulder pain should be
implemented the workers with the support from the
employer and community health centers.
Key words: neck pain, shoulder pain, sewing
occupation, work- related
บทนำ
อาการปวดทางระบบกระดู ก และกล้ า มเนื ้ อ
(musculoskeletal pain) เป็นปัญหาสำคัญที่พบมากใน
ประชากรทั ่ ว ไป จากการสำรวจพบอาการปวดหลั ง
ส่วนล่างมากที่สุด ส่วนอาการปวดคอ ปวดไหล่ พบมาก
เป็ น อั น ดั บ ที ่ ส าม 1 ซึ ่ ง เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที ่ พ บได้ ใ น
ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะในวัยทำงาน2 อาการปวดคอ

ความชุกและปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั อาการปวดคอ ปวดไหล่
ในกลุม่ อาชีพตัดเย็บ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 163

ปวดไหล่ก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน และยังมี
ความจำเป็นอย่างมาก ที่ต้องได้รับ การดูแลทางด้าน
สุขภาพ2 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย และ
จิตใจ และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่
และภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล3
จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่า ความชุก
ของอาการปวดคอ ปวดไหล่ ภายใน 1 ปี ในประเทศ
แถบสแกนดิ เ นเวี ย มากกว่ า ประเทศแถบยุ โ รปและ
เอเชีย4 การศึกษาความชุกของอาการปวดคอ ปวดไหล่
ในประชากรอังกฤษ พบอาการปวดภายใน 12 เดือนที่
ผ่านมาร้อยละ 11 และอาการปวดภายใน 7 วันทีผ่ า่ นมา
สูงถึงร้อยละ 205 ในเอเชีย ประเทศฮ่องกง พบการศึกษา
อาการปวดคอในพนักงานมหาวิทยาลัย พบความชุก
ร้ อ ยละ 46.26 ในประเทศไทย สุ ม ิ ต ราและคณะพบ
ความชุกของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ร้อยละ 79.3
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเย็บรองเท้า ตำบล
พระลับ จังหวัดขอนแก่น7 วิโรจน์ และคณะศึกษาความ
ชุกของอาการปวดคอ/ไหล่ ใ นบุ ค ลากรโรงพยาบาล
พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พบความชุก 1 เดือนที่
ผ่ า นมาร้ อ ยละ 66 แผนกที ่ พ บมี อ าการมากที ่ ส ุ ด คื อ
แผนกทั น ตกรรม เวชกรรมฟื ้ น ฟู และแผนกวิ ช าการ
นอกจากนี ้ ย ั ง มี ก ารศึ ก ษาในหลากหลายอาชี พ เช่ น
นักกายภาพบำบัด8 และพยาบาล9 นอกจากนีใ้ นประเทศ
ไทยยั ง มี ก ารศึ ก ษา อาการปวดระบบโครงร่ า งและ
กล้ า มเนื ้ อ ในกลุ ่ ม แรงงานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ย้ายถิ่นชั่วคราว ที่ทำงานในจังหวัดชลบุรี พบความชุก
ของอาการปวดคอและไหล่เป็นอันดับที่สาม รองจาก
อาการปวดหลังและเข่า1 และการศึกษาความชุกของ
โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ป่วยที่มารับ
บริการการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด สถานบริการ
สุ ข ภาพคณะเทคนิ ค การแพทย์ แ ละกายภาพบำบั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า อาการปวดคอพบมากทีส่ ดุ
ในผู้มารับบริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาเหตุจาก
ลักษณะงานด้านวิชาการและเอกสาร10 อาการปวดคอ
ปวดไหล่ เป็ น ปั ญ หาหลั ก ที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ การทำงาน 11
โดยเฉพาะการทำงานในท่ า นั ่ ง 12 หรื อ การทำงาน
ที่มีรูปแบบที่ทำซ้ำๆในท่านั่งโก่งหลัง ก้มศีรษะเหนือ
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เครื่องจักร และการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ จดจ้องเป็น
เวลานาน ตัวอย่างเช่น อาชีพตัดเย็บ13 อาการปวดคอ
ปวดไหล่พบได้ในหลากหลายอาชีพ5 และที่พบได้มาก
ที่สุดในคนทำงานที่มีรูปแบบการทำงานที่ทำซ้ำๆ14,15
รวมทั ้ ง ลั ก ษณะการทำงานบางอย่ า งที ่ พ บได้ ห ลาย
ประเทศ จากการศึ ก ษาในประเทศอิ ห ร่ า น 16 พบว่ า
อุบตั กิ ารณ์การเกิดอาการปวดคอ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 0.1
ในแรงงานอุตสาหกรรม พบความชุกของอาการปวดคอ
ปวดไหล่อย่างกว้างขวางในกลุม่ อาชีพการใช้คอมพิวเตอร์
พบความชุกของอาการปวดคอ ปวดไหล่ ร้อยละ 46.4
และ 11.9 ในผู้ใช้คอมพิวเตอร์ชาวออสเตรเลีย17 และใน
กลุ่มวัยรุ่นชาวดัตช์18
สาเหตุของอาการปวดคอ ปวดไหล่ เกิดจากหลาย
สาเหตุ แต่ที่พบได้บ่อยเกิดจากสาเหตุทางกลไกของคอ
ไหล่ (mechanical neck and shoulder pain) ซึง่ เกิดได้
จากการเสื่อมและการเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว19 ดังนั้นในแต่ละอาชีพที่มีความแตกต่างทาง
การยศาสตร์(ergonomic) ซึ่งอาจทำให้เป็นสาเหตุของ
อาการปวดคอ ปวดไหล่ได้
อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนพบว่า มีคนงานในกลุม่ อาชีพนี้
ร้อยละ 28 ที่มาพบแพทย์ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ด้วย
อาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อาการปวดคอ ปวดไหล่ มีการศึกษาในอดีตที่
สนใจศึกษาหา ความชุก หรือ อุบตั กิ ารณ์ ของอาการปวด
คอและไหล่ ในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทย ยังไม่มกี าร
ศึกษาถึงความชุกของการเกิดอาการปวดคอและไหล่
ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นอาชีพที่มีลักษณะ
การทำงานทีอ่ าจจะส่งผลต่ออาการปวดคอ ปวดไหล่เป็น
อย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ความชุกและ
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั อาการปวดคอ ปวดไหล่ ในกลุม่ อาชีพ
นี้ โดยศึกษาสำรวจจากอาการปวด 7 วันทีผ่ า่ นมา ปวด
ก่อน 7 วันแต่ไม่เกิน12 เดือน และ การหยุดงานจาก
อาการปวด ภายใน 12 เดือน โดยคาดหวังว่า การวิจยั
ครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ และศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชน ในการรณรงค์ เรื่องการป้องกันสาเหตุของอาการ
ปวดคอ ปวดไหล่ รวมทั้งเพื่อให้กลุ่มอาชีพตัดเย็บเอง
ได้มคี วามรูใ้ นการดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนัน้ วัตถุประสงค์

