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วิธีการศึกษา

ประเทศไทยมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก มีการผลิตเพื่อบริโภคเองภายในประเทศและมีการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ทางการเกษตรเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก
จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติที่ท�ำการส�ำรวจลักษณะ
การท�ำงานของประชากร ปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ๑๒.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๓๔) ซึ่งเป็นสัดส่วน
ที่มากที่สุดของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมดในประเทศไทย๑
อย่างไรก็ตาม อาชีพนัง่ เก็บล�ำไยนัน้ เป็นอาชีพเฉพาะ
ที่พบมากในภาคเหนือ โดยงานวิจัยนี้ได้ท�ำการศึกษาในพื้นที่
บ้านน�้ำดิบน้อย อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ซึ่งมีประชากร
จ�ำนวน ๕๓๒ คน จาก ๑๗๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๖) ประกอบ
อาชีพท�ำสวนล�ำไยเป็นหลัก๒ และคนงานส่วนมากเป็นชาวบ้าน
ในพื้นที่ ซึ่งยังขาดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยมักพบว่า
มีอาการปวดกล้ามเนือ้ หลังส่วนล่างมากทีส่ ดุ โดยอาการเริม่ แรก
มีอาการปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆ และพอทิ้งไว้เป็นระยะเวลา
ที่นานขึ้น มักจะมีอาการกลับมาเป็นซ�้ำอีก จนท�ำให้มีอาการ
ปวดที่สูงขึ้นด้วย๓ แต่ส่วนใหญ่มักจะดูแลตัวเองด้วยการหา
ซื้อยากินเอง บีบนวดเอง หรือปล่อยให้หายเอง การเฝ้าระวัง
และวางแผนดูแลรักษาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้จึง
มีความส�ำคัญ แต่ทผี่ า่ นมาไม่มกี ารศึกษาถึงปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์
กั บ อาการปวดหลังส่ว นล่างในคนงานนั่งเก็บ ล�ำไย ทั้ ง นี้ ใ น
กระบวนการนั่งเก็บล�ำไยนั้น ต้องอยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลา
นาน มีการเอื้อมหยิบ การบิดและเอี้ยวตัว การก้มหลังในขณะ
ท�ำงาน นอกจากนี้ยังใช้เก้าอี้แบบเตี้ย ๆ ไม่มีพนักพิง และมี
พื้นผิวส�ำหรับรองนั่งที่แข็ง เมื่อปล่อยอาการปวดไว้นานโดย
ไม่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางการท�ำงาน หรือไม่มีการใช้
เก้าอี้ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ อาจท�ำให้เกิดปัญหาทาง
ด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างอย่างเรื้อรังตามมาได้
ซึ่งส่งผลท�ำให้คุณภาพชีวิตลดลง
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย เสี่ ย งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
อาการปวดหลังส่วนล่างในคนงานนั่งเก็บล�ำไย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับอาการ
ปวดหลังส่วนล่างที่เกี่ยวเนื่องจากการท�ำงานในคนงานนั่งเก็บ
ล�ำไยอย่างแท้จริง เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
ควบคุมและป้องกันอันตรายจากการท�ำงานของคนงานนั่งเก็บ
ล�ำไยต่ออาการปวดหลังส่วนล่างต่อไป

รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ คนงานนั่งเก็บล�ำไย
ไม่จ�ำกัดเพศ อาศัยในบ้านน�้ำดิบน้อย อ�ำเภอป่าซาง จังหวัด
ล�ำพูน
เกณฑ์ คั ด เข้ า ได้ แ ก่ คนงานนั่ ง เก็ บ ล� ำ ไยที่ มี อ ายุ
๒๐ ปี บริ บูร ณ์ ขึ้ น ไป สมั ค รใจเข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาวิ จัยครั้งนี้
มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สือ่ สารเข้าใจ ประกอบอาชีพมาไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัย บ้านน�้ำดิบน้อย อ�ำเภอป่าซาง
จังหวัดล�ำพูน และมีประวัติทางการแพทย์ที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องกับโรคปวดหลังเรื้อรัง
หรือได้รับการผ่าตัดมาก่อน
เกณฑ์คัดออก ได้แก่ ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมวิจัย
ระหว่างด�ำเนินการเก็บข้อมูลมีภาวะเจ็บป่วยกะทันหัน และย้าย
ออกนอกพื้นที่การวิจัยในระหว่างด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการค�ำนวณ
ด้ ว ยสู ต รการค� ำ นวณสั ด ส่ ว นประชากร ๔ ก� ำ หนดความ
คลาดเคลื่อนที่ระดับ ๐.๐๕ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๙ คน
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling)
แบ่งได้เป็น ๑๐ ชั้นภูมิ ตามลักษณะหมู่บ้าน จากนั้นท�ำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการ
จับสลาก โดยเขียนรายชื่อของคนงานนั่งเก็บล�ำไยแต่ละชั้นภูมิ
ลงไป และจั บ ฉลากขึ้ น มาโดยไม่ ใ ส่ คื น จนครบจ� ำ นวน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทีละชั้นภูมิ จนครบทั้ง ๑๐ ชั้นภูมิ
เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๔ ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย
ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นที่ ๒ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นสภาพการท� ำ งาน
และทางด้านจิตวิทยาสังคม ส่วนที่ ๓ ข้อมูลปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน และส่วนที่ ๔ ข้อมูลการประเมิน
ความรุนแรงของอาการปวดหลังและอาการของการปวดหลัง
ส่วนล่าง ดัดแปลงมาจากแบบประเมินสุขภาพและความเสี่ยง
ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานด้อยโอกาส ทั้งนี้ มีการทดสอบ
ความเทีย่ งตรงด้านเนือ้ หา (content validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ก่อนน�ำไปใช้ โดยได้คา่ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั
ข้อค�ำถาม (index of congruence; IOC) เท่ากับ ๐.๖๘ และ
หาค่าความเชือ่ มัน่ (reliability) โดยได้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ ๐.๗๕
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive statistics) วิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว (univariate
analysis) ประกอบด้วย ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป เช่น อายุ
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ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ ประสบการณ์การท�ำงาน ชั่วโมงการ
ท�ำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ท่าทางการท�ำงาน และความเครียด
โดยแจกแจงเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย และข้อมูลการประเมิน
ความรุนแรงของอาการปวดหลังและอาการของการปวดหลัง
ส่วนล่าง ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทางด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เช่น เก้าอี้ไม่เหมาะสม ไม่มีพนักพิง ลักษณะพื้นผิวรองนั่งเก้าอี้
แจกแจงตามประเภทและค�ำนวณเป็นร้อยละ และใช้สถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistics) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรทีละคู่
(bivariate analysis) โดยใช้ Chi-square ก�ำหนดนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ ๐.๐๕ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านสภาพการท�ำงาน ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม
การท�ำงาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคมกับอาการปวดหลัง
ส่วนล่างของคนงานนั่งเก็บล�ำไย ในบ้านน�้ำดิบน้อย อ�ำเภอ
ป่าซาง จังหวัดล�ำพูน
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จากการศึกษากระบวนการนั่งเก็บล�ำไย ที่ต้องอยู่
ในท่าเดิมเป็นเวลานาน มีการเอื้อมหยิบ การบิดและเอี้ยวตัว
การก้มหลังในขณะท�ำงาน นอกจากนี้ยังใช้เก้าอี้แบบเตี้ย ๆ
ไม่มพี นักพิง และมีพนื้ ผิวส�ำหรับรองนัง่ ทีแ่ ข็งตลอดเวลาทีก่ ำ� ลัง
ปฏิบัติงาน ได้ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไป ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ตารางที่ ๑)
กลุ่มตัวอย่าง มีจ�ำนวน ๒๓๐ คน เป็นเพศหญิง
ร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยมีอายุเฉลี่ย ๕๐.๕ ปี อายุสูงสุด ๖๖ ปี
และต�่ำสุด ๓๗ ปี มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย เท่ากับ ๒๔.๐ ซึ่งอยู่ใน
ระดับน�ำ้ หนักเกิน ดัชนีมวลกายสูงสุด เท่ากับ ๓๓.๓ อยูใ่ นระดับ
อ้วน และต�่ำสุด เท่ากับ ๑๘.๓ อยู่ในระดับปกติ ส่วนใหญ่สมรส
ร้อยละ ๙๗.๘ และมีประสบการณ์การท�ำงานเฉลี่ย ๑๗.๗ ปี
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท�ำงาน ๑๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐.๐

