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บทคดัย่อ 
 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก  
หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกับการปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์และความชุก 
ของการเกิดการบาดเจ็บในผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายและ
ชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกนั 
และลดการบาดเจ็บดงักล่าว คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
58 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก 3) แบบสอบถามอาการบาดเจ็บซ ้ าซากในช่วง 12 เดือน 
และในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือ สถิติเชิงพรรณนา และ Multiple Regression 

ผลการศึกษาพบความชุกและอุบติัการณ์ของการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างอยู่ใน
สัดส่วนสูงท่ีสุดร้อยละ 79.31 และ ร้อยละ 82.76 ตามล าดบั รองลงมาคือบริเวณไหล่ซ่ึงพบความชุก
และอุบติัการณ์ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือร้อยละ 74.14 เม่ือพิจารณาลกัษณะของอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก
ในช่วง12 เดือนก่อนการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความผิดปกติท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ มีอาการชาใน
ต าแหน่งท่ีมีอาการ (ร้อยละ 56.9) ด้านความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานกบัความชุกและอุบติัการณ์ของการเกิดอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก พบวา่ การมีน ้ าหนกัตวัมาก
เกินไป การสัมผสัปัจจยัทางการยศาสตร์ ท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม การท างานซ ้ าๆ จ านวน
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วนัท างานท่ีมากและการท างานล่วงเวลา มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดความชุกและอุบติัการณ์เหล่าน้ี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05) 

ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการยศาสตร์ในการท างานส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ 
ของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ควรให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการป้องกัน 
การเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากซ่ึงนอกจากจะเป็นการช่วยด ารงการมีสุขภาวะท่ีดีของผูป้ระกอบอาชีพ 
ยงัเป็นการส่งเสริมการมีเศรษฐกิจท่ีดีของชุมชนทอ้งถ่ินอีกดว้ย  
        
ค าส าคัญ : การบาดเจบ็ซ ้ าซาก, เคร่ืองเงินชุมชนววัลาย, อาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน    
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ABSTRACT 
 
 

The purposes of this study were to explore  the incidence and the prevalence of  
repetitive strain injury and to investigate  relationships between personal factors together with 
working condition and  the incidence and the prevalence of repetitive strain injury among silver 
carving workers at Muensan Ban Wualai and Wat Srisuphan community, Haiya Subdistrict, 
Muang District, Chiang Mai Province.  This study also aimed to propose  prevention techniques 
to  such injuries. 58 participants were purposive sampling into the study. The instruments used for 
data collection  contained  3 parts including: 1)  Sociodemographic data. 2) Factors related to the 
repetitive injury. 3) The questionnaire on the repetitive strain injury in the last 12 months and  
the past 7 days.  Statistics used in the research were Descriptive statistics and Multiple Regression 

Results demonstrated that the prevalence and incidence of repetitive strain injury of 
lower back injuries were the highest (79.31% and 82.76% respectively) followed by pain at  
shoulder which revealed the same prevalence and incidence rate  at 74.14%.  Considering the 
conditions of repetitive strain injury at 12 months prior to the study, results revealed similar 
symptoms of numbness in subjects (56.9%). Relationship of personal factors and factors related 
to work performance on the prevalence and incidence of repetitive strain injury demonstrated that 
overweight of body, ergonomic factor, inappropriate body posture, repetition motion, amount of 
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working days and working overtime were the significant predictive factors of the  prevalence and 
incidence of repetitive strain injury in these participants (p<0.05).  

In conclusion, both personal and ergonomic factors affected  health status of the silver 
carving workers. Health professionals should educate and raise awareness of the prevention of 
repetitive strain injury which will lead to good quality of life to these individuals and good 
economic status to people in the community. 
 
Keywords:  Repetitive Strain Injury, Silverware Wualai Community, Silver Carving Career 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก    
รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่  และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รอ. ดร. พิศัก ด์ิ   ชินชัย  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าต่างๆ ให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
และช่วยตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่ตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษา พร้อมทั้งช่วยกระตุน้และให้ก าลงัใจแก่ผูศึ้กษาเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์น้ี
ส าเร็จดว้ยดี ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทั้ง  3 ท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารยท์ศพร บรรยมาก   
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา  มั่นเขตวิทย์  และอาจารย์ ดร. ปิยะวฒัน์  ตรีวิทยา ท่ีกรุณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา และเสนอแนะในการปรับปรุง
เคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และผูท้รงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พะยอม และอาจารย์ ดร. ชินวฒัน์  ไข่เกตุ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและใหข้อ้เสนอแนะวธีิการป้องการการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 

ขอขอบพระคุณ  ประธานชุมชนหม่ืนสารบ้านววัลาย และประธานชุมชนวดั 
ศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรวมรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
ท่ีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาคร้ังน้ี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคนท่ีเป็น
ก าลังใจให้ผูศึ้กษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จ คุณงามความดีและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ทั้งหลายอนัเกิดจากการศึกษาน้ี ขอมอบใหแ้ด่คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
อนัมีค่าแก่ผูศึ้กษา เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานและการด าเนินชีวติต่อไป 
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บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ท าให้เศรษฐกิจภาค 
อุตสาหกรรมของไทยขยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ในชุมชน  (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสร้างอาชีพและสามารถพึ่งพาตวัเองได ้โดยยึดและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดพ้ระราชทานเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยนบัตั้งแต่ พ.ศ. 2517  เป็นตน้มา แต่ในขณะเดียวกนั การพฒันาก็
น ามาซ่ึงปัญหา โดยการพฒันาหลายดา้นไดส่้งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนเพิ่มมาก
ข้ึนอีกทั้งเป็นการก่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ทางกายและทางจิตใจตามมา ปัจจุบนัประเทศไทยประสบกบัปัญหาดา้นสุขภาพท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพ อนัมีแนวโน้มสูงข้ึนและเป็นปัญหาส าคญัล าดบัตน้ๆของประเทศ ปัญหา
ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดจากการท างานมีลกัษณะหลากหลายข้ึน โดยลกัษณะของปัญหา
มกัข้ึนอยูก่บัประเภทของงานท่ีท า  

อาชีพท าเคร่ืองเงินในชุมชนบ้านววัลาย จังหวดัเชียงใหม่ท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิต
เคร่ืองเงินท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัเมืองเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
ประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัผูค้นในชุมชนมาช้านาน ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ใน
ชุมชนบา้นววัลายยงัยดึอาชีพท าเคร่ืองเงินเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัตนเอง
และครอบครัว อาชีพการแกะสลกัเคร่ืองเงินเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีมีรูปแบบการ
เคล่ือนไหวซ ้ าๆ  (Repetitive Motion)  ท่านัง่ในการท างานท่ีจ าเป็นตอ้งกม้คอและหลงัตลอดจน 
การใช้ขอ้มืออย่างหนกั ท าให้เกิดความผิดปกติต่อระบบกระดูก กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อของร่างกาย
ของผูป้ฏิบติังาน ท่ีส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานอนัถือเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะลกัษณะ
การท างานท่ีใช้ระยะเวลานานในการผลิตและมีท่าทางการท างานท่ีซ ้ าซาก ส่งผลให้กลุ่มผูป้ฏิบติั 
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งานมักพบกับปัญหาการบาดเจ็บและอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเ น้ือ  
เป็นโรคท่ีสามารถพบไดม้ากข้ึนในปัจจุบนัและพบว่าเป็นสาเหตุส าคญัของการเส่ือมสมรรถภาพ
ทางกายของกลุ่มผูป้ฏิบติังานซ่ึงอาจส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนอาจส่งผล
กระทบทางดา้นเศรษฐกิจดว้ย โดยกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ เป็นความ
ผิดปกติของเน้ือเยื่อโครงร่างของร่างกาย ได้แก่ กระดูก กล้ามเน้ือ ขอ้ต่อ เอ็นกล้ามเน้ือและเอ็น
กระดูก รวมถึงเส้นประสาทและเส้นเลือด ท่ีมกัสัมพนัธ์กบัการท างาน  (ธนะรัตน์ บุญเรือง, 2542) 
ท าให้เกิดอาการปวด เจ็บ ชา ตึงเม่ือยลา้ อกัเสบและบวม อาการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือและโครง
กระดูก เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ฏิบัติงานมกัจะประสบอยู่เสมอ มักจะรบกวนทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ และยงัเป็นสาเหตุหลกัประการ
หน่ึงท่ีท าให้ขาดงานและบางทีอาจถึงขั้นลาออกหรือหยุดท างานนั้นไปเลย เน่ืองจากทนต่อการ
สะสมของอาการบาดเจ็บต่อไปไม่ได้ โดยอาการบาดเจ็บนั้นมาจากอาการ ตึง ยึด ปวด เกร็งหรือ
ความเครียด ท่ีมีต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย อนัเน่ืองมาจากการท างานร่วมกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
รวมถึงลกัษณะการวางท่าทาง การเคล่ือนไหวและการออกแรงท่ีมากเกินไปหรือไม่ถูกวิธี ลกัษณะ
อาการจะปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้ งเจ็บหลัง การตึงของข้อต่อ อาการเคล็ดขัดยอก 
ความเครียดทางสายตา อาการท่ีเก่ียวกบัโพรงกระดูกขอ้มือ เอ็นอกัเสบ การบาดเจ็บซ ้ าซาก เป็นตน้ 
ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัญหาทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือมีความสัมพนัธ์กบัการท างานจึง
เป็นส่ิงส าคญัต่อผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินตลอดจนอาชีพอ่ืนๆ โดยทัว่ไป ท่ีจ  าเป็นตอ้งใส่
ใจต่อปัญหาเหล่าน้ี  

จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลอุบัติการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่ม 
ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ในชุมชนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ทั้งทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งขอ้มูลจากสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ินตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ปรากฏว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการบาดเจ็บดังกล่าว  
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาเร่ืองอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก  
ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บ
ดงักล่าว ในชุมชนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ

แกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบั
อุบติัการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 
ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการหาวิธีการป้องกนัและลดสภาวการณ์การบาดเจ็บซ ้ าซาก
ต่อระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบา้น 
ววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 ขอบเขตของกำรวจัิย 
1.  เน้ือหาการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บ

ซ ้ าซากและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่อการบาดเจ็บ
ซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 2 ชุมชน คือ ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายและ
ชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามและมีผูว้ิจยั
เป็นผูบ้นัทึกค าตอบเพื่อระบุต าแหน่งของบริเวณร่างกายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 

2. กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินบริเวณ  
2 ชุมชน คือ ชุมชนหม่ืนสารบ้านววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรบำดเจ็บซ ้ำซำก ( Repetitive Strain Injury : RSI ) หมายถึง อาการเจ็บปวด เส่ือม

หรืออกัเสบทางระบบกล้ามเน้ือและระบบกระดูกโครงร่าง ท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวในรูป
แบบเดิมๆต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  

กำรยศำสตร์  (Ergonomics) หมายถึง การปรับเปล่ียนสภาพงานและส่ิงแวดล้อมให ้
เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน หรือเป็นการปรับปรุงสภาพการท างานและอยา่งเป็นระบบ 

ควำมผิดปกติ  ของระบบกล้ำมเนื้อและกระดูกโครงร่ำง เ น่ืองจำกกำรท ำงำน  
(Work-related  Musculoskeletal  Disorders, WMSDs) หมายถึง ความผิดปกติของเน้ือเยื่อโครง
ร่างของร่างกาย ไดแ้ก่ กระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ เอน็กลา้มเน้ือ (Tendon) และเอ็นกระดูก (Ligament) 
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รวมถึง เส้นประสาทซ่ึงมกัพบวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการท างาน การท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่หยุด
พกักระตุน้ใหเ้กิดอาการผดิปกติท่ีรุนแรงข้ึน 

เคร่ืองเงินชุมชนวัวลำย  หมายถึง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินซ่ึงผลิตโดยชุมชนบ้านงัวลาย  
หรือบา้นววัลาย ตั้งอยูบ่ริเวณถนนววัลายต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยกลุ่มผูผ้ลิต
มีจ านวน 2 (สอง )กลุ่ม คือ ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของบา้นววัลาย คือ สลุง หรือขนัท่ีท าดว้ยเงิน  

อำชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน   หมายถึง เป็นผู ้ท่ีประกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน  
การประดิษฐล์วดลายและตกแต่งเคร่ืองเงินให้เป็นรูปต่างๆตามท่ีตอ้งการ โดยใชเ้วลาในการท างาน
แกะสลกัเคร่ืองเงิน ไม่ต ่ากวา่ 5 วนั ต่อ สัปดาห์ 

ควำมชุก (Prevalence)  หมายถึง จ านวนผูป่้วยทั้งหมดท่ีมีอยูท่ ั้งเก่าและใหม่ในกลุ่มของ
ประชากร ในช่วงเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี 

อตัรำควำมชุกของโรค (Prevalence Rate) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
1. อัตรำควำมชุกของโรคที่จุดเวลำที่ก ำหนด (Point Prevalence Rate) หมายถึง 

จ านวนผูป่้วยทั้งเก่า และใหม่ต่อหน่วยประชากรท่ีจุดเวลาท่ีก าหนด 
2. อัตรำควำมชุกของโรคในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด (Period Prevalence Rate) 

หมายถึง จ านวนผูป่้วยทั้งเก่าและใหม่ต่อหน่วยประชากรในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

อตัราความชุกของโรค  =   จ านวนผูป่้วยทั้งหมดท่ีจุดเวลาท่ีก าหนด       x   ค่าคงท่ี  (100) 
            จ  านวนประชากรทั้งหมดท่ีจุดเวลานั้น  
 

ค่ำคงที่  หมายถึง  ค่า ท่ีก าหนดข้ึนมาใช้ในการค านวณหาอัตราความชุกของโรค  
โดยค่าคงท่ีน้ีจะไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าตลอดการวจิยัน้ี โดยก าหนดใหค้่าคงท่ีเท่ากบั 100 

ผู้ป่วย หมายถึง ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงินท่ีรู้สึกไม่สบายจากการบาดเจ็บ 
ทางระบบโครงร่างกล้ามเน้ือและกระดูก ท่ีตอ้งการเขา้รับบริการสุขภาพรูปแบบใดๆ จากแพทย ์
หรือบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา  

ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินท่ีรู้สึกไม่สบายจากการบาดเจ็บ
ทางระบบโครงร่างกล้ามเน้ือและกระดูก ท่ีเข้ารับบริการสุขภาพรูปแบบใด ๆ จากแพทย์หรือ
บุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการรักษาแลว้ตั้งแต่ 1 คร้ังแต่ไม่เกิน 3 คร้ัง 

ผู้ป่วยเก่ำ  หมายถึง ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินท่ีรู้สึกไม่สบายเดิมจากการ
บาดเจบ็ทางระบบโครงร่างกลา้มเน้ือและกระดูก ท่ีเขา้รับบริการสุขภาพรูปแบบใดๆจากแพทย์หรือ 
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บุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการรักษาแลว้ตั้งแต่ 4 คร้ัง ให้ถือเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการการบาด 
เจบ็ซ ้ าซาก 

สภำวกำรณ์ หมำยถึง เหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นไปตามธรรมดาตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ความชุก
และอุบติัการณ์ของการบาดเจบ็ซ ้ าซาก ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 

อุบัติกำรณ์ (Incidence) หมายถึง จ านวนผูป่้วยใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีท าการ
เก็บตวัอยา่งของงานวจิยัคร้ังน้ีโดยจะตอ้งเร่ิมมีอาการป่วยไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัเร่ิมเก็บขอ้มูล 

อตัรำอุบัติกำรณ์ของโรค (Incidence Rate) หมายถึง จ านวนผูป่้วยใหม่ท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วย
ประชากรท่ีเฝ้าสังเกตในช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งของงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นดชันีช่วยแสดงถึง
โอกาสของการเกิดโรคในชุมชนมีมากน้อยเพียงใด ชุมชนท่ีมีอัตราอุบัติการณ์ของโรคสูง  
ความเส่ียงในการเกิดโรคสูง 
 

อตัราอุบติัการณ์ของโรค   =   จ านวนผูป่้วยใหม่ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี    x   ค่าคงท่ี  (100) 
                        จ  านวนประชากรท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคหรือประชากรกลางปี  
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์เชิงการท านายผล เพื่อศึกษา

อุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากและศึกษาหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจัยเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก 
ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ  
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษา โดยมีเน้ือหาครอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 
  

1. กระบวนการผลิตเคร่ืองเงินววัลาย 
2. กลุ่มอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 
3. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กระบวนการผลติเคร่ืองเงินวัวลาย 
เคร่ืองเงินววัลาย ปรากฏหลักฐานตั้ งแต่ พญามังราย สร้างเมืองเชียงใหม่ซ่ึงสร้าง

ความสัมพันธ์กับพุกาม และเจรจาขอช่างฝีมือมายงัเมืองเชียงใหม่ เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน ท าใหเ้ชียงใหม่มีช่างหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีไดรั้บการฝึกฝนและมีการสืบทอดอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการท าเคร่ืองเงินของช่างบา้นศรีสุพรรณ ช่างในคุม้หลวงเมืองเชียงใหม่ ไดถ่้ายทอดการ
ท าเคร่ืองเงินให้แก่ลูกหลานจนสามารถเป็นช่างฝีมือในการท าเคร่ืองเงินเป็นท่ียอมรับจนไดข้ยาย
แหล่งท่ีผลิตเคร่ืองเงิน ไปยงัหมู่บา้นอ่ืนๆ ในอดีตชาวบา้นววัลายจะประกอบอาชีพท านาเป็นส่วน
ใหญ่เม่ือวา่งเวน้จากการท านาก็จะเป็นช่างฝีมือท าเคร่ืองเงินตามท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
เกือบทุกบา้นจะมีอุปกรณ์ในการผลิตเคร่ืองเงินขนาดเล็กประจ าอยูท่ี่บา้น เรียกวา่ "เตาเส่า" สมาชิก
ในครอบครัวจะช่วยกนัท าเคร่ืองเงินเพื่อใชส้อยในชีวิตประจ าวนั และเพื่อการคา้ การท าเคร่ืองเงิน
เป็นทั้งงานช่างและงานศิลป์ท่ีจะตอ้งอาศยัความประณีตและความละเอียดอ่อน  เคร่ืองเงินท่ีผลิต
โดยชาวบา้นววัลายจะตอกลายจากดา้นในให้นูนตามโครงร่างรอบนอกของลายก่อนแลว้ตีกลบัจาก
ดา้นนอกเป็นลายละเอียดอีกทีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้นววัลาย อาชีพการแกะสลกัเคร่ืองเงิน
ววัลาย ในชุมชนวดัหม่ืนสารและชุมชนวดัศรีสุพรรณไดรั้บการสืบสารมรดกทางวฒันธรรมมาอยา่ง
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ต่อเน่ืองจากในอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั ซ่ึงขั้นตอนในการผลิตจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ในดา้นศิลปะ
และความช านาญในกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบ การผลิตตน้แบบและแม่พิมพ ์การข้ึนรูป
โลหะ การหล่อ เพื่อได้งานท่ีมีความประณีตสวยงามเป็นท่ีสนใจของตลาดภายในประเทศ 
และต่างประเทศ  (ต านานผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินและโลหะดุนลาย, 2549) บา้นงวัลาย หรือบา้นววัลาย 
ตั้งอยูบ่ริเวณถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มี 2 ชุมชน คือ ชุมชนหม่ืนสาร
บา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ  
 

ขั้นตอนการผลติเคร่ืองเงินววัลาย 
น าโลหะเงินบริสุทธ์ิท่ีไดท้  าการชัง่น ้ าหนกัแลว้ตามความตอ้งการบรรจุลงในเบา้หลอมท่ี

ท าดว้ยดินเผาอนัมีใชม้าแต่โบราณซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถว้ย 
 

 
 

                                                         ภาพที ่ 2.1  เมด็เงินบริสุทธ์ิ 
 

  
 

                 ภาพที ่2.2 เบา้หลอม                 ภาพที ่2.3 เมด็เงินในเบา้หลอม 
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1. หลอมโลหะเงินโดยใช้ถ่านเป็นเช้ือเพลิง ทั้งน้ีถ่านท่ีใช้ตอ้งเป็นถ่านท่ีเผาจากไมส้ด
เพราะเป็นถ่านท่ีใหค้วามร้อนสูง 

                    
 

          ภาพที ่2.4  เตาเผา (เตาเส่า) 
 

   2. น าเบา้หลอมไปวางไวบ้นเตาเส่าท่ีมีความร้อนสูง และเป่าลมให้เขา้ไปท่ีช่องรับลมของ
เตา เพื่อเป็นการเพิ่มความร้อนของเตา 

        
 
 
 
 
 
                

                    
 

ภาพที ่2.5 น าเบา้หลอมไปวางไวบ้นเตาเผา 
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                                       ภาพที ่ 2.6  คีมคีบชนิดยาว ใชคี้บเบา้หลอมจากเตา  
 

 
 
 
 
 
 

 

                                       
 

 
 

 

ภาพที ่2.7  เบา้หลอมในเตาเผา 
 

   3. เม่ือโลหะเงินในเบา้หลอมละลายเป็นน ้ าให้ใส่เกลือแกง ดินประสิว และผงบอแร็กซ์ 
เพื่อท าให้เน้ือเงินใสเนียนและอ่อนยิ่งข้ึน โดยเกลือแกงจะช่วยผสานให้เน้ือเงินเป็นเน้ือเดียวกนั  
อีกทั้งจะไล่เศษผงถ่านและอโลหะต่างๆท่ีไม่ตอ้งการออกจากเน้ือเงินตลอดจนท าให้เน้ือเงินไม่ติด
รางเทและเบา้หลอม 



10 

 

 
 
 
 
 

     

               

                      ภาพที ่2.8 ใส่เกลือแกง ดินประสิว และผงบอแร็กซ์  

 

4. น ารางเทรูปทรงกลม (เบิ้ง) ไปใส่น ้ามนัก๊าด ประมาณ 3 ใน 4 ของรางเท แลว้จุดไฟเผา
ท่ีน ้ามนัก๊าดก่อนเทเน้ือเงินลงไป วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการใหเ้น้ือเงินจบัตวักนั และไล่ฟองอากาศท่ี
แทรกตวัอยูภ่ายในออกไปจากเน้ือเงิน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               ภาพที ่2.9  รางเทรูปทรงกลม (เบิ้ง) ขณะยงัไม่ไดจุ้ดไฟ 

 

5. เม่ือโลหะเงินละลายเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดให้ใช้คีมยาวคีบเบา้หลอมออกจากเตา 
แลว้เทเน้ือเงินลงไปในรางเท 
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                                  ภาพที ่2.10  เทเน้ือเงินลงไปในรางเท 

 

6. รอใหเ้น้ือเงินเร่ิมเยน็และแข็งตวัจึงใชคี้มคีบออกมาจากรางเทและน าเน้ือเงินไปเผาไฟ
อีกคร้ังในเตาเผาเพื่อใหน้ ้ามนัท่ีเกาะติดอยูใ่นเน้ือเงินออกไปจนหมด ก่อนจะน าไปลา้งดว้ยน ้า 

 

       
 

                   ภาพที ่ 2.11 ภาพแสดงขั้นตอนท่ี 5           ภาพที ่2.12 ภาพแสดงขั้นตอนท่ี 6 
 

7. น ากอ้นโลหะเงินรูปทรงกลมไปข้ึนรูป หรือการมา้ง (ทุบ หรือ ตี) ด้วยทัง่เหล็กและ
คอ้นข้ึนรูป จนกระทัง่กลายเป็นแผ่นโลหะท่ีมีลกัษณะความหนาเท่ากนัทั้งแผ่น จะได้โลหะท่ีมี
ลกัษณะเป็นแผน่กลมและแบน  
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ภาพที ่2.13 แท่นข้ึนรูป                                       ภาพที ่2.14  คอ้นข้ึนรูป 

 

8. ตีแผน่โลหะโดยตีกลบัไปมาทั้งสองดา้นจนกว่าโลหะจะมีความกวา้ง 7 น้ิว วิธีการตี
จะต้องตีให้เป็นระบบ คือ ตีให้เป็นวงกลมไปเป็นรอบๆ และจะต้องหมุนช้ินงานไปเร่ือยๆ  
จนครบรอบแล้วเร่ิมตีรอบใหม่ไม่ตีซ ้ ารอบเดิมเพราะเน้ือโลหะจะแข็งตวัท าให้แตกหรือขยายตวั 
ไม่เท่ากนั 

9. ตีท าขอบ โดยใชค้อ้นมา้งตีรอบๆ ขอบให้บางลงจะท าให้ขอบนั้นสูงตั้งข้ึน และจะเห็น
สันขอบไดช้ดัเจนมากข้ึนและเนน้ดว้ยคอ้นเบา๊ะ 

10. ตีขอบเส้นขอบของขนั โดยใช้ทัง่ส าหรับตีขอบ ซ่ึงหน้าทัง่จะมีหลุมส าหรับน าขอบ
โลหะลงไปไดพ้อดี น าแผ่นเงินคว  ่าขอบท่ีนูนลงไป และตีจากดา้นหลงัแผ่นโลหะจนครบรอบวง  
จะไดส้ันขอบโลหะท่ีนูน และชดัเจนข้ึนกวา่เดิม แลว้ใชค้อ้นมา้งไล่ตีแผน่โลหะใหเ้ป็นแผน่เรียบ 

11.ใช้วงเวียนวดัเพื่อหาจุดศูนย์กลางของโลหะ ใช้เหล็ก  ตอกลงไปให้เป็นรูเพื่อท า
สัญลกัษณ์ ของจุดศูนยก์ลาง ขีดดว้ยวง เวยีนใหเ้ป็นวงกลม เป็นชั้นๆ เพื่อตีไล่ไปทีละชั้น  

12. ตีแผข้ึ่นรูปจากดา้นใน โดยตีจากริมขอบหน่ึงรอบ จะ ท าให้รอบนอกบางลงและท า
ใหโ้ลหะแขง็ตวัเพื่อรักษารูปทรง จาก นั้นตีไล่จากส่วนท่ีใกลก้บัจุดศูนยก์ลาง แลว้ตีขยบัเป็นรอบๆ 
ออกมา จะท าใหโ้ลหะบางลง และรูปทรงจะหุ้มข้ึน 

13. ตีแผน่โลหะไล่ไปทีละชั้น แต่ละชั้นประมาณ 1 หนา้คอ้นให้แผข่ยายออก เรียกวา่การ
ตีเพื่อใหส่้วนท่ีหนากวา่นั้นดนัเน้ือโลหะในส่วนท่ีบางออกมา จึงท าใหโ้ลหะนั้นมีความกวา้งเพิ่มข้ึน 
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                                                ภาพที ่ 2.15  การข้ึนรูปโดยใชค้อ้น        
 

14. ไดโ้ลหะท่ีบางลงจ านวน 2 ชั้น ให้ไล่โลหะทั้ง 2 ชั้นให้เป็นเน้ือเดียวกนัจะท าให้ได้
ความหนาเท่ากนั หลงัจากตีขยายครบรอบตอ้งสลบักบัการเผาไฟทุกคร้ังก่อนตีในรอบใหม่ 

15. ท าขั้นตอนซ ้ าเหมือนเดิมคือ  ใชว้งเวียนขีดให้เป็นรอยเพื่อแบ่งเป็นชั้น ตีตามรอยขีด
ใหเ้น้ือโลหะในชั้นรอบนอกตั้งข้ึนเป็นขอบ เน้ือโลหะจะตั้งสูงข้ึน 

16. ตีไล่เน้ือจากตรงกลางวนออกมาทีละรอบของ 1 หนา้คอ้น เน้ือโลหะนั้นจะค่อยๆ ดนั
ออกทางดา้นขา้งใหแ้ผข่ยายกวา้งและหุม้ข้ึน 

17. วดัความสูงให้ได้ตามท่ีก าหนด แล้วตีแผ่จากก้นขนัให้ขยายเน้ือตรงกลางออกมา
เพื่อใหบ้างและกวา้งข้ึน 

18. ตีแผก่น้ขนัให้กวา้งข้ึนให้ไดรู้ปทรง และตีไล่ตั้งแต่ขอบของขนัไล่ลงไป ปรับรอยท่ี
เป็นชั้นๆ ใหเ้ป็นแผน่เรียบ 

19. ส าหรับขนัท่ีไม่ตอ้งท าลวดลายก็จะน าไปเคาะไล่เน้ือเพื่อให้เน้ือแน่นคงรูปทรงและ
ผวิมนัเงางาม 

20. เร่ิมเคาะไล่ผวิตั้งแต่ปากขนัไปท่ีละรอบตามจงัหวะของหนา้คอ้น หนา้ทัง่ และคอ้นท่ี
ใชเ้คาะตอ้งขดัมนัใหเ้งางาม เพื่อท่ีจะท าให้ผิวโลหะท่ีโดนตีนั้นเกิดความเรียบเป็นเน้ือเดียวกนั และ
จะท าใหเ้กิดความเงางาม 

21. ตกแต่งปากขอบใหเ้สมอกนัทั้งใบ ใชมื้อช่วยในการบีบดดัแต่งทรง 
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                                           ภาพที ่2.16  เน้ือเงินท่ีข้ึนรูปแลว้ 

 

รูปแบบการขึน้รูปเคร่ืองเงินววัลาย 
การข้ึนรูปของบา้นววัลายเป็นแบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดมากนัแต่โบราณ คือ การทุบ ใช้วิธี 

การตีจากก้อนกลมๆ ตีให้เป็นรูปร่างตามท่ีตอ้งการให้บาง โดยจะตอ้งเผาเงินให้อยู่ในอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม เน้ือเงินจะอ่อนพอสมควร เม่ือเน้ือเงินเยน็ตวัลงก็จะตอ้งน าไปเผาให้ร้อนและน าไปตีต่อ 
การข้ึนรูปจะไม่มีแม่พิมพจ์ะใช้คนตีเพียงอย่างเดียว ซ่ึงตอ้งใช้ความช านาญและความระมดัระวงั
เป็นอยา่งมาก ลกัษณะการข้ึนรูปเคร่ืองเงินนั้นมีหลายวธีิข้ึนอยูก่บัประเภทของเคร่ืองเงินท่ีจะท า 

