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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยสุขภาพเบ้ืองต้นและปัจจัยด้านท่าทางในการท างานท่ีสัมพันธ์
กับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือของพ่อค้าส่งผลไม้ ในตลาดเจริญศรี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างพ่อค้าส่งผลไม้ อายุ 19-63 ปี 
เฉลี่ย 40.40 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25.00-29.99 กก./ม2 จัดอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน กลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะท่าทางการท างานท่ีมีความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ได้แก่ ท่าทางการท างานท่ัวไปท่ีส่งผลต่ออาการปวด
เมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ ท่าทางการท างานท่ีผิดปกติ การเคลื่อนไหวซ้ า ๆ และการออกแรงยกของขณะ
ท างาน มีอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ ร้อยละ 87.50 โดยมีอาการปวดหลายส่วนของร่างกาย โดย
เฉพาะท่ีบริเวณคอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง และมือ/ข้อมือ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปัจจัยสุขภาพ
เบื้องต้นกับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือของพ่อค้าส่งผลไม้ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ แต่
พบว่าโรคประจ าตัว มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือในบริเวณเท้าอย่างมีนัยส าคัญ (p-
value = 0.02) นอกจากน้ี การศึกษายังพบว่าปัจจัยลักษณะท่าทางการท างานมีความสัมพันธ์กับอาการปวด
เมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือบริเวณไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง สะโพก/ต้นขาอย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 
0.04, 0.03, 0.02, 0.02 ตามล าดับ)  

ค าส าคัญ : อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ, ท่าทางในการท างาน, พ่อค้าส่งผลไม้ 
 

Abstract 
The aim of this study was to examine the basic health conditions, working postures 

and the possible correlations between them and the musculoskeletal pain found in fruit 
wholesalers at Charoen Sri Market, Warin Chamrab, Ubon Ratchathani. Data was collected from 
40 fruit wholesalers by questionnaire then descriptive statistics and Chi-Square tests were used 
to summarise and analyse the data obtained. The results showed that subjects were aged 
between 19-63 years old, 40.40 on average, with BMI 25.00-25.99 kg/m2; categorised as 
overweight. Subjects experienced ergonomic hazards, namely, common working postures 
related to musculoskeletal disorders, awkward working postures, repetitive motions and 
forceful exertions. 87.5 percent of the subjects reported symptoms of musculoskeletal pain at 
a number of areas, particularly neck, shoulder, upper back, lower back and hand/wrist. The 
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results of the correlational analysis showed that there was no significant association between 
the general health conditions of subjects and the musculoskeletal pain. Nevertheless, the 
underlying diseases significantly correlated with musculoskeletal pain on their feet (p-value = 
0.02). In addition, the study found that there was a significant correlation between working 
postures to the musculoskeletal pain at shoulder, upper back, lower back, hip/thigh (p-value = 
0.04, 0.03, 0.02, 0.02 respectively). 
Keywords: musculoskeletal pain, working posture, fruit wholesaler 
 
1. บทน า 

อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือจากการ
ท า ง า น  (Musculoskeletal disorders; MSDs) เ ป็ น
ปัญหาท่ีพบได้บ่อย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะ
การท างานต้องใช้แรง อาทิ งานยก แบก หาม รวมถึง
การเคลื่อนไหวซ้ า ๆ หรืออยู่กับท่ีเป็นเวลานาน ท้ังหมด
น้ีล้วนก่อให้เกิดอาการท่ีส่งผลต่อระบบโครงร่างและ
กล้ามเน้ือของร่างกาย อาการปวดหลังแรก ๆ อาจจะไม่
อันตรายมากนัก แต่เมื่อสะสมนานเข้าอาจจะกลายเป็น
อาการเรื้อรังได้ บางรายปวดเฉพาะท่ี ในบริเวณหลัง
หรือสะโพก บางรายปวดหลังร้าวลงไปขาข้างใดข้างหน่ึง 
บางรายอาจปวดเอว เนื่องจากลักษณะการท างานท่ีต้อง
ก้มเป็นประจ า การยกของหนัก และมีการเอี้ยวไปเอี้ยว
มา รวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่
เอื้ออ านวยต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ยกของ
หนักในบริเวณทางชัน ช่องทางท่ีแคบ หรือเลี้ยวไปมา 
เป็นต้น [1]  

