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การวิจัยครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
descriptive
research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราความชุ ก และความรุ น แรงของ RSIs ในพนั ก งาน
อุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี จํานวน 82 คน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ าง และแบบสังเกตการณ์ทาํ งาน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนาเพื่ ออธิบาย
คุณลักษณะประชากร และสภาพแวดล้ อมการทํางาน และแสดงค่าอัตราความชุกกับช่ วงความ
เชื่อมั่นที่ 95% ผลการวิจัยพบว่ า พนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหินส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 64.6 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 40.2 (Mean=40.8, S.D.=8.8) อายุการทํางาน
6-10 ปี ร้ อยละ 32.9 (Median=14, Min=1, Max=40) ด้ านลักษณะงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
งานทําครก (ร้ อยละ 79.3) และปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ร้ อยละ 79.3 (Median=8,
Min=8, Max=12) ด้ านสภาพแวดล้ อมการทํางาน พบว่า ระดับหน้ างานตํ่ากว่าข้ อศอก (ร้ อยละ
78.1) ทํางานซํา้ ซาก (ร้ อยละ 85.4) ต้ องใช้ สายตาเพ่งชิ้นงาน (ร้ อยละ 87.8) โดยพบว่า
มีส่ิงแวดล้ อมการทํางาน คือ ฝุ่ นละออง/สารเคมี และอากาศร้ อนอบอ้ าว แสงสว่างไม่เพียงพอ
และสัมผัสแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือ คือ ค้ อน และเครื่องเจียร ร้ อยละ 96.3 และร้ อยละ
65.9 ตามลําดับ โดยนํา้ หนักหินที่ยกเฉลี่ยต่อครั้ง >10 กิโลกรัม ร้ อยละ 47.9 ( Median=9,
Min=3, Max=20) พบความชุกของ RSIs เมื่อพิจารณาทุกตําแหน่ง ในรอบ 7 วัน และ 6 เดือน
ที่ผ่านมา คือ ร้ อยละ 37.8 (95%CI=27.32–49.19) และร้ อยละ 51.2 (95%CI=39.92–
62.42) ตามลําดับ ตําแหน่งที่มีระดับความชุกของ RSIs สูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลังส่วนล่าง
(ร้ อยละ 26.2) มือ/ข้ อมือ (ร้ อยละ 20.2) และไหล่ (ร้ อยละ 13.7) โดยตําแหน่ งที่มีอาการ
ปวดรุนแรงตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลังส่วนล่าง (ร้ อยละ 19.5)
รองลงมามือ/ข้ อมือ (ร้ อยละ 11.0) และแขนท่อนบน (ร้ อยละ 7.3) ส่วนความถี่ของการมี
อาการปวดตั้งแต่บ่อยครั้งขึ้นไปสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลังส่วนล่าง รองลงมามือ/ข้ อมือ และ
ไหล่ ร้ อยละ 31.7, 17.1 และ 9.8 ตามลําดับ การศึกษานี้พบความชุกและความรุนแรงสูงสุด
ของการบาดเจ็บซํา้ ซากในตําแหน่งหลังส่วนล่าง และรองลงมาคือ มือ/ข้ อมือ ซึ่งอาจสอดคล้ อง
กับลักษณะงานที่มีการใช้ แรงมือและข้ อมือขณะทํางานซํา้ ซาก ระดับหน้ างานไม่เหมาะสม และ
การยกของหนักซํา้ ๆ ที่เสี่ยงต่ อการปวดหลังของพนักงาน รวมถึงมือ/ข้ อมือ ข้ อมูลดังกล่ าวมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาปั จจัยเสี่ยงจากการทํางานต่อการเกิด RSIs และการเฝ้ าระวังโรคด้ าน
ระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อจากการทํางานในพนักงานกลุ่มนี้ต่อไป
คําสําคัญ: การบาดเจ็บซํา้ ซาก, พนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน, ความชุก
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Abstract
This cross‐sectional descriptive study aimed to investigate the prevalence of
repetitive strain injuries (RSIs) among 82 workers of the stone sculpture industry,
at Chonburi province. Data were collected by using the structural questionnaires
and observations. Descriptive statistics were used to describe the characteristics of
the participants, and their work environment. Prevalence of RSIs was measured as
percentage with 95% confident intervals (95%CI). The majority (64.6%) of
participants were males in the age of 31 to 40 years old (40.2% (Mean = 40.79, S.D. =
8.83)). They worked on this job for 6‐10 years (32.9% (Median=14, Min=1,
Max=40)). Activities were mainly related to mortar works (79.3%) and they worked
for up to 8 hours/day (79.3% (Median=8, Min=8, Max=12)). The level of most
workstations was lower than elbow height (78.1%). The repetitive activities
(85.4%) required to continuously focusing on the work piece (87.8%). Some of the
workers were exposed to various hazards such as dust, chemicals, heat, inadequate
light and vibration from particular instruments such as hammers and grinders
(96.3% and 65.9% respectively), and lifting a heavy rocks with a weight of > 10 kg.
(47.9%, Median=9, Min=3, Max=20). The prevalence of RSIs in the past 7 days and 6
months were 37.8 (95%CI=27.32–49.19) and 51.2% (95%CI=39.92–62.42),
respectively. The most important locations for RSIs were the lower back (26.2%),
hands and wrists (20.2%) as well as shoulders (13.7%). The most severe of pain
was experienced at the lower back (19.5%), followed by hands and wrists (11.0%)
and the upper arm (7.3%). The overall frequency of RSIs was 31.2% at the lower
back followed by 17.1% at the hands/wrists and with 9.7% at the shoulder. This
study showed that the highest prevalence and the most severe RSIs was at lower
back and at hands/wrists which might be caused by repetitive work and
inappropriate working positions as well as frequently lifting heavy stones. RSI at
these locations might develop into chronic disorders. The results are useful for
further investigations into work related risk factors for planning preventive
measures to avoid work related musculoskeletal disorders among workers of the
stone sculpture industry.