วธีิการขึน้รูปมีดังนี ้
1. การหล่อ เป็นการข้ึนรูปโดยใชแ้บบพิมพ ์เช่น พระพุทธรูป 
2. การทุบ เป็นการข้ึนรูปโดยการใช่ค้อนต่างๆกันทุบแท่งเงินท่ีหลอมแล้วให้เป็น

รูปแบบท่ีตอ้งการเช่น ขนั ถาด  
3. การตดัต่อ การรีดเคร่ืองเงินเป็นแผ่นบางๆ แบนๆ แลว้ตดัเป็นช้ินๆน ามาเช่ือมต่อกนั

ใหเ้ป็นรูปท่ีตอ้งการ เช่น กรอบรูป กล่อง 
4. การสาน การรีดเงินให้เป็นแผน่บางแลว้ตดัออกเป็นเส้น น ามาสานเป็นรูปทรงต่างๆ

เช่น กระบุง จอก 
5. การบุ การน าเงินมาตีให้บาง ตดัออกให้ไดข้นาดท่ีตอ้งการแลว้น าไปหุ้มกบัหุ่นแบบ

อาจจะเป็นไมห้รือโลหะเช่น เจดีย ์
6.  การชกัลวด การน าเงินมาตีเป็นเส้นยาวหรือเส้นลวดแลว้รีดให้เป็นเส้นมีความยาว

และขนาดตามท่ีตอ้งการ จากนั้นตดัออกเป็นท่อนแลว้น าไปท าเป็นห่วงร้อยต่อกนั เช่น การท าสร้อย
ต่างๆ 
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การสลกัลวดลายบนเคร่ืองเงินววัลาย 
1. น าภาชนะเคร่ืองเงินท่ีข้ึนรูปเสร็จเรียบร้อยแลว้ วางลงบนชนั เพื่อรองรับเคร่ืองเงินท่ี

จะตอกหรือสลกัลวดลายโดยวาดลวดลายดา้นในเพื่อท่ีจะตอกจากดา้นในใหนู้นออกมา 
 

 
 
 
 
 
 

                                ภาพที ่2.17  ชนั  รองรับเคร่ืองเงินท่ีจะตอกหรือสลกัลวดลาย 
  

2. ตอกลวดลายจากดา้นในตามรูปแบบท่ีไดเ้ขียนไวแ้ละอาจใส่แผน่ชนัไวด้า้นนอกเพื่อ
ยดึใหต้อกลวดลายไดง่้าย หรือจะไม่ใส่ก็ไดดู้ตามความเหมาะสมของงาน 

3. หลงัจากตอกโครงสร้างดา้นในแลว้ น าขนัท่ีข้ึนรูปไวม้าใส่ชนัให้เต็มเพื่อเตรียมท่ีจะ
ตอกลวดลายละเอียดจากดา้นนอกดว้ยคอ้น เหล็กส่ิวขนาดต่างๆ  

 

 
 

                  ภาพที ่2.18 การตอกลวดลายละเอียดจากดา้นนอกดว้ยคอ้น เหล็กส่ิว 
 

4. ถา้เป็นภาพนูนต ่า น าภาพท่ีตอ้งการจะสลกัมาแปะเป็นแบบเพื่อสะดวกในการตอกลาย
บนเคร่ืองเงินท่ีข้ึนรูปเตรียมไว ้
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                     ภาพที ่2.19 น าภาพท่ีตอ้งการจะสลกัมาแปะเป็นแบบเพื่อสะดวกในการตอกลาย 
 

5. ตอกสลกัลวดลายและรูปภาพดา้นนอกให้สวยงาม ดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะ 
สมกบัลายนั้น 

 

              
 

             ภาพที ่2.20  เหล็กส่ิวขนาดต่างๆ              ภาพที ่2.21  คอ้นข้ึนรูป 
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ภาพที ่2.22  การสลกัตามแบบท่ีตอ้งการโดยวธีิการตอกดว้ยส่ิวขนาดต่างๆ 
 

6. เม่ือเสร็จขั้นตอนแลว้ให้ท าการละลายชนัออกดว้ยความร้อนจากหัวไฟแก๊สหรือถ่าน
ไฟ ใหช้นัละลายออกจนหมด  

 

การขัดท าความสะอาดเคร่ืองเงินววัลาย 
การขดัท าความสะอาดเคร่ืองเงิน คือ ขั้นตอนการเผาและตม้กรดเพื่อขจดัส่ิงสกปรก 

ของเคร่ืองเงินและท าให้เคร่ืองเงินบริสุทธ์ิเพิ่มข้ึน การเผาไฟจะใช้อุณหภูมิพอเหมาะด้วย 
ถ้าใช้ไฟร้อนและแรงเกินไป เงินจะละลายและยุบตัว การเผาต้องไล่ความเป็นกรดและด่าง  
ส่ิงสกปรกท่ีติดอยู่บนผิวเ งินจะถูกเผาไปหมดส้ิน เ ม่ือส่ิงสกปรกถูกเผาหมดทั้ งภายนอก 
และภายในเรียบร้อยแล้ว เคร่ืองเงินจะมีสีด าสนิทจากนั้ นจึงน ้ าไปต้มน ้ ากรดผสมก ามะถัน 
โดยให้ตม้ไวป้ระมาณ 30 นาทีท่ีอุณหภูมิประมาณ 90 องศา หลงัจากผ่านการเผาและตม้ดว้ยกรด
แลว้ ขดัขนัเงินในน ้าสะอาดดว้ยแปรงทองเหลืองจากนั้นจะใชผ้งซกัฟอกกบัน ้ ามะขามเปียกขดัและ
ขดัดว้ยหินขดัอีกคร้ังหน่ึง เพื่อเพิ่มความแวววาวเม่ือเสร็จแลว้จึงตากให้แห้งและตกแต่งรายละเอียด
ของเคร่ืองเงินใหเ้รียบร้อย เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการท าเคร่ืองเงิน (มนตม์นสั ผลาหาญ , 2556) 
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            ภาพที ่2.23 แปรงทองเหลืองและสร้อยลูกปัด  ภาพที ่2.24 ถงัตม้กรด 
 

 
 

ภาพที ่2.25 การขดัท าความสะอาดเคร่ืองเงินววัลาย 
 

         
 

      ภาพที ่2.26  ภาพสลุง                           ภาพที ่2.27  ภาพแขวนท่ีสลกัลวดลายเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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กลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
ความหมายของกลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้าซาก (Repetitive Strain Injury)   
1. อาการบาดเจ็บซ ้าซาก (Repetitive Strain Injury)  หมายถึงอาการเจ็บปวดทางระบบ

กลา้มเน้ือและระบบกระดูกโครงร่างท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวรูปแบบเดิมต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
ท าให้มีอาการปวดตามส่วนต่างๆ เช่น การท่ีร่างกายส่วนหน่ึงส่วนใดอยู่ในท่าเดียวเป็นระยะ
เวลานานเกินความสามารถของร่างกาย หรือเกิดการใช้กล้ามเน้ือท่ีไม่ถูกวิธี ซ ้ าซาก จึงส่งผลให้
ร่างกายเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากข้ึนส่งผลให้อวยัวะต่างๆ ในระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ และ
เส้นประสาท ท่ีถูกใช้งานจนเกิดการบาดเจ็บสะสม เกิดการเส่ือมหรืออกัเสบ ส่งผลให้มีอาการ
ผดิปกติไดทุ้กส่วนของร่างกายท่ีถูกใชง้านติดต่อกนัเป็นเวลานาน (รัตนาภรณ์ อมรรัตน์ไพจิตร และ
สุดธิดา กรุงไกรวงศ,์ 2554) 

2. อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal Disorders    
[MSDs])  หมายถึง การบาดเจ็บและความผิดปกติของกล้ามเน้ือ เส้นเอ็นซ่ึงไดแ้ก่ เอ็นกลา้มเน้ือ 
(Tendon) เอน็กระดูก (Ligament) และเส้นประสาท โดยมีอาการปวด บวม เม่ือยลา้ เคล็ดตึง อกัเสบ 
แสบ ชาหรือมีอาการติดของขอ้ต่อต่างๆ  โดยทัว่ไปอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ
เน่ืองจากการสัมผสัปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (ท่าทางในการท างานท่ีไม่เหมาะสม แรง การเคล่ือนไหว
ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิท่ีสูงหรือต ่าเกินไป) มกัมีอาการปวด บวมแดง มีอาการชา
หรืออาการของขอ้ต่อติดแข็งท าให้การเคล่ือนไหวของขอ้ต่อส่วนนั้นถูกจ ากดัลง ความสามารถใน
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ลดลง  

ประเภทของการบาดเจ็บซ ้าซาก 
ประเภทของการบาดเจ็บซ ้ าซากสามารถแบ่งได้ตามต าแหน่งท่ีเกิด โดยลกัษณะอาการ

ของการบาดเจบ็ซ ้ าซากจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะข้ึนอยูก่บัอวยัวะต่างๆของร่างกายท่ีไดรั้บบาดเจ็บ โดย
มกัสัมพนัธ์กบัลกัษณะการท างานและการใช้งานในอวยัวะนั้นๆ จากลกัษณะการท างานในกลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ในชุมชนววัลาย การบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบกลา้มเน้ือ และ
กระดูกโครงร่างท่ีเกิดข้ึน อาจท าให ้ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินเกิดกลุ่มอาการดงัต่อไปน้ี 

1.  กลุ่มอาการผิดปกติของคอและรยางค์ส่วนบน (Neck and Upper Limb Disorders) 
หมายถึง ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเน้ือเยื่ออ่อนบริเวณคอ ไหล่ แขน ข้อมือและน้ิวมือ ท าให้มี
โอกาสบาดเจ็บ และอกัเสบของกลา้มเน้ือ เอ็น เส้นประสาท กระดูก ขอ้ต่อ และระบบไหลเวียน
เลือด เม่ือเกิดข้ึนในระยะเวลานานก็จะท าให้เกิดอาการปวด หรือมีอาการชา ท าให้เกิดการบาดเจ็บ
สะสมเร้ือรังท่ีพบบ่อยคือ 
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2. การบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณข้อมือและมือ การบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณขอ้มือและมือเกิด 
จากการเคล่ือนไหวซ ้ าๆ การบิดหมุนขอ้มือ การออกแรงตอก ตี ทุบ ขดั จบัส่ิงของท่ีมีน ้ าหนกัมาก 
เช่น การตอกข้ึนรูปเคร่ืองเงิน  การเคาะแบบ การขดัเงาเคร่ืองเงิน ท าใหเ้กิดกลุ่มอาการดงัน้ี 

3.  เอ็นอักเสบ  (Tendonitis)  มีการฉีกขาดของเส้นเอ็น ซ่ึงการอกัเสบของเอ็นบริเวณ
ขอ้มือ มกัจะท าให้มีการอกัเสบของปลอกหุ้มเอ็นร่วมด้วยท าให้เกิดภาวะเอ็นและปลอกหุ้มเอ็น
อกัเสบ (Tenosynovitis) โดยปลอกหุ้มเอ็นจะบวมและกดเจ็บ ในกรณีท่ีเป็นมากๆมกัมีการหนาตวั
ของปลอกหุ้มเอ็น ท าให้ปลอกหุ้มเอ็นนั้นแคบลง (Stenosing Tenosynovitis) หรือมีการยืดของเอ็น
บริเวณน้ิวหวัแม่มือ ท าใหเ้กิดกลุ่มอาการเดอเคอร์แวง (De Quervain’s Syndrome) ซ่ึงภาวะน้ีมกัเกิด
บ่อยๆ ร่วมกบัการใชแ้รงมากในการจบั การบิดหมุนขอ้มือ ถา้หากปลอกหุ้มเอ็นบริเวณน้ิวมือบวม 
จะท าใหเ้อน็เคล่ือนไหวไม่ได ้หรือมีการเคล่ือนไหวติดขดัและไม่สามารถกระดกน้ิวข้ึนลงได ้ภาวะ
น้ีเรียกวา่น้ิวไกปืน (Stenosing Tensosynovitis Crepitaris or Trigger Finger) ซ่ึงจะพบไดใ้นน้ิวท่ีมี
การงอบ่อยๆ ร่วมกบัการการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีขอบแหลมคม หรือใชเ้คร่ืองมือหรือจบัท่ีตอ้งมีการงอ
และเกร็งน้ิวมือ  

 4.  กลุ่มอาการคาร์ปัลทนัเนลซินโดรม(Carpal Tunnel Syndrome) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการท่ี
เกิดจากการกดทบัเส้นประสาทมีเดียนบริเวณช่องว่างคาร์ปอล ซ่ึงเป็นช่องบริเวณด้านฝ่ามือของ
ขอ้มือ ภายในช่องน้ีมีเอ็นของกลา้มเน้ือ 9 เส้นรวมทั้งเส้นประสาทมีเดียน (Median Nerve)โดย 
อาการหลกัท่ีเกิดข้ึนคือ อาการปวดชา (Paresthesia) บริเวณฝ่ามือของน้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี น้ิวกลาง
และคร่ึงหน่ึงของน้ิวนาง อาการมกัเป็นมากในเวลากลางคืนหรือเม่ืองอหรือเหยียดข้อมือเป็น
เวลานานๆ โดยเฉพาะถา้ตอ้งใช้แรงมาก ในรายท่ีเป็นมากจะมีปัญหาเร่ืองการหยิบก าส่ิงของจาก
อาการชาและอ่อนแรงและกลา้มเน้ือในมือ (พิศกัด์ิ ชินชยั และทศพร บรรยมาก, 2554)   

 5.  โรคนิ้วไกปืน (Trigger-Finger Syndrome) หรืออาการนิ้วล็อค เป็นการอกัเสบของ
เอ็น (Tendon) และ/หรือปลอกหุ้มเอ็นของน้ิวมือ เกิดจากการเกร็งน้ิวมือซ ้ าๆ ตา้นแรงสั่นสะเทือน 
อาการอาจเกิดกบัน้ิวไหนก็ได ้แต่ส่วนใหญ่เกิดกบัน้ิวหัวแม่มือ น้ิวกลางและน้ิวนาง การล็อคของ
เอน็เกิดจากอาการบวมของปลอกหุม้เอน็ท่ีมากพอจนท าให้เอ็นไม่สามารถยืดหยุน่ได ้จึงมกัเรียกกนั
วา่ โรคน้ิวล็อค มกัมีอาการเจ็บปวด และบวม ลดความคล่องแคล่วของน้ิว มกัพบในผูห้ญิงมากกวา่
และในกลุ่มอาย ุ40 - 60 ปี (พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 2554) 

6.  กลุ่มอาการไฮโปทนีาร์ แฮมเมอร์ซินโดรม (Hypothenar  Hammer Syndrome) ท าให ้ 
มีอาการปวด การรับความรู้สึกบริเวณมือลดลงและอาจท าใหเ้กิดน้ิวมือตาย 

7.  กลุ่มอาการส่ันสะเทือนที่แขนและมือ (Hand Arm Vibration Syndrome) ประกอบ 
ดว้ยความผิดปกติของเส้นเลือดท่ีมาหล่อเล้ียงหรือเกิดอาการน้ิวมือซีด (White Finger, Dead Finger 
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or Raynaud’s Syndrome)  ท าให้เส้นเลือดส่วนปลายท่ีไปหล่อเล้ียงบริเวณน้ิวมือเกิดการหดรัดตวั 
เม่ือมีการสัมผสัความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานานเส้นเลือดส่วนปลายจะเกิดการตีบตนัท าให้
เลือดไม่สามารถไปเล้ียงไดเ้กิดน้ิวตายตามมา ความผดิปกติของเส้นประสาทรับความรู้สึก ท าให้เกิด
อาการชาและก ามือไม่เตม็ท่ี และความผดิปกติของกลา้มเน้ือ ท าใหเ้กิดการอกัเสบได ้

8. การบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณแขนและศอก หมายถึง การบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณแขนและ
ศอก มกัเกิดจากการยดืหรือมีการใชง้านมากเกินไป การท างานท่ีตอ้งงอขอ้ศอกบ่อยๆ มีการบิดหมุน
แขนหรือมีแรงมากระท าบริเวณขอ้มือ มกัท าใหเ้กิดกลุ่มอาการดงัน้ี 

8.1 ข้อศอกอักเสบ  ท  าให้เกิดการระคายเคืองและปวดร้าวตั้งแต่ขอ้ศอกถึงปลาย
แขนการเรียกช่ือการบาดเจ็บมกัเรียกตามลกัษณะการท างานท่ีท าให้เกิด เช่น ขอ้ศอกนักเทนนิส 
(Tennis’ Elbow) ขอ้ศอกช่างไม ้(Carpenter’s Elbow) ขอ้ศอกนกัโบวล่ิ์ง (Bowler’s Elbow) เป็นตน้ 
โดยลักษณะอาการจะมีอาการปวดบริเวณด้านนอกของข้อศอก โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก
ทางดา้นนอก  

8.2  กลุ่มอาการเรเดียนทันเนลซินโดรม (Redial Tunnel Syndrome) เกิดจากการ
กดทบัเส้นประสารทเรเดียล (Redial Nerve) โดยจะมีอาการปวดลึกๆ ในกลา้มเน้ือและมีอาการอ่อน
แรงชัว่คราวของกลา้มเน้ือและอาจมีอาการปวดร้าว ซ่ึงมกัร้าวลงไปถึงดา้นหลงัของขอ้มือ อาการ
ปวดจะเกิดข้ึนหลงัจากใชง้านแขนและมือเม่ือพกัอาการจะดีข้ึน    

9. การบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณไหล่และคอ ลักษณะงานท่ีต้องมีการยก การแบกหาม  
การเคล่ือนไหวไหล่ซ ้ าๆ การเงยศีรษะและห้ิววตัถุทีมีน ้ าหนกัมาก การใชง้านกลา้มเน้ือมากเกินควร 
การท างานอาชีพท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือกลุ่มเดิมอยูน่านๆ อาจท าให้เกิดกลุ่มอาการเอ็นกลา้มเน้ืออกัเสบ
ได ้ (พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 2554) โดยมกัมีกลุ่มอาการดงัต่อไปน้ี      

9.1 กลุ่มอาการกดทับเอ็นข้อไหล่ (Impingement Syndrome or Rotator  Cuff 
Tendinitis)  เกิดจากการกดทบัเอ็นกล้ามเน้ือบริเวณไหล่ ลกัษณะอาการจะมีการปวดข้อไหล่       
มกัค่อยเป็นค่อยไป โดยอาการปวดมกัเกิดข้ึนเม่ือยกแขนสูงกวา่ระดบัไหล่ อาจมีอาการปวดร้าวไป
ท่ีแขนไดแ้ต่ไม่ต ่ากวา่ระดบัขอ้ศอก  

9.2  กลุ่มอาการคัดตึงบริเวณคอ (Tension  Neck Syndrome) เกิดจากการท่ีกลา้ม
บริเวณคอถูกยืดบ่อยๆ อาการมกัปวดร้าวไปท่ีสะบกั ถา้มีกระดูกคอเส่ือมร่วมดว้ย แลว้เกิดการกด
ทบัเส้นประสาทบริเวณคอจะท าให้มีกาการปวดร้าวไปท่ีแขนและมืออาจท าให้มีการอ่อนแรงของ
กลา้มเน้ือ การรับความรู้สึกของบริเวณท่ีเส้นประสาทมาเล้ียงลดลง สาเหตุส าคญัของกลุ่มอาการคดั
ตึงหรือปวดเม่ือยบริเวณคอมกัเกิดจากการใชท้่าทางท่ีไม่ถูกตอ้งในการท างาน โดยเฉพาะงานอาชีพ
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ท่ีตอ้งนัง่นานๆ เช่น งานคอมพิวเตอร์ งานพิมพเ์อกสาร งานแกะสลกั  เป็นตน้ (พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 
2554) 

10. โรคปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain) โรคปวดหลงัส่วนล่าง หมายถึง อาการปวด
ท่ีจ ากดัอยู่เฉพาะหลงัและบั้นเอวส่วนล่างและรวมถึงการปวดหลงัร่วมกบัอาการปวดขาโรคปวด
หลงั เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดข้ึนบ่อยมาก โรคปวดหลงัจากการท างานมีพยาธิสภาพท่ีกลา้มเน้ือหลงั 
เอ็นขอ้ หมอนรองกระดูกสันหลงั และขอ้ต่อกระดูกสันหลงั  อาการปวดหลงัส่วนล่าง หมายถึง 
อาการเจบ็ปวด หรือความรู้สึกไม่สบายในบริเวณตั้งแต่กระดูกซ่ีโครงซ่ีท่ี 12 ถึงรอยพบักน้ (Gluteal 
Fold)  เป็นปัญหาหน่ึงท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดจากการท างานสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคปวดหลงั
ส่วนล่างคือการได้รับบาดเจ็บ หรือแรงกด (Stress) ท่ีส่งผลต่อระบบกระดูก กล้ามเน้ือ และ
เส้นประสาทบริเวณเอวส่วนล่าง  

11. กลุ่มอาการผดิปกติของรยางค์ส่วนล่าง (Lower  Limb Disorders) เป็นความผิดปกติ
ของโครงสร้างร่างกาย เช่น เอ็น กลา้มเน้ือ เส้นประสาทและขอ้ต่อ เน่ืองจากการท างานในท่าทางท่ี
ไม่เหมาะสม ลกัษณะท่าทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีก่อให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติของรยางค์
ส่วนล่าง คือ การนัง่ยองคุกเข่า และการเดินหรือยนืเป็นเวลานานๆ ท าใหมี้อาการปวดบริเวณตะโพก 
เข่าและขา  

การบาดเจ็บซ ้าจากการท างาน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที ่1 

1. ปวดและลา้ในช่วงเวลาท างาน 
2. อาการหายไปในเวลากลางคืนหรือช่วงพกั 
3. มีอาการเป็นอาทิตยห์รือเป็นเดือนอาการเป็นๆ หายๆ 
4. สามารถหายเป็นปรกติได ้หรืออาจพฒันาสู่ ระยะท่ี 2 ไดห้ากไม่ไดรั้บการรักษา

หรือการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 
ระยะที ่2 

1.  อาการปวดเม่ือยจะมากข้ึนขณะท างาน 
2.  อาการจะไม่หายไปแมห้ลงัเลิกงานหรือนอนพกัขา้มคืน 
3.  อาจมีอาการกดเจบ็ ปวด บวม ชา อ่อนแรง 
4.  มีการรบกวนการนอน 
5.  ความสามารถในการท างานลดลง 
6.  อาการคงคา้งอยูเ่ป็นเดือน 
7.  รักษาหายไดแ้ต่ตอ้งควบคู่กบัการจดัการเร่ืองการท างาน 
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ระยะที ่3 
1. มีอาการในขณะพกัหรือเวลากลางคืน 
2. มีการรบกวนการนอน 
3. ไม่สามารถท างานได ้แมจ้ะเป็นงานท่ีเบา 
4. อาการอาจยาวเป็นเดือนหรือเป็นปี 
5. มีการรบกวนการใชชี้วติประจ าวนั 

ทั้งน้ี ควรพบแพทย ์เม่ือมีอาการตั้งแต่ระยะท่ี 2 และควรเร่ิมหาวิธีป้องกนัตนเอง ตั้งแต่
เม่ือมีอาการในระยะแรก 

การประเมินอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
การประเมิน หรือการวิเคราะห์ลกัษณะงานเพื่อหาสาเหตุของความการบาดเจ็บซ ้ าซาก 

เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาหาแนวทางการป้องกันควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
การประเมินอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก สามารถประเมินไดโ้ดยการรายงานดว้ยตนเองเก่ียวกบัความ
ผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือและการประเมินโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

ปัจจัยเส่ียงทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจยับุคคล และปัจจยังาน ทั้งน้ีหลกัการส าคญัของ

การยศาสตร์ก็คือ การจดัสภาพการท างานใหเ้หมาะกบัคนท างาน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญั
กบัปัจจยับุคคลไม่นอ้ยไปกวา่ปัจจยังานดว้ย 

1. ปัจจัยบุคคล ได้แก่ 
1.1 เพศ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงาน

ท่ีตอ้งออกแรงกาย หรืองานท่ีต้องยกเคล่ือนยา้ยวสัดุ ในกรณีท่ีได้รับการฝึกการใช้กล้ามเน้ือมา
เท่าๆกนัเพศหญิงจะสามารถออกแรงไดเ้พียงร้อยละ 70 โดยประมาณของเพศชายเท่านั้น เน่ืองจาก
เพศหญิงมีขนาดกลา้มเน้ือท่ีเล็กกวา่นัน่เอง 

1.2 อายุ  เด็กท่ีอายุยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ควรตอ้งออกแรงยกของหนัก หรือ
ท างานหนกัเน่ืองจากร่างกายยงัเจริญเติบโตไดไ้ม่เต็มท่ี อาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อโครงสร้าง
ร่างกายของเด็กได ้และเม่ือเกิดปัญหาข้ึนแลว้ ก็จะกลายเป็นความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองยาวนาน
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในวยัรุ่น และเพิ่มข้ึนช้าลงเม่ืออายุ 20–30 ปี  
และคงท่ีต่อไปอีก 5 – 10 ปี จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เม่ืออายุ 40 ปี ความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือจะมีประมาณร้อยละ 90 ของเม่ืออายุ 20 ปี และเม่ืออายุ 50 ปีจะลดลงเหลือร้อยละ 85 
ส าหรับในกลุ่มสูงอายนุั้น ความแขง็แรงของร่างกายท่ีลดลงตามอายท่ีุมากข้ึน ส่งผลให้เม่ืออายุ 65 ปี 
ความแขง็แรงของร่างกายจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 75 ของความแขง็แรงท่ีเคยมีอยูใ่นวยัหนุ่มสาว  



24 

 

1.3  ความแข็งแรงของร่างกาย  ในรายท่ีไม่มีการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 
หรือบุคคลท่ีขาดการออกก าลงักาย จะท าใหร่้างกายขาดความแขง็แรง และความยดืหยุน่ ก็จะมีความ
เส่ียงต่อปัญหาการบาดเจ็บซ ้ าซากได้ ยงัมีงานวิจยัท่ีรายงานว่า การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายจะ
สามารถช่วยบรรเทาและป้องกนัการบาดเจ็บหลงัได ้(Nordin, 1997) คนท่ีร่างกายไม่สมบูรณ์มี
โอกาสปวดหลงัจากการท างานมากเป็น 10 เท่าของคนท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ความแข็งแรง
ของกลา้มเน้ือและความสมบูรณ์ของร่างกาย มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณหลงั
ส่วนล่าง (Yu et al., 1984) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ 

1) ปริมาณไขมันในกล้ามเน้ือ ไขมันจะจ ากัดอัตราการหดตัวของเส้นใย
กลา้มเน้ือ ส่งผลใหก้ าลงัการหดเกร็งกลา้มเน้ือลดลง 

2) อุณหภูมิของเน้ือเยื่อ เม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนกว่าปกติเล็กน้อย ความหนืด 
ของกลา้มเน้ือจะลดลง ส่งผลให้ปฏิกิริยาในการหดตวัเพิ่มข้ึน การออกก าลงักายเพื่ออบอุ่นร่างการ
ก่อนท างานก็จะช่วยใหค้วามสามารถในการหดตวัของกลา้มเน้ือดีข้ึน 

3) เมตาบอลิซึม กล้ามเน้ือท่ีแข็งแรง จะท างานออกแรงได้ดีและต่อเน่ือง 
 เม่ือไดรั้บสารอาหาร ท่ีใหพ้ลงังานอยา่งพอเพียง 

4) ความลา้ ความสามารถในการหดตวัและคืนตวัของกลา้มเน้ือจะลดลงเม่ือ
เกิดความลา้ส่งผลใหก้ าลงัของกลา้มเน้ือลดลง 

5) ระยะเวลาในการคืนตัวสู่สภาพปกติของกล้ามเน้ือ กล้ามเน้ือจะกลับสู่
สภาวะปกติได้ดีเม่ือมีการไหลเวียนของโลหิตดี ซ่ึงจะส่งผลให้มีความพร้อมในการท างานได้
มากกวา่ และนานกวา่ 

6) การฝึกฝนกลา้มเน้ือจะแข็งแรงข้ึนไดเ้ม่ือไดรั้บการฝึกความแข็งแรงอย่าง
ต่อเน่ือง 

7) อาชีพ มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ดังจะเห็นได้จากพนักงานท่ี
ท างานในส านกังานจะมีความแขง็แรงของกลา้มเน้ือนอ้ยกวา่ผูใ้ชแ้รงงาน 

8) เคร่ืองมือและอุปกรณ์เสริม พนักพิงเก้าอ้ีช่วยเพิ่มแรงผลกั ท่ีวางเทา้ช่วย
เพิ่มแรงดึงเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีรัดรูปเกินไปอาจส่งผลให้คนงานเคล่ือนไหวร่างกายไม่สะดวก 
อาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็กลา้มเน้ือได ้

1.4  การสูบบุหร่ี  การไหลเวียนของโลหิตท่ีลดลงแมเ้พียงเล็กนอ้ยก็สามารถส่งผล
ใหส้ารอาหารในกระแสเลือดมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการเกิดเมตาบอลิซึมตามปกติของเซลล์หมอน
รองกระดูกสันหลงัเหตุผลดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดถึ้งอตัราการปวดหลงัส่วนล่าง (Low Back 
Pain) ท่ีพบสูงกวา่ในกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีไม่สูบบุหร่ี นอกจากน้ี ผลกระทบ
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ของการสูบบุหร่ีอาจน าไปสู่อาการไอเร้ือรัง ซ่ึงอาจกระทบต่อหมอนรองกระดูกสันหลงั เป็นผลให้
หมอนรองเส่ือมและปวดหลงัได ้

1.5 ความจ าเป็นพเิศษ ในบางกรณีผูป้ฏิบติังานอาจมีสภาวะท่ีเส่ียงกวา่ในช่วงปกติ
ซ่ึงจดัเป็นความจ าเป็นพิเศษ เช่น สภาวะตั้งครรภ์ การกลบัเขา้ท างานหลงัจากลาป่วยไปสักระยะ
หน่ึง หรือหลังจากการลางานไปนาน หรือการมีภาวะทุพพลภาพบางอย่าง รวมถึงการมีโรค
ประจ าตวั ซ่ึงเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาการเกิดอาการการบาดเจบ็ซ ้ าซาก  