ตารางที่ ๑ แสดงคุณลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคล (n = ๒๓๐)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ		
หญิง		
อายุ		
ต�่ำกว่า ๕๐ ปี		
๕๐ - ๕๙ ปี		
๖๐ ปีขึ้นไป		
χ = ๕๐.๕
S.D. = ๖.๑
ดัชนีมวลกาย		
ต�่ำกว่า ๒๓.๕ อยู่ในระดับปรกติ
๒๓.๕ - ๒๘.๔ อยู่ในระดับน�้ำหนักเกิน
ตั้งแต่ ๒๘.๕ ขึ้นไป อยู่ในระดับอ้วน
χ = ๒๔.๐
S.D. = ๓.๐
สถานภาพ		
โสด		
สมรส		
หม้าย หย่า แยก		
ประสบการณ์การท�ำงาน		
ต�่ำกว่า ๑๕ ปี		
๑๕ ปีขึ้นไป		
χ = ๑๗.๗
S.D. = ๓.๕

จ�ำนวน (n = ๒๓๐)

ร้อยละ (%)

๒๓๐

๑๐๐

๑๐๕
๑๐๖
๑๙
Maximum = ๖๖

๔๕.๗
๔๖.๑
๘.๓
Minimum= ๓๗

๑๑๕
๙๒
๒๓
Maximum = ๓๓.๓

๕๐.๐
๔๐.๐
๑๐.๐
Minimum = ๑๘.๓

๒
๒๒๕
๓

๐.๙
๙๗.๘
๑.๓

๙๒
๑๓๘
Maximum = ๓๐

๔๐.๐
๖๐.๐
Minimum = ๑๓
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ตารางที่ ๒ แสดงคุณลักษณะด้านสภาพการท�ำงาน (n = ๒๓๐)
ปัจจัยทางด้านสภาพการท�ำงาน
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
เฉลี่ย
χ = ๕๘.๐
นั่งยอง ๆ บนพื้น

ต�่ำกว่า ๕๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตั้งแต่ ๕๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขึ้นไป
S.D. = ๓.๒
ใช่
ไม่ใช่
นั่งบนม้านั่งเตี้ย ๆ
ใช่
ไม่ใช่
นั่งบนเก้าอี้
ใช่
ไม่ใช่
ก้มหลัง
ใช่
ไม่ใช่
ต้องบิดตัวเอี้ยวตัวเสมอ
ใช่
ขณะท�ำงาน
ไม่ใช่
กางแขนออกนอกล�ำตัว
ใช่
มากกว่า ๖๐ องศาขณะท�ำงาน ไม่ใช่
ลักษณะเก้าอี้ที่นั่ง
มีพนักพิง
ไม่มีพนักพิง
ลักษณะพื้นผิวที่รองนั่ง
เป็นเบาะที่มีความนุ่ม
เก้าอี้
เป็นพลาสติก/ไม้แข็ง
ด้านปัจจัยสภาพการท�ำงาน (ตารางที่ ๒) พบว่า
ร้อยละ ๗๑.๓ มีชั่วโมงการท�ำงานต�่ำกว่า ๕๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ร้อยละ ๕.๗ ของกลุ่มตัวอย่าง นั่งยอง ๆ บนพื้น และร้อยละ
๖๓.๙ นั่งบนม้านั่งเตี้ย ๆ ร้อยละ ๖๓.๙ นั่งบนเก้าอี้ ร้อยละ
๓๐.๔ ก้มหลังในการท�ำงาน ร้อยละ ๙๙.๖ ต้องมีการบิดตัว

จ�ำนวน (n = ๒๓๐)

ร้อยละ (%)

๑๖๔
๖๖
Maximum = ๖๓
๑๓
๒๑๗
๑๔๗
๘๓
๗๐
๑๖๐
๒๒๙
๑
๒๒๒
๘
๒๒๒
๘
๔๑
๑๘๙
๒๐
๒๑๐

๗๑.๓
๒๘.๗
Minimum = ๔๘
๕.๗
๙๔.๓
๖๓.๙
๓๖.๑
๓๐.๔
๖๙.๖
๙๙.๖
๐.๔
๙๖.๕
๓.๕
๙๖.๕
๓.๕
๑๗.๘
๘๒.๒
๘.๗
๙๑.๓