แม้ว่าเทคโนโลยีในกระบวนการท างาน การยก 
และเคลื่อนย้ายสิ่งของจะมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง [2] 
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาอาการปวดเมื่อยโครงร่างและ
กล้ามเน้ือ เน่ืองจากการท างาน ยังพบว่ามีความชุกใน
ระดับสูง จากการส ารวจความชุกของอาการปวดข้อ 
และกล้ามเน้ือใน พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูก
และกล้ามเน้ือเฉพาะรายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 
จ านวน 47,061 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อ 100,000 คน
เท่ากับ 72.45 เพิ่มขึ้นจาก พ .ศ . 2556 โดยจั งหวัด
ขอนแก่น มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงสุด (1,327.38 ราย ) 
รองลงมาได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ (302.99 
และ 281.07 ราย ตาม ล าดับ) จ าแนกเป็น ผู้ป่วยเพศ
ชายจ านวน 18,119 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 28,942 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 

กลุ่มอายุท่ีพบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 11,008 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 45-49 ปี จ านวน 6,939 
คน และกลุ่มอายุ 50-54 ปี จ านวน 6,358 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.74 และ 13.51 ตามล าดับ [3] 
นอกจากน้ี ยังพบข้อมูลการส ารวจความชุกของ
อาการปวดข้อและกล้ามเน้ือท่ีเกิดขึ้นเฉียบพลัน 
(ภายใน 7 วัน) ของประชากรไทยอายุมากกว่า 15 
ปี ท่ีมารับบริการท่ีสถานีอนามัย การศึกษาพบ
ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างบ่อยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 54.20 [4] แรงงานท่ีรู้สึกป่วยหรือไม่
สบาย จ าแนกตามโรคอาการ และเพศ พบว่า
อาการปวดหลังและปวดกล้ามเน้ือ เป็นอันดับสอง 
คิดเป็นร้อยละ 20.7 แยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 
24.6 และเพศหญิงร้อยละ17.6 [5]  

จากข้อมูลและการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า
อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 
เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ และมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาระงานท่ีมีการยก แบก หาม  
[4], [6] จากการศึกษาในกลุ่มอาชีพเก็บและขาย
ผลไม้ ซ่ึงเป็นงานประเภทแบกหาม ยกของหนัก 
พบว่าอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือใน
กลุ่มน้ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับท่าทางในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญ [7], [8], [9], [10] โดยมี
การศึกษาตั้งแต่ท่าทางในการเก็บผลไม้ พบว่า 
การยกแขนเอื้อมเก็บผลไม้ ในระดับมากกว่า 90 
องศา สัมพันธ์กับอาการปวดคอและไหล่ [7] การ
ยืนเป็นเวลานาน สัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง ขา และเท้า [9] เป็นต้น ลักษณะท่าทาง
การท างานท่ีไม่ถูกหลักการยศาสตร์เหล่าน้ี ถือว่า
เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีน าไปสู่อาการผิดปกติของระบบ
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โครงร่างและกล้ามเนื้อ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ข้อมูล 
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับท่าทางการ
ท างานท่ีถูกต้อง เข้าใจถึงสาเหตุของอาการปวดเมื่อย
โครงร่างและกล้ามเน้ือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย [11] 