2. ปัจจัยงาน  ได้แก่ 
2.1 การออกแรงท างาน (Force) การพยายามออกแรงท างานมีผลกระทบต่อเน้ือ 

เยือ่ท่ีอยูภ่ายในของร่างกาย เช่น แรงอดับนหมอนรองกระดูกสันหลงัท่ีเกิดจากการยก แรงตึงภายใน
กลา้มเน้ือ/เอ็นท่ีเกิดจากการจบัวสัดุแบบหนีบ แรงบีบท่ีใชใ้นการควบคุมเคร่ืองมือ โดยทัว่ไปแลว้
ลกัษณะงานท่ียิง่ตอ้งใชแ้รงมากก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึนตามไปดว้ยลกัษณะงานหรือสภาวะท่ีตอ้งท า
ให้มีการออกแรงมือมาก ไดแ้ก่  แรงเสียดทานระหวา่งมือกบัวสัดุท่ีจบัยึดมีน้อย จึงท าให้ตอ้งออก
แรงก าให้แน่นข้ึน ดา้มจบัวสัดุท่ีเล็กเกินไปหรือมีรูปร่างท่ีจบัยึดไดย้าก การสวมถุงมือท่ีใหญ่หรือ
หนาเกินไปท าใหก้ าลงัในการจบัยึด (Grip Strength) ลดลงไปถึงร้อยละ 20 – 30 เป็นผลให้ตอ้งออก
แรงมือมากข้ึน  

2.2  การออกแรงกล้ามเนื้อแบบสถิต (Static Muscular Effort) เม่ือกลา้มเน้ือตอ้ง
ออกแรงในลกัษณะสถิต เป็นผลใหค้วามตอ้งการเลือดไปเล้ียงกลา้มเน้ือนั้นมีมากข้ึนในขณะท่ีเลือด
ไม่สามารถไหลไปเล้ียงไดอ้ย่างเพียงพอ ท าให้กลา้มเน้ือตอ้งท างานในลกัษณะ Anaerobic State 
เพราะออกซิเจนไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความลา้ และอาการเจ็บปวด เน่ืองจากการสะสมกรดแลคติค 
และของเสียท่ีไดจ้ากการเผาผลาญอาหารโดยทัว่ไปผูป้ฏิบติังานไม่ควรออกแรงกลา้มเน้ือแบบสถิต 
(Static Muscular Effort) ท่ีใชแ้รงมากกวา่ร้อยละ 20 ของแรงสูงสุดท่ีกลา้มเน้ือนั้นมีความสามารถ
ออกแรงได ้(Maximum Voluntary Effort) เพราะจะมีผลต่อการไหลเวียนของโลหิตในกลา้มเน้ือ
นั้นๆ 

2.3   การท างานที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย าในการเคลื่อนไหว (Precision Of   
Movements) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานท่ีตอ้งใชท้กัษะ หรือความช านาญในการท างาน ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัเก่ียวขอ้งกบัการใชมื้อ และน้ิวมือ 

2.4  การท างานที่ต้องใช้สายตาเพ่งมอง (Visual Demand) นอกจากจะส่งผลต่อ
ความลา้ของสายตาแลว้ การหดเกร็งกลา้มเน้ือ ท่ีคอ และไหล่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรักษาระยะการมอง
ใหค้งท่ีอยูต่ลอดเวลา ก็ยงัส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอาการการบาดเจบ็ซ ้ าซากดว้ย 
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2.5 ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม (Unnatural Posture) ท่าทางการท างานท่ีมี
บางส่วนของร่างกายเบ่ียงเบนไปจากท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติท่าทางการท างานท่ีเหมาะสมหรือเป็น
ธรรมชาติของมนุษย ์(Neutral Posture)  

2.6 การออกแรงกระท าซ ้าๆ (Repetitive job) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมใดๆ ท่ีมีรอบ
ของการท างานใหเ้สร็จหน่ึงหน่วย (Cycle Time) ในเวลานอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 นาที ซ่ึงกระท าซ ้ าๆ
อยูเ่ช่นเดิมตลอดกะของการท างาน ส าหรับงานท่ีกระท าซ ้ าๆมาก (Highly Repetitive) จะมีรอบของ
การท างานน้อยกวา่หรือเท่ากบั 30 วินาทีการกระท าซ ้ าๆ อาจท าให้เกิดความลา้ท่ีกลา้มเน้ือ-เอ็นได ้
ถา้ระยะเวลาในการฟ้ืนตวัไม่เพียงพอต่อการลดผลกระทบน้ีหรือการกระท าซ ้ าๆ น้ีมีลกัษณะท่าทาง
ท่ีไม่เหมาะสม หรือมีการออกแรงมากดว้ยแลว้ ความเส่ียงต่อการท่ีเน้ือเยื่อจะถูกท าลายรวมไปถึง
ปัญหา WMSDs ก็จะมีมากข้ึนตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม ท่าทางท่ีไม่เหมาะสม และการตอ้งออกแรง
มากจะมีผลใหก้ารกระท าซ ้ าๆต่อนาทีลดลงไปดว้ย 

2.7 ระยะเวลาในการท างาน (Work Period) ยิง่ระยะเวลาในการท างานดว้ยท่าทาง
ท่ีไม่เหมาะสมยาวนาน ก็ยิง่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากข้ึนตามไปดว้ย 

2.8 ความเค้นเชิงกล (Mechanical Stress) ความเคน้เชิงกลเฉพาะท่ีเป็นแรงกระท า
ท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกายอยา่งต่อเน่ือง เช่น แขนส่วนล่างท่ีกดทบัอยู่ท่ีขอบแข็งของเคาน์เตอร์ หรือ
การใช้ฝ่ามือท าหนา้ท่ีแทนเคร่ืองมือในการกระแทกลงบนวสัดุความเคน้หรือแรงกดอดัเชิงกลท่ีมี
ผลกระทบต่อร่างกาย มีอยู ่2 ประเภท 

 1) แรงกดอดัภายใน (Internal Compression) เกิดข้ึนเม่ือมีการหดเกร็งกลา้ม 
เน้ือแบบสถิตเป็นเวลานาน ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปเล้ียงเส้นใยประสาทลดลง และเส้นใย
ประสาทก็ถูกกดทบัดว้ย 

 2) แรงกดอดัภายนอก (External Compression) เป็นแรงกระท าท่ีส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยา่งต่อเน่ือง เกิดข้ึนเม่ือมีการสัมผสัโดยตรงกบัของแข็งหรือวสัดุท่ีคม ยกตวัอยา่งเช่น
แขนส่วนล่างท่ีกดทบัอยู่ท่ีขอบแข็งของเคาน์เตอร์ การจบัเคร่ืองมือท่ีมีดา้มสั้นและกดลงบนฝ่ามือ 
หรือ การใชฝ่้ามือท าหนา้ท่ีแทนคอ้นในการกระแทกลงบนวสัดุ  

2.9 ส่ิงแวดล้อมในการท างาน (Working  Environment) ไดแ้ก่ ความสั่นสะเทือน 
ความร้อน ความเยน็ แสงสวา่ง เสียงดงั 
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กรอบความคดิในการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาวการณ์การบาดเจบ็ซ ้ าซาก ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย  ชุมชนหม่ืน
สารบา้นววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
สาเหตุ / ปัจจัยทีท่ าให้เกดิโรค 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ     น ้าหนกั       ส่วนสูง     สถานภาพสมรส ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
การสูบบุหร่ี   ความถนดัของมือ   ระยะเวลาท่ีท าเคร่ืองเงินมาท างานเฉล่ียประมาณก่ีชัว่โมง/วนั   
เล่นกีฬา / ออกก าลงักาย     เคยประสบอุบติัเหตุ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาทางระบบกลา้มเน้ือ และ
กระดูกโครงร่างหรือไม่        มีโรคประจ าตวัหรือปัญหาสุขภาพท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัจากบุคลากร
สุขภาพ  ก่อนหรือหลงัจากท างาน     ท่านตอ้งท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ซกัเส้ือผา้ รีดผา้ ท าความ
สะอาดบา้น  

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

 ดา้นกายภาพ     ดา้นการยศาสตร์    ดา้นเคมี    ดา้นจิตสังคม    สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 

เป็นตัวท านายการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซากตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

   การบาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณคอและรยางคส่์วนบน    คอ ไหล่ แขน ขอ้มือ น้ิวมือ  
การบาดเจบ็หลงัส่วนบน                   การบาดเจบ็หลงัส่วนล่าง  
อาการบาดเจบ็ซ ้ าซากของรยางคส่์วนล่าง     เข่า น่อง ขอ้เทา้ 

หาแนวทางและวธีิการป้องกนัและลดการบาดเจบ็ซ ้ าซากต่อระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ 
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การศึกษาวจิยัสภาวการณ์การบาดเจบ็ซ ้ าซาก ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน
ววัลาย ชุมชนหม่ืนสารบ้านวัวลายและชุมชนวัดศรีสุพรรณ  ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกและอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บ
ซ ้ าซาก โดยใช้หลกัแนวคิดดา้นวิทยาการระบาด อาชีวอนามยัโดยเฉพาะความเส่ียงในการท างาน
จากการสัมผสัปัจจยัคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ของผูป้ระกอบอาชีพ จากการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรค กล่าวคือ ลกัษณะของการ
ท างานท่ีซ ้ าๆ ในท่าเดิม เป็นระยะเวลานาน การอยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานท่ีไม่เอ้ือต่อการ
ท างาน การขาดการออกก าลงักายหรือขาดการพกัผอ่นระหวา่งการท างานท่ีเพียงพอและมีปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัด้านการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากจากการท างาน (RSIs) ได ้ 
การบาดเจ็บซ ้ าซากท่ีจะเกิดข้ึน ได้แก่ การบาดเจ็บซ ้ าซากของคอและกระดูกรยางค์ส่วนบน  
(Neck and Upper Limb Disorders) เช่น การบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณขอ้มือ มือและน้ิวมือ  
การบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณแขนและศอก การบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณไหล่ของคอ ท่ีพบบ่อย  
คือ กลุ่มอาการคาร์ปอลทนัเนล (Carpal Tunnel Syndrome) อาการเอ็นอกัเสบ (Tendonitis) และ
ปลอกหุ้มเอ็นอกัเสบ (Tenosynovitis) กลุ่มอาการคดัตึงบริเวณคอ (Tension Neck Syndrome) 
อาการอกัเสบของกล้ามเน้ือเร้ือรัง (Myofascial Painsyndrome) กลุ่มอาการปวดหลงัส่วนล่าง  
(Low-Back Musculoskeletal Disorders ) และการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณรยางค์ส่วนล่าง (Lower 
Limb Disorders)  เป็นตน้ อน่ึงการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากจากการท างานดงักล่าว จะส่งผลกระทบ
ด้านต่างๆ เกิดข้ึนอนัได้แก่ ความสูญเสียด้านบุคล ท าให้ผูป้ฏิบติังานขาดความสามารถในการ
ปฏิบติังานลดลง กระทัง่สูญเสียโอกาสในการท างาน ท าให้ขาดรายได้อีกทั้งตอ้งเสียค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้เกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและปัญหาดา้นอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
จึงเป็นปัญหาท่ีพึงศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขต่อไป 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
วชัรากร เรียบร้อย และสุนิสา ชายเกล้ียง (2554) ศึกษาความชุกและความรุนแรงของ 

RSIs ในพนกังานอุตสาหกรรมแกะสลกัหิน จงัหวดัชลบุรี กลุ่มประชากรคือ พนกังานอุตสาหกรรม
แกะสลกัหินในจงัหวดัชลบุรี ท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแกะสลกัหิน จงัหวดัชลบุรี จ  านวน
ทั้งหมด 93 ราย จากการศึกษาการบาดเจ็บซ ้ าซาก (RSIs) ของพนกังานในระยะ 7 วนัและ 6 เดือน 
ท่ีผ่านมา พบว่า ความชุกของอาการ RSIs คือ ร้อยละ 37.8 และ 51.2 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาตาม
ต าแหน่งท่ีปวดพบวา่อาการปวดหลงัส่วนล่างมีความชุกสูงสุด คือ ร้อยละ 26.2  

ช่ืนกมล สุขดี (2553) ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิต
เคร่ืองเรือนไมใ้นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามคุณสมบติัท่ีก าหนด จ านวน 240 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
ร้อยละ 65.42 มีการรับรู้ภาวะสุขภาพทัว่ไปโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนภาวะสุขภาพตาม
ความเส่ียงจากการท างาน หรือปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย คือ ปวดเอว ปวดไหล่ ข้อศอก แขน   
และการบาดเจบ็จากการท างาน ส าหรับพฤติกรรมปกป้องสุขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 65.83 
มีพฤติกรรมปกป้องสุขภาพโดยรวมในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมปกป้องสุขภาพรายด้าน  
คือพฤติกรรมปกป้องสุขภาพทัว่ไปและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน อยูใ่นระดบัปาน
กลางเช่นกัน ผลการวิจัยช้ีให้ เห็นว่า  พยาบาลอาชีวอนามัยรวมทั้ งทีมสุขภาพท่ีเ ก่ียวข้อง  
ควรตระหนักถึงความส าคญั และการจดับริการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในคนงานผลิต
เคร่ืองเรือนไมอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเส่ียงจากการท างาน ก่อให้เกิดการท างานท่ีปลอดภยั
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม ้

นุชนารถ กันธิยะ (2552) กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศึกษาการเกิดกลุ่มอาการ
ผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือจากการท างาน
กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในพยาบาลวชิาชีพ กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในแผนกผูป่้วย
วิกฤต แผนกอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน หองผา่ตดั หอผูป่้วยอายุรกรรมและหอผูป่้วยศลัยกรรม โรงพยาบาล
เอกชน จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 228 ราย ผลการวิจยัพบว่าการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเน้ือในช่วง 7 วนัและ 12 เดือนก่อนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 
ร้อยละ 87.3 และร้อยละ 81.1 ตามล าดบัเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการเกิดกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือกบัปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นจิตสังคมและปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าในช่วง 7 วนัก่อนการศึกษาการไมออกก าลงักายและการท าความสะอาดบา้น 
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มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดกลุ่มอาการผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ืออยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิต 

เสาวลกัษณ์ แกว้มณี (2554) ปัจจยัคุกคามสุขภาพจากการท างานและภาวะสุขภาพตาม
ความเส่ียงของแรงงานสูงอายใุนอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังาน
ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 45 ปีข้ึนไป ท างานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง จงัหวดัสงขลา  
จ านวน 285 ราย ภาวะสุขภาพตามความเส่ียงในส่วนของความเจ็บป่วยท่ีอาจเก่ียวเน่ืองจากการ
สัมผสัปัจจยัคุกคามสุขภาพจากการท างานท่ีพบบ่อยไดแกอาการปวดกลา้มเน้ือบริเวณคอ/ไหล/แขน  
(ร้อยละ 57.89) และอาการปวดหลงั/เอว (ร้อยละ 47.02) กลา้มเน้ือตาลา้ (ร้อยละ 36.80) การบาดเจ็บ
ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาพบเพียงร้อยละ 5.96 สวนแบบแผนการด าเนิน
ชีวติพบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 55.44 มีแบบแผนการด าเนินชีวติโดยรวมท่ีเหมาะสม 

ประไพศรี กาบมาลา (2554) ศึกษาปัจจยัคุกคามสุขภาพจากการท างานและภาวะสุขภาพ
ตามความเส่ียงของแรงงานนอกระบบแกะสลกัไม  ้อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ผลจากการวิจยัพบวา่  
ปัจจยัคุกคามสุขภาพดา้นการยศาสตร์ คือ ท่าทางกม้ เงยศีรษะ (ร้อยละ 76.87) ท่าทางกม้โคง้ล าตวั 
(ร้อยละ 76.53)  ท่าทางบิดเอ้ียวตวั (ร้อยละ 76.19) การนัง่ทางานนานกวา่ 4 ชัว่โมง (ร้อยละ 66.33) 
มีความเส่ียงของท่าทางการท างานในระดบัท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงท่าทางการท างานทนัที 

วิวฒัน์ สังฆะบุตร (2556) ศึกษาความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและ
กล้าม เ น้ือในแรงงานนอกระบบก ลุ่มดัด เหล็กปลอกเสาระบบมือโยกอ า เภอโนนสูง 
จงัหวดันครราชสีมา ผลจากการวจิยัพบวา่ความชุกในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา สูง 3 อนัดบัแรกคือใน
บริเวณขอ้มือ/มือ ร้อยละ 78.8 หลงัส่วนล่าง ร้อยละ 68.9 และไหล่ ร้อยละ 46.9 ตามล าดบั  
ส าหรับในรอบ 7 วนัท่ีผ่าน มาพบความชุกสูงบริเวณเดียวกนั โดยอาการปวดท่ีรบกวนการท างาน
พบสูงสุดท่ีขอ้มือ หลงัส่วนล่าง และคอ ตามล าดบั 

รุ้งกานต ์พลายแกว้ (2554) ศึกษาวิจยัท่าทางการท างานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครง
ร่างและกลา้มเน้ือในผูป้ระกอบอาชีพผลิตยางพารา ท าการศึกษาท่าทางการท างาน อตัราความชุก
ของกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกลา้มเน้ือ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งท่าทางการท างาน
และกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้าม เ น้ือในผู ้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา  
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบอาชีพผลิตยางพาราท่ีปฏิบติังานในทุกขั้นตอนของการผลิตยางพารา 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 235 รายผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 44.07 
มีความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กบัท่าทางการท างานอยู่ในระดบัสูง จ าเป็นตอ้งด าเนินการปรับปรุงเร็วๆ น้ี  
อีกร้อยละ 42.13 มีความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กับท่าทางการท างานอยู่ในระดับสูงมากท่ีจ าเป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุงทนัที โดยขั้นตอนการนวดยางและการกรองน ้ ายาง มีความเส่ียงจากท่าทางการ
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ท างานในระดบัสูงมาก ส าหรับอตัราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกลา้มเน้ือ
ในช่วง 12 เดือนและ 7 วนัท่ีผ่านมาเท่ากบัร้อยละ 87.66 และร้อยละ 65.11 โดยพบอาการผิดปกติ
บริเวณหลงัส่วนล่างมากท่ีสุด ทั้งพบว่า ท่าทางการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบั
กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเน้ือทั้งในช่วง 12 เดือน และ 7 วนัท่ีผ่านมาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ประณีต ป่ินเกล้า (2550) ศึกษาปัจจยัด้านการยศาสตร์และอตัราความชุกกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือในผูป้ระกอบอาชีพนวดแผนไทย ผลจากการวิจยัพบว่า  
กลุ่มตวัอย่างสัมผสัปัจจยัการยศาสตร์ในระดบัท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเน้ือด้านท่าทางการท างานซ ้ าซากร้อยละ 95.45 ด้าน ท่าทางการท างานไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 58.18 ส าหรับอตัราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 
ในช่วง 12 เดือนและ 7 วนัก่อนการศึกษาเท่ากบัร้อยละ 81.82 และ 40.91 ตามล าดบั  

คุณากร สินธพพงศ์  จนัทร์ทิพย ์อินทวงศ ์และสุนทร เหรียญภูมิการกิจ (2556) รายงาน
ผูป่้วยภาวะความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสมในโรงงานท าหมวกกนัน็อก จงัหวดัระยอง รายงาน
ผูป่้วยฉบบัน้ี เป็นรายงานผูป่้วยท่ีเกิดภาวะความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสม มีการรายงานพบ
ผูป่้วยเกิดอาการเส้นเอ็นขอ้มือและขอ้เทา้อกัเสบ จ านวน 3 ราย  ซ่ึงเกิดจากการท างานในแผนกติด
สต๊ิกเกอร์ ในโรงงานท าหมวกกนัน็อก ผูป่้วยท่ีมาโรงพยาบาลทั้ง 3 ราย ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นเส้น
เอ็นขอ้มืออกัเสบ และเส้นเอ็นขอ้เทา้อกัเสบ สาเหตุของการเกิดอาการดงักล่าวเกิดจากภาวะความ
ผดิปกติจากการบาดเจบ็สะสมซ่ึงเกิดจากการท างาน รายงานผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติจากการบาดเจ็บ
สะสมจากการท างานชนิดน้ี ยงัไม่เคยมีการรายงานมาก่อน 

อิสรียรั์ช สืบศรี มณัฑนา ด ารงศกัด์ิ และธีรนุช ห้านิรัติศัย (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการบาดเจบ็โครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานในผูป้ระกอบอาชีพผลิต
ธูป กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบอาชีพผลิตธูปในจงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมีคุณสมบติัตามก าหนด จ านวน 
232 คน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการบาดเจ็บโครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน
ในช่วงเวลา 12 เดือนและ 7 วนัท่ีผา่นมา เท่ากบัร้อยละ 60.5 และ 20.9 ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บพบว่าการสัมผสัปัจจยัทางการยศาสตร์โดยรวม ดา้นท่าทางการ
ท างานไม่เหมาะสม และดา้นการท างานซ ้ าๆ มีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บโครงร่างกลา้มเน้ือท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการท างานในช่วงเวลา 12 เดือน และ 7 วนัท่ีผา่นมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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เบิร์กวิสท ์และวอล์กลาสท ์(Bergqvist and Wolgast, 1951) ศึกษาความผิดปกติของ
กล้ามเน้ือและกระดูก ผลแสดงจากแรงงานท่ีมีปัจจัยการท างานท่ีแตกต่างในองค์กรท่ีท างาน 
วตัถุประสงค์ในการวิจยัคือการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากลา้มเน้ือและกระดูกและ
ปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลกับปัจจยัการท างานท่ีแตกต่างกันในองค์กรท่ีท างาน ผลจาก
การศึกษาพบวา่มีความหลากหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหากลา้มเน้ือและกระดูก ปัญหาท่ีพบบาง
ประการคือ อายุ เพศ สตรีท่ีต้องดูแลบุตร การใส่แว่นตา การสูบบุหร่ี โรคกระเพาะอาหารจาก
ความเครียด ความคิดในแง่ลบ อีกทั้งปัจจยัท่ีแตกต่างกนัในการท างานในเร่ืองการพกัระหว่างการ
ท างาน การติดต่อระหว่างงาน ความยืดหยุ่นของตารางงาน และการท างานล่วงเวลา ล้วนแต่เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหากลา้มเน้ือและกระดูก 

นิกลาส เคราส์ และคณะ (Krause et al., 1994) ศึกษาวิจยัเร่ืองอตัราการบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มพนกังานโรงแรม โดยท าการศึกษาในพนกังานท าความสะอาดในโรงแรม
จ านวน 941 คน พิจารณาจากรูปแบบการลดลงของการท างานของแต่ละบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 
จากการส ารวจใน 1 เดือนมีความเจ็บปวดหลายๆ แบบ พบว่า พนักงานท าความสะอาดโรงแรม
เกือบทั้งหมดพบเจอปัญหาปวดหลงัและคอ ปัญหาอาการปวดอยา่งรุนแรงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ชดัเจนกบัภาระงานและลกัษณะงานท่ีเพิ่มข้ึน 
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บทที ่3  
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

รูปแบบกำรวจัิย         
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบเชิง

สหสัมพนัธ์ (Correlational Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของการ
บาดเจ็บซ ้ าซากและศึกษาหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบั
อุบติัการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 
ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ  ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายในช่วงเวลาระหวา่งเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน บริเวณถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่  2 ชุมชน คือ ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ  
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย ชุมชนวดั

หม่ืนสารบ้านวัวลาย  และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย  ต าบลหายยา  อ า เภอเ มือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งหมดจ านวน 80 คน ซ่ึงเป็นประชากรทั้ งหมดท่ีประกอบอาชีพแกะสลัก
เคร่ืองเงินววัลายทั้ง 2 ชุมชน โดยประชากรศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ 
1.  ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
2.  มีเวลาในการท างานแกะสลกัเคร่ืองเงินไม่ต ่ากวา่ 5 วนัต่อสัปดาห์ 
3.  มีอายตุั้งแต่ 20-60 ปี 
เกณฑ์กำรคัดออก 
1.  มีโรคประจ าตัวเร้ือรังท่ีเก่ียวกับระบบกระดูกและกล้ามเน้ืออยู่ก่อนแล้ว เช่น 

Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Gout,โรคขอ้ เป็นตน้ 
2.  เป็นผูท่ี้ไม่ไดท้  างานแกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองกนัภายในปีหน่ึงๆ 
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3.  อายุเกิน 60 ปี เน่ืองจากอายุมากจะมีความเส่ือมของร่างกาย และมักจะมีโรค
ประจ าตวั  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามกลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้ าซากและปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งออกเป็น 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ น ้ าหนกั ส่วนสูง สถานะภาพสมรส ดา้นถนดั
ของมือ ประวติัการประกอบอาชีพ และกิจวตัรประจ าวนัดา้นต่างๆ 

ส่วนที ่2 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักำรเกดิอำกำรบำดเจ็บซ ้ำซำก  แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นการ
สอบถามถึงปัจจยัท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บซ ้ าซากท่ีเกิดจากการท างาน ไดแ้ก่ การสัมผสั
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บซ ้ าซากจากการประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน แบบสอบถาม
ส่วนน้ีผูว้ิจยัดัดแปลงจากแบบสอบถามกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการท างานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในพยาบาลวิชาชีพ ของนุชนารถ กนัธิยะ (2552) และ
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัทางกายภาพ 2 ข้อ คือ มีการใช้
อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่า 0.5 กิโลกรัม และได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการใช้
เคร่ืองมือหรือจากส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัทางการยศาสตร์13 ขอ้ เช่น ตอ้งนัง่ท างานดว้ย
ท่าทางเดิมๆโดยตอ้งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานานๆ  มีการงอหรือกระดกขอ้มือและออกแรงในการ
ท างานมาก ท่าทางในการท างานตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ช้ินงาน เป็นตน้  ปัจจยัด้านเคมี 1 ข้อ คือ ท่านมีการสูดดมสารเคมีท่ีเกิดจากการผลิตเคร่ืองเงิน  
เช่น แก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ฝุ่ นเงิน ควนัไฟ การระเหยของเงินและคร่ัง  ปัจจยัดา้นจิตสังคม  
3 ข้อ คือ ท่านท างานอย่างเร่งรีบเพื่อให้งานเสร็จทนัเวลา  ท่านท างานอยู่ภายใต้เร่งกดดันจาก
หวัหนา้งาน หรือเพื่อนร่วมสายงาน และท่านมีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน และสภาพ
การท างานท่ีไม่ปลอดภัย 5 ข้อ เช่น บริเวณพื้นท่ีท างาน สกปรก รกรุงรัง เป็นหลุม บ่อน ้ าขัง  
และทางเดินมีส่ิงกีดขวาง วางของไม่เป็นระเบียบ บริเวณพื้นท่ีท างานมี ป้ายหรือค าเตือนในการ
ท างานเพื่อความปลอดภยั และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งคดั เป็นตน้ ลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 4 ระดบั ดงัน้ี  

ตลอดเวลา หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซากจาก
การท างานทุกวนั  (ระหวา่ง 8-10 ชัว่โมงต่อวนั) 

บ่อยคร้ัง  หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก 
จากการท างาน (ระหวา่ง 5-7 ชัว่โมงต่อวนั) 
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นานๆ คร้ัง  หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก 
จากการท างาน  (ระหวา่ง 2-4 ชัว่โมงต่อวนั) 

ไม่เคย     หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก                 
จากการท างาน น้อยกว่า  1 ชั่วโมง หรือ ไม่ เคยมีการสัมผ ัสปัจจัย 
เก่ียวขอ้งเลย 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามการสัมผสัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บซ ้ าซาก 
ก าหนด ดงัน้ี 

ตลอดเวลา  เท่ากบั  4 คะแนน 
บ่อยคร้ัง   เท่ากบั   3     คะแนน 
นานๆ คร้ัง   เท่ากบั  2 คะแนน 
ไม่เคย   เท่ากบั  1 คะแนน 
 

ส่วนที่ 3 กลุ่มอำกำรบำดเจ็บซ ้ำซำก   เป็นแบบสอบถามถึงกลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก
ในช่วง 12 เดือน และการบาดเจบ็ซ ้ าซาก ณ ปัจจุบนั คือช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา ซ่ึงผูว้ิจยัดดัแปลงมาจาก
แบบสอบถามมาตรฐานของนอร์ดิค (Standardised Nordic Questionnaire)  คูรินกาและคณะ 
(Kuorinka et al., 1987) และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะการวดัเป็นแผนภาพ  
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามระบุต าแหน่งท่ีเกิดอาการบาดเจ็บ ระยะเวลาท่ีเกิดอาการบาดเจ็บ ผลกระทบ
จากการบาดเจ็บ และการจดัการแกไ้ขจากการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน แต่ดว้ยแบบสอบถามน้ีเป็นการดู
บริเวณอวยัวะจากรูปธรรมดาเท่านั้น จึงไม่จ  าเป็นตอ้งหาค่าความตรง (Validity) และค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของเคร่ืองมือ 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
1. หำควำมเทีย่งตรงตำมเนือ้หำ (Content Validity)  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปหาค่า

ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) อีกคร้ังหน่ึงโดยการน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลผูมี้
อาการบาดเจ็บซ ้ าซาก จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา จากนั้นน าเคร่ืองมือไปหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา จากนั้นน ามาค านวณค่าดชันี
ความตรงของเน้ือหา (Content validity index: CVI) โดยค่าท่ียอมรับได้มากกว่า 0.80 และน า
เคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้มีความถูกตอ้งชัดเจนด้าน
เน้ือหา และความเหมาะสมของภาษา 



36 

 

2. หำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability)  แบบสอบถามส่วนท่ี 3.1 หาค่าความเช่ือมัน่โดย
วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR)  เพราะเป็นขอ้มูลแบบถูกผิด (Dichotomous)  
ในส่วนของแบบสัมภาษณ์ขอ้ 3.2 ลกัษณะของค าถามและค าตอบไม่มีเกณฑ์การตอบในรูปแบบ
เดียวกนั โดยแต่ละขอ้ ถามในเร่ืองท่ีแตกต่างกนัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึงไม่ตอ้งหาความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือ อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือส่วนน้ีก็ไดผ้า่นการตรวจสอบดา้นเน้ือหา ภาษาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน ในขั้นตอนของการหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ 