เอี้ยวตัวเสมอขณะท�ำงาน และร้อยละ ๙๖.๕ มีการกางแขน
ออกนอกล�ำตัวมากกว่า ๖๐ องศาขณะท�ำงาน นอกจากนี้ ยังนัง่
บนเก้าอีท้ ไี่ ม่เหมาะสม ไม่มพี นักพิง ร้อยละ ๘๒.๒ และลักษณะ
พื้นผิวที่รองนั่งเป็นพลาสติก/ไม้แข็ง ร้อยละ ๙๑.๓

ตารางที่ ๓ แสดงคุณลักษณะด้านปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม (n = ๒๓๐)
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม

จ�ำนวน (n = ๒๓๐)

ร้อยละ (%)

งานที่ท่านท�ำก่อให้เกิดความเครียดเป็นอย่างมาก		
ใช่
๕๗
๒๔.๘
ไม่ใช่
๑๗๓
๗๕.๒
ท่านรู้สึกกดดันมากขณะท�ำงาน		
ใช่
๑๗๓
๗๕.๒
ไม่ใช่
๕๗
๒๔.๘
ท่านมีความสุขและพึงพอใจในอาชีพนั่งเก็บล�ำไย		
ใช่
๑๗๔
๗๕.๗
ไม่ใช่
๕๖
๒๔.๓
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๒๔.๘ รู้สึกกดดันมากขณะท�ำงาน ร้อยละ ๗๕.๒ และไม่มี
ความสุขและพึงพอใจในอาชีพนั่งเก็บล�ำไย ร้อยละ ๒๔.๓

ตารางที่ ๔ แสดงจ�ำนวนร้อยละของความรุนแรงของอาการปวดหลังส่วนล่าง (n = ๒๓๐)
ความรุนแรงของอาการปวดหลังส่วนล่าง
ระดับ ๑ - ๖ ปวดน้อย		
ระดับ ๗ - ๑๐ ปวดมาก		
Mean = ๖.๘
S.D.= ๐.๗
ในการประเมิ น ความรุ น แรงของอาการปวดหลั ง
ส่วนล่าง (ตารางที่ ๔) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรุนแรงของ
อาการปวดหลังส่วนล่างเฉลีย่ เท่ากับ ๖.๘ อยูใ่ นระดับปวดมาก

จ�ำนวน (n = ๒๓๐)

ร้อยละ (%)

๖๘
๑๖๒
Maximum = ๘

๒๙.๖
๗๐.๔
Minimum = ๒

โดยมีคา่ สูงสุด เท่ากับ ๘ อยูใ่ นระดับปวดมาก และต�ำ่ สุด เท่ากับ
๒ อยู่ในระดับปวดน้อย

ตารางที่ ๕ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนั่งเก็บล�ำไยบ้านน�้ำดิบน้อย อ�ำเภอ
ป่าซาง จังหวัดล�ำพูน
ปัจจัยส่วนบุคคล

อาการปวดหลังส่วนล่าง
ปวดน้อย
ปวดมาก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

χ2

df

อายุ 			
๒๒.๘๕๘
๒
ต�่ำกว่า ๕๐ ปี
๔๗ (๒๐.๔)
๕๘ (๒๕.๒)			
๕๐ - ๕๙ ปี
๒๐ (๘.๗)
๘๖ (๓๗.๔)			
๖๐ ปีขึ้นไป
๑ (๐.๔)
๑๘ (๗.๘)			
ประสบการณ์การท�ำงาน			
๑๐.๑๔๗
๑
ต�่ำกว่า ๑๕ ปี
๓๘ (๑๖.๕)
๕๔ (๒๓.๕)			
๑๕ ปีขึ้นไป
๓๐ (๑๓.๐)
๑๐๘ (๔๗.๐)			