แ ม้ ว่ า ก า ร ศึ ก ษ า อ า ก า ร ป ว ด เ มื่ อ ย 
โครงร่างและกล้ามเน้ือในกลุ่มอาชีพค้าผลไม้ในประเทศ
ไทย ยังมีไม่มากนัก [4] แต่งานวิจัยท่ีผ่านมาก็ได้แสดงให้
เห็นแล้วว่าปัจจัยเรื่องท่าทางการท างานน้ัน มีความ 
สัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับอาการปวดเมื่อยโครงร่าง
และกล้ามเน้ือ ดังน้ัน จึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาอาการปวดกล้ามเน้ือของพ่อค้าส่งผลไม้ ในตลาด
เจริญศรี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาอาการปวดเมื่อย
โครงร่างและกล้ามเน้ือ และหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อเหล่าน้ัน เพื่อ
น าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนการแก้ไข ควบคุม 
และป้องกันอาการปวดกล้ามเน้ือในระยะเฉียบพลันและ
ระยะยาวของพ่อค้าต่อไป 

2.  วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พ่อค้าส่งผลไม้
ในตลาดเจริญศรี หมู่ท่ี 16 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม คือ 
พ่อค้าส่งผลไม้ในตลาดเจริญศรี จ านวน 40 คน จาก
ร้านค้าส่งผลไม้ท้ังหมด 40 ร้านค้า คิดเป็น 100% จาก
จ านวนประชากรท้ังหมด 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือหลักท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการ

วิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน โดย
ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามในส่วนท่ี 1 คือแบบสอบถามข้อมูล
ท่ัวไป และข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ส่วนท่ี 2 และ 3 
ประยุกต์มาจากงานวิจัยท่ีผ่านมา [12], [13]  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส โรคประจ าตัว อาการ
ปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือจากการท างาน การ
รักษาอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ ประวัติ
การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลักษณะท่าทางการ
ท า ง านข อ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  จ า น วน  4 ตอ น 
ประกอบด้วย ท่าทางการท างานท่ัวไป ท่าทางการ
ท างานท่ีผิดปกติ การเคลื่อนไหวซ้ า ๆ และการ
ออกแรงยกของขณะท างาน ก าหนดตัวเลือกตอบ 
คือ ใช่ และไม่ใช่  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบส ารวจอาการปวดเมื่อย
โครงร่างและกล้ามเน้ือ ประกอบด้วย 12 บริเวณ 
ของร่างกาย ได้แก่ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลัง
ส่วนล่าง แขนส่วนบน ข้อศอก แขนส่วนล่าง มือ/
ข้ อ มื อ  ส ะ โ พ ก /ต้ น ข า   
หัวเข่า น่อง และเท้า โดยมีระดับการให้คะแนน
อาการ 0 ถึง 3 คือ ตั้งแต่ไม่มีอาการ ปวดน้อย 
ปวดปานกลาง และปวดมาก ตามล าดับ แล้วน ามา
คิดขนาดความเสี่ยงของอาการปวดเมื่อยของ
ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือตามต าแหน่งของ
ร่างกาย โดยคิดจากระดับคะแนนของอาการปวด 
(Severity) ในแต่ละต าแหน่ง คูณกับ ความชุกท่ี
พบในกลุ่มตัวอย่าง (Prevalence) 
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 
โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบ และ
พิจารณาความครอบคลุมของเน้ือหาให้มีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
และทดสอบเครื่องมือ (Try out) ในกลุ่มพ่อค้าส่ง
ผลไม้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (ตลาดสดเทศบาลวาริน
ฯ) จ านวน 20 คน 
2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษาน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ความถี่  
ค่าสูงสุด ต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติ Chi-Square เพื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลท่ัวไปและลักษณะท่าทางการ
ท างานกับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ
ของกลุ่มตัวอย่าง 
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3. ผลการวิจัย 
3.1 ข้อมูลท่ัวไป 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายท้ังหมด จ านวน 40 
คน อายุเฉลี่ย 40.40 ปี ส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ในช่วง 65 
- 88 กิ โลกรัม คิดเป็นร้อยละ 62.50 น้ าหนักเฉลี่ ย 
68.80 กิโลกรัม ส่วนสูงอยู่ในช่วง 161-170 เซนติเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนสูงเฉลี่ย 166.08 เซนติเมตร 
มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25.00-29.99 กก./ม2 มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
และอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่มีโรคประจ าตัว คิด
เป็นร้อยละ  70 มีอาการปวดเมื่ อยโครงร่ างและ
กล้ามเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ไม่เคยเข้ารับการรักษา 
คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อย
ละ 65.00 และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 47.5 
แสดงรายละเอียดแสดงใน Table 1  