Keyword: repetitive strain injuries (RSIs), workers of the stone sculpture industry,
prevalence
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บทนํา
อาการผิ ด ปกติ ท างระบบโครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อ
(Musculoskeletal Disorders; MSDs) เป็ นปัญหาที่พบได้ มาก
ในประชากรกลุ่มวัยแรงงานทั่วไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
การทํางาน (Work-related Musculoskeletal Disorders;
WMSDs) มี ร ายงานความชุ ก จากการทบทวนวรรณกรรม
ทั่วโลก พบว่า ความชุกในรอบ 1 ปี อยู่ระหว่างร้ อยละ 2.341.0 (Huisstede, 2006) ซึ่งก่อให้ เกิดความสูญเสียทั้งใน
ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลและผลผลิ ต ต่ า งๆ รวมเป็ นมู ล ค่ า
510 ล้ านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณร้ อยละ 4.6 ของ
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Medical Expenditures Panel
Survey [MEPS], U.S., 2008) สําหรับในประเทศไทย
จากข้ อมูลรายงานจํานวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากสถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข ของกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ประเทศ
ปี 2543 – 2552 ด้ วยโรคระบบกล้ ามเนื้อ รวมโครงร่าง และ
เนื้อยึดเสริม พบว่า มีอตั ราป่ วยผู้ป่วยใน จาก 106,777 ราย
ในปี 2543 เพิ่มขึ้นเป็ น 262,401 ราย ในปี 2552 และ
จํานวนผู้ป่วยนอกจาก 8.56 ล้ านราย ในปี 2543 เพิ่มขึ้นเป็ น
16.78 ล้ านรายในปี 2552 ส่วนรายงานจํานวนผู้ป่วยในและ
ผู้ ป่ วยนอก จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ปี 2543 – 2552 ด้ วยโรคระบบ
กล้ า มเนื้ อรวมโครงร่ า ง และเนื้ อยึ ด เสริ ม พบว่ า มี จํา นวน
ผู้ป่วยในจาก 1,445 ราย ในปี 2543 เพิ่มขึ้นเป็ น 4,439
ราย ในปี 2552 หรือความชุก 347.57 ต่อแสนประชากร
และจํานวนผู้ป่วยนอกจาก 90,331 ราย ในปี 2543 เพิ่มขึ้น
เป็ น 284,424 ราย ในปี 2552 หรือความชุก 22,270.40
ต่ อแสนประชากร (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2552)
โดยเฉพาะโรคปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) พบว่า
มีผ้ ูป่วยที่เพิ่มจาก 706 ราย ในปี 2549 เป็ น 1,646 ราย
ในปี 2553 หรื อ ความชุ ก 128.88
ต่ อ แสนประชากร
(โรงพยาบาลเมืองชลบุรี, 2553) ซึ่งอาการกลุ่ม MSDs ที่พบ
ได้ บ่อยในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิ น ได้ แก่ อาการ
ปวด เจ็บ เมื่อย ล้ า เคล็ด ตึง อักเสบ บวม แสบ ชา ทางระบบ
โครงร่างและกล้ ามเนื้อบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
บริเวณ ซึ่งพบได้ บ่อยเฉพาะบริเวณคอ รยางค์ส่วนบน และ
หลั ง ส่ ว นล่ า ง ที่ ร้ ู จั ก กั น ในกลุ่ ม อาการบาดเจ็ บ ซํ้ า ซาก
(Repetitive Strain Injuries; RSIs) ซึ่งมักจะสัมพันธ์กบั การ
ทํางานที่ซาํ้ ๆ ในท่าเดิมๆ โดยอาการที่มีรายงานในพนักงาน
แกะสลักหินจากการศึกษาที่ผ่านมาคือ บริเวณตําแหน่งนิ้วมือ
นิ้ วหั ว แม่ มื อ เช่ น ภาวะเอ็ น อั ก เสบ (Tendinitis) และ
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กลุ่มอาการคาร์ปอลทันเนล (Carpal Tunnel Syndrome;
CTS) (First Hand Medical, 2005; Green, 2006) โดยใน
ประเทศไทยได้ เคยมีการศึกษาความชุกของกลุ่มอาการ CTS
ในพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแกะสลั ก หิ น จั ง หวั ด ชลบุ รี และ
พบร้ อยละ 13.0 โดยด้ านลักษณะการทํางานแกะสลักหินที่ใช้
ข้ อ มื อ หรื อ มื อ ซํ้า ๆ เดิ ม การทํา งานที่ ต้ อ งใช้ มื อ ออกแรง
สั ด ส่ ว นด้ ามจั บ ต่ อ ขนาดฝ่ ามื อ มี ข นาดเล็ ก เกิ น ไป และ
การสัมผัสแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือขณะทํางาน พนักงาน
กลุ่มนี้จึงมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด RSIs ตั้งแต่บริเวณคอ ไหล่
แขน ข้ อศอก มือ/ข้ อมือ และหลังส่วนล่าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มี
การศึ ก ษาถึง ความชุ ก ของกลุ่ ม อาการ RSIs ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง
สนใจศึ ก ษาความชุ ก ของ RSIsในพนั ก งานอุ ต สาหกรรม
แกะสลั ก หิ น โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ ทราบ
สภาพปัญหา และเป็ นแนวทางในการป้ องกันต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาความชุกและความรุนแรงของ RSIs ใน
พนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional descriptive research) เก็บรวมรวมข้ อมูล
โดยการใช้ แบบสัมภาษณ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ท ํา การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แก่ พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแกะสลักหินในจังหวัดชลบุรี ที่ทาํ งานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมแกะสลั ก หิ น จั ง หวั ด ชลบุ รี จํา นวนทั้ ง หมด
93
ราย โดยผ่ านตามเกณฑ์คัดเข้ า คือ สามารถสื่อสาร
ความหมายและเข้ าใจภาษาไทยได้ , เป็ นคนงานทั้งชายและ
หญิงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ทาํ งานติดต่อกันในระหว่างช่วงทํางาน
1 กะ (8 ชั่วโมง) โดยทํางานมาแล้ วอย่างน้ อย 1 ปี และยินดี
เข้ าร่ ว มการวิ จั ย และมี เ กณฑ์ คั ด ออก คื อ มี ป ระวั ติ โ รค
ประจําตัวที่เกี่ยวกับกระดูก/โครงสร้ าง หรือโรคที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ระบบโครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อบริ เ วณคอ รยางค์ ส่ ว นบน
และหลังส่วนล่าง โรคใดโรคหนึ่งต่อไปนี้ เช่นโรคกระดูกพรุน
โรคเกาต์ โรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์ ความผิดปกติแต่ กาํ เนิ ด
และโรคเนื้องอกหรือมะเร็งกระดูก และมีประวัติการเป็ นโรค
หรือการได้ รับอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ที่ส่งผลต่อความผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างและกล้ ามเนื้อโดยถาวรหรือรุนแรงถึงขั้น
ผ่าตัด เช่น กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้ นประสาท