 

กำรพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยไดมีการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง โดยก่อนการศึกษา 

ผูว้ิจยัน าโครงร่างวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจยัจาก
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือผ่านการอนุมติัแลว้ จึงจะเร่ิมท าการเก็บขอ้มูลงานวิจยั 
โดยผูว้ิจยัจะไดแ้นะน าตวักบัผูน้ าชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั วิธีการศึกษา 
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความยินยอมในการเขา้ร่วมวิจยั ดว้ยการ
ลงนามในใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัและขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูลโดยกลุ่มตวัอย่าง
สามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมวจิยัไดตลอดเวลา โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะน าเสนอในภาพรวมโดยไมมีการเปิดเผยช่ือของกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยั
และจะน ามาใชเ้พื่อประโยชน์ในทางวชิาการและการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเท่านั้น 

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ์

จากแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ์

จากแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัท าหนังสือผ่านคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ถึง

ประธานชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนหม่ืนสารบ้านววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูล 
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2. เม่ือไดรั้บอนุญาตให้รวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ขอเขา้พบเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลวิจยั พร้อมทั้งสอบถาม
ความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั เม่ือยินดีเขา้ร่วมการวิจยั ผูว้ิจยัจะให้ลงนามในใบยินยอมเขา้
ร่วมการวิจยัและท าการคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จากนั้น ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้าร
สัมภาษณ์จากแบบสอบถาม 

3. ผูว้ิจยัท าการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณของขอ้มูล 
จากนั้ นน าไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาจดัท าการแปลผล 

4. ด าเนินการจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
5. กระบวนการน าเสนอวิธีการป้องกนัและลดสภาวการณ์บาดเจ็บซ ้ าซากต่อระบบ

โครงร่างและกลา้มเน้ือในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที ่1 การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  
น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยไปปรึกษากับผู ้เชียวชาญจาก ภาควิชา

กิจกรรมบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดตลอดจนแนวทางป้องกนัอาการบาดเจ็บซ ้ าซากต่อระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือในกลุ่ม 
ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน   

ขั้นตอนที ่2 การเผยแพร่องคค์วามรู้ 
ผูว้จิยัน าผลจากการวเิคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญในขั้นตอนท่ี 1 ไปน าเสนอต่อผูน้ าชุมชนของ

ทั้ง 2 ชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินของทั้ง 2 ชุมชน  
  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัเรียบเรียงขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ดงัน้ี   
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (


x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

2. หาความสัมพนัธ์ดา้นการท านายของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของประชากรศึกษาต่อการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน โดยใช้
สถิติ  Multiple Regression 

 



38 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนของกจิกรรม 

ระยะเวลำ 

2557 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนวรรณกรรม             

2. การจดัท าโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 

            

3. เสนอขอสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 

            

4. สร้างเคร่ืองมือ             

5. เก็บรวบรวมขอ้มูล              

6. วเิคราะห์ขอ้มูล             

7. เขียนรายงานวทิยานิพนธ์
และเผยแพร่บทความ 

            

8. ขอสอบวทิยานิพนธ์             

9.ปรับปรุงแกไ้ข             

10.จดัท าวทิยานิพนธ์             
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากและศึกษา 
หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกับการปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์และความชุก 
ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสาร 
บา้นววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ภายในช่วงเวลา
ระหวา่งเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
น าเสนอโดยการบรรยายประกอบตาราง  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 
ตอนท่ี 3 กลุ่มอาการบาดเจบ็ซ ้ าซากและ 
ตอนท่ี 4 ปัจจยัท านายกลุ่มอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย 
กลุ่มประชากรท่ีเขา้ร่วมในการวจิยั เป็นผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินภายในชุมชน

หม่ืนสารบา้นววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน
ทั้งหมด 80 ราย (คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตามเกณฑก์ารคดัเขา้และคดัออก ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 58 คน)  

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

ประสบการณ์การท างานในอดีต ประสบการณ์การท างานในปัจจุบนั น าเสนอในตารางท่ี 4.1 ถึง 4.3  
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1   ข้อมูลทัว่ไป ของกลุ่มตัวอย่าง (n =58) 
 

คุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
        ชาย    38 65.5 
        หญิง  20 34.5 
อายุ (ปี)   

20-30 ปี  3 5.2 
31-40 ปี          26 44.8 
41-50 ปี          16 27.6 
51-60 ปี  13 22.4 

น า้หนัก (กโิลกรัม)  
ต ่ากวา่       60    กิโลกรัม 22 37.9 
ระหวา่ง  61-70 กิโลกรัม     27 46.6 
มากกวา่     71   กิโลกรัม 9 15.5 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 
ต ่ากวา่ 150    เซนติเมตร 13 22.4 
    151-160    เซนติเมตร 25 43.1 
    161-170    เซนติเมตร 17 29.3 
 มากกวา่ 171 เซนติเมตร 3 5.2 

สถานภาพการแต่งงาน  
โสด 19 32.8 
สมรส  29 50.0 
หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3 5.2 
อยูด่ว้ยกนัโดยไม่ไดส้มรส 7 12.1 

มือข้างถนัด 
 ซา้ย 5 8.6 
 ขวา 53 91.4 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ65.5) และ
จ านวนมากมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 44.8) สถานภาพการแต่งงานส่วนใหญ่สมรสแลว้  
(ร้อยละ 50.0) ดา้นน ้าหนกัตวัส่วนใหญ่อยูท่ี่ประมาณ 61-70 กิโลกรัม (ร้อยละ 46.6) ส าหรับส่วนสูง
ส่วนมากอยูร่ะหวา่ง 151-160 เซนติเมตร (ร้อยละ 43.1) โดยกลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมด ถนดัมือขวา 
(ร้อยละ 91.4) 

 

ตารางที ่4.2   ข้อมูลด้านลกัษณะการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง (n =58) 
 

ข้อมูลด้านลกัษณะการท างาน  จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 
 

ต ่ากวา่ 5 ปี 1 1.7 
6-12 ปี 11 19.0 
13-19 ปี 21 36.2 
20-26 ปี 14 24.1 
27-33 ปี 10 17.2 
34-40 ปี 1 1.7 

ลกัษณะงานที่รับผดิชอบในกระบวนการท าเคร่ืองเงิน 
 

หลอม ข้ึนรูป 2 3.4 
สลกัลวดลาย 21 36.2 
ขดัท าความสะอาด 4 6.9 
หลอม ข้ึนรูปและสลกัลวดลาย 31 53.4 

ประเภทของช้ินงานทีท่ า 
 

สลุง 4 6.9 
ภาพแขวนผนงั 25 43.1 
ก าไล สร้อย 1 1.7 
สลุงและภาพแขวนผนงั 17 29.3 
ภาพแขวนผนงัและก าไล สร้อย 9 15.5 
สลุงและก าไล สร้อย 2 3.4 

 



42 

 

ตารางที ่4.2   (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านลกัษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ 

สถานะในการท างาน 
รับจา้ง 58 100.0 

ระยะเวลาในการท างาน  (วัน ต่อ สัปดาห์)    
5  วนั  6   10.3 
6  วนั  52    89.7 

ระยะเวลาในการท างาน  (ช่ัวโมง ต่อ วนั)   
7-8   ชัว่โมง  47 81.0 
9-10  ชัว่โมง  11 19.0 

การหยุดพกัระหว่างปฏิบัติงาน 

มีการหยดุพกัระหวา่งท างาน         58 100.0 
จ านวนคร้ังในการหยุดพกัระหว่างท างาน 

1-2  คร้ัง  29 50.0 
3-4  คร้ัง 29 50.0 

เวลาพกัระหว่างท างาน (นาที ต่อ คร้ัง) 
10-20  นาที 23 39.7 
21-30  นาที  26 44.8 
31-40  นาที  9 15.5 

เคยได้รับการอบรมเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 
ไม่เคย 55 94.8 
 เคย 3 5.2 

 
 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน
มาแลว้เป็นเวลาระหว่าง 13-19 ปี (ร้อยละ 36.2) ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการท า
เคร่ืองเงินส่วนใหญ่ ท าการหลอม ข้ึนรูปและสลกัลวดลาย (ร้อยละ 53.4) และรองลงมาคือสลกัลวด 
ลาย ร้อยละ 36.2 ส่วนประเภทของช้ินงานท่ีจดัท าส่วนใหญ่เป็นภาพแขวนผนัง (ร้อยละ 43.1) 
รองลงมาคือ สลุงและภาพแขวนผนัง (ร้อยละ 29.3) กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีสถานะรับจา้งกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ท างาน 6 วนัต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 89.7) และมีระยะเวลาในการท างานแต่ละวนั  
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7-8 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 81.0 ) ในระหวา่งการท างานมีการหยดุพกัระหวา่งท างานทุกคนโดยมีการ
พกัระหวา่ง ท างาน 1-4 คร้ัง ต่อวนั (ร้อยละ 50.0) ในการหยุดพกัแต่ละคร้ังประมาณ 21-30 นาที 
ต่อคร้ัง (ร้อยละ 44.8) และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างาน (ร้อยละ 94.8) มีเพียงร้อยละ 5.2 ท่ีเคยไดรั้บการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน  

 

ตารางที ่4.3 ลกัษณะปัญหาทางด้านสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 58)   
 

ลกัษณะปัญหาทางด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

ปัญหาสุขภาพทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกล้ามเนือ้และกระดูกโครงร่างทีไ่ด้รับวนิิจฉัยโดยแพทย์ 
 

ไม่มี 57 98.3 
    มี 1 1.7 

เคยประสบอุบัติเหตุ ทีท่ าให้เกดิปัญหาทางระบบกล้ามเนือ้และกระดูกโครงร่าง  
 

         ไม่เคย 47 81.0 
  เคย 11 19.0 

การดื่มเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ผสม 
 
 

ไม่ด่ืม  34 58.6 
ด่ืมแต่นานๆคร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์)  9 15.5 
ด่ืมเป็นประจ า (ด่ืมมากกวา่ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ) 15 25.9 

ชนิดของเคร่ืองดื่ม 
 

เบียร์ 15 62.5 
เหลา้แดง 1 4.2 

ชนิดของเคร่ืองดื่ม (ต่อ) 
 

เหลา้ขาว 6 25.0 
ทุกอยา่ง (เบียร์ เหลา้แดง เหลา้ขาว) 2 8.3 

ปริมาณทีด่ื่มเบียร์   มิลลลิติร (ซีซี) / ต่อวนั 
 

 

330 cc 5 29.4 
660 cc 12 70.6 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ลกัษณะปัญหาทางด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

ปริมาณทีด่ื่มเหล้าแดง  มิลลลิิตร (ซีซี) / ต่อวนั 
 

330 cc 3 100.0 

ปริมาณทีด่ื่มเหล้าขาว  มิลลลิิตร (ซีซี) / ต่อวนั 
 

330 cc  6 75.0 
660 cc 2 25.0 

การสูบบุหร่ี 
 

ไม่เคยสูบ 39 67.2 
เคยสูบ แต่เลิกสูบมาแลว้ 2 3.4 
สูบ  17 29.3 

ระยะเวลาการเลกิสูบบุหร่ี  
 

เลิกมามากกวา่ 1-5 ปี  1 50.0 
เลิกมามากกวา่ 6-10 ปี 1 50.0 

จ านวนมวนทีสู่บต่อวนั (ส าหรับผู้ทีสู่บ) 
 

1-5   มวน 8 47.0 

6-10 มวน 1 6.0 

11-15 มวน 8 47.0 

โรคประจ าตัวหรือปัญหาสุขภาพ 
 

ไม่มี  40 69.0 
    มี  18  31.0 

ประเภทโรคประจ าตัวหรือปัญหาสุขภาพ  
 

ความดนัโลหิตสูง 11 61.0 

เบาหวาน  3  16.7 

ความดนัโลหิตสูงและเบาหวาน   3  16.7 

   อ่ืนๆ   1 5.6 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ลกัษณะปัญหาทางด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

การเล่นกฬีา / ออกก าลงักาย  

ไมเ่ล่น  50  86.2 

เล่น  8 13.8 

ประเภทหรือชนิดกฬีา 

เดิน/วิง่  3 37.5 

ป่ันจกัรยาน 2 25.0 

ประเภท บอล  3 37.5 

จ านวนวนัทีอ่อกก าลังกาย ต่อ สัปดาห์  

1-2 วนั 2 25.0 

3-4 วนั 3 37.5 

5-6 วนั 2 25.0 

   7 วนั  1 12.5 

ระยะเวลาทีอ่อกก าลังกาย 

31-60 นาที 5 62.5 

1 ชัว่โมงข้ึนไป  3 37.5 

กจิวตัรประจ าวนัทีต้่องท า ก่อนหรือหลังจากการท างาน  

ซกัเส้ือผา้ดว้ยมือและรีดผา้ 2 3.4 

ท าความสะอาดบา้น 14 24.1 

ซกัเส้ือผา้และท าความสะอาดบา้น         14 24.1 

ความสะอาดบา้นและท ากบัขา้ว 26 44.8 

อ่ืนๆ 2 3.4 

กจิวตัรประจ าวนัทีต้่องท า จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์  

1-2 คร้ัง 41 70.7 

3-4 คร้ัง 7 12.1 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ลกัษณะปัญหาทางด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

กจิวตัรประจ าวันทีต้่องท า จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ (ต่อ) 

5-6 คร้ัง 10 17.2 

ระยะเวลาทีท่ ากจิวตัรประจ าวนั 

1-2 ชัว่โมง 55 94.8 
3-4 ชัว่โมง 3 5.2 

ท่านได้มีการประกอบอาชีพเสริมด้วยหรือไม่  
ไม ่  56 96.6 
ใช่ 2 3.4 

 ระบุอาชีพ ( ตอบเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเสริม )  
คา้ขาย  2 100.0 

กีว่นัต่อสัปดาห์  

สัปดาห์ละ 1 วนั  1 50.0 

สัปดาห์ละ 7 วนั  1 50.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่างท่ีได้รับวินิจฉัยโดยแพทย์ (ร้อยละ 98.3) กลุ่มตวัอย่าง 
ไม่เคยประสบอุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่าง (ร้อยละ 81.0)  
มีเพียงร้อยละ 19.0 เท่านั้นท่ีเคยประสบอุบติัเหตุ ด้านการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมมีร้อยละ 58.6 ส่วนท่ีด่ืมเป็นประจ าโดยด่ืมมากกว่า  
2 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 25.9) ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ด่ืมเบียร์ (ร้อยละ 62.5) 
โดยจะบริโภคในปริมาณ 660 cc ต่อคร้ัง (ร้อยละ 70.6 ) เหลา้ขาว บริโภคในปริมาณ 330 cc ต่อคร้ัง  
(ร้อยละ 75.0 ) กลุ่มตวัอยา่งไม่สูบบุหร่ี (ร้อยละ 67.2)  ส่วนท่ีสูบบุหร่ี(ร้อยละ 29.3) เคยสูบแต่เลิก
สูบแลว้ (ร้อยละ 3.4) ในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีอตัราการสูบบุหร่ีจ านวน 1-5 มวน และ 11-15 มวนต่อวนั 
(ร้อยละ 47.0) เท่ากนั 

ดา้นโรคประจ าตวัหรือปัญหาสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งไม่มีโรคประจ าตวัหรือปัญหาสุขภาพ
ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากบุคลากรทางด้านสุขภาพ (ร้อยละ 69.0) ส่วนท่ีมีโรคประจ าตวัหรือ 
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ปัญหาสุขภาพมีเพียงร้อยละ 31.0 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง 
(ร้อยละ 61.0)  รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 16.7) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ออกก าลงักาย 
(ร้อยละ 86.2)  มี เพียงร้อยละ 13.8 ท่ีออกก าลังกาย ส่วนประเภทของออกก าลังกายท่ีพบ  
คือ การเดิน/วิ่ง และเล่น บอล  (ร้อยละ 37.5)  ส่วนใหญ่ออกก าลังกาย 3-4 วนัต่อสัปดาห์  
(ร้อยละ 37.5) ในการออกก าลงักายแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 31–60 นาที (ร้อยละ62.5) กลุ่มตวัอยา่ง
ใชเ้วลาในการท าความสะอาดบา้นและท ากบัขา้ว เป็นกิจวตัรประจ าวนัก่อนและหลงัจากการท างาน 
(ร้อยละ 44.8) โดยส่วนใหญ่ท ากิจวตัรประจ าวนั 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 94.8)  และมีบางส่วน
ท่ีประกอบอาชีพเสริมคือ อาชีพคา้ขาย (ขายเคร่ืองเงินท่ีท า)  
 
ตอนที ่2 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 

ตารางที ่4.4   ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก  (n =58) 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 

ตลอดเวลา 

8-10 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

บ่อยคร้ัง 

5-7ช่ัวโมง
ต่อวนั 

นานๆคร้ัง 

2-4 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

น้อยกว่า 
 

 1 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

1.ด้านกายภาพ 
   1.1  มีการใชอุ้ปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้าหนกัเกิน
กวา่ 2 กิโลกรัม 

3 
 (5.0) 

13  
 (21.4) 

27   
(46.6) 

15  
 (25.9) 

   1.2 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากการใชเ้คร่ืองมือหรือ
จากส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

0    
(0) 

9  
 (15.5) 

22  
 (37.9) 

27  
 (46.6) 

2. ด้านการยศาสตร์ 
   2.1 ตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆโดยตอ้งอยูใ่น
ท่านั้นเป็นเวลานานๆ 

13    
(22.4) 

42  
 (72.4) 

3  
(5.2) 

0  
(0) 

   2.2 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ 
13  

 (21.7) 
42   

(72.4) 
3   

(5.2) 
0  

 (0) 

   2.3 มีการออกแรงของแขนและมือในการท างาน
มาก 

0   
 (0) 

58   
 (100.0) 

0    
(0) 

0  
 (0) 
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ตารางที ่4.4   (ต่อ) 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 

ตลอดเวลา 

8-10 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

บ่อยคร้ัง 

 5-7ช่ัวโมง
ต่อวนั 

นานๆคร้ัง 

2-4 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

น้อยกว่า 

 1ช่ัวโมงต่อ
วนั 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

   2.4 ท่าทางในการท างานตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือ
ล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานเป็น
เวลานานๆ 

4   
 (6.9) 

34   
 (58.6) 

20 
(34.5) 

0 
(0) 

    

   2.5 จ าเป็นตอ้งหมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้ง 
ขา้งใดขา้งหน่ึงซ ้ าๆ หรือเป็นเวลานานๆ 
 

0   
 (0) 

31   
 (53.4) 

24    
(41.4) 

3 
(5.2) 

   2.6 ในการท างานจ าเป็นตอ้งออกแรงกดช้ินงาน
ดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ 
 

0   
(0) 

8     
(13.8) 

41    
(70.7) 

9    
 (15.5) 

   2.7 จ าเป็นตอ้งบิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสม
กบัลกัษณะของช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ 
 

23    
(39.7) 

27    
(46.6) 

8     
(13.8) 

0 
(0) 

   2.8 ในการท างานตอ้งมีการยกมือหรือแขนคา้งไว้
ใหอ้ยูเ่หนือระดบัไหล่เป็นเวลานานๆ 
 

0   
  (0) 

0  
  (0) 

9  
  (15.5) 

49 
(84.5) 

   2.9 ในการท างานตอ้งมีการกม้หลงัหรือโคง้ล าตวั
ซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ 
 

30   
(51.7) 

23     
(39.7) 

5 
(8.6) 

0 
(0) 

   2.10 ในการท างานตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิด
เอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ 
 

0     
(0) 

0     
(0) 

18  
 (31.0) 

40 
(69.0) 

   2.11 ในการท างานตอ้งมีการคุกเข่าเป็นเวลานาน 
0     

(0) 
0     

(0) 
0     

(0) 
58 

(100) 

   2.12 ในการท างานตอ้งมีการยนืเป็นเวลานาน 
0     

(0) 
0     

(0) 
0     

(0) 
58 

(100) 

   2.13 ในการท างานตอ้งมีการนัง่เขยง่ปลายเทา้นาน 
0     

(0) 
0     

(0) 
0     

(0) 
58 

(100) 
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ตารางที ่4.4   (ต่อ) 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 

ตลอดเวลา 

8-10 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

บ่อยคร้ัง 

 5-7ช่ัวโมง
ต่อวนั 

นานๆคร้ัง 

2-4 ช่ัวโมง
ต่อวนั 

น้อยกว่า 

 1ช่ัวโมงต่อ
วนั 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

3. ด้านเคมี 
3.1ท่านมีการสูดดมสารเคมีท่ีเกิดจากการผลิต

เคร่ืองเงิน เช่น แก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ฝุ่ นเงิน 
ควนัไฟ การระเหยของเงินและคร่ัง 

5 
 (8.6) 

15    
(25.9) 

38    
(65.5) 

0 
(0) 

4. ด้านจิตสังคม 

   4.1 ท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา 
15    

(25.9) 
14    

(24.1) 
27    

(46.6) 
2     

(3.4) 

   4.2 ท่านท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน 
หรือเพื่อนร่วมสายงาน 

3 
(5.2) 

9    
 (15.5) 

39   
 (67.2) 

7   
 (12.1) 

  4.3 ท่านมีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 
5    

 (8.6) 
16    

(27.6) 
34    

(58.6) 
3 

(5.2) 

5. สภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภัย 
   5.1 บริเวณพื้นท่ีท างาน สกปรก รกรุงรัง เป็นหลุม 
บ่อน ้าขงั และทางเดินมีส่ิงกีดขวาง วางของไม่เป็น
ระเบียบ 

30 
  (51.7) 

25   
 (43.1) 

3 
(5.2) 

0 
(0) 

   5.2  บริเวณพื้นท่ีท างานมี ป้ายหรือค าเตือนในการ
ท างานเพื่อความปลอดภยั และปฏิบติัอยา่งเคร่งคดั 

0 
(0) 

1 
(1.7) 

5    
 (8.6) 

52   
(89.7) 

   5.3 ท่านมีการหยอกลอ้หรือแกลง้กนัระหวา่งงาน 
0 

(0) 
0 

(0) 
4 

(6.9) 
54   

(93.1) 

   5.4 ท่านท างานอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีแสงสวา่งไม่พอ 
2 

(3.4) 
1 

(1.7) 
11  

  (19.0) 
44   

(75.9) 

   5.5 ท่านมีทศันคติท่ีประมาทต่อความปลอดภยัใน
การประกอบอาชีพ เช่น ท ามาอยา่งน้ีตั้งนานไม่เห็น
จะเป็นอะไร  แลว้แต่ดวง ฯลฯ 

0 
(0) 

10    
(17.2) 

45   
 (77.6) 

3 
(5.2) 
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการสัมผสัปัจจยัดา้นต่างๆ ในการท างานดงัน้ี 
ด้านกายภาพ   กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่า  

2 กิโลกรัมนานๆ คร้ังหรือ 2-4 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 46.6) และไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากการใช้
เคร่ืองมือหรือจากส่ิงแวดลอ้มในการท างานนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 46.6)  

ด้านการยศาสตร์  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยู่ใน
อิริยาบถนั้นๆ เป็นเวลานานๆ บ่อยคร้ังหรือ 5-7 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 72.4) มีการงอหรือกระดก
ขอ้มือซ ้ าๆ บ่อยคร้ังหรือ 5-7 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 72.4) กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีการออกแรงของ
แขนและมือในการท างานมาก บ่อยคร้ังหรือ 5-7 ชั่วโมงต่อวนั ต้องก้มหรือเงยศีรษะหรือล าคอ
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของช้ินงานเป็นเวลานานๆ แบบบ่อยคร้ังหรือ 5-7 ชั่วโมงต่อวนั 
(ร้อยละ 58.6) จ  าเป็นต้องหมุนศีรษะหรือเอียงคอไปด้านข้าง ข้างใดข้างหน่ึงซ ้ าๆ หรือเป็น
เวลานานๆ บ่อยคร้ังหรือ 5-7 ชั่วโมงต่อวนั (ร้อยละ 53.4)  จ  าเป็นตอ้งออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือ
หรืออุง้มือซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ นานๆ คร้ัง หรือ 2-4 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 70.7) จ าเป็นตอ้งบิด
หรือหมุนขอ้มือเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ บ่อยคร้ังหรือ 
5-7 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 46.6)  มีการยกมือหรือแขนคา้งไวใ้ห้อยูเ่หนือระดบัไหล่เป็นเวลานานๆ 
น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวนั (ร้อยละ 84.5) ตอ้งมีการก้มหลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆและเป็นเวลานานๆ 
ตลอดเวลาหรือ 8-10 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 51.7)  มีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็น
ประจ าและท าซ ้ าๆ น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวนั (ร้อยละ 69.0)  กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการคุกเข่า  
การนัง่เขยง่ปลายเทา้หรือตอ้งมีการยนืเป็นเวลานานในการท างาน นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 

ด้านเคมี กลุ่มตวัอย่างมีการสัมผสัสารเคมีท่ีเกิดจากการผลิตเคร่ืองเงิน เช่น แก๊ส 
ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ฝุ่ นเงิน ควนัไฟ การระเหยของเงินและคร่ัง นานๆคร้ังหรือสัมผสั 2-4 ชัว่โมง
ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 65.5 

ด้านจิตสังคม กลุ่มตวัอย่างมีการท างานอย่างเร่งรีบเพื่อให้งานเสร็จทนัเวลานานๆ คร้ัง 
(ร้อยละ 46.6) กลุ่มตวัอยา่งท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือเพื่อนร่วมสายงานนานๆ
คร้ัง (ร้อยละ 67.2) และมีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืนนานๆ คร้ัง (ร้อยละ 58.6)   

สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย กลุ่มตวัอยา่งมีการสัมผสัสภาพของพื้นท่ีในการท างานมี
ลกัษณะ สกปรกรกรุงรัง เป็นหลุมบ่อ มีน ้ าขงั ทางเดินมีส่ิงกีดขวาง หรือวางของไม่เป็นระเบียบ
ตลอดเวลา (ร้อยละ 51.7) และบริเวณพื้นท่ีท างานไม่มีป้ายหรือค าเตือนในการท างานเพื่อความ
ปลอดภยั และไม่มีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งคดั (ร้อยละ 89.7) กลุ่มตวัอยา่งไม่มีการหยอกลอ้หรือ
แกล้งกนัระหว่างการท างาน (ร้อยละ 93.1) กลุ่มตวัอย่างปฏิบติังานอยู่ในสถานท่ีท่ีมีแสงสว่าง 
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ท่ีเพียงพอ (ร้อยละ 75.9) กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีประมาทต่อความปลอดภยัในการประกอบอาชีพ 
(ร้อยละ 77.6)  
 

ตอนที ่3 กลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
ตารางท่ี 4.5 และ 4.6 แสดงอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบ

โครงร่างและกล้ามเน้ือ จ าแนกตามส่วนของร่างกาย และลกัษณะการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก 
รวมทั้งการปฏิบติัตวัในช่วงท่ีเกิดการบาดเจบ็ ซ่ึงแสดงได ้ดงัต่อไปน้ี    
 

ตารางที ่4.5 แสดงอุบัติการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้าซากทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนือ้จ าแนกตามส่วนของร่างกาย  (n=58) 

ส่วนของร่างกายทีม่ีความผดิปกติ 
ความชุก 

จ านวน (ร้อยละ)* 

อุบัตกิารณ์ 

จ านวน (ร้อยละ)* 

คอ 
ไหล่ 
ขอ้ศอก 
หลงัส่วนบน 
ขอ้มือ/มือ 
หลงัส่วนล่าง 
สะโพก/ตน้ขา 
เข่า 
ขอ้เทา้ 
เทา้ 

 33   (56.90) 
43   (74.14) 
2   (3.45) 
34   (58.62) 
40   (68.97) 
46   (79.31) 
16   (27.59) 
 6   (10.34) 
0   (0) 
0   (0) 

37  (63.79) 
43   (74.14) 
2   (3.45) 
33   (56.90) 
40   (68.97) 
48   (82.76) 
18   (31.03) 
 6   (10.34) 
2   (3.45) 

        0   (0) 
หมายเหตุ * 1 คนมีอาการผดิปกติมากกว่า 1 ต าแหน่ง 

  

  จากตารางท่ี 4.5  เม่ือจ าแนกส่วนของร่างกายท่ีมีอาการการบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบ

โครงร่างและกลา้มเน้ือพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอุบติัการณ์และความชุกของอาการการบาดเจ็บซ ้ าซาก

ทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือบริเวณหลงัส่วนล่างในสัดส่วนสูงสุด โดยพบความชุกของอาการ

บาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่าง (ร้อยละ 79.31) และพบอุบติัการณ์ของการบาดเจ็บบริเวณหลัง

ส่วนล่าง (ร้อยละ 82.76)  ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ บริเวณไหล่ พบอาการบาดเจ็บ และมี
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อุบัติการณ์และความชุกท่ีเท่ากัน (ร้อยละ 74.14) ข้อมือและมือมือ พบอาการบาดเจ็บ และมี

อุบัติการณ์และความชุกท่ีเท่ากัน (ร้อยละ 68.97)  บริเวณคอ พบความชุก (ร้อยละ 56.90)  

และอุบติัการณ์ (ร้อยละ  63.79)  และหลงัส่วนบน พบความชุก (ร้อยละ 58.62) และอุบติัการณ์  

(ร้อยละ 56.90 ) ตามล าดบั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพของความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก  

(ภาพท่ี 4.1) และอุบติัการณ์ของการบาดเจ็บซ ้ าซาก (ภาพท่ี 4.2) ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพที่ 4.1 ความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากตามส่วนต่างๆ ของร่างกายของผูป้ระกอบ 

อาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย 

คอ  56.90 

หลงัส่วนบน 58.62 
ขอ้ศอก 3.45 

ไหล่ 74.14 

ตะโพก/ตน้ขา 27.59 

เข่า 10.34 

ขอ้เทา้/เทา้ ไม่พบความชุก 

หลงัส่วนล่าง 79.31 

มือ/ขอ้มือ 68.97 
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ภาพที ่4.2   อุบติัการณ์ของการบาดเจบ็ซ ้ าซากตามส่วนต่างๆ ของร่างกายของผูป้ระกอบ

อาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย 
 

ตารางที ่4.6 แสดงลักษณะการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้าซากและการปฏิบัติตัวในช่วงที่เกิดการ

บาดเจ็บ ในช่วง 12 เดือน (n=58)  

 ลกัษณะการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก จ านวน  (ร้อยละ) 
ลกัษณะอาการผดิปกติท่ีเกิดข้ึน  

เจบ็ปวด   
เม่ือย อ่อนแรง 
ชา 
ปวดและชา 

                    เม่ือยและเคล็ดตึง 

 
3     (5.2) 
2     (3.4) 
33     (56.9) 
16     (27.6) 

4     (6.9) 

คอ  63.79 

หลงัส่วนบน 56.60 
ขอ้ศอก 3.45 

ไหล่ 74.14 

ตะโพก/ตน้ขา 31.03 

เข่า 10.34 

ขอ้เทา้/เทา้ 3.45 

หลงัส่วนล่าง 82.76 

มือ/ขอ้มือ 68.97 
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ตารางที ่4.6   (ต่อ) 

 ลกัษณะการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก จ านวน  (ร้อยละ) 
ช่วงเวลาท่ีเกิดอาการ 

หลงัเลิกงาน 
ขณะท างาน 
ตลอดเวลา 
ต่ืนนอน 
 

ความรุนแรงของอาการ 
นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 
 

ความถ่ีของการเกิดอาการ 
ทุกวนั 
สัปดาห์ละคร้ังหรือมากกวา่ 

                   เดือนละคร้ังหรือมากกวา่ 
 

ช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ไดห้ยดุงานเม่ือเกิดอาการบาดเจบ็ข้ึน  
      หยดุ 1-3 วนั 

              ไม่หยดุ 
 

ช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา การจดัการกบัอาการผดิปกติท่ีเกิดข้ึน                         
ปล่อยใหอ้าการหายเอง 
พกับริเวณท่ีปวด 
ทายา หรือซ้ือยามารับประทานเอง 
นวดแผนโบราณ 
ปล่อยใหอ้าการหายเอง และพกับริเวณท่ีปวด 

             พกับริเวณท่ีปวดและหายาทา หรือซ้ือยามารับประทานเอง 

มีอาการผิดปกติในต าแหน่งดังกล่าวน้ี ก่อนท่ีจะประกอบอาชีพ
แกะสลกัเคร่ืองเงินใช่หรือไม่           ไม่ใช่                      

 
9     (15.5) 

36     (62.1) 
11    (19.0) 
2     (3.4) 

 
 

25    (43.1) 
32    (55.2) 
1     (1.7) 

 
44     (75.9) 
13    (22.4) 

1 (1.7) 

 
2    (3.4) 
56    (96.6) 

 
3   (5.2) 
5   (8.6) 
2   (3.4) 
3   (5.2) 
24   (41.4) 
21   ( 36.2) 

 
58 (100) 
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 จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาลักษณะของอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก ในช่วง 12 เดือน 

ก่อนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ งหมดพบว่ามีความผิดปกติท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่  

มีอาการชาบริเวณต าแหน่งท่ีมีอาการ (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือมีอาการเจ็บปวดและชาร่วม 

(ร้อยละ 27.6 ) ส่วนช่วงเวลาท่ีเกิดอาการผิดปกติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกิดอาการผิดปกติขณะท างาน 

(ร้อยละ 62.1) เกิดอาการผิดปกติตลอดเวลา (ร้อยละ 19.0) ด้านความรุนแรงของอาการ พบว่า  

กลุ่มตวัอย่างมีอาการผิดปกติในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.2) และมีความรุนแรงของอาการ

ผิดปกติในระดับมาก เพียงร้อยละ 1.7 ในส่วนของความถ่ีของการเกิดอาการผิดปกติ มีอาการ

ผิดปกติทุกวนั (ร้อยละ 75.9) การลาหยุดงานเน่ืองจากอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ไม่มีการหยดุงานเน่ืองจากการบาดเจบ็ (ร้อยละ 96.6) เม่ือพิจารณาถึงการจดัการกบัอาการ

บาดเจ็บซ ้ าซากท่ีเกิดข้ึน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการปล่อยให้อาการหายเองและพกับริเวณท่ีปวด 

(ร้อยละ 41.4)  และวิธีการพกับริเวณท่ีปวดและหาทายาหรือซ้ือยามารับประทานเอง (ร้อยละ 36.2)  

อยา่งไรก็ตามพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5.2 ท่ีไม่ไดท้  าอะไรกบัอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน คือปล่อยให้

หายเอง โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดไม่เคยมีอาการผิดปกติในต าแหน่งท่ีตอบในแบบสอบถามมา

ก่อนท่ีจะประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน  
 

ตอนที ่4 ปัจจัยท านายกลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ (Parametric Statistics) อย่างเช่น 

Multiple Regression ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัได้ทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลทั้งหมดตาม
ขอ้ก าหนดของการใชส้ถิติดงักล่าวน้ี ดว้ยวิธีของ Fisher’s Measure of Skewness and Kurtosis 
(Munro, 2001)  และไดค้ดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีมีการกระจายตวัเป็นปกติเขา้สู่สมการตามขอ้บ่งช้ีของ
การใช ้ Multiple Regression  

ตารางท่ี 4.7 ถึง ตารางท่ี 4.18  แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ต่ออุบติัการณ์และ
ความชุกการบาดเจบ็ซ ้ าซาก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Multiple Regression แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.7 ถึง 4.12  แสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 
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ตารางที่ 4.7  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความชุกของ 
การเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณคอ  

 

 ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S.E B Beta ß T value Sig 

ส่วนคอ 
 อาย ุ -.009 .103 -.016 -.088 .930 
 น ้าหนกั -.111 .109 -.156 -1.015 .316 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ .034 .067 .075 .514 .610 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ .084 .040 .413 2.126 .040* 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า .037 .052 .103 .704 .486 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน .378 .244 .232 1.551 .129 
 ปัญหาสุขภาพ .896 .520 .235 1.722 .093 
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม -.096 .104 -.160 -.919 .364 
ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ .071 .109 .104 .655 .517 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.174 .175 -.138 -.991 .328 
มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.241 .173 -.241 -1.391 .172 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .184 .125 -.216 1.472 .049* 
หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้งซ ้ าๆ -.018 .188 -.022 -.096 .924 
ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ -.159 .199 -.173 -.798 .430 
บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงาน
ซ ้ าๆ 

-.183 .105 -.252 -1.744 .089 

ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่นานๆ -.121 .308 -.088 -.393 .697 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ -.060 .125 -.078 -.480 .634 

บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.418 .162 -.390 -2.572 .014* 

ท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา -.086 .097 -.155 -.891 .378 

ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

.255 .131 .351 1.946 .059 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน .109 .134 .158 .815 .420 
* p <0.05 
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     จากตารางท่ี 4.7  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณ คอ ในกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ ท่าทางในการท างานตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอ
เพื่อให้ เหมาะสมกับช้ินงานเป็นเวลานานๆ และในการท างานต้องมีการบิดเอ้ียวล าตัว  
หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ  
 

ตารางที ่4.8 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความชุกของ
การเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณไหล่  

 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนไหล่  
อาย ุ .037 .101 .075 .368 .715 
น ้าหนกั .357 .132 .568 2.713 .010* 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ .051 .092 .126 .557 .581 
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.007 .042 -.041 -.178 .860 
ประเภทช้ินงานท่ีท า .029 .052 .092 .559 .580 
จ านวนวนัท่ีท างาน -.161 .273 -.112 -.591 .558 
ปัญหาสุขภาพ -.240 .535 -.071 -.448 .657 
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .010 .105 .019 .095 .925 
ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ .096 .107 .158 .893 .378 

ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ .077 .192 .069 .399 .692 
มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.038 .190 -.043 -.200 .842 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .255 .131 .351 1.946 .049* 

หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้ง ซ ้ าๆ .207 .206 .281 1.004 .322 
ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ .048 .214 .059 .223 .825 
บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ -.042 .108 -.066 -.391 .698 

ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เป็นเวลานานๆ -.211 .317 -.175 -.666 .510 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ .032 .138 .048 .233 .817 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนไหล่  
บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.221 .176 -.233 -1.255 .218 
ท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา -.122 .113 -.248 -1.086 .285 
ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือเพื่อน
ร่วมงาน 

.111 .149 .173 .749 .459 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน -.032 .140 -.052 -.229 .821 
 

                   * p <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ ไหล่ ในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ น ้ าหนกั และท่าทางในการท างานตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้
เหมาะสมกบัช้ินงานเป็นเวลานานๆ  

 

ตารางที ่4.9  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความชุกของ
การเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณหลงัส่วนบน  

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S.E B Beta ß T value Sig 

หลงัส่วนบน        
อาย ุ .154 .107 .275 1.443 .158 
น ้าหนกั .325 .139 .459 2.344 .025* 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.055 .096 -.120 -.566 .575 
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.032 .044 -.156 -.721 .475 
ประเภทช้ินงานท่ีท า .004 .055 .012 .081 .936 
จ านวนวนัท่ีท างาน .044 .287 .027 .154 .878 
ปัญหาสุขภาพ .928 .563 .245 1.648 .108 
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม -.056 .110 -.094 -.508 .615 
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                   * p <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.9  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณหลงัส่วนบน ในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ น ้ าหนกั ในการท างานตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไป
ดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ และการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.9  (ต่อ) 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S.E B Beta ß T value Sig 

หลงัส่วนบน  

ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.183 .113 -.269 -1.625 .113 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ -.036 .202 -.029 -.177 .861 
มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.001 .200 -.001 -.005 .996 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .107 .151 .127 .711 .482 
หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้ง ซ ้ าๆ -.360 .217 -.435 -1.662 .105 
ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ -.058 .225 -.064 -.259 .797 
บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ -.131 .113 -.182 -1.157 .255 

ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เป็นเวลานานๆ -.061 .334 -.045 -.183 .856 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ .149 .145 .196 1.029 .311 

บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.541 .185 -.509 -2.927 .006* 

ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งานหรือเพื่อน
ร่วมงาน 

.077 .156 .106 .490 .627 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน -.337 .147 -.491 -2.289 .028* 
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ตารางที่ 4.10  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความชุก 
ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณมือและข้อมือ  

 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S.E B Beta ß T value Sig 

ส่วนมือและข้อมือ  
 อาย ุ .065 .114 .124 .574 .569 
 น ้าหนกั -.020 .147 -.030 -.134 .894 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.127 .131 -.230 -.970 .339 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.026 .103 -.060 -.250 .804 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า -.008 .047 -.042 -.172 .865 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน .051 .058 .153 .877 .386 
 ปัญหาสุขภาพ -.239 .305 -.157 -.781 .440 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .203 .599 .057 .339 .001* 
 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.195 .117 -.348 -1.657 .106 

  ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆนานๆ -.134 .120 -.210 -1.120 .270 
  มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ .041 .215 .035 .189 .028* 
  กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .012 .213 .013 .058 .954 

 หมุนศีรษะหรือเอียงคอไป ขา้งใดขา้งหน่ึงซ ้ าๆ -.189 .161 -.238 -1.178 .247 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ -.107 .231 -.137 -.462 .647 
บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .117 .240 .136 .487 .629 

ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่นานๆ .071 .121 .105 .588 .560 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ -.017 .355 -.013 -.047 .963 

บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า .001 .155 .001 .005 .996 

ท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา -.257 .197 -.257 -1.308 .199 

ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน เพื่อน .020 .126 .039 .160 .874 
มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน .149 .166 .219 .896 .376 
                        * p <0.05 
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                    จากตารางท่ี 4.10  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบั
การปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ มือและขอ้มือ ในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ มีการใช้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ 2 กิโลกรัม 
และมีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ 
 

ตารางที ่4.11 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความชุก 
ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณหลงัส่วนล่าง  

 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B  T value  Sig. 

หลงัส่วนล่าง  
 อาย ุ -.111 .096 -.241 -1.158 .255 
 น ้าหนกั -.184 .124 -.316 -1.476 .149 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ .161 .087 .431 1.862 .071 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.105 .039 -.628 -2.656 .012* 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า .066 .049 .226 1.345 .187 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน -.203 .258 -.153 -.788 .436 
 ปัญหาสุขภาพ .826 .506 .265 1.633 .111 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม -.155 .099 -.317 -1.566 .126 
 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.073 .101 -.130 -.718 .477 

 ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ .347 .136 .498 2.557 .015* 
 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.164 .180 -.200 -.910 .369 
 กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .331 .182 .321 1.820 .077 

 หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้งซ ้ าๆ -.090 .195 -.132 -.462 .647 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ -.174 .202 -.233 -.862 .395 
 บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .058 .102 .097 .565 .575 

 ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ .219 .300 .196 .730 .471 
 กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ -.106 .130 -.169 -.811 .423 

 บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า .207 .166 .236 1.244 .222 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ)  
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B  T value  Sig. 

หลงัส่วนล่าง  
 ท  างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา .144 .106 .315 1.352 .185 
 ท  างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

-.012 .140 -.021 -.087 .931 

 มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน -.114 .132 -.202 -.862 .394 
 

                   * p <0.05 
 
 

จากตารางท่ี 4.11  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ หลงัส่วนล่าง ในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ได้แก่ ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการท าเคร่ืองเงิน  
และตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยูใ่นท่านั้นเป็นเวลานานๆ  
 
ตารางที ่4.12 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความชุก 

 ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณตะโพก/ต้นขา 
 

 ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S.E B Beta ß T value Sig 

ตะโพก/ต้นขา     
 อาย ุ .023 .093 .046 .252 .803 
 น ้าหนกั -.045 .104 -.070 -.435 .666 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.001 .083 -.003 -.017 .986 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ .057 .038 .308 1.488 .145 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า -.021 .048 -.065 -.443 .660 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน .510 .238 .348 2.143 .039* 
 ปัญหาสุขภาพ .138 .482 .040 .286 .776 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .106 .091 .196 1.166 .251 
 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.140 .095 -.227 -1.480 .148 
 ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ .073 .173 .065 .424 .674 



63 

 

ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ตะโพก/ต้นขา   

 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.257 .164 -.285 -1.569 .125 
 กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .054 .130 .070 .413 .682 
 หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้งซ ้ าๆ -.422 .184 -.561 -2.294 .828 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ .107 .185 .129 .578 .567 
 บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .076 .098 .116 .772 .445 

 ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่นานๆ .069 .279 .056 .245 .808 
 กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ -.123 .126 -.178 -.982 .333 

 บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.376 .153 -.389 -2.452 .019* 

ท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา .078 .102 .154 .758 .454 

ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งานร่วมงาน -.220 .136 -.335 -1.619 .114 
มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน .301 .126 .483 2.396 .022* 

* p <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณส่วนตะโพกและตน้ขา ในกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการท างาน ในการท างานตอ้งมีการบิดเอ้ียว
ล าตวั  หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ  และการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 
   

ตารางท่ี 4.13 ถึง 4.18 แสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 
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ตารางที ่4.13 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์
ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากส่วนคอ  

 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนคอ 
อาย ุ .104 .115 .190 .901 .374 
น ้าหนกั -.042 .129 -.060 -.324 .748 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.055 .103 -.124 -.533 .597 
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ .081 .047 .411 1.715 .095 
ประเภทช้ินงานท่ีท า .036 .059 .103 .603 .550 
จ านวนวนัท่ีท างาน .035 .296 .022 .120 .905 
ปัญหาสุขภาพ .493 .599 .133 .823 .416 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม -.018 .113 -.030 -.156 .877 
 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.019 .118 -.028 -.159 .875 

 ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.541 .185 -.509 -2.927 .006* 
 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.065 .204 -.067 -.321 .750 
 กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน -.422 .184 -.561 -2.294 .028* 

 หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้งหน่ึงซ ้ าๆ .046 .228 .057 .200 .842 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ -.058 .230 -.065 -.253 .802 
 บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ -.138 .162 -.167 -.852 .400 

 ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ -.188 .347 -.142 -.541 .592 
 กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ -.208 .156 -.280 -1.332 .191 

 บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้ง -.235 .191 -.226 -1.234 .225 

 ท  างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา -.081 .127 -.149 -.634 .530 

 ท  างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

.073 .169 .104 .435 .666 

 มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน .260 .156 .388 1.665 .105 
* p <0.05 
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จากตารางท่ี 4.13  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณ ส่วนคอ ในกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่   ตอ้งนั่งท างานด้วยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานานๆ   
และท่าทางในการท างานตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงาน
เป็นเวลานานๆ 
 

ตารางที ่4.14 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์
ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณไหล่  

 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนไหล่  
 อาย ุ .145 .106 .291 1.364 .181 
 น ้าหนกั .319 .119 .507 2.685 .011* 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.022 .095 -.054 -.229 .820 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ .010 .044 .058 .240 .812 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า -.037 .055 -.116 -.670 .507 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน -.050 .273 -.035 -.183 .856 
 ปัญหาสุขภาพ -.453 .552 -.135 -.820 .418 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .063 .104 .119 .606 .549 
 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ .111 .109 .184 1.024 .312 

 ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ .052 .198 .047 .263 .014* 
 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.008 .188 -.009 -.041 .967 
 กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน -.100 .149 -.132 -.669 .508 

 หมุนศีรษะ เอียงคอไปดา้นขา้ง ขา้งใดขา้งหน่ึงซ ้ าๆ .094 .211 .127 .445 .659 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ .123 .212 .152 .581 .565 
 บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .050 .112 -.078 .444 .020* 

 ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ -.162 .320 -.134 -.507 .616 
 กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ .094 .144 .139 .654 .517 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนไหล่  
 บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.204 .176 -.216 -1.162 .253 
 ท  างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา -.086 .117 -.175 -.736 .466 
ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

.076 .156 .118 .487 .629 

 มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน -.015 .144 -.024 -.102 .919 
 

* p <0.05  
จากตารางท่ี 4.14  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ ไหล่ ในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p <0.05) ได้แก่  น ้ าหนัก  ตอ้งนั่งท างานด้วยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยู่ในท่านั้นเป็น
เวลานานๆ  และจ าเป็นตอ้งบิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ 
และเป็นเวลานานๆ 

 

ตารางที ่4.15 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์ 
ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณหลงัส่วนบน  

 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

หลงัส่วนบน  
 อาย ุ -.035 .107 -.062 -.327 .746 
 น ้าหนกั .217 .119 .305 1.826 .076 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ .043 .095 .094 .449 .656 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.034 .044 -.166 -.772 .445 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า .028 .055 .078 .511 .612 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน .286 .274 .176 1.046 .033* 
 ปัญหาสุขภาพ .697 .554 .183 1.258 .216 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม -.106 .105 -.177 -1.010 .319 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

หลงัส่วนบน  

 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.035 .109 -.051 -.321 .750 

 ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.161 .199 -.128 -.809 .424 

 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.040 .188 -.040 -.210 .835 

 กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานานๆ -.074 .149 -.086 -.493 .625 
 หมุนศีรษะ เอียงคอไปดา้นขา้ง ขา้งใดขา้งหน่ึงซ ้ าๆ -.232 .211 -.279 -1.100 .279 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ .039 .212 .043 .183 .856 
 บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .085 .112 .117 .755 .455 
 ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ -.179 .321 -.131 -.557 .581 
 กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ .105 .144 .137 .727 .472 

* p <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ หลงัส่วนบนในกลุ่มตวัอย่าง ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ไดแ้ก่ จ  านวนวนัในการท างานในการท างานตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั 
หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ  
 
ตารางที ่4.16 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์

ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากส่วนมือและข้อมือ  
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนมือและข้อมือ 
 อาย ุ .065 .113 .123 .573 .570 
 น ้าหนกั -.093 .127 -.139 -.732 .469 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.012 .101 -.028 -.117 .907 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.006 .047 -.030 -.122 .904 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนมือและข้อมือ  

ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.105 .116 -.164 -.905 .372 

ประเภทช้ินงานท่ีท า .049 .058 .147 .842 .406 
จ านวนวนัท่ีท างาน -.150 .291 -.099 -.515 .609 
ปัญหาสุขภาพ -.307 .589 -.086 -.521 .606 
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .158 .111 .284 1.424 .023* 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.079 .211 -.067 -.372 .712 
มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.058 .200 -.062 -.290 .773 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน -.212 .159 -.266 -1.330 .192 

หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้งซ ้ าๆ -.156 .225 -.200 -.693 .493 
ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ .193 .226 .226 .854 .399 
บิดหรือหมุนขอ้มือใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ .084 .040 .413 2.126 .040* 

ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ .077 .342 .061 .226 .822 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ .017 .154 .023 .109 .914 

บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.200 .188 -.200 -1.067 .293 

ท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา .006 .125 .012 .051 .959 

ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

.150 .166 .221 .902 .373 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน -.033 .154 -.051 -.213 .833 
* p <0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ มือและขอ้มือ ในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ มีการใช้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่า 2 กิโลกรัม
และจ าเป็นต้องบิดหรือหมุนข้อมือเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ และเป็น
เวลานานๆ 
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ตารางที ่4.17 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์
ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณหลงัส่วนล่าง 

 ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

หลงัส่วนล่าง  
อาย ุ -.154 .090 -.357 -1.703 .097 
 น ้าหนกั -.143 .101 -.264 -1.423 .163 
 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ .197 .081 .565 2.443 .020* 
 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.100 .037 -.642 -2.692 .011* 
 ประเภทช้ินงานท่ีท า .060 .046 .221 1.304 .200 
 จ  านวนวนัท่ีท างาน -.008 .231 -.007 -.036 .971 
 ปัญหาสุขภาพ .766 .468 .264 1.636 .111 
 ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .011 .088 .023 .120 .905 
 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.072 .092 -.137 -.778 .442 
 ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ .249 .168 .259 1.479 .148 
 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.240 .159 -.315 -1.506 .141 
 กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน -.160 .122 -.273 -1.310 .198 

 หมุนศีรษะ เอียงคอไปดา้นขา้ง ขา้งใดขา้งหน่ึงซ ้ าๆ -.206 .179 -.324 -1.151 .257 
 ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ -.153 .180 -.219 -.851 .401 
 บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .053 .095 .097 .561 .578 

 ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ .097 .272 .093 .356 .724 
 กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ .271 .126 .417 2.145 .039* 

 บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า .097 .149 .118 .649 .521 

 ท  างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา .105 .100 .245 1.051 .300 

ท างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ 
เพื่อนร่วมงาน 

-.081 .132 -.147 -.616 .542 

 มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน -.025 .122 -.048 -.208 .836 
* p <0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ หลงัส่วนล่าง ในกลุ่มตวัอย่าง ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ระยะเวลาในการท างาน ลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบใน
กระบวนการท าเคร่ืองเงิน และในการท างานต้องมีการก้มหลังหรือโค้งล าตัวซ ้ าๆ และเป็น
เวลานานๆ 

 
ตารางที่ 4.18  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์ 

ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณตะโพก และต้นขา  
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ตะโพก ต้นขา  
อาย ุ .086 .087 .163 .986 .330 
น ้าหนกั -.059 .097 -.088 -.603 .550 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ -.026 .078 -.060 -.328 .745 
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ .060 .036 .318 1.690 .100 
ประเภทช้ินงานท่ีท า -.016 .045 -.049 -.364 .718 
จ านวนวนัท่ีท างาน .425 .224 .280 1.899 .046* 
ปัญหาสุขภาพ .042 .453 .012 .093 .926 
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .083 .086 .149 .975 .336 
ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ -.102 .089 -.159 -1.142 .261 

ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.424 .173 -.545 -2.456 .019* 
มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ -.004 .163 -.004 -.027 .979 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน .019 .122 .024 .158 .875 

หมุนศีรษะหรือเอียงคอไปดา้นขา้งซ ้ าๆ -.333 .154 -.357 -2.163 .071 
ออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรืออุง้มือซ ้ าๆ .168 .174 .197 .968 .339 
บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานซ ้ าๆ .092 .092 .135 .997 .326 

ยกมือหรือแขนคา้งไวเ้หนือระดบัไหล่เวลานานๆ .155 .263 .121 .588 .560 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ -.148 .118 -.206 -1.252 .219 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

ตัวแปรศึกษา (ตัวแปรต้น) B S E B Beta B T value Sig. 

ตะโพก ต้นขา 

 บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า -.373 .144 -.373 -2.589 .014* 

 ท  างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา .044 .096 .085 .460 .648 

 ท  างานอยูภ่ายใตเ้ร่งกดดนัจากหวัหนา้งาน หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

-.064 .128 -.094 -.499 .620 

 มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน .344 .118 .534 2.914 .006* 
* p <0.05 
จากตารางท่ี 4.18  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ

บาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณ ตะโพกและตน้ขา ในกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ จ  านวนวนัท่ีท างาน ตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยู่

ในท่านั้นเป็นเวลานานๆ ในการท างานตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ า

และท าซ ้ าๆ และการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 

ตารางท่ี 4.19 ถึง 4.20  สรุปปัจจยัท่ีสามารถท านายความชุกและอุบติัการณ์ของการเกิด

การบาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณอวยัวะต่างๆ ของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย (n = 58) 
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ตารางที ่4.19 สรุปปัจจัยที่สามารถท านายความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณอวัยวะ 

ต่างๆ ของผู้ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย (n = 58) 

อวยัวะ ปัจจัยท านาย B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนคอ 

ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ .084 .040 .413 2.126 .040* 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็น
เวลานาน 

.184 .125 -.216 1.472 .049* 

บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้ง
เป็นประจ า 

-.418 .162 -.390 -2.572 .014* 

ส่วนไหล่ 

น ้าหนกั .357 .132 .568 2.713 .010* 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็น
เวลานาน 

.255 .131 .351 1.946 .049* 

หลงั
ส่วนบน 

น ้าหนกั .325 .139 .469 2.344 .025* 
บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้ง
เป็นประจ า 

-.541 .185 -.509 -2.927 .006* 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลา
กลางคืน 

-.337 .147 -.491 -2.289 .028* 

ข้อมือ/
มือ 

ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .203 .599 .057 .339 .001* 
มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ .041 .215 .035 .189 .028* 

หลงั
ส่วนล่าง 

ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.105 .039 -.628 -2.656 .012* 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ .347 .136 .498 2.557 .015* 

ตะโพก/ 
ต้นขา 

จ านวนวนัท่ีท างาน .510 .238 .348 2.143 .039* 
บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้ง
เป็นประจ า 

-.376 .153 -.389 -2.452 .019* 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลา
กลางคืน .301 .126 .483 2.396 .022* 

* p <0.05 
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ตารางที ่4.20 สรุปปัจจัยทีส่ามารถท านายอุบัติการณ์ของการเกดิการบาดเจ็บซ ้าซากบริเวณอวัยวะ 

ต่างๆ ของผู้ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย (n = 58) 

อวยัวะ ปัจจัยท านาย B S E B Beta B T value Sig. 