3.2 ลักษณะท่าทางการท างาน 
จากผลการประเมินลักษณะท่าทางในการท างาน 

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ท่าทางการท างานท่ัวไปท่ีส่งผล
ต่ออาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ ท่าทางการ
ท างานท่ีผิดปกติ การเคลื่อนไหวซ้ า ๆ และการออกแรง
ยกของขณะท างาน โดยมีรายละเอียดตาม Table 2 
ดังน้ี ลักษณะท่าทางการท างานท่ัวไปท่ีส่งผลต่ออาการ
ปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือของพ่อค้าส่งผลไม้ คือ  
มีการท างานโดยออกแรงในจุดใดจุดหน่ึงของร่างกาย
คงท่ีเป็นเวลานานมากกว่า 20 นาที ร้อยละ 90 มี
ลักษณะการท างานส่งผลให้กล้ามเน้ือมีการแข็งเกร็งคงท่ี
เป็นเวลานานๆ หรือต้องออกแรงเป็นเวลา 3 – 5 นาที 
ร้อยละ 72.50 มีลักษณะท่าทางการท างานท่ีต้องออก
แรงมากกว่าความสามารถท่ีมีตลอดเวลา ร้อยละ 70 มี
ท่าทางในการท างานท่ีมีผลต่อการเจ็บปวดของโครงร่าง
และกล้ามเน้ือ ร้อยละ 82.50 และลักษณะท่าทางการ
ท างานก่อให้เกิดความล้าและไม่สบายกาย ร้อยละ 
77.50 

ในส่วนของท่าทางการท างานท่ีผิดปกติ พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานต้องยืนท างานเป็นเวลาต่อเน่ืองมากกว่า 
ร้อยละ 30 ของเวลาท างานท้ังหมด จ านวน ร้อยละ 
82.50 ต้องเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของเสมอ ร้อยละ 90 
ต้องบิดตัวหรือเอี้ยวตัวในการท างานเสมอ ร้อยละ 100 
ต้องลงน้ าหนักของตัวไปข้างใดข้างหน่ึง หรืออยู่ในท่าท่ี

ไม่สมดุลอยู่เสมอ ร้อยละ 77.50 และมีการก้มไป
ด้านหน้าในการท างานอยู่เสมอ ร้อยละ 97.50 

ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวซ้ า ๆ ของ
พ่อค้าส่งผลไม้ คือ มีการก้มหรือโค้งงอล าตัวไป
ข้ า งห น้ า  ห รื อ มี ลั กษณะ เคลื่ อ น ไหว ซ้ า  ๆ 
ตลอดเวลา ร้อยละ 90 การท างานท่ีจ าเป็นต้อง
ออกแรงหยิบจับของมือในการท างานท่ีมีการ
เคลื่อนไหว ร้อยละ 100 

การออกแรงยกของขณะท างาน พบว่ามี
การยกของที่มีน้ าหนักมากกว่า 55 กก.ร้อยละ 25 
และมีการยกของท่ีมีขนาดใหญ่และไม่มีท่ีจับถือ
ล าบาก ร้อยละ 52.50 มีการยกของท่ีมีระดับสูง
เหนือไหล่ร้อยละ 67.50 
Table 1. Subjects’ personal and basic 
health data (n=40) 