การบาดเจ็บซํา้ ซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี
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ขนาดตัวอย่าง มาจากการคํานวณขนาดตัวอย่างเพื่อ
ประมาณค่าสัดส่วนความชุกของการเกิด RSIs ในพนักงาน
อุตสาหกรรมแกะสลักหิ น จังหวัดชลบุรี (อรุณ จิรวัฒน์กุล,
2547) ได้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ผ่ า นเกณฑ์ คั ด เข้ าในการศึ ก ษา
ครั้งนี้ จํานวน 82 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง ที่ประยุ กต์จากสุนิสา ชายเกลี้ ยงและคณะ
(2552) ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล และภาวะสุขภาพ
และปัจจัยเสี่ยงด้ านการยศาสตร์ (ลักษณะงาน สภาพแวดล้ อม
การทํางาน)
ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลการบาดเจ็บซํ้าซากในพนั กงาน
อุตสาหกรรมแกะสลักหินบริเวณคอ รยางค์ส่วนบน และหลัง
ส่วนล่างในระยะ 6 เดือนและ 7 วันที่ผ่านมา โดยอาการ RSIs
ที่ใช้ ในการศึกษา คือ มีอาการบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือหลาย
บริเวณใน 7 บริเวณ ได้ แก่ ส่วนคอ, ไหล่ , แขนส่วนบน,
แขนส่วนล่ าง, ข้ อศอก, หลัง ส่วนล่ าง และ มือ/ข้ อมือ และ
ความรุนแรง คือ ตั้งแต่ร้ ูสึกปานกลางขึ้นไปและมีความถี่ของ
การเกิด คือ บ่อยครั้งขึ้นไป (3-5 ครั้ง/สัปดาห์)
ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ ได้ แ บ่ ง ระดั บ ความรุ น แรงออกเป็ น
5 ระดับ ได้ แก่ ไม่ ร้ ูสึก, รู้สึกนิดหน่ อย, รู้สึกปานกลาง,
รู้ สึก มาก และรู้ สึก มากเกิน ทนไหว และจํา แนกความถี่ข อง
การปวดออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
นานๆครั้ง (< 1 ครั้ง/สัปดาห์)
บางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห์)
บ่อยครั้ง (3-5 ครั้ง/สัปดาห์)
ประจํา (มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาครั้ ง
แบบสัมภาษณ์ได้ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องของเนื้อหา
จากผู้ เชี่ ยวชาญและได้ ทดสอบความเชื่ อถือได้ (relaiblility)
ของเครื่องมือ มีค่า cronbach’s alpha coefficient ของแบบวัด
ความรุนแรงของอาการเท่ากับ 0.77 และแบบวัดความถี่ของ
การเกิดอาการเท่ากับ 0.76