ρ

๐.๐๐๑*

๐.๐๐๒*

* หมายถึง p-values < ๐.๐๐๕

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ส่วนบุคคลกับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนั่งเก็บล�ำไย
(ตารางที่ ๕) พบว่า อายุและประสบการณ์การท�ำงาน มีความ
สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-values < ๐.๐๐๕) ซึง่ อายุทมี่ ากขึน้ กับประสบการณ์ทำ� งาน
มากขึ้นจะมีความสัมพันธ์กันโดยเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง

๔๕ - ๕๙ ปี มีความเสี่ยงกับอาการปวดหลัง โดยจะมีโอกาส
เกิดอาการผิดปกติมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ถึง ๒.๑๓ เท่า
และพบว่าประสบการณ์การท�ำงานมีความสัมพันธ์กับการเกิด
อาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Tiwari RR และคณะ๗
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ตารางที่ ๖ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพการท�ำงานกับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนั่งเก็บล�ำไยบ้านน�้ำดิบน้อย
อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน (n = ๒๓๐)
ปัจจัยสภาพการท�ำงาน

อาการปวดหลังส่วนล่าง
ปวดน้อย
ปวดมาก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

χ2

df

ρ

จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ย 			
๓.๑๐๑
๑ ๐.๐๓๓*
ต�่ำกว่า ๕๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๑๔ (๖.๑)
๕๒ (๒๒.๖)			
ตั้งแต่ ๕๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป
๕๔ (๒๓.๕)
๑๑๐ (๔๘.๘)			
นั่งยอง ๆ บนพื้น			
๖.๗๖๔
๑ ๐.๐๒๓*
ใช่
๖๐ (๒๖.๑)
๑๕๗ (๖๘.๓)			
ไม่ใช่
๘ (๓.๕)
๕ (๒.๒)			
นั่งบนม้านั่งเตี้ย ๆ			
๑๑.๘๙๐
๑ ๐.๐๐๑***
ใช่
๓๒ (๑๓.๙)
๑๑๕ (๕๐.๐)			
ไม่ใช่
๓๖ (๑๕.๗)
๔๗ (๒๐.๔)			
ก้มหลัง			
๑๐.๗๘๐
๑ ๐.๐๐๒***
ใช่
๖๘ (๒๙.๖)
๑๖๑ (๗๐.๐) 			
ไม่ใช่
๐ (๐)
๑ (๐.๔)			
ต้องบิดตัวเอี้ยวตัวเสมอ			
๘.๒๑๖
๑ ๐.๐๐๙**
ใช่
๖๒ (๒๗.๐)
๑๖๐ (๖๙.๖)			
ไม่ใช่
๖ (๒.๖)
๒ (๐.๙)			
กางแขนออกนอกล�ำตัวมากกว่า ๖๐ องศา			
๘.๒๑๖
๑ ๐.๐๐๙**
ใช่
๖๒ (๒๗.๐)
๑๖๐ (๖๙.๖)			
ไม่ใช่
๖ (๒.๖)
๒ (๐.๙)			
ลักษณะเก้าอี้ที่นั่ง			
๘.๘๔๗
๑ ๐.๐๐๔**
มีพนักพิง
๒๐ (๘.๗)
๒๑ (๙.๑)			
ไม่มีพนักพิง
๔๘ (๒๐.๙)
๑๔๑ (๖๑.๓)			
ลักษณะพื้นผิวที่รองนั่งเก้าอี้			
๔.๐๒๗
๑ ๐.๐๑*
เป็นเบาะที่มีความนุ่ม
๒ (๐.๙)
๑๘ (๗.๘)			
เป็นพลาสติก/ไม้แข็ง
๖๖ (๒๘.๗)
๑๔๔ (๖๒.๖)			
* หมายถึง p-values < ๐.๐๕ ** หมายถึง p-values < ๐.๐๑ *** หมายถึง p-values < ๐.๐๐๕

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สภาพการท�ำงานกับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนั่ง
เก็บล�ำไย (ตารางที่ ๖) พบว่า จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ย
(p-values < ๐.๐๕) และท่าทางขณะท�ำงาน เช่น การนัง่ ยอง ๆ
บนพื้น (p-values < ๐.๐๕) การนั่งบนม้านั่งเตี้ย ๆ (p-values
< ๐.๐๐๕) การก้มหลัง (p-values < ๐.๐๐๕) การบิดเอี้ยวตัว
(p-values < ๐.๐๑) และการกางแขนออกนอกล�ำตัวมากกว่า