วารสารกายภาพบำบัด
ของการวิ จ ั ย นี ้ จ ึ ง เพื ่ อ หาความชุ ก ของอาการปวดคอ
ปวดไหล่ ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับอาการปวดคอ ปวดไหล่
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุด
เวลาใด เวลาหนึ่ง (cross-sectional study) โดยที่กลุ่ม
ตั ว อย่ า งคื อ อาสาสมั ค รที ่ เ ป็ น พนั ก งานของโรงงาน
ตัดเย็บเสือ้ ผ้า แผนกเย็บจักรไฟฟ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
จำนวน 398 คน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสำรวจที่
ดำเนิ น การในระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม 2552 โดยใช้
แบบสอบถามที่อาสาสมัครตอบด้วยตนเอง ซึ่งประยุกต์
จาก Standardized Nordic Questionnaire ฉบั บ
ภาษาไทย1 ที่มีการทดสอบ reliability เท่ากับ 0.66-1
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
น้ำหนัก และส่วนสูง ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับอาการปวด
คอ ปวดไหล่ และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละและใช้สถิติ Chi-square ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ∝
= 0.05 นำเสนอค่า Odds ratio และช่วงเชือ่ มัน่ ที่ 95%
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS version 17.0 ในการ
ประมวลผล
ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไป
ตารางที ่ 1 แสดงจำนวนและร้ อ ยละของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง ซึง่ เป็นพนักงานตัดเย็บ จำนวน 398 คน ประกอบ
ด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส และดัชนีมวลกาย (BMI)
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย 69 คน (ร้อยละ 17.3)
เพศหญิง 329 คน (ร้อยละ 82.7) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
พบว่ามีอายุอยู่ในช่วง 20 - 39 ปี (ร้อยละ 75.9) และ
มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 80.9) น้ำหนักเฉลี่ย 57.4
อยูใ่ นช่วง 30 -90 กิโลกรัม ความสูงเฉลีย่ 157.9 อยูใ่ นช่วง
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ตารางที่ 1

ความชุกและปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั อาการปวดคอ ปวดไหล่
ในกลุม่ อาชีพตัดเย็บ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 165

ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และ ดัชนีมวลกาย (BMI) โดย
รายงานเป็น จำนวนและร้อยละ (N=398)

°o ¤¼¨
Á¡«
®·
µ¥
°µ¥» (e)
< 20
20-39
40-59
µ£µ¡¤¦
Ã
¤¦
®¤oµ¥/®¥nµ¦oµ
ÊÎµ®´ (·Ã¨¦´¤) nµÁ¨¸É¥(nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ)
¤´¥µ(nµÉÎµ», nµ¼»)
nª¼(Á·Á¤¦) nµÁ¨¸É¥(nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ)
¤´¥µ(nµÉÎµ», nµ¼»)
´¸¤ª¨µ¥ (BMI) (·Ã¨¦´¤n°µ¦µÁ¤¦)
ÊÎµ®´ÉÎµªnµ¤µ¦µ (BMI < 18.50kg/m2)
ÊÎµ®´´ª· (BMI 18.50 – 22.99 kg/m2)
ÊÎµ®´Á·ªnµ¤µ¦µ (BMI 23.00-24.99 kg/m2)
°oª ¦³´ 1 (BMI 25.00 – 29.99 kg/m2)
°oª ¦³´ 2 (BMI 30.00 – 39.99 kg/m2)
°oª ¦³´ 3 (BMI  40 kg/m2)

130 -180 เซนติเมตร และพบว่ามีคา่ ดัชนีมวลกายอยูใ่ น
เกณฑ์นำ้ หนักเกินกว่ามาตรฐาน จำนวน 73 คน (ร้อยละ
18.3) และอยูใ่ นเกณฑ์อว้ น จำนวน 23 คน (ร้อยละ 5.8)
ข้อมูลความชุกของอาการปวดคอ ปวดไหล่
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความชุกของอาการปวดคอ
ปวดไหล่ จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 398 คน พบว่ า
ความชุกของอาการปวดคอ ในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา 94 คน
(ร้อยละ 23.6) ปวดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 83 คน
(ร้อยละ 20.9) และปวดในช่วงก่อน 7 วันแต่ไม่เกิน 12
เดือน และปวด 12 เดือนทีผ่ า่ นมาจนทำงานไม่ได้ 54 คน

Îµª

¦o°¥¨³

329
69

82.7
17.3

2
302
94

0.5
75.9
23.6

45
322
31
57.4 (10.8)
57(30 – 98)
157.9 (7.69)
158(120 – 180)