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ใช้ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป
STATA โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics)ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ แสดงจํานวนและร้ อยละ
การวิเคราะห์ค่ากลางและค่าการกระจาย แสดง ค่าเฉลี่ยและ
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุด
และคํานวณอัตราความชุ ก โดยวิเคราะห์ ช่วงความเชื่ อมั่นที่
ระดับ 95%
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากกรรมการจริ ย ธรรม
งานวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (เลขที่ โ ครงการ
HE532443)

ผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 64.6 มีช่วง
อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 40.2 (อายุเฉลี่ย 40.8
,S.D. = 8.83) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 86.6
ทํางานแกะสลักหินเป็ นอาชีพหลัก ร้ อยละ 95.3 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 81.7 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5,001-10,000 บาท ร้ อยละ 58.5 งานบ้ านที่ทาํ เป็ นประจํา
ทุกวันคือ ทํากับข้ าว ร้ อยละ 83.0 รองลงมากวาดบ้ าน/ถูบ้าน
ร้ อยละ 71.7
และซั กผ้ า ร้ อยละ 62.3 ส่วนใหญ่ มีอายุ
การทํางาน 6-10 ปี ร้ อยละ 32.9 รองลงมาคือมากกว่า 20 ปี
ร้ อยละ 20.7 และ 15-20 ปี ร้ อยละ 19.5 ส่วนใหญ่ถนัดมือ
ขวา ร้ อยละ 79.3 ดัชนีมวลกายอยู่ระดับปกติ ร้ อยละ 41.5
เกินและอ้ วน ร้ อยละ 26.8 และ 19.5 ตามลําดับ เส้ นรอบเอว
อยู่ในเกณฑ์อ้วน ร้ อยละ 58.5 ไม่ออกกําลังกายเป็ นประจํา
(<3 วัน/สัปดาห์) ร้ อยละ 69.5 สูบบุหรี่ ร้ อยละ 32.9
ดื่มกาแฟ ร้ อยละ 69.5 และดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ42.7 และ
มีโรคประจําตัว ร้ อยละ 36.6 คือ ส่วนใหญ่เป็ นโรคความดัน
โลหิตสูง ร้ อยละ 34.4 รองลงมา โรคกระเพาะอาหาร ร้ อยละ
18.8 โรคเบาหวาน ร้ อยละ 15.6 มีปัญหาด้ านสายตา ร้ อยละ
9.4 (ดังตารางที่ 1)