Factor n 
Percentag
e 

Sex   
      male 40 100.00 
Age (year)   
      < 20 5 12.50 
     20-30 6 15.00 
     30-40 7 17.50 
     40-50 12 30.00 
     50-60 9 22.50 
      > 60 1 2.50 
min = 19 max = 63 mean = 40.40 
Weight (kg)   
      41-64 13 32.50 
      65-88 25 62.50 
      89-112 2 5.00 
min = 41.00 max = 112.00  
mean = 68.8 SD =0.56 
Height (cm)   
      151-160 9 22.50 
      161-170 26 65.00 
      171-170 5 12.50 
min = 151.00 max = 180.00  
mean = 166.08 SD = 0.57 
BMI (kg/m2)   
      < 18.50 3 7.50 
      18.50 - 22.99 14 35.00 
      23.00 - 24.99 3 7.50 
      25.00 - 29.99 17 42.50 
      > 30.00 3 7.50 
Marital status   
      Single 7 17.50 
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      Married 32 80.00 
      Divorced/ 
Widowed 

1 2.50 

Underlying diseases 
      No 28 70.00 
      Yes 12 30.00 
Musculoskeletal pain from working 
      No 5 12.50 
      Yes 35 87.50 
   

 

Table 1. Subjects’ personal and basic ealth 
data (n=40) (cont’d) 

Factor n 
Percentag
e 

Musculoskeletal pain medication 
      No 31 77.50 
      Yes 9 22.50 
Smoking   
      No 26 65.00 
      Used to 1 2.50 
      Yes 13 32.50 
Drinking   
      No 19 47.50 
      Used to 3 7.50 
      Yes 18 45.00 

 
Table 2. Prevalence of working postures (n=40)  

Working postures n Percentage 
Do you usually evaluate your tasks that 
require to put stress on a part of their body for 
a long period of time > 20 minutes 

No 4 10.00 
Yes 36 90.00 

overuse of muscle or pressure at one point > 
3-5 minutes 

No 11 27.50 
Yes 29 72.50 

always handle with heavier load than your 
ability 

No 12 30.00 
Yes 28 70.00 

relate to musculoskeletal disorders 
No 5 12.50 
Yes 35 82.50 

cause fatigue and discomfort on body 
No 9 22.50 
Yes 31 77.50 

Table 2. Prevalence of working postures 
(n=40) (cont’d) 

Working postures n Percentage 
Do you usually perform tasks with "awkward 
postures" 
fixed standing for a long time > 30 % of 
working hour  

No 7 17.50 
Yes 33 82.50 

extended reaching   
No 4 10.00 
Yes 36 90.00 

twisting at the waist   
No 0 0.00 
Yes 40 100.00 

Unbalance standing   
No 9 22.50 
Yes 31 77.50 

bending   
No 1 2.50 
Yes 39 97.50 

Do you usually perform tasks with 
"repetitive motions" 
frequent bending forward 

No 4 10.00 
Yes 36 90.00 

frequent carrying or grab by hand 
No 0 0.00 
Yes 40 100.00 

Do you usually perform tasks with "forceful 
exertions" 
lifting heavy loads > 55 kg. 

No 30 75.00 
Yes 10 25.00 

handling bulky or difficult to grasp objects 
No 19 47.50 
Yes 21 52.50 

lifting with the hand(s) above the head 
No 13 32.50 
Yes 27 67.50 
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Table 3. Significant correlation between factors: 
basic health data, working postures and part of 
musculoskeletal pain 

Factors Part of 
musculoskeleta
l pain 

p-value 

Underlying 
diseases 

Foot 0.02 

Working  Shoulder 0.04 
postures Upper back 0.02 
 Lower back 0.02 
 Hip/thigh 0.02 

 

 
Figure 1. Musculoskeletal pain at parts of body 
[13] and Risk level 

3.3 อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
พ่อค้าส่งผลไม้มีระดับความชุกของอาการปวด

เมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือด้านซ้าย และขวา ไม่
แตกต่างกัน ล าดับตามส่วนของร่างกาย ได้ดังน้ี 
พบอาการปวดคอระดับปานกลางมากท่ีสุด ปวด
ไหล่ระดับปานกลาง ปวดหลังส่วนบนระดับปาน
กลาง  ปวดหลังส่วนล่างระดับปานกลาง  ปวด
แขนส่วนบนระดับน้อย ปวดแขนส่วนล่างระดับ
น้อย  มือ/ข้อมือระดับปานกลาง สะโพก/ต้นขา
ระดับปวดน้อย หัวเข่าระดับปวดน้อย น่องระดับ
ปวดน้อย เท้าระดับปวดน้อย และไม่พบอาการ
ปวดบริเวณข้อศอก ใน Figure 1 แสดงต าแหน่ง
ของร่างกาย และกราฟแสดงขนาดความเสี่ยง
อาการปวดเมื่อยของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 
(แนวนอน) ตามต าแหน่งของร่างกาย (แนวตั้ง) 
โดยคิดจากระดับคะแนนของอาการ 0 ถึง 3 คือ 
ตั้งแต่ไม่มีอาการ จนไปถึงปวดมาก คูณกับ จ านวน
ความชุกท่ีพบในกลุ่มตัวอย่าง (n) ผลพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเสี่ยงอาการปวดเมื่อยของระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อบริเวณ คอ ไหล่ มือ/ข้อมือ 
หลังส่วนบน และส่วนล่าง ตามล าดับ 
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับอาการ
ปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือของพ่อค้าผลไม้
ส่ ง  ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น  
มีเพียงความสัมพันธ์ของโรคประจ าตัวและอาการ
ปวดท่ีเท้า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ท่ี 
p-value = 0.02 ลักษณะท่าทางการท างานมี
ความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและ
กล้ามเน้ือในบริเวณไหล่หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง 
สะโพก/ต้นขา อย่างมี นัยส าคัญท่ี p-value = 
0.04, 0.02, 0.02, 0.02 ตามล าดับ (Table 3) 

4. สรุปและเสนอแนะ 
พ่อค้าส่งผลไม้ในตลาดเจริญศรี มีลักษณะ

ท่าทางการท างานท่ีมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
กล้ามเน้ือและกระดูกในระดับสูง เน่ืองจากมี
ลักษณะท่าทางการท างานท่ีมีความเสี่ยง ท้ัง 4 
รูปแบบ ได้แก่ ท่าทางการท างานท่ัวไปท่ีส่งผลต่อ
อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ ท่าทาง
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การท างานท่ีผิดปกติ การเคลื่อนไหวซ้ า ๆ และการออก
แรงยกของขณะท างาน โดยพ่อค้าต้องออกแรงยกของ
หนัก แบกของเดิน หรือบิดเอี้ยวตัวในขณะยกของหนัก 
มากกว่า  55 กิ โลกรัม  ในขณะท างาน ซ่ึ ง เกิน ค่า
มาตรฐานกฎหมายตามกฎกระทรวง เรื่อง การก าหนด
อัตราน้ าหนักท่ีท างานได้ (พ .ศ . 2547) ระบุว่า ห้าม
ลูกจ้างท างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของ
หนักเกินน้ าหนัก 55 กิโลกรัม ส าหรับลูกจ้างชาย อายุ 
18 ปี ขึ้นไป ซ่ึงผู้วิจัยได้แจ้งให้กลุ่มพ่อค้าทราบ เพื่อ
ความปลอดภัยในการท างาน และรักษาสุขภาพของโครง
รา่งและกล้ามเนื้อในระยะยาว 