11.3
80.9
7.8

30
196
78
72
22
-

7.5
49.0
19.3
17.8
5.5
-

(ร้ อ ยละ 13.6) ส่ ว นความชุ ก ของอาการปวดไหล่
ปวดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบ 109 คน (ร้อยละ 27.4)
ปวดในช่วงก่อน 7 วันแต่ไม่เกิน 12 เดือน 100 ( ร้อยละ
25.1) และปวดในช่วง12 เดือน ทีผ่ า่ นมาจนทำงานไม่ได้
จำนวน 77 คน (ร้อยละ 19.3)
ข้อมูลลักษณะงาน
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการทำงาน พบว่าระยะ
เวลาที่อาสาสมัครทำงาน 1 เดือน - 2 ปี มีจำนวน 211
คน (ร้อยละ 53.0) ระยะเวลา 3 - 5 ปี จำนวน 81คน
(ร้อยละ 20.3) และมากกว่า 5 ปี จำนวน 106 คน (ร้อยละ
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ตารางที่ 2

ข้อมูลความชุกของอาการปวดคอ ปวดไหล่ โดยรายงานเป็นจำนวนและร้อยละ (N = 398)
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ªÄnªn° 7 ª´Ân
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(Îµª)(¦o°¥¨³)

ª Änª 12 Áº°¸Énµ
¤µÎµµÅ¤nÅo
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304 (76.4)
94 (23.6)

315 (79.1)
83 (20.9)

344 (86.4)
54 (13.6)

289 (72.6)
36 (9.0)
20 (5.0)
53 (13.3)

298 (74.9)
36 (9.0)
17 (4.3)
47 (11.8)

321 (80.7)
77 (19.3)
-

ªÄnª 7ª´¸Énµ¤µ
(Îµª)(¦o°¥¨³)

26.6) จำนวนวั น ที ่ ท ำงานต่ อ สั ป ดาห์ พบว่ า ทำงาน
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 6 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 381 คน
(ร้อยละ 95.7) และมากกว่า 6 วัน จำนวน 17 คน (ร้อยละ
4.3) ทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชัว่ โมง จำนวน 390
คน(ร้อยละ 98.0) และ การทำงานมากกว่า 8 ชัว่ โมง/วัน
จำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.0) และจำนวนชัว่ โมงทีน่ ง่ั ทำงาน
พบว่า น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง/วัน จำนวน 79 คน (ร้อยละ
19.8) จำนวน 2 - 4 ชัว่ โมง/วัน 273 คน (ร้อยละ 68.6)
จำนวน 5 - 6 ชัว่ โมง/วัน 15 คน (ร้อยละ 3.8) และ มากกว่า
6 ชัว่ โมง/วัน 31 คน (ร้อยละ 7.8)
ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลต่ออาการ
ปวดคอ ปวดไหล่
ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับปวดคอ ปวดไหล่
พบว่า เพศ อายุ สัมพันธ์กับอาการปวดไหล่ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยพบว่าอายุมาก
ขึ ้ น มี แ นวโน้ ม ปวดไหล่ ไ ด้ ม ากกว่ า คนที ่ อ ายุ น ้ อ ย
เพศหญิงมีแนวโน้มปวดไหล่มากกว่าเพศชาย และพบว่า
สถานภาพสมรสและดัชนีมวลกายไม่สมั พันธ์กบั อาการปวดคอ
ปวดไหล่ ดังตารางที่ 4
ข้อมูลความสัมพันธ์ของลักษณะงานต่ออาการปวดคอ
ปวดไหล่
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยมีอาการ
ปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมาก่อนสัมพันธ์กับ

อาการปวดไหล่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value =
0.022) โดยพนักงานตัดเย็บที่เคยมีอาการปวดทางระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อมีโอกาสที่จะมีอาการปวดไหล่เป็น
1.92 เท่า (95% CI เท่ากับ1.04-3.52) และการทำงานที่
ออกแรงมากกว่าปกติ สัมพันธ์กับอาการปวดคอและ
ปวดไหล่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value= 0.016
และ 0.000 ตามลำดับ)โดยพนักงานตัดเย็บที่มีรูปแบบ
การทำงานที่ต้องออกแรงแขนและไหล่มากกว่าปกติมี
โอกาสที่จะมีอาการปวดคอ และปวดไหล่เป็น 1.76และ
2.84 เท่า (95% CI เท่ากับ1.07-2.86 และ 1.75-4.61 )
ดังตารางที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษาพบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอาชี พ ตั ด เย็ บ ของ
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุส่วนใหญ่
อยูใ่ นช่วง 20 - 39 ปี มีสถานภาพสมรส และพบว่ามี
ดั ช นี ม วลกายอยู ่ ใ นเกณฑ์ น ้ ำ หนั ก เกิ น กว่ า มาตรฐาน
และอยู่ในเกณฑ์อ้วน ซึ่งพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงทาง
ด้านสุขภาพ
ความชุกของอาการปวดคอ ปวดไหล่ พบความชุก
ในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา ในช่วงก่อน 7 วันแต่ไม่เกิน 12 เดือน
และในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นปวดจนทำงานไม่ได้ ใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ

* p-value < 0.05
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ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั อาการปวดคอ ปวดไหล่
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ตารางที่ 4

ข้อมูลลักษณะงานของกลุม่ ตัวอย่างได้แก่ ระยะเวลาทีท่ ำงาน จำนวนวันทีท่ ำงานต่อสัปดาห์ จำนวนชัว่ โมง
โดยรายงานเป็นจำนวนและร้อยละ (N=398)

°o ¤¼¨
¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµµ
1 Áº° – 2 e
3 – 5 e
¤µªnµ 5 e
Îµªª´¸ÉÎµµn°´µ®r
o°¥ªnµ®¦º°Ánµ´ 6 ª´/´µ®r
¤µªnµ 6 ª´/´µ®r
Îµª´ÉªÃ¤Îµµn°ª´
o°¥ªnµ®¦º°Ánµ´ 8 ´ÉªÃ¤/ª´
¤µªnµ 8 ´ÉªÃ¤/ª´
Îµª´ÉªÃ¤¸É´ÉÎµµ
o°¥ªnµ 2 ´ÉªÃ¤/ª´
2 - 4 ´ÉªÃ¤/ª´
5 – 6 ´ÉªÃ¤/ª´
¤µªnµ 6 ´ÉªÃ¤/ª´

ความชุกของอาการปวดไหล่พบมากกว่าความชุกของ
อาการปวดคอ อาจเป็นเพราะว่าลักษณะงานตัดเย็บที่
ต้องเกร็งหัวไหล่และการทำท่าที่อยู่ในลักษณะเดิม หรือ
การทำงานซ้ำๆกัน อาจส่งผลทำให้ปวดไหล่ได้มากกว่า12
จากการศึ ก ษาที ่ ผ ่ า นมาความชุ ก ของอาการปวดคอ
ปวดไหล่ในกลุม่ อาชีพตัดเย็บอำเภอบ้านไผ่พบมากกว่าใน
คนงานอุตสาหกรรมประเทศเดนมาร์ก13 ทั้งนี้เนื่องจาก
รูปแบบการศึกษาที่ต่างจากประเทศเดนมาร์ก ที่มีทั้ง
การตอบแบบสอบถามและการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
และพบความชุกของอาการปวดในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย 14 อาจเป็ น เพราะว่ า มี จ ำนวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
เพศหญิงมากกว่าเพศชายและสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Won และคณะ20 พบว่า เพศหญิงมีแรงกระทำต่อ
กล้ามเนื้อข้อศอกและข้อไหล่ที่มากกว่าเพศชาย สัมพันธ์
กับอาชีพตัดเย็บทีพ่ บว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงและ
ลักษณะการทำงานที่ต้องออกแรงบริเวณข้อศอก ข้อไหล่
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดได้มากกว่าเพศชาย
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4.3