ข้ อ มู ลด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
การทํางาน
พบว่า ตําแหน่งงานที่ทาํ ปั จจุบัน ส่วนใหญ่จะทําครก
ร้ อยละ 73.6 โดยพนักงานจะปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน
ร้ อยละ 79.3 มีระยะเวลาพักงาน/วัน 31-60 นาที ร้ อยละ
47.6 จํานวนครั้งที่พัก/วัน 1 ครั้ง ร้ อยละ 58.5 มีระดับ
หน้ างานตํ่ากว่าข้ อศอก ร้ อยละ 78.1 ส่วนใหญ่เป็ นการทํางาน
ที่ซาํ้ ซาก ร้ อยละ 85.4 ต้ องใช้ สายตาเพ่งชิ้นงาน ร้ อยละ 87.8
ส่ ว นสภาพแวดล้ อ มการทํา งาน พนั ก งานรายงานว่ า มี ฝุ่ น
ละออง หรือสารเคมี อากาศร้ อนอบอ้ าว มีกลิ่นจากควันหรือ
สารที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรํา คาญ มี แ สงสว่ า งไม่ เ พี ย งพอ และ
พนั ก งานทุ ก คนได้ สั ม ผั ส แรงสั่น สะเทือ นจากเครื่ อ งมื อ ใน
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การทํางาน โดยชนิดเครื่องมือที่ใช้ ส่วนใหญ่ คือ ค้ อน ร้ อยละ
96.3 รองลงมาใช้ ส่วิ เครื่องเจียร พลง และจัม๋ ร้ อยละ 92.7,
65.9, 8.5 และ 4.9 ตามลําดับ สําหรับนํา้ หนักของหินที่ยก
เฉลี่ย/วัน ส่วนใหญ่ ยก  10 กิโลกรัม/วัน ร้ อยละ 47.9
ส่ ว นการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล พบว่ า
ส่วนใหญ่มีการใช้ ผ้าปิ ดปาก/จมูก ร้ อยละ 86.6 รองลงมาคือ
ใช้ ถุงมือผ้ า รองเท้ าหุ้ มปลาย แว่นตา ร้ อยละ 46.4, 12.2
ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2)

ข้อมูลการบาดเจ็ บซํ้าซาก (RSIs)
(1) ความชุกของ RSIs พบว่า ความชุกของ RSIs
ในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิ นในช่ วง 7 วัน และ
6 เดือนที่ผ่านมาคือร้ อยละ 37.8 (95% CI=27.32–49.19)
และร้ อยละ 51.2 (95% CI=39.92–62.42) ตามลําดับ
โดยตําแหน่งที่มีอาการ RSIs สูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
คือ บริเวณหลังส่วนล่าง ร้ อยละ 26.2 รองลงมามือ/ข้ อมือ
ร้ อยละ 20.2 ไหล่ ร้ อยละ13.7 และแขนท่อนบน ร้ อยละ
11.3 (ดังรูปที่ 1)
(2) ความรุ น แรง RSIs บริ เ วณส่ ว นต่ า งๆของ
ร่างกายที่มีความรุนแรงของอาการ RSIs แยกตามสภาพบ่งชี้
ความรุนแรง พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริเวณที่ร้ ูสึก
มากเกินทนไหวสูงสุด คือ หลังส่วนล่าง ร้ อยละ 3.7 รองลงมา
มือ ข้ อมือซ้ าย/ขวา และแขนท่อนล่ างซ้ าย/ขวา ตามลําดับ
บริ เวณที่ร้ ูสึกมากสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลังส่วนล่ าง
ร้ อยละ 15.9 มือ/ข้ อมือ และแขนท่อนบน ร้ อยละ 8.5 และ
ร้ อยละ 7.3 ตามลําดับ บริเวณที่ร้ ูสึกปานกลางสูงสุด คือ
หลั ง ส่ ว นล่ า ง รองลงมา คื อ มื อ /ข้ อ มื อ และไหล่ ซ้ า ย/ขวา
เท่ากัน (ดังรูปที่ 2)
(3) ความถี่ ข อง RSIs บริ เ วณส่ ว นต่ า งๆ ของ
ร่างกายที่มีความถี่ของอาการ RSI ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
แยกตามสภาพบ่งชี้ความถี่ พบว่า บริเวณที่อาการเป็ นประจํา
สูงสุด คือ หลังส่วนล่าง ร้ อยละ 15.9 รองลงมา คือ ไหล่ และ
คือ
มือ/ ข้ อมือ ตามลําดับ บริ เวณที่มีอาการบ่ อยครั้ ง
หลังส่วนล่ าง ร้ อยละ 15.9 รองลงมาคือมือ/ข้ อมือ แขน
ท่อนล่าง และไหล่ท่เี ท่ากัน บริเวณที่มีอาการบางครั้ง คือ ไหล่
ร้ อยละ 15.9
รองลงมา คือ หลัง ส่ วนล่ าง และข้ อศอก
ตามลําดับ (ดังรูปที่ 3)
ส่ ว นสาเหตุ ข องการเกิ ด และผลกระทบจาก RSIs
ของพนักงาน พบว่ า สาเหตุของการปวดเกิดจากการทํางาน
แกะสลักหิน ร้ อยละ 81.2 นอกจากนั้นคือ การทํางานบ้ าน
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และงานเสริม โดยคนที่มีผลกระทบจากการปวดจะไม่หยุดงาน
ร้ อยละ 72.7 และหยุดงานไม่เกิน 5 วัน ร้ อยละ 27.3
การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการปวด คือ จะซื้อยารับประทานเอง
จากร้ านขายยา ร้ อยละ 48.8 (ดังตารางที่ 3)

บทสรุปและอภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการศึ ก ษาจากผลการศึ ก ษาการ
บาดเจ็บซํา้ ซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัด
ชลบุรี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ความชุ ก ของ RSIs จากการศึ ก ษาการบาดเจ็ บ
ซํา้ ซาก (RSIs) ของพนักงานในระยะ 7 วัน และ 6 เดือนที่
ผ่ า นมา พบว่ า ความชุ ก ของอาการ RSIs คื อ ร้ อ ยละ 37.8
และ 51.2 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามตําแหน่งที่ปวดพบว่า
อาการปวดหลังส่วนล่ างมีความชุ กสูงที่สุด คือ ร้ อยละ 26.2
ซึ่งสอดคล้ องกับกลุ่ มคนงานโรงงานผลิ ตตลั บเทปแห่ งหนึ่ ง
ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างมากที่สดุ (ดารารัตน์ เตชะกมลสุข,
2543) และอาการปวดหลังส่วนล่างยังเป็ นปั ญหาที่พบได้ ใน
พนักงานแผนกประกอบชิ้นส่วนในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เช่นกัน
(พัชริน พรมอนันต์, 2549) ส่วนคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วน
สารกึ่งตัวนําในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ก็พบว่ ามีอาการ
ปวดบริเวณหลังส่วนล่างสูงสุด (วิลาวัลย์ ชัยแก่น, 2550)
และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในประเทศ
แทนซาเนี ย พบอาการปวดหลั ง สูง สุด ในคนงานโลหะ และ
คนงานเชื่อมโลหะ (Rongo et al., 2004) อันดับรองลงมา
จากหลังส่วนล่าง พบความชุกที่ระดับความรุนแรงสูงที่บริเวณ
มื อ และข้ อมื อ ร้ อยละ 20.2 ซึ่ ง สาเหตุ อ าจมาจากการที่
พนักงานกลุ่มนี้มีการทํางานส่วนใหญ่ เป็ นการทํางานที่ซาํ้ ซาก
ตลอด 8 ชั่วโมง และใช้ อุปกรณ์กลุ่ม ค้ อน สิ่ว เครื่องเจียร
ซึ่งนอกจากมีการออกแรงที่มือแล้ วยังสัมผัสแรงสั่นสะเทือน
จากเครื่องมือตลอดการทําครกหรือสากที่เป็ นตําแหน่งหลักใน
พนักงานกลุ่ มนี้ ทําให้ สอดคล้ องกับการศึกษาของพนักงาน
แกะสลั กหิ น ในจัง หวั ด ชลบุ รี ท่ีผ่ า นมา ซึ่ ง พบความชุ ก ของ
บริเวณมือ และข้ อมือ ร้ อยละ 13.0 และ 29.5 ด้ วยอาการ
คาร์ปอลทันเนล (CTS) (สุพัฒน์ หลายวัฒนไพศาล, 2548)
(จันทร์ทพิ ย์ อินทวงษ์และคณะ, 2552) และยังพบความชุก
ในคนงานแกะสลักหินในประเทศอิตาลี ด้ วยกลุ่มอาการนิ้วมือ
ซีดเหตุส่ันสะเทือน (HAVS) โดยพบความชุกของนิ้วซีดขาว
(VWF) ร้ อยละ 30.2
และกลุ่ ม อาการ Raynaud’s
phenomenon ร้ อยละ 4.3 ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสความ
สั่นสะเทือนจากเครื่องมือขณะทํางาน (Bovenzi, 1994)