ส่วนคอ 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.541 .185 -.509 -2.927 .006* 
กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน -.422 .184 -.561 -2.294 .028* 

ส่วนไหล่ 

น ้าหนกั .319 .119 .507 2.685 .011* 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ .052 .198 .047 .263 .014* 
บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบั
ช้ินงานซ ้ าๆ 

.050 .112 -.078 .444 .020* 

หลงั
ส่วนบน 

จ านวนวนัท่ีท างาน .286 .274 .176 1.046 .033* 
บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้ง
เป็นประจ า 

-.464 .176 -.433 -2.631 .012* 

ข้อมือ/
มือ 

ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม .158 .111 .284 1.424 .023* 
บิดหรือหมุนขอ้มือใหเ้หมาะกบัช้ินงาน .084 .040 .413 2.126 .040* 

หลงั
ส่วนล่าง 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ .197 .081 .565 2.443 .020* 
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -.100 .037 -.642 -2.692 .011* 
กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ เป็น
เวลานานๆ 

.271 .126 .417 2.145 .039* 

ตะโพก/ 
ต้นขา 

จ านวนวนัท่ีท างาน .425 .224 .280 1.899 .046* 
ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ -.424 .173 -.545 -2.456 .019* 
บิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้ง
เป็นประจ า 

-.373 .144 -.373 -2.589 .014* 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลา
กลางคืน 

.344 .118 .534 2.914 .006* 

* p <0.05        

                 ส่วนบริเวณ ขอ้ศอก ขอ้เข่า และส่วนเทา้ ไม่ไดเ้อามาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์เน่ืองจาก

พบความชุกและอุบติัการณ์ในจ านวนท่ีนอ้ย และบางส่วนไม่พบการเกิดการบาดเจบ็ 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์เชิงการท านายผลโดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากศึกษาหา
ความสัมพนัธ์เชิงการท านายของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์และ
ความชุกของการเกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินชุมชนหม่ืนสาร
บา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และหาแนวทางใน
การป้องกนัหรือลดอุบติัการณ์ของการบาดเจบ็ซ ้ าซากต่อระบบโครงร่างกลา้มเน้ือของบุคคล  

ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือจ าแนกส่วนของร่างกายท่ีมีอาการการบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบ
โครงร่างและกลา้มเน้ือพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอุบติัการณ์และความชุกของอาการการบาดเจ็บซ ้ าซาก
ทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือบริเวณหลงัส่วนล่างในสัดส่วนสูงสุด โดยพบความชุกของอาการ
บาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่าง (ร้อยละ 79.31) และพบอุบติัการณ์ของการบาดเจ็บบริเวณหลัง
ส่วนล่าง (ร้อยละ 82.76) ตามล าดบั รองลงมาไดแ้ก่ บริเวณไหล่ พบอาการบาดเจบ็ และมีอุบติัการณ์
และความชุกท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 74.14) ขอ้มือและมือมือ พบอาการบาดเจ็บ และมีอุบติัการณ์และ
ความชุกท่ี เท่ ากัน ( ร้อยละ 68.97)  บริเวณคอ พบความชุก ( ร้อยละ 56.90) อุบัติการณ์  
(ร้อยละ  63.79) และหลงัส่วนบน พบความชุก (ร้อยละ 58.62) อุบติัการณ์ (ร้อยละ56.90) ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาลกัษณะของอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก ในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งหมดพบว่ามีความผิดปกติท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ได้แก่ มีอาการชาบริเวณต าแหน่งท่ีมีอาการ 
(ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือมีอาการเจ็บปวดและชาร่วม (ร้อยละ 27.6) ส่วนช่วงเวลาท่ีเกิดอาการ
ผิดปกติพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดอาการผิดปกติขณะท างาน (ร้อยละ 62.1) เกิดอาการผิดปกติ
ตลอดเวลาร้อยละ 19.0 ดา้นความรุนแรงของอาการ กลุ่มตวัอยา่งมีอาการผิดปกติในระดบัปานกลาง
ร้อยละ 55.2 และมีความรุนแรงของอาการผิดปกติในระดบัมาก เพียง ร้อยละ 1.7 ในส่วนของ
ความถ่ีของการเกิดอาการผิดปกติ มีอาการผิดปกติทุกวนั (ร้อยละ 75.9) การลาหยุดงานเน่ืองจาก
อาการบาดเจ็บซ ้ าซาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการหยุดงานเน่ืองจากการบาดเจ็บ 
(ร้อยละ 96.6) เม่ือพิจารณาถึงการจดัการกบัอาการบาดเจ็บซ ้ าซากท่ีเกิดข้ึนพบว่ากลุ่มตวัอย่างใช้
วธีิการปล่อยใหอ้าการหายเองและพกับริเวณท่ีปวด (ร้อยละ 41.4)  และวิธีการพกับริเวณท่ีปวดและ
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หายาทาหรือซ้ือยามารับประทานเอง (ร้อยละ 36.2)  อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้ท  า
อะไรกบัอาการผดิปกติท่ีเกิดข้ึน คือปล่อยใหห้ายเอง (ร้อยละ 5.2)  โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่เคย
มีอาการผดิปกติในต าแหน่งท่ีตอบในแบบสอบถามมาก่อนท่ีจะประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน  

ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัความชุกของ
การเกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซาก ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบอาชีพ
แกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p <0.05) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ คอในกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลกัษณะ
งานท่ีรับผดิชอบ ท่าทางในการท างานท่ีตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงาน
เป็นเวลานานๆ และการท างานท่ีตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปด้านขา้งเป็นประจ าและ
ท าซ ้ าๆ  

2. ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ ไหล่ ในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
น ้าหนกั และท่าทางในการท างานท่ีตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานเป็น
เวลานานๆ และในการท างานท่ีตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปด้านขา้งเป็นประจ าและ
ท าซ ้ าๆ  

3. ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณหลงัส่วนบน ในกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
น ้าหนกั ในการท างานท่ีตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ และ
การท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ มือและขอ้มือ ในกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ มีการใช้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่า 2 กิโลกรัม และมีการงอหรือกระดก 
ขอ้มือซ ้ าๆ 

5. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ หลังส่วนล่าง ในกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการท าเคร่ืองเงิน และตอ้งนั่งท างานด้วยท่าทาง
เดิมๆ โดยตอ้งอยูใ่นท่านั้นเป็นเวลานานๆ  

6. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณส่วนตะโพกและตน้ขา ในกลุ่ม
ตวัอย่างได้แก่ ระยะเวลาในการท างานในการท างานท่ีต้องมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไป
ดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ และการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 
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ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์
ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบ
อาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ ส่วนคอ ในกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
การท่ีตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆโดยตอ้งอยูใ่นท่านั้นเป็นเวลานานๆ  และท่าทางในการท างาน
ท่ีตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานเป็นเวลานานๆ 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ ไหล่ ในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
น ้าหนกั การท่ีตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยูใ่นท่านั้นเป็นเวลานานๆ  และความจ าเป็น
ท่ีตอ้งบิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานท่ีตอ้งท าซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณ หลงัส่วนบนในกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
จ  านวนวนัในการท างานท่ีตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ 
และการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ มือและขอ้มือ ในกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่  การใชอุ้ปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ 2 กิโลกรัม และความจ าเป็นท่ีตอ้งบิดหรือ
หมุนขอ้มือเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานท่ีตอ้งท าซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ 

5. ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ หลงัส่วนล่าง ในกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่  ระยะเวลาในการท างาน ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการท าเคร่ืองเงิน และการ
ท างานท่ีตอ้งมีการกม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ เป็นเวลานาน 

6. ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ ตะโพกและตน้ขาในกลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่  จ  านวนวนัท่ีท างาน การท่ีตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ โดยตอ้งอยูใ่นท่านั้นเป็นเวลานานๆ 
การท างานท่ีตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ และการท างาน
ล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน  
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผล ไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ 3 ดา้น คือ 

1.  อุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกั
เคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบ้านวัวลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์
และความชุกของการเกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืน
สารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. แนวทางในการหาวิธีการป้องกนัและลดสภาวการณ์การบาดเจ็บซ ้ าซากต่อระบบ
โครงร่างและกลา้มเน้ือ ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน  

สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1. อุบัติการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้าซาก ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลัก
เคร่ืองเงิน ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ต าบลหายยาอ าเภอเมือง  
จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาอุบติัการณ์และความชุกของอาการของการบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบโคร่ง
ร่างและกลา้มเน้ือ พบว่า ความชุกของอาการการบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ
บริเวณหลงัส่วนล่างอยู่ในสัดส่วนสูงท่ีสุด ร้อยละ 79.31 และพบอุบติัการณ์ของอาการบาดเจ็บ
บริเวณหลงัส่วนล่าง ร้อยละ 82.76  ในสัดส่วนท่ีสูงสุดเช่นกนั และจากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
นั่งในท่าทางบิดเอ้ียวมีการก้มตัวบ่อยคร้ังประกอบกับต้องนั่งเป็นเวลานานในการแกะสลัก
เคร่ืองเงิน โดยท่าทางในการท างานเป็นประเด็นปัญหาของกลุ่มแรงงานแทบทุกอาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาเร่ืองกลุ่มแรงงานนอกระบบแกะสลกัไมอ้ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน พบวา่มีอาการ
ปวดบริเวณหลงัส่วนล่างสูงท่ีสุด (ประไพศรี กาบมาลา, 2554 ) และผลการศึกษาเร่ืองคนงานโรง 
งานผลิตช้ินส่วนสารก่ึงตัวน าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่ามีอาการปวดบริเวณหลัง
ส่วนล่างสูงท่ีสุด (วิลาวลัย ์ชยัแก่น, 2550) อาการบาดเจ็บอนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ บริเวณไหล่ พบ
อุบติัการณ์และความชุกในสัดส่วนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 74.14) ซ่ึงการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความผิดปกติ
ของไหล่ร่วมดว้ย เน่ืองจากการแกะสลกัเคร่ืองเงินตอ้งมีการเกรงกล้ามเน้ือช่วงไหล่ แขน ขอ้มือ  
ใหค้า้งอยูใ่นอิริยาบถท่ีสะดวกต่อการท าช้ินงาน แต่ท่าทางเหล่านั้นมกัจะผิดจากลกัษณะท่าทางของ
การใช้ชีวิตตามปกติ ซ่ึงอาจเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดอาการปวดไหล่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
เร่ืองความชุกของความผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือในแรงงานนอกระบบกลุ่มดดัเหล็ก
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ปลอกเสาระบบมือโยก อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา ท่ีพบว่า มีการบาดเจ็บส่วนไหล่
รองลงมา (วิวฒัน์ สังฆะบุตร, 2556) อนัดบัรองลงมาจากการบาดส่วนไหล่ ไดแ้ก่ ส่วนขอ้มือและ
มือ ท่ีพบอุบติัการณ์และความชุก ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 68.97) ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการท่ี
กลุ่มตวัอย่างแกะสลกัเคร่ืองเงินส่วนใหญ่มีการท างานท่ีใช้มือและขอ้มือในการท างานตลอดเวลา 
ต้องใช้อุปกรณ์ชนิด ค้อนและส่ิว ท่ีมีน ้ าหนักซ่ึงนอกจากจะมีการออกแรงท่ีมือแล้วยงัได้รับ
แรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือตลอดการแกะสลักเคร่ืองเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาจาก
พนกังานแกะสลกัหิน ในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงพบอุบติัการณ์และความชุกของความเจ็บปวดบริเวณมือ 
และข้อมือ ร้อยละ 13.0 และ 29.5 ตามล าดับ (จันทร์ทิพย์ อินวงษ์ ฉันทนา จันทวงศ์ และรุ่งรัตน์                    
ศรีสุริยเวศน์, 2552) แต่เน่ืองจากค่าความชุกท่ีพบมีค่าท่ีต่างกนัมาก (อุบติัการณ์และความชุกบริเวณ
มือ และขอ้มือ ของกลุ่มตวัอย่างแกะสลกัเคร่ืองเงิน ร้อยละ 68.97) เน่ืองจากลกัษณะงานแกะสลกั
หินมีการใชเ้คร่ืองทุ่นแรงช่วยในการแกะสลกัดว้ย จึงท าให้ กลุ่มตวัอยา่งของพนกังานแกะสลกัหิน
ในจงัหวดัชลบุรี พบอุบติัการณ์และความชุกบริเวณมือ และขอ้มือ นอ้ยกวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบ
อาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ซ่ึงกระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงินนั้นใชเ้พียง คอ้นและส่ิว ตอกโดยตรง 
โดยไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง แต่เน่ืองจากลกัษณะงานของทั้งสองประเภทมีการใช้อุปกรณ์ และได้รับ
แรงสั่นสะเทือนตลอดการแกะสลกั จึงพบการบาดเจบ็ ล าดบัรองลงมาจากส่วนไหล่ 

ลกัษณะการเกิดอาการผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือและการปฏิบติัตวัในช่วง
ท่ีเกิดการบาดเจ็บ ในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดพบวา่มีความผิดปกติท่ี
คลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ มีอาการชาบริเวณต าแหน่งท่ีมีอาการ (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือมีอาการเจ็บ 
ปวดและชาร่วม (ร้อยละ 27.6 ) ช่วงเวลาท่ีเกิดอาการผิดปกติพบวา่กลุ่มตวัอย่างเกิดอาการผิดปกติ
ขณะท างาน (ร้อยละ 62.1) เกิดอาการผิดปกติตลอดเวลา (ร้อยละ 19.0) ดา้นความรุนแรงของอาการ 
กลุ่มตวัอย่างมีอาการผิดปกติในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 55.2) และมีความรุนแรงของอาการผิด 
ปกติในระดบัมาก เพียง ร้อยละ 1.7 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอาชีพอ่ืนอาจมีค่าแตกต่างกนัเน่ืองมา
ความแตกต่างในลกัษณะงานการลาหยุดงานเน่ืองจากอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่มีการหยดุงานเน่ืองจากการบาดเจบ็ (ร้อยละ 96.6) ซ่ึงมีการศึกษาท่ีผา่นมาระบุวา่ ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บในแรงงานนอกระบบเป็นเพียงการบาดเจ็บเล็กนอ้ยไม่จ  าเป็นตอ้งหยุดงาน 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) ผลการศึกษาคร้ังน้ีใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ วรารักษ ์บุญมาก 
และคณะ (2552) และผลการศึกษาของ ช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) ท่ีพบว่าความรุนแรงของ
บาดเจ็บในคนงานผลิตเกมส์ไมแ้ละคนงานเคร่ืองเรือนไมเ้ป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย สามารถ
ท างานไดต้ามปกติ เม่ือพิจารณาถึงการจดัการกบัอาการบาดเจ็บซ ้ าซากท่ีเกิดข้ึนพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ใชว้ธีิการปล่อยใหอ้าการหายเองและวธีิพกับริเวณท่ีปวด (ร้อยละ 41.4) วธีิการพกับริเวณท่ีปวดและ
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หาทายาหรือซ้ือยามารับประทานเอง (ร้อยละ 36.2) อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 5.2  
ท่ีไม่ไดท้  าอะไรกบัอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน คือปล่อยให้หายเอง ส าหรับผลกระทบจากการบาดเจ็บ
โครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานพบวา่การบาดเจบ็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตวัอยา่งไม่มาก
นกั โดยเฉพาะความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความรุนแรงของการ
บาดเจ็บท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือหยุดพกัไม่เกิน 1 วนั ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากธรรมชาติของ 
ผูป้ระกอบอาชีพน้ีมานานจึงอาจเคยชินต่อการบาดเจ็บ ซ่ึงการบาดเจ็บจะมีอาการแสดงตั้งแต่
เล็กน้อยคือปวดเม่ือย อาจส่งผลต่อจิตใจ จนถึงเจ็บปวดมากจนตอ้งหยุดงาน ดงันั้นกลุ่มตวัอย่าง 
จึงอาจประเมินการบาดเจ็บต ่า และส่งผลกระทบต่อตนเองนอ้ยกวา่ความเป็นจริง (อรวรรณ แซ่ตัน๋  
จิราพร เขียวอยู ่ ชุลี โจนส์ และดุษฎี อายุวฒันา, 2550) กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่เคยมีอาการผิดปกติ
ในต าแหน่งท่ีตอบในแบบสอบถามมาก่อนท่ีจะประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ผลจากการศึกษา
อุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินดา้นการ
พกัระหว่างการท างานและการจดัการกบัอาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพแกะสลกั
เคร่ืองเงินท่ีเกิดข้ึน มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีท่ีว่าระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
ประกอบด้วยความสัมพนัธ์ของวงจรระหว่างการท างาน การพกัและการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของ
ร่างกาย ช่วงเวลาของการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของร่างกายมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท างานท่ีใชเ้วลา
ยาวนานเพราะช่วงเวลาท างานท่ียาวนานเป็นปัจจยัก าหนดขนาดของแรงท่ีใชแ้ละระดบัของความลา้
ท่ีเกิดข้ึน การท างานท่ีมีระยะเวลาสั้นแต่มีระดบัของการใช้แรงสูงย่อมน าไปสู่โอกาสของการเกิด
อาการบาดเจบ็ซ ้ าซากทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือชนิดเฉียบพลนั (Acute) ในขณะท่ีการท างาน
ท่ีมีระยะเวลายาวนานแต่มีระดับของการใช้แรงน้อยหรือปานกลางย่อมน าไปสู่โอกาสของการ
บาดเจบ็ชนิดเร้ือรัง (Chronic) (Nordin, 1997)  
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2.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์
และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่ มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน  
ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
               ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบั
อุบติัการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 
ววัลาย พบว่าปัจจยัท่ีเป็นตวัท านายการบาดเจ็บเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงสามารถอภิปรายได้
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 น ้ าหนักตัว เป็นปัจจัยท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณไหล่ หลังส่วนบน  
และหลงัส่วนล่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) น ้ าหนกัตวัท่ีมากเกินไปส่งผลให้กระดูกสัน
หลงัตอ้งรับน ้าหนกัมากท าใหเ้กิดความเส่ือมไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีไขมนัท่ีพอกพูนบริเวณหนา้ทอ้ง
อาจท าให้สมดุลของร่างกายเสียไปและเพิ่มความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรือเกิดอุบติัเหตุได ้แรงกดท่ี
เกิดจากน ้ าหนักของร่างกาย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในสถานท่ีท างาน มีผลต่อระบบโครงร่างและ
กล้ามเน้ือ ท าให้บริเวณท่ีถูกกดขาดเลือดไปเล้ียงท าให้เน้ือเยื่อมีความเสียหายและบาดเจ็บได ้
ตวัอยา่งเช่น แรงการนัง่ในท่าเดิมนานๆ  แรงกดของน ้ าหนกัจะข้ึนกบัน ้ าหนกัตวั คนท่ีมีน ้ าหนกัตวั
มากจึงมีโอกาสปวดหลงัมากกวา่คนปกติ เพราะร่างกายคนท่ีมีน ้ าหนกัตวัมากจะรับน ้ าหนกัมากกวา่
คนปกติ กลา้มเน้ือหลงัตอ้งรับน ้ าหนกัมากข้ึน อาจท าให้เกิดอาการบาดเจ็บของส่วนหลงัเกิดข้ึนได้
มากกว่าคนท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปวดหลงัของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม (จารุวรรณ วโิรจน์ และคณะ, 2556) ท่ีพบวา่กลุ่มท่ีมี
ค่าดชันีมวลกายระดบัปกติจะมีความเส่ียงต่อการเกิดการปวดหลงัมากกว่ากลุ่มดชันีมวลกายน้อย 
2.53 เท่า กลุ่มท่ีมีน ้าหนกัเกินจะมีความเส่ียงต่อการปวดหลงัมากกวา่กลุ่มท่ีมีน ้าหนกันอ้ย 1.95 เทา่  

2.2 ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ เป็นปัจจยัท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณหลัง
ส่วนล่างและ ส่วนคอ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) พบวา่กลุ่มตวัอย่าง ร้อย 53.40 ท าการ
หลอม ข้ึนรูปและสลกัลวดลาย แต่ละขั้นตอนของกระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงินมีลกัษณะท่าทาง
การแกะสลกัเคร่ืองเงินท่ีซ ้ าๆตลอดช้ินงาน มีการสัมผสัปัจจยัทางด้านการยศาสตร์ ท่าทางการ
ท างานท่ีไม่เหมาะสมตลอดเวลา  เช่น การใช้งานของมือและต าแหน่งของขอ้มือ ใช้มือท่าเดียว 
นานๆ  ขอ้มืออยูใ่นต าแหน่งท่ีกระดกข้ึนหรืองอลงมากๆ เช่น การตอก ตี เคาะ ในการท างานกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  าเป็นตอ้งขยบัขอ้มือในท่าทางซ ้ าๆ ตลอดทั้งวนั ซ่ึงแมจ้ะเป็นงานท่ีไม่ตอ้งออกแรงมาก  
แต่ก็สามารถก่อความเส่ียงต่อการเกิดความผดิปกติจากการบาดเจ็บซ ้ าซากได ้การกระท าในลกัษณะ
น้ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณมือ และขอ้มือได ้ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีลกัษณะการท างานท่ีซ ้ าซากจะท าให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวยัวะส่าวนต่างๆ ของร่างกาย  
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ซ่ึงก็คือ ปัญหาดา้นการยศาสตร์ (Bernard, 1997) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง สภาพการท างาน
และความชุกของกลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือและกระดูกในผูป้ระกอบอาชีพกรีดยางพารา: กรณีศึกษา 
ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวดัตรัง (ณรงค์ เบ็ญสะอาด, พิชญา ตันติเศรณี และสิทธิโชค  
อนนัตเสรี, 2546) พบวา่ ผูก้รีดยางจะใชมื้อก ามีดกรีดยางพร้อมกบัออกแรงกรีดร่วมกบัการกระตุก
มีด ท าให้ขอ้มืออยูใ่นท่าก าและกระดกข้ึนลงมากเกินไปซ ้ าๆ นบัพนัคร้ังในแต่ละวนั นอกจากนั้น
การเก็บน ้ ายางยงัตอ้งใช้กลา้มเน้ือและกระดูกส่วนมือหรือขอ้มือยกถงัเก็บยางข้ึนลง นอกจากการ
เคล่ือนไหวแบบกระดกมากเกินไปท่ีซ ้ าซากแลว้ลกัษณะงานท่ีตอ้งใชแ้รงในการก ามือสูงก็เพิ่มความ
เส่ียงต่อการเกิดอาการ Carpal Tunnel Syndrome บริเวณขอ้มือไดด้ว้ย 

2.3 ปัจจัยด้านการยศาสตร์  ซ่ึงหมายถึงการมีท่าทางหรือสภาพแวดล้อม 
ท่ีไม่เหมาะสมในการท างาน ส่งผลต่อการบาดเจ็บซ ้ าซาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อาทิ
เช่น กม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอเป็นเวลานาน ตอ้งนัง่ดว้ยท่าเดิมๆ นานๆ มีการงอหรือกระดกขอ้มือ
ซ ้ าๆ บิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ  บิดเอ้ียวล าตวัหรือบิดเอวไปดา้นขา้ง
เป็นประจ า  กม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ ลกัษณะท่าทางเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญั 
ท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในส่วนของ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลงัส่วนล่าง มือและขอ้มือ 
สะโพกและตน้ขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บโครง
ร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานในผูป้ระกอบอาชีพผลิตธูป  (อิสรียรั์ช สืบศรี, มณัฑนา 
ด ารงศกัด์ิ และธีรนุช หา้นิรัติศยั, 2556) ท่ีพบวา่ การสัมผสัปัจจยัทางการยศาสตร์โดยรวมการสัมผสั
ปัจจยัทางการยศาสตร์ดา้นท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม การท างานซ ้ าๆ มีความ สัมพนัธ์กบั
ความชุกและอุบติัการณ์การบาดเจ็บโครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานและการออกแรง/
การยกมีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บโครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน ดา้นท่าทางการ
ท างานไม่เหมาะสม และการบิดเอ้ียวล าตวัขณะท างานบ่อยคร้ัง ลกัษณะดงักล่าวท าให้แนวของ
ล าตวัเบ่ียงเบนไปจากแนวปกติ เม่ือปฏิบติับ่อยๆ จึงท าให้โครงร่างกลา้มเน้ือ เส้นเอ็น เส้นประสาท
เกิดการบาดเจ็บได ้ (Hill, 2006) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประณีต ป่ินเกลา้ (2551) ท่ีพบวา่การ
สัมผสัปัจจยัทางการยศาสตร์ในการท างานดา้นท่าทางการท างานไม่เหมาะสมและดา้นการท างาน
ซ ้ าๆ มีความสัมพนัธ์กบัการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือในผูป้ระกอบอาชีพนวดแผนไทยอาชีพท าครกหรือ
สากท่ีเป็นอาชีพหลกัในพนักงานกลุ่มน้ี เช่นเดียวกบักลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพแกะสลกั
เคร่ืองเงินววัลายท่ีพบปัจจยัท่ีเป็นตวัท านายการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากเช่นกนั จากการศึกษาน้ีเม่ือ
พิจารณาความรุนแรงพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอาการการบาดเจ็บซ ้ าซากทางระบบโครงร่างและ
กลา้มเน้ือบริเวณหลงัส่วนล่างในสัดส่วนสูงสุด โดยในช่วง 12 เดือนมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลงั
ส่วนล่าง ร้อยละ 79.31 และในระยะ 7 วนัก่อนการศึกษาพบการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่าง  
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ร้อยละ 82.76 อาจเป็นเพราะดว้ยท่าทางของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลายท่ีตอ้งกม้หรือ
นั่งในท่าทางเดิมๆ เป็นเวลานานๆ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาความชุกของการปวดหลังของ
พนกังานและปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานในส านกังานหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ผูท่ี้
ต้องยืนหรือนั่งท่า เดียวนานๆ ติดต่อกัน มีการเค ล่ือนไหวซ ้ าๆ  และโน้มตัวไปด้านหน้า  
(สุนิสา ชายเกล้ียง พรนภา ศุกร์เวทยศิ์ริ ยอดชาย บุญประกอบ และเบญจา มุกตะพนัธ์, 2554) จะมี
ความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง และการท่ีตอ้งปรับท่าทางในการท างานให้เหมาะสมกบั
ช้ินงานอาจส่งผลใหพ้นกังานมีการโนม้ตวั หรือท่าทางท่ีไม่เหมาะสม กม้หรือบิดล าตวั จึงมีการปวด
หลงัส่วนล่างข้ึนได ้  

2.4  ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงิน ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณคอและหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ในกระบวนการท า
เคร่ืองเงินมีหลายขั้นตอนในกระบวนการท า ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะมีการสัมผสักบัอุปกรณ์ท่ีแตกต่าง
กนัออกไป เช่น ในกระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงิน ผูท่ี้รับผิดชอบในการแกะสลกั และมีการใช้
อุปกรณ์จ าพวก คอ้น ส่ิว ในการแกะสลกัตลอดเวลาโดยไม่สามารถเล่ียงไดเ้พื่อให้งานเสร็จลุล่วง 
จ าเป็นตอ้งมีท่าทางการท างานท่ีซ ้ าๆ และอยูใ่นท่านั้นนาน การท างานซ ้ าๆและไม่เหมาะสมบ่อยคร้ัง
มีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาปัจจยัเส่ียงของกลุ่มอาการผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือของรยางคส่์วนบนใน
ผูป้ระกอบอาชีพกรีดยางพาราพบวา่ปัจจยัเส่ียงดา้นลกัษณะการท างานพบวา่มีความสัมพนัธ์กบักลุ่ม
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือของรยางค์ส่วนบนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(พรทิพย ์ใจจง, 2557) 

2.5 การใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีน ้ าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม ในกลุ่ม คอ้น ส่ิว เคร่ืองเจียร ท าให้
เกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซากบริเวณมือและขอ้มืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) การท่ีมือและขอ้มือ
ตอ้งรับน ้าหนกัเป็นเวลานานท าใหมี้โอกาสเกิดบาดเจบ็ซ ้ าซากไดม้ากข้ึน การท่ีมือและขอ้มือตอ้งรับ
น ้ าหนกัอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงนอกจากมีการออกแรงท่ีมือแลว้ยงัสัมผสัแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ืองมือ
ตลอดการท างาน จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
กบัอุบติัการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน
ววัลาย พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณ มือและข้อมือ ในกลุ่มตัวอย่าง 
ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่ มีการใช้อุปกรณ์ใน
การท างานท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ 2 กิโลกรัม และมีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ ซ่ึงพบการบาดเจ็บ
ในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษา ร้อยละ 68.97 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพนกังานแกะสลกัหิน
ในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงพบความชุกของการบาดเจ็บบริเวณมือ และขอ้มือ ร้อยละ 13.0 และ 29.5  
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ดว้ยอาการคาร์ปอลทนัเนล (CTS) (สุพฒัน์ หลายวฒันไพศาล, 2548)  ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการท่ีมี
การท างานท่ีมีแรงกดต่อขอ้มือมาก และส่วนใหญ่เป็นการท างานท่ีซ ้ าซากตลอด 6-8 ชัว่โมง 

2.6 จ านวนวนัในการท างาน เป็นปัจจยัท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณหลงั
ส่วนบน หลังส่วนล่างและสะโพกและต้นขา ในช่วง 7 วนัและ 12 เดือนก่อนการศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการท างาน 6 วนัต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 89.7  เน่ืองกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินท่ีบา้นของตวัเอง  
จึงท าใหมี้จ านวนวนัในการท างานไม่จ  ากดั แต่ส่วนใหญ่จะเลือกหยุดงานอยา่งนอ้ย 1 วนัต่อสัปดาห์ 
การแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลายไม่มีการก าหนดเวลาท างานในแต่ละวนั ผูป้ฏิบติังานจึงปฏิบติังานโดย
ไม่ค่อยมีวนัหยุดพกัและเน่ืองจากมีจ านวนวนัในการท างานมาก จึงท าให้ตอ้งสัมผสักบัปัจจยัท่ีท า
ให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากไดม้ากข้ึนดว้ย ลกัษณะท่าทางการท างานซ ้ าๆ ดว้ยท่าเดิมเป็นเวลานานๆ 
จึงเป็นสาเหตุใหมี้การบาดเจบ็ซ ้ าซากไดใ้นส่วนต่างๆ ของร่างกายมากกวา่บุคคลท่ีท างานจ านวนวนั
น้อยกว่า ระยะเวลาท่ียาวนานจะมีผลต่อการบาดเจ็บของระบบโครงร่างกล้ามเน้ือเช่นกัน  
(Reese, 2003) 

2.7 มีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน เป็นปัจจยัท านายการบาดเจ็บ
ซ ้ าซากบริเวณหลงัส่วนบน หลงัส่วนล่างและส่วนสะโพกและตน้ขา ทั้งในช่วง 7 วนัและ 12 เดือน
ก่อนการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) เม่ือพิจารณาถึงสภาพการท างานของกลุ่มตวัอยา่ง
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน 2-4 ชัว่โมงต่อวนั จ านวนถึงร้อยละ 
58.6  ท าใหมี้ชัว่โมงการท างานมากกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั จากลกัษณะการท างานของกลุ่มตวัอยา่งใน
เวลากลางคืน จะส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงวงจรชีวติท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการด าเนินชีวิต 
(CCOHS, 2006) และถ้ามีการนอนหลับพกัผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ ผูป้ระกอบอาชีพรู้สึก
เหน่ือย อ่อนเพลียและเม่ือยลา้สะสมเพิ่มข้ึน ความคล่องตวัลดลง อารมณ์ไม่คงท่ีและเกิดอาการ
เครียด ส่งผลต่อการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในส่วนต่างๆของร่างกายได้ ขอ้มูลการวิจยัท่ีผ่านมา
ยืนยนัว่าระยะเวลาการท างานท่ียาวนานอาจท าให้เกิดการเม่ือยล้าและตึงเครียดของกล้ามเน้ือ  
เส่ียงต่อการเกิดอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกลา้มเน้ือ (Health and Safety Executiveb [HSE], 
2003)  

2.8 ระยะเวลาในการท างาน เป็นปัจจยัท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณหลงั
ส่วนล่าง ในช่วง 7 วนัก่อนการศึกษา และบริเวณสะโพกและตน้ขาในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษา
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) นอกจากการสัมผสัปัจจยัดา้นต่างๆในการท างานแลว้ ระยะเวลา
การท างานของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินก็มีผลต่อความเจ็บป่วยเช่นกนั กลุ่มตวัอย่าง 
ร้อยละ 36.2 มีประสบการณ์ในการท างาน 13-19 ปี (ตารางท่ี 4.2) จึงมีโอกาสในการสัมผสัปัจจยั
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อนัตรายต่อเน่ืองเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากการท างาน จากการศึกษาใน
เกษตรกรชาวดตัช์ท่ีมีการสัมผสัปัจจยัอนัตรายในการท างาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 - 2001 พบวา่ป่วย
ดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจในช่วงระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 1.5) และอตัราป่วยจะเพิ่มข้ึนเม่ือมีระยะ 
เวลาการท างานมากกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 2.7) (Hartman, Oude Vrielink, & Metz, 2003)  

 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานกับอุบัติการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้าซากของผู้ประกอบอาชีพ
แกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย เป็นแผนภาพได้ดังนี ้

 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1   สรุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบั 
อุบติัการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 