การส ารวจอาการความผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเน้ือ ประกอบด้วย 12 บริเวณของร่างกาย 
ได้แก่ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง แขนส่วนบน 
ข้อศอก แขนส่วนล่าง  มือ /ข้อมือ  สะโพก /ต้นขา   
หัวเข่า น่อง และเท้า ครอบคลุมตามปัญหาการยศาสตร์
ท่ีพบบ่อย [12], [13] กลุ่มตัวอย่างพ่อค้าส่วนใหญ่มี
อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือมากท่ีสุด คือ 
บริ เวณ คอ ไหล่ มือ/ข้อมือ หลังส่วนบน และหลัง
ส่วนล่าง เหมือนกันท้ังด้านซ้าย และขวา ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยท่ีผ่านมา ท่ีกล่าวว่าลักษณะการท างานในท่า
ยก แบก หาม ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์น้ัน จะ
ส่งผลให้ อาการปวดท่ีบริเวณ คอ ไหล่ และหลัง [8], [9] 
เป็นปัญหาต่อระบบกระดูกและกล้ามเน้ือท้ังในระยะสั้น 
และในระยะยาว อาการปวดบริเวณมือ/ข้อมือพบบ่อย
ในกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาเกี่ยวกับ
การท างานท่ีต้องหยิบจับวัสดุท่ีไม่ถนัดมือ คือ รูปร่างเล็ก
หรือใหญ่กว่าการหยิบจับของมือ และต้องออกแรง จะ
ส่งผลให้เกิดแรงกดบริเวณมือ และข้อมือ [10] โดย
ท่าทางการท างานของกลุ่มตัวอย่าง คือ การหยิบจับ
ผลไม้ขนาดใหญ่ การหิ้วตระกร้าผลไม้ท่ีหูจับขนาดเล็ก 
และรูปร่างแบนจับไม่ถนัด  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ัวไป
และข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
กับอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือ ยกเว้นโรค
ประจ าตัวของกลุ่มตัวอย่างน้ี มีความสัมพันธ์กับอาการ
ปวดท่ีเท้า อย่างมีนัยส าคัญ จากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง โรคประจ าตัวท่ีพบในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 
ความดันโลหิตสูง ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีอาการมือเท้าชา
เปลี้ยที่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง [14], [15] 

ดั ง น้ั น จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี  ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะ และได้ให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่าง
พ่อค้าส่งผลไม้ด้วย คือ ในการยก หรือแบกตะกร้า
ผลไม้น้ัน ประการแรกควรระวังเรื่องน้ าหนัก ไม่
ควรเกินค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด [16] คือ 
55 กิโลกรัม หากเกินควรใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น 
รถเข็น ถาดล้อ หรือช่วยกันยก และควรยกให้ถูก
ท่าตามหลักการยศาสตร์ โดยได้อธิบายหลักการ
ท างานของโครงร่างและกล้ามเน้ือของร่างกาย  
และสาธิตท่าทางยกของท่ีถูกต้องให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจ ท่ีจดจ าง่าย ๆ คือ “งอเข่า หลังตรง ก้มคาง 
จับของ ให้ มั่ น  แล้ วยื ดขาขึ้ น ” [17]  เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ปลอดภัยมากขึ้น ตาม
แนวทางการเพิ่มความรู้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรม
ท่ีปลอดภัยของงานวิจัยท่ีผ่านมา [7], [11] และใน
การคัดขนาดของผลไม้ เช่น ส้มโอ หรือแตงโม ท่ี
พ่อค้าต้องก้มตัว หรือน่ังยอง ๆ ตลอดเวลาและใช้
มือหยิบจับผลไม้ขนาดใหญ่ ควรสวมถุงมือผ้า เพื่อ
ลดแรงกด [10] และควรจัดหาเก้าอี้ท่ีเหมาะสมมา
น่ังแทน เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือ
จากการอยู่ในท่าผิดปกติ และส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายเป็นประจ า เพราะค่าดัชนีมวล
กายเฉลี่ยอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน ควรควบคุม
อาหาร และเพิ่มการออกก าลังกาย อย่างไรก็ตาม
หากมีการวิจัยต่อไป จะต้องเพิ่มเติมการประเมิน
ท่าทางการท างานด้วยแบบประเมินทางการยศาสตร์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่าทางการท างานท่ีครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น และน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงทาง 
การยศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นด้วย 
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