390
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2.0
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213
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19.8
68.6
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ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลต่ อ อาการ
ปวดคอ ปวดไหล่ พบว่า อายุ สัมพันธ์กบั อาการปวดไหล่
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cook17 ในการศึกษานี้
ไม่พบความสัมพันธ์ของ ดัชนีมวลกายต่ออาการปวดคอ
ปวดไหล่ ผลการศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งจากการศึ ก ษา
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดคอ/บ่า/ไหล่
ในบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 20
แต่แตกต่างจากบางการศึกษาในต่างประเทศที่ผ่านมา21
เนื่องจากการกำหนดประเภทของดัชนีมวลกายที่ต่างกัน
คือบางการศึกษากำหนดค่าปกตินอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 18 24.9 kg/m2 แต่บางการศึกษากำหนดค่าปกติ 18 - 23 kg/m2
ทำให้ได้คา่ ดัชนีมวลกายต่างกันส่งผลให้การวิเคราะห์ตา่ งกัน
ปั จ จั ย ที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ลั ก ษณะการทำงานในการ
ศึกษานี้ ไม่พบความสัมพันธ์ของระยะเวลาที่ทำงาน
จำนวนวันที่ทำงานต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน
ต่อวัน และจำนวนชั่วโมงที่นั่งทำงานต่อวัน ต่ออาการ
ปวดคอ ปวดไหล่ เนือ่ งจากว่าลักษณะการทำงานมีความ
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ใกล้เคียงกันคือส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในช่วงเวลาไม่นาน
ตัง้ แต่ 1 เดือน จนถึง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.0 จำนวนวัน
ทีท่ ำงานต่อสัปดาห์สว่ นใหญ่ ทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ
6 วันต่อสัปดาห์ ทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง
และการนั่งทำงานส่วนใหญ่นั่งวันละ 2-4ชั่วโมง แต่การ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าการนัง่ ทำงานต้องนัง่ มากกว่าร้อยละ
95 ของเวลาการทำงานความสัมพันธ์ต่ออาการปวดทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ พบกลุ่มคนงานตัดเย็บเคยมี
อาการปวดทางระบบกล้ า มเนื ้ อ และกระดู ก มาก่ อ น
เนือ่ งจากการได้รบั การบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้
ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บต่อกระดูก
และกล้ามเนื้อโดยตรง อาจส่งผลทำให้นำไปสู่อาการ
ปวดที่เรื้อรังได้22 และการทำงานที่ออกแรงมากกว่าปกติ
สัมพันธ์กับอาการปวดคอ ปวดไหล่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่ออาการปวดคอปวดไหล่ในอาชีพ
พยาบาล14และอาชีพนักกายภาพบำบัด21 ที่มีการทำงาน
ต้ อ งออกแรงดึ ง ดั น หรื อ ผลั ก สิ ่ ง ของหรื อ ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ต ้ อ ง
ออกแรงมากกว่าปกติสัมพันธ์กับอาการปวดคอปวดไหล่
ถึงแม้ว่าลักษณะงานอาชีพยาบาลไม่เหมือนกันกับการ
เย็บจักร แต่มสี ว่ นคล้ายกันการใช้แรงมือทีต่ อ้ งออกแรงดึง
ยกห่ อ ผ้ า ที ่ ต ้ อ งเย็ บ จากผลการศึ ก ษาความชุ ก ของ
อาการปวดคอ ปวดไหล่ ทีม่ อี าการปวดภายใน 12 เดือน
ที่ผ่านมาจนทำงานไม่ได้พบเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต การลางานและภาระค่าใช้จ่าย
ในการรักษายังส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาติได2้
ดั ง นั ้ น ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ความชุ ก ของอาการปวดคอ
ปวดไหล่และปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการปวดคอ
ปวดไหล่ มีความสำคัญอย่างมาก เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการทีจ่ ะนำไปใช้ในการวางแผนและออกแบบในการส่งเสริม
ป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพประชาชนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษานี ้ พ บความชุ ก ของอาการปวดคอ
ปวดไหล่ เป็ น จำนวนไม่ น ้ อ ยในกลุ ่ ม อาชี พ ตั ด เย็ บ
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ของอาการปวดคอ ปวดไหล่ ก ั บ ท่ า ทางในการทำงาน
คือเวลาที่นั่งเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการศึกษา
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ซึ่งเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional
study) ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพื่อติดตาม
ไปข้างหน้า (cohort study) เพือ่ ยืนยันถึงปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ต่ออาการปวดคอ ปวดไหล่ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ
ต่อไปเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการรณรงค์เพือ่ ป้องกันอาการปวด
ดังกล่าวในกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
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