๖๐ องศา (p-values < ๐.๐๑) ลักษณะเก้าอี้ที่นั่งไม่มีพนักพิง
(p-values < ๐.๐๑) ลักษณะพืน้ ผิวทีร่ องนัง่ เก้าอีเ้ ป็นพลาสติก/
ไม้แข็ง (p-values < ๐.๐๕) มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตปิ จั จัยสภาพการท�ำงาน ได้แก่
ท่าทางการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างมากขึ้นหากท�ำงาน
นานขึ้นและมีท่าทางการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม
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ตารางที่ ๗ ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคมกับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนัง่ เก็บล�ำไยบ้านน�ำ้ ดิบน้อย
อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน (n = ๒๓๐)
ปัจจัยจิตวิทยาสังคม

อาการปวดหลังส่วนล่าง
ปวดน้อย
ปวดมาก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

χ2

df

ท่านรู้สึกกดดันมากขณะท�ำงาน			
๕.๒๕๙
๑
ใช่
๕๘ (๒๕.๒)
๑๑๕ (๕๐.๐)			
ไม่ใช่
๑๐ (๔.๓)
๔๗ (๒๐.๔)			

ρ

๐.๐๒๙*

* หมายถึง p-values < ๐.๐๕

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยาสังคมกับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนั่งเก็บ
ล�ำไย (ตารางที่ ๗) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกกดดันมาก
ขณะท�ำงาน จะมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างมาก
ขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน (p-values < ๐.๐๕)