ผลการศึกษาท่ีไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจบ็ซ ้ าซาก เช่น อาย ุความถนดัของมือ 
การบาดเจบ็ในอดีต การด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นตน้ เหตุท่ีไม่พบอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีอายุไม่มาก (เฉล่ีย 34 ปี) อยู่ในช่วงวยัท างานท่ีร่างกายแข็งแรง จึงไม่มีการบาดเจ็บไดง่้าย 
เช่นเดียวกนักบัท่ีการสูบบุหร่ี ช่วงเวลาพกั และประสบการณ์ท างาน ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ 
กบัการบาดเจ็บซ ้ าซากเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการสูบบุหร่ีไม่ใช่สาเหตุหลกัโดยตรงต่อการเกิด

ท าให้เกดิการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ

ของร่างกาย ปัจจัยด้านการยศาสตร์ ท่าทางการท างาน 

น า้หนักตัว 

ลกัษณะงานที่รีบผดิชอบ 

ปัจจัยด้านกายภาพ มีการใช้อุปกรณ์ทีม่ี

น า้หนักเกิน 2 กโิลกรัม 

จ านวนวนัในการท างาน (วัน/ สัปดาห์) 

ระยะเวลาในการท างาน (ช่ัวโมง/วนั) 

มีการท างานล่วงเวลาในช่วงกลางคืน 
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อาการบาดเจ็บซ ้ าซากจากการท างานของอวยัวะร่างกาย แต่จะส่งผลต่อระบบอ่ืนมากกว่า เช่น  
การเป็นโรคปอดเร้ือรัง เป็นตน้ นอกจากน้ีการแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลายไม่มีการก าหนดเวลาท างาน
ในแต่ละวนั ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานหรือหยุดงานไดบ้่อยและนานตามความตอ้งการ ซ่ึงการ
หยดุพกับ่อยๆ ท าให้กลา้มเน้ือมีการผอ่นคลาย เลือดมีการไหลเวียนไปเล้ียงกลา้มเน้ืออยา่งเพียงพอ 
ท าให้กระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเป็นไปตามปกติ ส่งผลให้เน้ือเยื่อต่างๆ และกลา้มเน้ือ 
จะมีความแขง็แรง ร่างกายจึงไม่มีการบาดเจบ็ และการท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์ท างานมากอาจ 
ท าให้มีการปรับตวัและเรียนรู้วิธีการหลีกเล่ียงจากปัจจยัเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการบาดเจ็บโครงร่าง
กลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน ไดดี้กวา่ผูมี้ประสบการณ์ท างานนอ้ย รวมทั้งสามารถประเมิน
ระดบัการบาดเจบ็โครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเกิดกบัตนเองในระยะเร่ิมแรกไดเ้ร็ว จึงมีการจดัการหรือดูแล
รักษาใหห้ายก่อนท่ีอาการบาดเจบ็จะสะสมกลายเป็นการบาดเจบ็ซ ้ าซากเร้ือรัง (Jang, Chi, Tsauo, & 
Wang, 2006) ดงันั้นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างานมากจึงอาจพบการบาดเจ็บนอ้ย จึงท าให้ผลการ
วเิคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์กนั         

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินเกิด
กลุ่มอาการของการบาดเจบ็ซ ้ าซากทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือในอตัราท่ีสูง โดยปัจจยัท่ีพบวา่
มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติดงักล่าว ไดแ้ก่ การสัมผสัปัจจยัทางการยศาสตร์
โดยรวมการสัมผสัปัจจยัทางการยศาสตร์ดา้นท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม การท างานซ ้ าๆ  
มีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บซ ้ าซากของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน 
ในช่วงเวลา 12 เดือน และ 7 วนัท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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3.  แนวทางในการหาวธีิการป้องกนัและลดสภาวการณ์การบาดเจ็บซ ้าซากต่อระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และ
ชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้ปัญหาอาการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่ม 
ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงินเกิดจาก 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่  ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้าน
กายภาพ และปัจจยัด้านการยศาสตร์ ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ น ้ าหนกัตวั ลกัษณะของงานท่ี
รับผิดชอบในกระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงิน จ านวนวนัและระยะเวลาในการท างานในแต่ละวนั 
รวมถึงการท างานล่วงเวลา ปัจจยัดา้นกายภาพ ได้แก่ มีการใช้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนัก 
เกิน 2 กิโลกรัม ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ ไดแ้ก่ ลกัษณะของการท างานของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกั
เคร่ืองเงิน มีการนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ เป็นเวลานานๆ มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ ตอ้งกม้
หรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานเป็นเวลานานๆ ตอ้งบิดหรือหมุน
ขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ ตอ้งกม้หลงัหรือโคง้
ล าตวัซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ และตอ้งบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไปดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ 
ซ่ึงลกัษณะการท างานส่งผลให้กลา้มเน้ือมีการหดเกร็งตวัซ ้ าๆ ตลอดเวลาการท างานจนเกิดความ
อ่อนลา้ของกลา้มเน้ือ กลา้มเน้ือหดยึดเกร็งจึงท าให้เกิดอาการปวดได ้  ระยะเวลาในการท างาน 
ท่ียาวนาน ท าใหก้ลา้มเน้ือท างานหนกั  ส าหรับปัจจยัเส่ียงส่วนบุคคลของผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกั
เคร่ืองเงิน คือการขาดการออกก าลงักาย จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มประชากร ร้อยละ 86.2 ไม่มีการ
ออกก าลงักาย จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่ง ถือเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าซาก
สูงทั้งจาก ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นกายภาพ และดา้นการยศาสตร์ รวมทั้งยงัขาดความรู้เร่ืองการ
ป้องกนัการบาดเจบ็จากการท างาน 

แนวทางในการป้องกนัและลดการบาดเจ็บซ ้ าซาก มี 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ การใช้ยา  
การรักษาแพทยท์างเลือก การให้ความรู้ และการออกก าลงักาย (Hassett, Peake & Mason, 2003)  
ซ่ึงวิธีการใช้ยา และการรักษาดว้ยวิธีการแพทยท์างเลือกนั้น เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของแพทย ์ส่วนใน
การศึกษาคร้ังน้ี จากการศึกษาขอ้มูลเชิงทฤษฎี และการไดรั้บค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ
ดา้นการบาดเจ็บจากการท างาน สามารถสรุปวิธีการป้องกนั และแกปั้ญหาการบาดเจ็บซ ้ าซากจาก
การท างานเป็นดา้นๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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การแนะน าและการแก้ไขปัญหาปัจจัยทีอ่าจก่อเกดิการบาดเจ็บซ ้าซาก  
1.  ปัจจัยส่วนบุคคล   ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีเป็นตวัท านายการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากใน

กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงิน ได้แก่ น ้ าหนักตัว ลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบใน
กระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงิน จ านวนวนัและระยะเวลาในการท างานในแต่ละวนั รวมถึงการ
ท างานล่วงเวลาในช่วงกลางคืน ซ่ึงมีวธีิการป้องกนัและแกไ้ขไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1  น ้าหนักตัว น ้ าหนกัตวั เป็นปัจจยัท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณไหล่ หลงั
ส่วนบน และหลงัส่วนล่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ค่าดชันีมวลกายเป็นอีกปัจจยัส าคญั
ต่อการเกิดความผดิปกติของระบบโครงร่างกลา้มเน้ือเน่ืองจากน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนจะเพิ่มแรงกดต่อขอ้
ต่อกระดูก เอ็นและกล้ามเน้ือท าให้เกิดการบาดเจ็บดงักล่าวได้น ้ าหนกัตวัท่ีมากเกินไปส่งผลให้
กระดูกสันหลงัตอ้งรับน ้ าหนักมากท าให้เกิดความเส่ือมได้มากข้ึน แรงกดท่ีเกิดจากน ้ าหนักของ
ร่างกาย มีผลต่อระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ การนัง่ในท่าเดิมนานๆ แรงกดของน ้ าหนกัจะข้ึนกบั
น ้าหนกัตวั คนท่ีมีน ้าหนกัตวัมากจึงมีโอกาสปวดหลงัมากกวา่คนปกติ เพราะร่างกายคนท่ีมีน ้ าหนกั
ตวัมากจะรับน ้ าหนกัมากกว่าคนปกติ กลา้มเน้ือหลงัตอ้งรับน ้ าหนกัมากข้ึน อาจท าให้เกิดอาการ
บาดเจ็บของส่วนหลังเกิดข้ึนได้มากกว่าคนท่ีมีน ้ าหนักน้อยกว่า ดังนั้ นจึงควรลดน ้ าหนักลง  
ควบคุมการรับประทานอาหาร และออกก าลงักาย ซ่ึงมีวธีิการ ดงัน้ี 

1.1.1 การลดน ้าหนกัตวั ท าไดโ้ดย 
          1.1.1.1 ด่ืมน ้ าก่อนรับประทานอาหาร 1-2 แกว้ และด่ืมก่อนอ่ิมอีก 1-2 แกว้ 

จะช่วยใหรั้บประทานอาหารไดน้อ้ยและอ่ิมเร็วข้ึน 
          1.1.1.2  ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา และฝึกให้รับประทานอาหาร

นอ้ยลงในแต่ละม้ืองดอาหารระหว่างม้ืออาหาร และไม่ควรรับประทานม้ือเยน็ ดึกเกินไป หรือด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีพลงังานสูงก่อนเขา้นอน 

           1.1.1.3 ควรรับประทานอาหารชา้ ๆ เค้ียวใหล้ะเอียด 
           1.1.1.4 ไม่ควรซ้ืออาหารในขณะท่ีหิวจดัเพราะจะท าใหซ้ื้ออาหารจ านวนมาก 
           1.1.1.5 หาวธีิกระตุน้ตนเองในการลดน ้าหนกั 

1.1.2  การมีภาวะโภชนาการท่ีดี ควรยดึหลกั ดงัน้ี 
1.1.2.1 รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่ใหห้ลากหลาย 
1.1.2.2 รับประทานขา้วกลอ้ง ผกั ผลไม ้เพื่อใหไ้ดใ้ยอาหารและช่วยใหอ่ิ้มนาน 
1.1.2.3 รับประทานอาหารให้ครบทุกม้ือ แต่ลดปริมาณในแต่ละม้ือลง  
1.1.2.4 เลือกรับประทานอาหารท่ีใช้พลงังานต ่า โดยวิธีตม้ ตุ๋น น่ึง อบแทน

การทอด เช่น แกงจืด แกงส้ม แกงเลียง 
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1.1.3 ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วนั  
คร้ังละ 30 นาทีข้ึนไป เป็นตน้ (กานดา แสนมณี, 2555) 

1.2  ลกัษณะของงานทีรั่บผดิชอบในกระบวนการแกะสลักเคร่ืองเงิน   ลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบในกระบวนการแกะสลกัเคร่ืองเงิน ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณคอและหลัง
ส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ผูท่ี้รับผิดชอบในการแกะสลกั มีการใชอุ้ปกรณ์จ าพวก 
คอ้น ส่ิว ต่างๆในการตอก สลกัลวดลาย ตลอดเวลาเพื่อใหง้านเสร็จลุล่วง ซ่ึงลกัษณะงานจ าเป็นตอ้ง
มีท่าทางการท างานท่ีซ ้ าๆ และอยู่ในท่านั้ นนานโดยไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ การท างานซ ้ าๆ  
และไม่เหมาะสมบ่อยคร้ังมีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บโครงร่างกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการ
ท างาน ซ่ึงมีวธีิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 เน่ืองจากลกัษณะของงานท่ีรับผดิชอบในกระบวนการแกะสลกัไม่สามารถ
ท่ีจะเล่ียงการใชเ้คร่ืองมือในกระบวนการแกะสลกัได ้จึงควรจดัสภาพแวดลอ้มและอุปกรณ์ในการ
แกะสลกัให้เหมาะสม เช่น จดัวางอุปกรณ์ให้สามารถหยิบจบัไดส้ะดวก และใกลต้วั จดัเรียงให้หา
ไดง่้าย การท าดา้มจบัของอุปกรณ์การท างาน เช่น ส่ิว ขวาน หรือคอ้น ให้มีขนาดใหญ่ เหมาะมือ 
ง่ายต่อการจบัหรือจบัได้มัน่คงขณะท างานจะเป็นการลดการบาดเจ็บซ ้ าซากของอวยัวะร่างกาย
โดยเฉพาะบริเวณแขนและมือไดดี้ 

1.2.2 เม่ือสัมผสักับอุปกรณ์ ค้อน ส่ิว ต่างๆในการตอก สลักลวดลาย เป็น
เวลานานควรพกั เพื่อลดอาการบาดเจ็บ และเป็นการป้องกนัการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากได ้โดยควร
หยุดพกัเป็นช่วงๆ ขณะปฏิบติังาน เช่น พกัทุก 45 นาที เวลาในการพกัควรประมาณ 10-15 นาที 
เพื่อใหร่้างกายไดพ้กัผอ่น ใหห้ายเหน่ือยลา้  

1.3  จ านวนวันและระยะเวลาในการท างานในแต่ละวัน รวมถึงการท างานล่วงเวลา  
จากผลการศึกษาพบว่า จ  านวนวนั ระยะเวลาในการท างาน และการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลา
กลางคืน เป็นปัจจยัท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณหลงัส่วนบน หลงัส่วนล่าง สะโพกและตน้ขา  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05) ระยะเวลาและจ านวนวนัในการท างานท่ียาวนานรวมถึงการ
ท างานล่วงเวลา มีผลท าให้มีโอกาสในการสัมผสัปัจจยัอนัตรายต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การพกัผอ่น
ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ ผู ้ประกอบอาชีพรู้สึกเหน่ือย อ่อนเพลียและเม่ือยล้าสะสมเพิ่มข้ึน  
ความคล่องตวัลดลง อารมณ์ไม่คงท่ีและเกิดอาการเครียด ส่งผลต่อการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากใน
ส่วนต่างๆของร่างกายได้ การพกัและการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของร่างกาย ช่วงเวลาของการฟ้ืนคืน
สภาพเดิมของร่างกายมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท างานท่ีใชเ้วลายาวนานเพราะช่วงเวลาท างานท่ี
ยาวนานเป็นปัจจัยก าหนดขนาดของแรงท่ีใช้และระดับของความล้าท่ีเกิดข้ึน การท างานท่ีมี
ระยะเวลาสั้นแต่มีระดบัของการใชแ้รงสูงย่อมน าไปสู่โอกาสของการเกิดอาการบาดเจ็บทางระบบ
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โครงร่างและกลา้มเน้ือชนิดเฉียบพลนั ในขณะท่ีการท างานท่ีมีระยะเวลายาวนานแต่มีระดบัของ
การใชแ้รงนอ้ยหรือปานกลางยอ่มน าไปสู่โอกาสของการบาดเจบ็ชนิดเร้ือรัง  ซ่ึงมีวิธีในการป้องกนั
และแกไ้ขดงัน้ี  

1.3.1 กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการท างาน 7-8 ชั่วโมงต่อวนั ท างาน 6 วนั 
ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการท างานท่ียาวนานจะก่อให้เกิดอาการอ่อนล้าของกล้ามเน้ือ ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ควรพกัจากการท างานเป็นช่วงๆ ขณะปฏิบติังานในระหวา่งวนั  
การพกัและการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของร่างกาย ช่วงเวลาของการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของร่างกายมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานท่ีใช้เวลายาวนานเพราะช่วงเวลาท างานท่ียาวนานเป็นปัจจยัก าหนด
ขนาดของแรงท่ีใชแ้ละระดบัของความลา้ท่ีเกิดข้ึน  

1.3.2 การท างานล่วงเวลา เป็นปัจจัยท านายการบาดเจ็บซ ้ าซากบริเวณหลัง
ส่วนบน สะโพกและตน้ขา  กลุ่มตวัอยา่งมีการท างานล่วงเวลาในเวลากลางคืน บ่อยคร้ังเพื่อให้งาน
เสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จึงเป็นผลท าให้ตอ้งสัมผสักบัปัจจยัท่าทางการท างานท่ีนาน การอยู่ใน
ท่าทางเดิมๆ ซ ้ าๆ เป็นเวลานานๆ เช่น การนัง่ท างานนานในผูแ้กะสลกัเคร่ืองเงินนั้น ส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บของหลงั และสะโพกและตน้ขาได้ ดังนั้น ผูป้ระกอบอาชีพน้ี ควรพกัผ่อนจากการ
ท างานใหม้ากข้ึน การลดชัว่โมงการท างานล่วงเวลาส าหรับผูป้ระกอบอาชีพน้ีบางคร้ังเป็นเร่ืองยาก
เน่ืองจากความรีบด่วนในการส่งของ ดงันั้นการพกัจากการท างานเป็นช่วงๆ จึงมีความส าคญัการพกั
และการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของร่างกาย ช่วงเวลาของการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของร่างกายมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งในการท างานท่ีใชเ้วลายาวนาน และในขณะพกั ควรท ากายบริหารส่วนต่างๆ เพื่อลดความ
ตึง เคล็ดของกลา้มเน้ือดว้ย 

 

2.  ปัจจัยด้านกายภาพ  การใชอุ้ปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนกัเกิน 2 กิโลกรัม เน่ืองจาก
ลักษณะของงานแกะสลักไม่สามารถท่ีจะเล่ียงการใช้เคร่ืองมือในกระบวนการแกะสลักได ้
โดยเฉพาะ คอ้น ซ่ึงถือวา่เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการตอก เพื่อข้ึนรูปและสลกัลวดลาย ดว้ยลกัษณะ
และน ้ าหนกัของคอ้นท่ีมีน ้ าหนกัมาก จึงเป็นผลท าให้เกิดการบาดเจ็บของขอ้มือและมือ เน่ืองจาก
ตอ้งรับน ้ าหนกัของคอ้นในการตอกตลอดเวลา วิธีการลดปัญหาดา้นน้ี เช่น การให้ผูท้  างานให้พกั
ทุก 45 นาที เวลาในการพกัควรประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ร่างกายไดผ้อ่นคลาย ให้หายเหน่ือยลา้ 
และควรท าการบริหารบริเวณขอ้มือเพื่อลดอาการปวดเจบ็ เคล็ดตึงบริเวณขอ้มือดว้ย 
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3.  ปัจจัยด้านการยศาสตร์ 
3.1 การส่งเสริมวิธีการท างานอย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดการ

บาดเจบ็ซ ้ าซาก  
3.1.1 จดัการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบติัตนของคนท างาน  ซ่ึงควรจะ

ครอบคลุมเน้ือหาทั้งส่ิงคุกคามท่ีส าคญั ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีการจดัการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ ดา้นการป้องกนัการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซาก โดยการให้ความรู้ 
การฝึกอบรม เก่ียวกบัสาเหตุ อาการหรือความเจ็บป่วยท่ีอาจเก่ียวเน่ืองจากการสัมผสัปัจจยัคุกคาม
สุขภาพและการบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุจากการท างาน เพื่อกระตุน้ให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมปกป้องสุขภาพทัว่ไป (สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการ
ท างาน, 2541) 

3.1.2 การหามาตรการหรือวิธีการท่ีจะก าจดัหรือลดส่ิงคุกคามจากกระบวน 
การท างานท่ีเป็นตวัก่อโรคหรือลดโอกาสในการสัมผสัต่อส่ิงคุกคาม โดยการจดัการท่ีแหล่งก าเนิด
ของส่ิงคุกคาม (Sources) ดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ เช่น การปรับปรุงท่าทางในการ
ท างานท่ีตอ้งบิดเอ้ียวและอยู่ในท่าทางเดิมๆ ซ ้ าๆ ลกัษณะการนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆ มีการงอ
หรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ ตอ้งก้มหรือเงยศีรษะหรือล าคอเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงาน  
ตอ้งบิดหรือหมุนขอ้มือเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงาน ตอ้งก้มหลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ  
และเป็นเวลานานๆ ซ่ึงลกัษณะทางการยศาสตร์ท่าทางในการท างานเหล่าน้ี ผูป้ระกอบอาชีพแกะ 
สลกัเคร่ืองเงินววัลายไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได ้เม่ือเกิดอาการบาดเจ็บเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน  
(ววิฒัน์ เอกบูรณะวฒัน์, 2554) 

3.2  ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินควรพกัระหวา่งการท างาน  ให้ผูท้  างานให้
พกัทุก 45 นาที เวลาในการพกัควรประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ร่างกายไดผ้อ่นคลาย ให้หายเหน่ือย
ลา้ ปฏิบติัไดด้งัน้ี 

3.2.1 พกัสายตา การพกัสายตาชัว่ครู่จากการเพ่งเล็งในกระบวนการแกะสลกั 
ท าใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถกลบัมามีสมาธิและโฟกสักบังานไดอี้กคร้ัง การพกัสายตาไม่ไดห้มายถึง
แค่การปิดเปลือกตาลงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการละสายตาออกจากช้ินงาน เพื่อมองไปจุด
อ่ืน หรือมองส่ิงรอบขา้ง 

3.2.2 ลุกเดิน การเดินรอบๆ โตะ๊ท างาน หรือ สถานท่ีท างาน จะสามารถช่วย
ใหย้ดืและคลายกลา้มเน้ือไดด้ว้ย และยงัสามารถช่วยให้มีเวลาอยูก่บัตวัเองเพื่อรวบรวมความคิดได้
อีกดว้ย 
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3.2.3 ผ่อนคลายกล้ามเน้ือ เช่น การบริหารไหล่ การบริหารคอ นวดมือ  
หรือบริหารส่วนอ่ืนๆของร่างกายจะช่วยลดความปวดเม่ือยของร่างกายซ่ึงเกิดจากการอยูใ่นท่าเดิม
เป็นเวลานาน รวมทั้งช่วยลดความเครียดท่ีเกิดจากการท างานตลอดทั้งวนัได ้

3.2.4 ท าสมาธิ การหามุมเงียบๆแลว้นัง่น่ิงๆ หายใจเขา้ลึกๆ ก าหนดลมหาย 
ใจอยา่งชา้ๆ สามารถช่วยลดความเครียด และท าใหส้มองปลอดโปร่งได ้

3.2.5 ท าร่างกายให้สดช่ืน การลุกไปเขา้ห้องน ้ า ลา้งหน้า ลา้งมือ ความเย็น
ของน ้าจะช่วยใหร่้างกายรู้สึกสดช่ืน  

การออกก าลงักาย โดยเฉพาะการออกก าลงกายโดยการยืดกลา้มเน้ือจะท าให้กลา้มเน้ือ 
เอ็นยึด และขอ้ต่อ มีความยืดหยุน่ และเป็นการกระตุน้ระบบประสาทของร่างกาย ให้มีการท างาน
ประสานกันได้ดีข้ึนสามารถ เคล่ือนไหวร่างกายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและสามารถท าได้
ตลอดเวลา ในช่วงพกัจากการท างาน หรือในขณะท างานก็สามารถท าได้ โดยบริหารส่วนต่างๆ  
ของร่างกายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

การบริหารกล้ามคอ 
1. นั่งตัวตรง มือประสานกันไวท่ี้ศีรษะด้านหลัง แล้วค่อยๆ กดลงช้าๆ จนรู้สึกตึง

กลา้มเน้ือคอดา้นหลงั คา้งไวน้บั 1-10 ท าซ ้ า 5-10 คร้ัง 
2. นั่งตวัตรง ตะแคงศีรษะไปด้านซ้ายช้าๆ ใช้มือซ้ายช่วยกดศีรษะเบาๆ จนรู้สึกตึง

บริเวณกลา้มเน้ือบ่า และคอดา้นขวา คา้งไวน้บั 1-10 ท าซ ้ า 5-10 คร้ัง แลว้สลบัขา้ง 
3. หนัศีรษะไปดา้นซา้ย ในลกัษณะกม้เขา้หารักแร้ ใชมื้อซ้ายดึงศีรษะ พร้อมกบักม้หนา้

ลงช้าๆ จนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเน้ือต้นคอ และหลังส่วนบนด้านขวา ค้างไว้นับ 1-10 ท าซ ้ า  
5-10 คร้ังแลว้สลบัขา้ง 

4. เอียงศีรษะไปดา้นซา้ย และใชมื้อซา้ยดึงศีรษะลงชา้ๆ จนศีรษะแหงนข้ึนเล็กนอ้ย รู้สึก
ตึงบริเวณคอดา้นหนา้ทางขวา คา้งไวน้บั 1-10 ท าซ ้ า 5-10 คร้ังแลว้สลบัขา้ง 

5. ล าคออยู่ในแนวตรง ใช้ฝ่ามือวางบริเวณหน้าผาก เกร็งกล้ามเน้ือคอดันสู้ฝ่ามือ  
โดยไม่ใหค้อเคล่ือนไหว นบั 1-10 แลว้ผอ่นคลาย ท าซ ้ า 3-5 คร้ัง 3-4 รอบต่อวนั 

6. ล าคออยู่ในแนวตรง ใช้ฝ่ามือวางบริเวณท้ายทอย เกร็งกล้ามเน้ือคอ ดันสู้ฝ่ามือ  
โดยไม่ใหค้อเคล่ือนไหว นบั 1-10 แลว้ผอ่นคลาย ท าซ ้ า 3-5 คร้ัง 3-4 รอบต่อวนั 

7. ล าคออยูใ่นแนวตรง ใชฝ่้ามือวางบริเวณเหนือหู ดา้นขวาของศีรษะ เกร็งกลา้มเน้ือคอ
ดันสู้ฝ่ามือ โดยไม่ให้คอเคล่ือนไหว นับ 1-10 แล้วผ่อนคลาย และสลับท าด้านซ้าย ท าซ ้ า   
 3-5 คร้ัง 3-4 รอบต่อวนั 
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ล าคออยู่ในแนวตรง ใชฝ่้ามือวางบริเวณหน้าหูดา้นขวา เกร็งกลา้มเน้ือคอดนัสู้ฝ่ามือ โดยไม่ให้คอ
เคล่ือนไหว นับ   1-10 แล้วผ่อนคลาย และสลับท าด้านซ้าย ท าซ ้ า 3-5 คร้ัง 3-4 รอบต่อวัน  
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา, 2556) 
 

การบริหารหัวไหล่ 
1. แกวง่แขนท่าท่ี 1 ยกแขนไปขา้งหนา้ข้ึนมาชิดหู  
2. แกวง่แขนท่าท่ี 2 กางแขนข้ึนชิดหูโดยหงายฝ่ามือข้ึนเม่ือแขนกางถึงระดบัไหล่ 
3. แกวง่แขนท่าท่ี 3 เอามือทั้ง 2 ขา้ง ประสานทา้ยทอย กางศอกทั้ง 2 ขา้งไปดา้นหลงัให้

สุด แลว้หุบศอกมาชิดดา้นหนา้ใหม้ากท่ีสุด 
4. ยืนเทา้แยกกนั ยื่นมือทั้งสองขา้งไปขา้งหลงั น้ิวหวัแม่มือช้ีลงพื้น ค่อยๆเอามือเขา้หา

กนัจะกระทัง่เกิดความตึงท่ีหวัไหล่คา้งไว ้10-30วนิาทีแลว้จึงกลบัท่าเดิม ท าซ ้ าสัก 2-3 คร้ัง 
5. ยนืเทา้ชิดกนัยกมือข้ึนทั้งสองขา้งเหนือศีรษะเอามือไขวก้นั คงท่าน้ีไว ้10-30 วนิาที 
6. ยืนเท้าแยกกัน ผ่ามือหงายค่อยๆหมุนมือทั้งสองข้างเร่ิมจากวงเล็กๆ ค่อยๆ ขยาย

วงกลมให้ใหญ่ข้ึน ใหญ่ข้ึน กลบัสู่ท่าเร่ิมตน้หมุนมือแต่กลบัทิศทางค่อยๆ เร่ิมจากวงเล็กขยายวง
ใหญ่มากข้ึน ใหญ่ข้ึน 

7. แกว่งแขน เอาแขนข้างท่ีไม่ เจ็บจับพนักเก้า อ้ี  ค่อยๆ แกว่งแขนไปข้างหน้า  
ขา้งหลงั ขา้งในออกขา้งนอก แกว่งเป็นวงกลม ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ท าคร้ังละ 1-2 นาที  
วนัละ 2-3 คร้ังน้ิวไต่ฝาผนัง ให้ยืนตรงหันหน้าเขา้ผนัง ใช้น้ิวไต่ผนังข้ึน-ลงโดยไม่ยกไหล่ตาม 
ค่อยๆ เพิ่มความสูงข้ึนตามล าดบั (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา, 2556) 
 

 

การบริหารมือและข้อมือ 
1. เม่ือรู้สึกเม่ือยและลา้มือ ใหย้กมือข้ึนมา ก าคา้งไว ้30 - 60 วนิาที จากนั้นใหก้างออกให้

สุดจนรู้สึกตึง ท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 4 รอบ หรือจนกวา่จะรู้สึกดีข้ึน 
2. วางมือลงบนโตะ๊แลว้ค่อยๆ กางน้ิวออกจากนั้นออกแรงกดเบาๆ คา้งไว ้30 - 60 วินาที 

ท าซ ้ าอีกอยา่งนอ้ย 4 รอบ 
3. หนัฝ่ามือเขา้หาตวั แลว้งอน้ิวทั้งหมดเขา้มาเหมือนกรงเล็บ งอแลว้เกร็งให้แน่นท าคา้ง

ไว ้30 - 60 วนิาที จากนั้นค่อยๆ คลายมือ ท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 4 รอบ 

4.  หาลูกบอลยางน่ิมๆ ท่ียืดหยุ่นได้ดีมาไว้ส าหรับบีบ โดยบีบค้างไว ้2 - 3 วินาที  
ก่อนจะคลายมือ ท าซ ้ า 10 - 15 คร้ัง/ข้าง บริหารท่าน้ีสัปดาห์ละ 3 คร้ัง แต่ละคร้ังควรพกัมือ  
48 ชัว่โมง และหากมีอาการเจบ็น้ิวโป้งไม่ควรท าท่าน้ี 
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5. กดน้ิวช้ีและน้ิวโป้งลงไปท่ีลูกบอลให้แน่นโดยออกแรงเพียงแค่สองน้ิวเท่านั้ น  
ท าคา้งไว ้30 - 60 วนิาที ท า 10 - 15 คร้ัง/ขา้ง บริหารท่าน้ีสัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง แต่ละคร้ังควรพกัมือ 
48 ชัว่โมง และหากมีอาการเจบ็น้ิวโป้งไม่ควรท าท่าน้ี 

6. วางมือไวบ้นโต๊ะแลว้ค่อยๆ ยกน้ิวข้ึนทีละน้ิว หรือยกพร้อมกนัทุกน้ิวก็ได ้แต่ฝ่ามือ
ตอ้งติดอยูก่บัโตะ๊ ท าซ ้ า 8 - 12 คร้ัง 