การบาดเจ็บซํา้ ซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี
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ความรุ น แรงของ RSIs
จากการศึกษานี้ เมื่ อ
พิจารณาความรุนแรงพบว่ าตําแหน่ ง หลังส่วนล่ าง มีอาการ
ปวดมาก และปวดมากเกินทนไหวสูงกว่ าตําแหน่ งอื่นๆ อาจ
เป็ นเพราะด้ วยท่าทางของพนักงานที่มีการยืน หรือนั่งนานๆ
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า ผู้ท่ตี ้ องยืนหรือนั่ง
ท่ า เดี ย วนานๆ ติ ด ต่ อ กั น (สุ นิ ส า ชายเกลี้ ยง และคณะ,
2552) มีการเคลื่อนไหวซํา้ ๆ และโน้ มตัวไปด้ านหน้ า (สุนิสา
ชายเกลี้ ยง และธัญญาวั ฒ น์ หอมสมบัติ,
2554) จะมี
ความสัมพั นธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่ าง โดยเมื่ อพิ จารณา
ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มนั้ น พบว่ า มี ร ะดั บ หน้ า งานตํ่า กว่ า
ข้ อศอกโดยส่วนใหญ่และต้ องใช้ สายตาเพ่ งชิ้นงาน อาจส่งผล
ให้ พนักงานมีการโน้ มตัว หรือท่าทางที่ไม่ เหมาะสม ก้ มหรือ
บิดลําตัว จึงมีการปวดหลั งส่วนล่ างขึ้นได้ และมีรายงานว่ า
การยก ลาก หรือเข็นของหนักมีความสัมพันธ์กบั การปวดหลัง
(พิสษิ ฐ์ เลิศเชาวพัฒน์, 2549) ซึ่งพนักงานแกะสลักหินกลุ่ม
นี้มีการยกของหนักซํา้ ๆ เกิน 10 kg. ในช่ วงการทํางานที่อาจ
เป็ นสาเหตุหนึ่งของการปวดหลังได้
ความถีข่ อง RSIs จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า
บริเวณที่มีอาการบ่อยครั้ง และเป็ นประจํามากที่สดุ ในรอบ 6
เดือนที่ผ่านมา คือ บริเวณหลังส่วนล่าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การทํางาน ร้ อยละ 73.2 และเมื่อเกิดอาการปวดจะซื้อยามา
รับประทานเอง ร้ อยละ 48.8 โดยไม่มีการหยุดหรือพักงาน
แสดงให้ เห็นว่ ากลุ่มตัวอย่ างที่มีอาการจะไม่ มีการรักษาหรื อ
บําบัดจากแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ เพื่อให้ หายขาด เพราะว่าอาการ
ดัง กล่ าว ไม่ ไ ด้ เ ป็ นปั ญ หารุน แรง ที่เ กิด ขึ้ นอย่ า งเฉี ย บพลั น
แต่ จ ะเกิ ด ขึ้ นแบบสะสมเรื้ อรั ง จากการทํา งานที่ ซํ้า ๆ ใน
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ท่าเดิมๆ ซึ่งลักษณะอาการเหล่านี้อาจเป็ นลักษณะของอาการ
RSIs ซึ่ ง พบมากในกลุ่ ม คนที่ มี กิ จ กรรมซํ้ า ๆ โดยเฉพาะ
พนักงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีท่าทางการทํางานที่ซาํ้ ซาก สูงถึง
ร้ อ ยละ 85.4 ซึ่ ง ในระยะยาวหากไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา และ
ป้ องกันโดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่นออกกําลังกาย สร้ าง
ความแข็งแรงยืดหยุ่ นให้ กล้ ามเนื้อ อาจส่งผลกระทบให้ เกิด
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนถึงขั้นจนต้ องหยุดงานได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึ ก ษาจะพบความชุ ก ของการปวดหลั ง
ส่วนล่างค่อนข้ างสูงกว่าบริเวณอื่นๆ ในพนักงานแกะสลักหิน
จังหวัดชลบุรี โดยสามารถนําข้ อมูลไปเป็ นประโยชน์ต่อการ
วางแผนป้ องกัน และศึกษาปั จจัยเสี่ยงจากการทํางานต่อการ
เกิด RSIs ในกลุ่มพนักงานดังกล่าว ซึ่งควรมีการศึกษาต่อใน
ลักษณะ Prospective study เพื่อหาอุบัติการณ์ของอาการ
RSIs ที่เกิดขึ้น และลดอคติ รวมถึงข้ อจํากัดที่อาจเกิดจาก
การศึกษาแบบ Cross-sectional study เช่น Recall bias และ
Information bias
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้ อยละของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ (n = 82)
ตัวแปร
จํ านวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
53
64.6
หญิง
29
35.4
อายุปัจจุบนั (ปี )
ตํ่ากว่า 30
8
9.8
อายุ 31-40
33
40.2
อายุ 41-50
30
36.6
อายุ 50 ขึ้นไป
11
13.4
Mean (S.D.) / Median (Min, Max)
40.79 (8.83) / 40.50 (15, 60)
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
ตํ่ากว่า 5,000
18
22.0
5,001-10,000
48
58.5
10,001-20,000
16
19.5
Mean (S.D.) / Median (Min, Max)
8670.73 (3887.48) / 7250 (2500, 20000)
ความถนัดของมือ
ขวา
65
79.3
ซ้ าย
11
13.4
ทั้งสองข้ าง
6
7.3
อายุการทํางาน (ปี )
8
9.8
5
6-10
27
32.9
11-15
14
17.1
15-20
16
19.5
20 ขึ้นไป
17
20.7
Mean (S.D.) / Median (Min, Max)
15.20 (8.70) / 14 (1, 40)
2
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร )
น้ อย (< 18.50)
10
12.2
ปกติ (18.50-22.90)
34
41.5
เกิน (23.00-24.90)
22
26.8
16
19.5
อ้ วน (≥ 25.00)
Mean (S.D.) / Median (Min, Max)
22.70 (3.73) / 22.53 (14.88, 33.73)
รอบเอว (เซนติเมตร)
ปกติ (  90 )
34
41.5
อ้ วน ( > 90 )
48
58.5
Mean (S.D.) / Median (Min, Max) :
81.13 (7.71) / 81.28 (66.04, 106.68)
โรคประจํ าตัว
มี
30
36.6
ไม่มี
52
63.4
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้ อยละของพนักงาน จําแนกตามลักษณะงานและสภาพแวดล้ อมการทํางาน (n = 82)
ตัวแปร
จํ านวน (คน)
ร้อยละ
ตําแหน่งงานที่ทําปั จจุบนั
ทําครก*
67
73.63
ทําสาก*
13
14.29
ทํารูปแกะสลักหิน
11
12.08
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน/วัน
65
79.27
 8 ชั่วโมง
9-10 ชั่วโมง
11
13.41
10 ชั่วโมง ขึ้นไป
6
7.32
Mean (S.D.) /Median (Min, Max)
8.13 (1.42) / 8 (4, 12)
ระยะเวลาพักงาน/วัน
36
43.9
 30 นาที
31-60 นาที
39
47.6
60 นาที ขึ้นไป
7
8.5
Mean (S.D.) /Median (Min, Max)
48.78 (28.40) / 60 (5, 120)
จํ านวนครั้งที่พกั /วัน
1 ครั้ง
48
58.5
2 ครั้ง
21
25.6
3 ครั้งขึ้นไป
13
15.9
Mean (S.D.) /Median (Min, Max)
1.68 (1.23) / 1 (1, 10)
ระดับหน้างาน
ตํ่ากว่าข้ อศอก
64
78.1
ระดับข้ อศอก
7
8.5
สูงกว่าข้ อศอก
11
13.4
สภาพแวดล้อมการทํางาน
มีฝนละออง
ุ่
หรือสารเคมี
82
100.00
มีอากาศร้ อนอบอ้ าว
59
71.95
มีกลิ่น/ ควัน หรือสารที่ก่อให้ เกิดความรําคาญ
18
21.95
มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
15
18.29
นํ้าหนักหินที่ยกเฉลีย่ /วัน
< 10 กิโลกรัม/วัน
37
52.1
34
47.9
 10 กิโลกรัม/วัน
Mean (S.D.) /Median (Min, Max)
8.66 (4.01) / 9 (3, 20)
* ทํางานมากกว่า 1 ตําแหน่ง