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
ปัจจุบัน ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานนั่งเก็บล�ำไย
เนือ่ งจากเป็นอาชีพทีพ่ บเป็นส่วนมากในภาคเหนือ และคนงาน
ส่วนมากเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งยังขาดความรู้เรื่องการดูแล
สุ ข ภาพ ทั้ ง ในเรื่ อ งของลั ก ษณะท่ า ทางในการท� ำ งาน การ
ใช้เก้าอี้ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ และการรักษาอาการ
ปวดหลังอย่างถูกวิธี ที่ผ่านมานั้นมีการศึกษาในกลุ่มอาชีพอื่น
ที่มีการท�ำงานในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวซ�้ำหรือท่าเดิมเป็น
เวลานาน เช่น กลุ่มพนักงานเจียระไนเพชร๕ ซึ่งย่อมมีความ
แตกต่างในเรื่องสภาพแวดล้อมการท� ำงาน และปัจจัยทาง
จิตวิทยาสังคม รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล
ผลการศึกษา พบว่า อายุของคนงานนั่งเก็บล�ำไย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด อาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า งอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Park H และ
คณะ๖ พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั อาการปวดหลังในเกษตรกร
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยเกษตรกรที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
๔๕ - ๕๙ ปี มีความเสี่ยงกับอาการปวดหลัง โดยจะมีโอกาส
เกิดอาการผิดปกติมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ถึง ๒.๑๓ เท่า
และพบว่าประสบการณ์การท�ำงานมีความสัมพันธ์กับการเกิด
อาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาของ Tiwari RR และคณะ๗ ซึง่ ท�ำการศึกษา
อาการปวดหลังส่วนล่างทีเ่ กิดขึน้ ในพนักงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การท�ำงานตัง้ แต่ ๑๐ ปีขนึ้ ไป
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด อาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า งอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยส� ำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Andrusaitis SF และ
คณะ๘ ทีท่ ำ� การศึกษาความชุกและปัจจัยเสีย่ งในการเกิดอาการ
ปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มคนขับรถบรรทุก พบว่า จ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงาน มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส�ำหรับท่าทางการท�ำงานนั้น พบว่า
นั่งยอง ๆ บนพื้น (p-values < ๐.๐๕) การนั่งบนม้านั่งเตี้ย ๆ
(p-values < ๐.๐๐๕) การก้มหลัง (p-values < ๐.๐๐๕)
การบิดตัวเอี้ยวตัวเสมอ (p-values < ๐.๐๑) และการกางแขน
ออกนอกล�ำตัวมากกว่า ๖๐ องศา (p-values < ๐.๐๑) มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยส� ำคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในพนั ก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมแหอวน ซึ่งพบว่าอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
ยืนและเดิน การก้ม ๆ เงย ๆ การเอือ้ มมือ และการบิดตัว มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดหลังอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ๙
นอกจากนี้ พบว่าเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมที่ไม่มีพนักพิง (p-values
< ๐.๐๕) มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การนั่ ง ท� ำ งาน
ของพนักงานเย็บผ้าโหล๑๐ ซึ่งพบว่าการไม่นั่งพิงพนักพิงของ
พนักงาน มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยมีค่า
ความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่นั่งพิงพนักเก้าอี้ถึง ๒.๖๖ เท่า ซึ่งการนั่ง
โดยไม่พิงพนักพิง จะท�ำให้พนักงานมีท่าทางในการท�ำงานที่น�ำ
ไปสู่การเกิดอาการปวดเมื่อยหลังส่วนล่าง เช่น การก้มและโน้ม
ตัวไปข้างหน้า
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
สังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกกดดันมากขณะท�ำงาน
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จะมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง (p-values <
๐.๐๕) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Keawduangdee P และคณะ๑๑ พบว่า การท�ำงานทีใ่ ช้สมาธิสงู มีความ
สัมพันธ์กบั อาการปวดหลังส่วนล่าง การท�ำงานทีต่ อ้ งใช้สมาธิสงู
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกกดดันในการท�ำงาน และน�ำไปสู่ท่าทาง
ในการท�ำงาน ซึ่งมักจะท�ำงานอยู่ในท่าทางเดิมนานๆ เป็นผล
ให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ นอกจากนี้ การตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาต่อสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น ความร้อน
อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย การศึกษาของธวัชชัย ค�ำป้อง และ
สุ นิ ส า ชายเกลี้ ย ง ๑๒ พบว่ า หากท� ำ งานในสภาพอากาศที่
ร้อนอบอ้าว จะท�ำให้เกิดอาการปวดหลังเพิ่มเป็น ๒.๔๕ เท่า
เนื่องจากความร้อนท�ำให้เกิดการสูญเสียน�้ำในร่างกาย การเกิด
ตะคริว มีผลต่อระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อได้
ข้อจ�ำกัดของการวิจยั นี้ คือ รูปแบบการศึกษาเป็นการ
ศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
(cross-sectional study) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการ
ปวดหลังส่วนล่างของคนงานนัง่ เก็บล�ำไย บ้านน�ำ้ ดิบน้อย อ�ำเภอ
ป่าซาง จังหวัดล�ำพูน โดยข้อมูลบางส่วนเป็นการสอบถามข้อมูล
ย้อนหลัง จึงอาจเกิดอคติจากการลืม (recalled-bias) และอคติ
จากคุณภาพเครือ่ งมือหรือตัวผูต้ อบ (information bias) จึงควร
ท�ำการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า (prospective cohort
study) เพื่อประเมินอุบัติการณ์ของการปวดหลังส่วนล่าง และ
ค้นหาปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงานต่อไป
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Abstract

Risk factors associated with low back pain among longan pickers in Ban Numdibnoi, Pa Sang district,
Lamphun province
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Introduction:

The process of longan collecting, longan picker has to work long hours sitting. The working
postures are repetitive work, reaching, twisting, and bending back all the times during working.
Longan pickers work with low chairs, chairs without backrest, and sit on hard surfaces lead to
low back pain.
Method:
This research was a cross-sectional descriptive study to investigate the personal risk factors,
working environment and social psychology associated with low back pain among longan
pickers with sitting at work in Ban Numdibnoi, Pa Sang district, Lamphun province. Data were
collected from 230 longan pickers using self-administered questionnaires.
Result:
Longan pickers were female (100.0%). Aged 50-59 years was 46.1%. Most of job experience
more than 15 years was 60.0%. Factors associated with low back pain were age, job experience, average working hours, working posture, chair lack backrest, sitting on hard surfaces and
work under pressure which were statistically significant.
Discussion
Low back pain was a major health problem that should not be ignored. The associated factors
and Conclusion: in this study can be applied to improve working posture, and working environment according
to ergonomics in order to protect health effects on physical and mental health.
Key words: Risk factors, Low back pain, Longan pickers