การบาดเจ็บซํา้ ซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี

KKU Journal for Public Health Research (KKU-JPHR)
Vol.4 No.3 September - December, 2011

20

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2554

รูปที่ 1 แสดงตําแหน่งที่มีอาการ RSIs

รูปที่ 2 แสดงความรุนแรงของ RSIs

รูปที่ 3 แสดงความถี่ของ RSIs

ตารางที่ 3 จํานวนและร้ อยละของพนักงาน เกี่ยวกับผลกระทบ และการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการ RSI (n=82)
ตัวแปร
จํ านวน (คน)
ร้อยละ
อาการทีเ่ กิดขึ้ นเกิดจากการทํางาน
ใช่
67
81.2
ไม่ใช่
7
8.5
งานบ้าน
5
71.4
งานเสริม
2
28.6
ไม่แน่ใจ
8
10.3
ผลกระทบจากการปวดต่อการทํางาน
ไม่มี
60
73.2
มี
22
26.8
ไม่หยุดงาน
16
72.7
หยุดงาน
6
27.3
1 วัน
3
50.0
มากกว่า 1 วัน
3
50.0
Mean (S.D.) /Median (Min, Max)
2.00 (1.54) / 1.50 (1.00, 5.00)
การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการปวด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ซื้อยารับประทาน
40
48.8
ทํางานตามปกติ
33
40.2
ปล่อยให้ หายเอง
24
29.3
ไปพบแพทย์
20
24.7
ลาหยุดงาน
6
7.3
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