7. น าหนงัยางเส้นหนามารัดไวท่ี้ฝ่ามือดงัรูป จากนั้นค่อยๆ เล่ือนน้ิวโป้งออกมาจากฝ่า
มือ แลว้คา้งไว ้30 - 60 วนิาที แลว้ปล่อย ท าซ ้ า 10 -15 คร้ัง/ขา้ง ท าสัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง เวน้ระยะต่อ
คร้ัง 48 ชัว่โมง 

8. ยกมือข้ึนมาหันฝ่ามือเข้าหาตัวจากนั้ นกางน้ิวโป้งออกให้ห่างท่ีสุด จากนั้ น 
งอน้ิวโป้งกลบัเขา้มาแตะโคนน้ิวกอ้ย คา้งไว ้30 - 60 วนิาที ท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 4 คร้ัง/ขา้ง 

9. หนัฝ่ามือเขา้หาตวั ท าน้ิวเป็นรูปตวั O ทีละน้ิว แต่ละน้ิวให้คา้งไว ้30 - 60 วินาที 
ท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 4 คร้ัง/ขา้งหนัฝ่ามือเขา้หาตวังอน้ิวโป้งเขา้ฝ่ามือคา้งไว ้30 - 60 วินาที จากนั้นยืดไป
หาโคนน้ิวนางและคา้งไว ้30 - 60 วินาที ท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 4 คร้ัง/ขา้ง (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา กรมพลศึกษา, 2556) 

 

การบริหารกล้ามเนือ้หลงั 

1. ท่ายดืกลา้มเน้ือดา้นขา้งล าตวั นัง่ตวัตรง บิดล าตวัและศีรษะไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงจน
รู้สึกตึง นบั 1-10  แลว้ปล่อย สลบัขา้ง ท าซ ้ าทุกชัว่โมง รอบละ 5-10 คร้ัง  

2. ท่ายดืกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง ยนืตรง วางมือทั้งสองขา้งบริเวณเอวดา้นหลงั จากนั้นเอน
ตวัไปดา้นหลงัจนรู้สึกตึง นบั 1 -10 แลว้ปล่อยท าซ ้ าทุกชัง่โมง รอบละ  5-10 คร้ัง 

3. ท่ายืดกลา้มเน้ือหนา้อก ยืนตรง เหยียดแขนทั้งสองขา้งไปดา้นหลงั จบัมือประสานกนั 
หลงัจากนั้นออกแรงดึงแขนไปทางดา้นหลงัจนรู้สึกตึงบริเวณหนา้อก นบั 1-10 แลว้ปล่อย ท าซ ้ าทุก
ชัว่โมง รอบละ 5-10 คร้ัง 

4. ให้กม้หนา้ในท่าคลาน ยกมือขา้งหน่ึงข้ึน สลบัมืออีกขา้ง หลงัจากนั้นยกเทา้ขา้งหน่ึง
ข้ึน สลับเท้ายกข้ึน หลังจากนั้ นยกเท้าข้างหน่ึงและมือด้านตรงกันข้าม แต่ละท่าให้ค้างไว ้ 
5-10 วนิาที 

5. โดยการอยูท่่าคลานส่วนหลงัขนานกบัพื้นโก่งหลงัข้ึนหลงัจากนั้น หลงัจากนั้นค่อยๆ
ปล่อยหนา้ทอ้งลงสู่พื้นและเกร็งกลา้มเน้ือ ท่าน้ีแขนตรงท่าน้ีจะเป็นการบริหารกลา้มเน้ือหลงัและ
หนา้ทอ้งนัง่บนพื้นเทา้ขวาเหยียดตรง เอาเทา้ซ้ายขา้มเข่าขวา มือซ้ายยนัพื้นให้เอาขอ้ศอกมือขวามา
แตะเข่าซ้ายเม่ือกลา้มเน้ือเร่ิมตึงบริเวณหลงัให้คงท่านั้น 10-30 วินาทีแลว้สลบัขา้ง (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา, 2556) 
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การบริหารเพือ่เพิม่ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หลงัและสะโพก 
1. นอนหงาย ชันเข่าสองข้าง มือสองข้างวางข้างล าตัว ยกก้นลอยพ้นพื้น เกร็งค้าง  

นบั 1-10 กลบัสู่ท่าเดิม และท าซ ้ า 
2. นอนคว  ่า เหยียดแขนสองขา้งแนบหู เร่ิมบริหารโดยยกแขนและขาดา้นตรงขา้มลอย

พน้พื้นเล็กนอ้ย เกร็งคา้งเช่นกนั กลบัสู่ท่าเดิม แลว้ท าสลบัขา้งในท านองเดียวกนั คุกเข่าส่ีขาในท่า
แมว ยกขาซา้ยข้ึนขนานล าตวั เกร็งคา้งไว ้นบั 1-10 จึงเอาลง แลว้สลบัขา้งโดยยกขาขวาขนานล าตวั 
ในท านองเดียวกนั ท าซ ้ าสลบัไปมา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา, 2556) 

 

การบริหารเพือ่เหยยีดยดืกล้ามเนือ้หลงั สะโพก และขา  
1. นอนหงาย มือช้อนใต้เข่าดึงขามาชิดหน้าอกทีละข้าง ค้างไวส้ักครู่ กลับสู่ท่าเดิม  

แลว้ท าซ ้ าในดา้นตรงขา้ม  
2. นอนหงาย มือสองขา้งช้อนใตเ้ข่า ดึงมาชิดหน้าอก และผงกศีรษะเข้าไปหาล าตวั  

งอเขา้หากนั  
3. นอนหงาย ชันเข่าสองข้าง ไขวข้าซ้ายทบัขาขวา ใช้มือขวาดึงเข่าซ้ายให้ราบลง

ทางดา้นขวามือ ท าซ ้ าดา้นตรงขา้มในท านองเดียวกนั นัง่เหยียดขาสองขา้งในแนวราบ เอ้ือมมือไป
แตะปลายเท้าเท่าท่ีท าได้ โดยไม่งอเข่า ท่าน้ีจะช่วยยืดเหยียดกล้ามเน้ือท้องขา (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา, 2556) 

 

บริหารกล้ามเนือ้ต้นขาส่วนหลงั 
1. ยืนหลังเก้าอ้ี มือทั้ งสองข้างจับพนักพิงเก้าอ้ีก้มตัวโดยใช้ข้อสะโพก (ไม่ใช้เอว)  

หลงัและไหล่ตรงโดยใหห้ลงัขนานกบัพื้นคงท่าเดิม 10-30 วนิาทีจะรู้สึกตึงกลา้มเน้ือขาและหลงั 
2. ยืนดา้นหนา้เกา้อ้ีแลว้ยกขาทีละขา้งข้ึนวางบนเกา้อ้ี แลว้เหยียดขาให้ยืดตรง ใชมื้อกด

ท่ีหวัเข่า คงท่านั้นไว ้10-30 วนิาที นัง่บนโต๊ะ โดยยกขาดา้นหน่ึงวางขนานกบัโต๊ะ ขาอีกขา้งเหยียบ
พื้นเหยียดตรง เกร็งขาคาไว ้10-30 วินาที แล้วท าสลับข้าง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
กรมพลศึกษา, 2556) 
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัสามารถเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและป้องกนัการเกิดกลุ่มอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก ดงัน้ี 
   1. มีการรวบรวมขอ้มูลทางปรนยัร่วมกบัขอ้มูลทางอตันยั โดยรวบรวมขอ้มูลทางผลการ

ตรวจวินิจฉัยทางการแพทยใ์นช่วงเวลา 12 เดือนและ 7 วนั ก่อนการศึกษา ร่วมกบัมีการประเมิน
ทางดา้นร่างกายโดยการตรวจวดัความแขง็แรงและความยืดหยุน่ของกลา้มเน้ือ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ยนืยนักบัแบบสอบถาม 

   2. ด้านการบริหารการพยาบาล ให้จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกั
เคร่ืองเงินมีความปลอดภยัในการสามารถป้องกนัการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากและส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ งจัดระบบบริการสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและติดตาม
ผลการรักษา 

   3. ใหมี้การศึกษาต่อในรูปแบบการศึกษาไปขา้งหนา้ (Prospective Study) เพื่อติดตามการ
เกิดการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเน้ือท่ีเ ก่ียวเน่ืองจากการท างานเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหวา่งปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการบาดเจ็บท่ีตอ้งการเวลาการศึกษานาน
เพียงพอ ชดัเจน 
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ช่ือ – นามสกุล    :      นางสาวนลินรัตน์   วรโชติภูดินนัท ์    
วนั เดือน ปีเกดิ    :      29  กรกฎาคม  2529 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน        :      86/2 หมู่ 4 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 

ประวตัิการศึกษา    พ.ศ.  2551                      :     วทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน   
                                                                                    มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์                                                                           

          

ประวตัิการท างาน        พ.ศ. 2551-2552      :  นกัวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเซ็นทรัล   
                                      เชียงใหม่เมโมเรียล   

            พ.ศ. 2552-2555      :  นกัวชิาการสาธารณสุข (งานกองทุนโลก 
                                                                               มาลาเรียและไขเ้ลือดออก) ฝ่ายควบคุมโรค 

                                                                        ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 
            พ.ศ. 2555-2556       : นกัวชิาการสาธารณสุข งานปฐมพยาบาล  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 
 

1. ผ.ศ.ทศพร บรรยมาก              ต าแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

                                                                     ภาควชิากิจกรรมบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์ 

                                                                    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. ผศ.ดร.พีรยา  มัน่เขตวทิย ์       ต าแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

                                                                 ภาควชิากิจกรรมบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์         

                                                                       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3. อ.ดร.ปิยะวฒัน์  ตรีวทิยา        ต าแหน่ง    อาจารย ์

                                                                         ภาควชิากิจกรรมบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์ 

                                                                        มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการให้การแนะน าแนวทางการป้องกันและลดการบาดเจ็บซ ้าซาก 

 

1. ผศ.ดร.จนญัญา  ปัญญามี ทิพยพ์ะยอม  ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
                                                                 ภาควชิากิจกรรมบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์         
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ภาคผนวก ค 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการค านวณหาค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา 
(Content validity index: CVI) (Polit & Beck, 1999) 
 

ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (CVI) = จ านวนขอ้ท่ีเห็นดว้ยตรงกนั 
                                             จ  านวนวนขอ้ทั้งหมด 

 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา ค านวณไดจ้ากค่าเฉล่ียของค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของ

ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1 และคนท่ี 2  =   0.95 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1 และคนท่ี 3  =   0.95 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2 และคนท่ี 3   =   0.96 

                                                                                              รวม        =   2.86 
 
    ดงันั้น ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา  =   2.86/3          =  0.95 
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ภาคผนวก ง 
 
 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 

เอกสารค าช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวจิยั 
(Participant Information Sheet) 

 
 ในเอกสารนี้อาจมีข้อความทีท่่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทน
ให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ น ากลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่
น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ประจ าตัวของท่าน หรือผู้อื่นที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการ
วจิยั  
 ขา้พเจา้   นางสาวนลินรัตน์ วรโชติภูดินนัท ์ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 86/2 หมู่ท่ี 4 
ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 53150 หมายโทรศพัท์ 081-2803520 มีความประสงค์
ขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมโครงการวิจยัเร่ือง “สภาวการณ์การบาดเจ็บซ ้ าซาก ในกลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพแกะสลักเคร่ืองเงินววัลาย ชุมชนหม่ืนสารบ้านววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ   
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” โครงการวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาอุบติัการณ์และความ
ชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานกับอุบติัการณ์และความชุกของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ
แกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการหาวิธีการป้องกนัและลดสภาวการณ์การบาดเจ็บ
ซ ้ าซากต่อระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสาร
บา้นววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือขอ้มูลดา้นอุบติัการณ์และความชุกของการบาดเจ็บซ ้ าซาก

และความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัอุบติัการณ์และความชุก

ของการเกิดการบาดเจ็บซ ้ าซากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบา้น 

ววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อจะได้น าขอ้มูล 

ท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการหาวิธีการป้องกนัและลดสภาวการณ์
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การบาดเจ็บซ ้ าซากท่ีเกิดข้ึนต่อระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลัก

เคร่ืองเงิน ชุมชนหม่ืนสารบ้านวัวลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่หรือในผูท่ี้มีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั 

 ท่านได้รับเชิญให้เขา้ร่วมการวิจยัน้ีเพราะท่านเป็นผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน 
โดยจะมีผูเ้ข้าร่วมในการวิจยัน้ีทั้ งหมด 80 คน โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมาณ 2 เดือน เม่ือท่านได้ท าการตอบรับท่ีจะเขา้ร่วมในการวิจยัแล้ว จะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ตอบแบบสอบถามเร่ือง “สภาวการณ์การบาดเจ็บซ ้ าซาก ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลัก
เคร่ืองเงินววัลาย ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ  ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จังหวัด เ ชียงใหม่ ”  โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี  1  จ านวน 21  ข้อ  
ส่วนท่ี 2 จ านวน 24 ข้อ และส่วนท่ี 3 จ านวน 20 ข้อ รวม 65 ข้อ ใช้เวลาตอบค าถามประมาณ  
30 นาที และไม่มีค่าตอบแทนใดๆในการตอบค าถาม หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัยน้ีก็จะ 
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน กรณีมีขอ้ขอ้งใจท่ีจะสอบถามเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ท่านสามารถติดต่อ  
นางสาวนลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 86/2 หมู่ ท่ี 4 ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา  
จงัหวดัอุตรดิตถ ์53150 หมายโทรศพัท ์081-2803520  
   
 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้รบถ้วนแล้ว ยินดีด าเนินการตามเง่ือนไข 
  
      ลงช่ือ...................................................ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 
            (..................................................) 

   วนัท่ี...........................................................   
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หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิยัโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ 
 

วนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า........................... ...................อายุ..........ปี อาศัยอยู่ชุมชน.................. ...............  
บ้านเลขท่ี..... ... . ... .... ... .... ..ถนน...... .. .. ... .... .... ..ต าบล..... ... .... .... ...อ าเภอ...... .... .... ... . 
โทรศพัท.์................................ 
 ขอแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยั เร่ือง สภาวการณ์การบาดเจ็บซ ้ าซาก ในกลุ่ม
ผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินววัลาย ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายและชุมชนวดัศรีสุพรรณ 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขา้พเจา้ได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและ
จุดมุ่งหมายในการท าวจิยัรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมการวิจยั ค่าตอบแทน โดยไดอ่้านขอ้ความท่ีมีรายละเอียดอยูใ่น
เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัโดยตลอด อีกทั้งยงัไดรั้บค าอธิบายและตอบขอ้สงสัยจากหัวหน้า
โครงการวจิยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 ขา้พเจา้จึงสมคัรใจเขา้ร่วมในโครงการน้ี หากขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัขั้นตอนของการ
วิจัย ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ นางสาวนลินรัตน์  วรโชติภูดินันท์ บ้านเลขท่ี 86/2 หมู่ ท่ี  4 
ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์53150 หมายโทรศพัท ์081-2803520 หากขา้พเจา้ไดรั้บ
การปฏิบติัไม่ตรงตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ขา้พเจา้สามารถติดต่อกบัประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัดา้นสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ หรือ กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีส านกังานอยูท่ี่ ชั้น 1 ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัเชียงใหม่ เลขท่ี 10 ถนนสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 หมายเลข
โทรศพัท ์0-53 21-1048-50 ต่อ 120 
  ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารช้ีแจงผู ้เข้า ร่วมการวิจัย  และหนังสือ 
แสดงเจตนายนิยอมน้ีโดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือช่ือไว ้
 

 ลงช่ือ.....................................................ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั     วนัท่ี............................... 
              (....................................................) 
 ลงช่ือ.....................................................หวัหนา้โครงการวจิยั วนัท่ี.............................. 
               (นางสาวนลินรัตน์  วรโชติภูดินนัท)์ 
 ลงช่ือ.....................................................พยาน                  วนัท่ี.............................. 
             (....................................................) 
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ภาคผนวก จ 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

แบบสอบถามกลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้าซากในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน
ชุมชนหมืน่สารบ้านววัลาย และชุมชนวดัศรีสุพรรณ   

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 ค าช้ีแจง  แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จ านวน 10 หนา้ ดงัน้ี  

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 21 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก จ านวน 24 ขอ้ 

ส่วนที ่3 กลุ่มอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก จ านวน 20 ขอ้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน        หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการตอบหรือเติมขอ้ความลงใน
ช่องวา่ง 

1. เพศ              ชาย          หญิง 
2. อาย.ุ.................................................ปี 
3. น ้าหนกั...................................กิโลกรัม 
4. ส่วนสูง................................เซนติเมตร 
5. สถานภาพ 

     โสด                                                     สมรส         
      หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่            อยูด่ว้ยกนัโดยไม่ไดส้มรส  

6. ความถนดัของมือ 
     มือซา้ย            มือขวา 

7. ท่านประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงินมาแลว้เป็นระยะเวลา….….ปี………เดือน 
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8. ลกัษณะของงานท่ีท่านรับผิดชอบในกระบวนการท าเคร่ืองเงิน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
                    หลอม ข้ึนรูป โลหะ          สลกัลวกลาย 
                    ขดั ท าความสะอาด                         อ่ืนๆ............................................  

9. ประเภทของช้ินงานท่ีท่านจดัท า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
                    สลุง (ขนัเงิน)                            ภาพแขวนพนงั               

        ก าไล สร้อย                             อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 
10. สถานะในการท างานของท่าน  

        เป็นเจา้ของกิจการ                  รับจา้ง                            อ่ืนๆ 
11. ระยะเวลาในการท างานของท่าน...........วนั ต่อ สัปดาห์............ชัว่โมง ต่อ วนั   
12. ในระหวา่งการปฏิบติังาน ท่านไดมี้การหยดุพกัระหวา่งท างานหรือไม่ 

       ไม่มี                   มี  จ  านวน .................................คร้ัง 
                                 คร้ังละ........................................นาที ต่อ วนั 

13. ท่านเคยไดรั้บการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการท างานหรือไม่ 
       ไม่มี                     มี หวัขอ้ท่ีไดรั้บการอบรม.............................................. 

14. ท่านมีปัญหาทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่าง  
ท่ีไดรั้บวนิิจฉยัโดยแพทยห์รือไม่ (เช่น โรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ ขอ้เส่ือม เก๊าท ์ 
รูมาตอยด ์SLE  อ่ืนๆ) 

               ไม่มี                 มี โปรดระบุความผดิปกติ................................................................... 
                                             ไดรั้บการวินิจฉยัเม่ือเดือน ............................... พ.ศ. .........................
         การรักษา / แกไ้ข............................................................................... 

15. ท่านเคยประสบอุบติัเหตุ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่างหรือไม่ 
              ไม่เคย             เคย เม่ือ ปี พ.ศ. ................................................ 

                              ลกัษณะการประสบอุบติัเหตุ................................................................   
                               ผลกระทบต่อการท างานในระยะต่อมา................................................... 

16. ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมหรือไม่ 
               ไม่ด่ืม 

                      ด่ืมแต่นานๆคร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์)   
                      ชนิดของเคร่ืองด่ืม...................ปริมาณท่ีด่ืม.....................มิลลิลิตร (ซีซี)  
                      ด่ืมเป็นประจ า (ด่ืมมากกวา่ 2 คร้ังต่อสัปดาห์) 
                      ชนิดของเคร่ืองด่ืม..................ปริมาณท่ีด่ืม......................มิลลิลิตร (ซีซี) 
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17. ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ 
       ไม่เคยสูบ 
        เคยสูบ แต่เลิกสูบมาแลว้.................................................... 
        สูบ จ านวน.........................................มวน ต่อวนั 

18. ท่านมีโรคประจ าตวัหรือปัญหาสุขภาพท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากบุคลากรทางดา้นสุขภาพ
หรือไม่ 

               ไม่มี 
                       มี    1...............................................................เป็นมา.....................ปี 

  2...............................................................เป็นมา.....................ปี 
  3...............................................................เป็นมา.....................ปี 
  4...............................................................เป็นมา.....................ปี 

19. ท่านเล่นกีฬา / ออกก าลงักายหรือไม่ 
             ไม่                         เล่นกีฬา / ออกก าลงักาย 

                                     ระบุประเภทหรือชนิดกีฬา................................................................ 
                                     จ  านวน....................วนั ต่อ สัปดาห์         คร้ังละ.....................นาที 

20. ในเวลาก่อนหรือหลงัจากท างาน ท่านตอ้งท ากิจวตัรประจ าวนัอ่ืนๆเหล่าน้ีหรือไม่ (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
        ซกัเส้ือผา้ดว้ยมือ สัปดาห์ละ....................วนั  คร้ังละ....................ชัว่โมง 

                      รีดผา้  สัปดาห์ละ.....................................วนั  คร้ังละ....................ชัว่โมง   
                     ท าความสะอาดบา้น สัปดาห์ละ................วนั   คร้ังละ...................ชัว่โมง   
                      เตรียมและท าอาหาร สัปดาห์ละ...............วนั  คร้ังละ....................ชัว่โมง   
                      อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................... 

        สัปดาห์ละ.........................................วนั วนัละ......................ชัว่โมง 
21. ท่านไดมี้การประกอบอาชีพเสริมดว้ยหรือไม่ 

         ไม่มี 
         มี (ระบุอาชีพ).................................................................................... 
         สัปดาห์ละ..........................วนัวนัละ.......................ชัว่โมง 
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ส่วนที ่2  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน ในแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ มากท่ีสุด  

กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ ค าตอบแต่ละข้อมีความหมายดังนี ้ 

ตลอดเวลา หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 
                                           จากการท างานทุกวนั  (ระหวา่ง 8-10 ชัว่โมงต่อวนั) 

บ่อยคร้ัง  หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจบ็ ซ ้ าซาก 
                                          จากการท างาน (ระหวา่ง 5-7 ชัว่โมงต่อวนั) 

นานๆคร้ัง  หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก 
                                         จากการท างาน  (ระหวา่ง 2-4 ชัว่โมงต่อวนั) 

ไม่เคย   หมายถึง  มีการสัมผสัปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการบาดเจบ็ซ ้ าซาก                 
                            จาก การท างาน นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ ไม่เคยมีการสัมผสัปัจจยั 
                            เก่ียวขอ้งเลย 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
ตลอด 
เวลา 

บ่อย 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย 

1.ด้านกายภาพ 
   1.1มีการใช้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่า  
2 กิโลกรัม 

    

   1.2 ไดรั้บแรงสั่นสะเทือนจากการใชเ้คร่ืองมือหรือจาก
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

    

2. ด้านการยศาสตร์ 
   2.1 ตอ้งนัง่ท างานดว้ยท่าทางเดิมๆโดยตอ้งอยูใ่นท่านั้นเป็น
เวลานานๆ   

    

   2.2 มีการงอหรือกระดกขอ้มือซ ้ าๆ     

   2.3 มีการออกแรงของแขนและมือในการท างานมาก     
   2.4 ท่าทางในการท างานตอ้งกม้หรือเงยศีรษะหรือล าคอ
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของช้ินงานเป็นเวลานานๆ 

    



116 

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
 

ตลอด 
เวลา 

 

บ่อย 
คร้ัง 

 

นานๆ
คร้ัง 

 

ไม่เคย 
 

   2.5 จ าเป็นตอ้งหมุนศีรษะหรือเอียงคอไปด้านขา้ง ขา้งใด
ขา้งหน่ึงซ ้ าๆ หรือเป็นเวลานานๆ 

    

   2.6 ในการท างานจ าเป็นตอ้งออกแรงกดช้ินงานดว้ยมือหรือ
อุง้มือซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ  

    

   2.7 จ  าเป็นต้องบิดหรือหมุนข้อมือเพื่อให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของช้ินงานท่ีท าซ ้ าๆ และเป็นเวลานานๆ  

    

   2.8 ในการท างานต้องมีการยกมือหรือแขนค้างไวใ้ห้อยู่
เหนือระดบัไหล่เป็นเวลานานๆ 

    

   2.9 ในการท างานตอ้งมีการกม้หลงัหรือโคง้ล าตวัซ ้ าๆ และ
เป็นเวลานานๆ 

    

   2.10 ในการท างานตอ้งมีการบิดเอ้ียวล าตวั หรือบิดเอวไป
ดา้นขา้งเป็นประจ าและท าซ ้ าๆ 

    

   2.11 ในการท างานตอ้งมีการคุกเข่าเป็นเวลานาน     

   2.12 ในการท างานตอ้งมีการยนืเป็นเวลานาน     

   2.13 ในการท างานตอ้งมีการนัง่เขยง่ปลายเทา้เป็นเวลานาน     

3. ด้านเคมี 
 

   3.1 ท่านมีการสูดดมสารเคมีท่ีเกิดจากการผลิตเคร่ืองเงิน 
เช่น แก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ฝุ่ นเงิน ควนัไฟ การระเหยของ
เงินและคร่ัง 

    

4. ด้านจิตสังคม 
 

   4.1 ท่านท างานอยา่งเร่งรีบเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลาบ่อยๆ     
   4.2 ท่านท างานอยู่ภายใต้เร่งกดดันจากหัวหน้างาน หรือ
เพื่อนร่วมสายงาน  

    

   4.3 ท่านมีการท างานล่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืน      
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 
ตลอด 
เวลา 

บ่อย 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย 

5. สภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภัย 
   5.1 บริเวณพื้นท่ีท างาน สกปรก รกรุงรัง เป็นหลุม บ่อน ้ าขงั 
และทางเดินมีส่ิงกีดขวาง วางของไม่เป็นระเบียบ 

    

   5.2 บริเวณพื้นท่ีท างานมี ป้ายหรือค าเตือนในการท างานเพื่อ
ความปลอดภยั และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งคดั 

    

   5.3 ท่านมีการหยอกลอ้หรือแกลง้กนัระหวา่งการท างาน     

   5.4 ท่านปฏิบติังานอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอ     
   5.5 ท่านมีทัศนคติท่ีประมาทต่อความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ  เช่น ท ามาอย่างน้ีตั้ งนานไม่เห็นจะเป็น
อะไร  แลว้แต่ดวง ฯลฯ 
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ตวัอย่าง ถา้ปวดขอ้มือทั้ง 2 ขา้ง และ
เข่าขา้งซา้ย ใหท้ าเคร่ืองหมาย √ดงั
รูป 

 

ส่วนที ่3 กลุ่มอาการบาดเจ็บซ ้าซาก 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในแผนภาพแสดงส่วนต่างๆของร่างกายขา้งล่างน้ี ให้ตรงกบั
บริเวณท่ีมีอาการผิดปกติ ไดแ้ก่ อาการปวด เจ็บ เม่ือย ลา้ เคล็ด ตึง อกัเสบ บวม แสบ ชา ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา และช่วง 7 วนัท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ดงัตวัอย่างในกรอบเล็กดา้นล่าง 
และใชแ้ผนภาพน้ีประกอบการตอบค าถามในส่วนท่ี 3.1 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 3.1 กรุณาใช้แผนภาพแสดงส่วนต่างๆร่างกาย ตอบค าถามในตารางตามล าดับ โดยท า
เคร่ืองหมาย √ ลงใน         ใหต้รงกบัส่วนของร่างกายท่ีเกิดอาการผดิปกติ เช่น อาการปวด เจ็บ เม่ือย 
ลา้ เคล็ด ตึง อกัเสบ บวม แสบ ชา เกิดข้ึนตามส่วนนั้น 

ในช่วง 12 เดือนทีผ่่านมา 
มีอาการผดิปกติบริเวณเหล่าน้ีหรือไม่ (ปวด เจบ็ 

เม่ือย ลา้ เคล็ด ตึง อกัเสบ บวม แสบ ชา) 

ในช่วง 7 วนั ทีผ่่านมา 
มีอาการผดิปกติบริเวณเหล่าน้ีหรือไม่ (ปวด เจบ็ 

เม่ือย ลา้ เคล็ด ตึง อกัเสบ บวม แสบ ชา) 
1. คอ                   ไม่มี                         มี 2. คอ                       ไม่มี                        มี 

3. ไหล่               ไม่มี                          มี 
         ทั้ง 2 ขา้ง           ขา้งซา้ย           ขา้งขวา 

4. ไหล่                ไม่มี                              มี 
         ทั้ง 2 ขา้ง           ขา้งซา้ย                 ขา้งขวา 

5. ขอ้ศอก             ไม่มี                          มี 
        ทั้ง 2 ขา้ง           ขา้งซา้ย                  ขา้งขวา 

6. ขอ้ศอก                ไม่มี                          มี 
         ทั้ง 2 ขา้ง              ขา้งซา้ย             ขา้งขวา 

7. หลงัส่วนบน                ไม่มี              มี 8. หลงัส่วนบน              ไม่มี                  มี 
9. ขอ้มือ / มือ             ไม่มี                 มี 
       ทั้ง 2 ขา้ง          ขา้งซา้ย            ขา้งขวา 

10. ขอ้มือ / มือ               ไม่มี                  มี 
          ทั้ง 2 ขา้ง             ขา้งซา้ย             ขา้งขวา 

11. หลงัส่วนล่าง             ไม่มี                  มี 12. หลงัส่วนล่าง             ไม่มี               มี 
13. สะโพก/ตน้ขา             ไม่มี                  มี 
       ทั้ง 2 ขา้ง                ขา้งซา้ย              ขา้งขวา           

14. สะโพก/ตน้ขา              ไม่มี              มี 
       ทั้ง 2 ขา้ง             ขา้งซา้ย                ขา้งขวา                  

15. เข่า                   ไม่มี                      มี 
         ทั้ง 2 ขา้ง          ขา้งซา้ย               ขา้งขวา 

16. เข่า                   ไม่มี                  มี 
           ทั้ง 2 ขา้ง            ขา้งซา้ย              ขา้งขวา 

17. ขอ้เทา้                     ไม่มี                  มี 
         ทั้ง 2 ขา้ง            ขา้งซา้ย              ขา้งขวา 

18. ขอ้เทา้                ไม่มี                 มี 
          ทั้ง 2 ขา้ง             ขา้งซา้ย            ขา้งขวา 

19. เทา้                         ไม่มี                  มี 
         ทั้ง 2 ขา้ง             ขา้งซา้ย            ขา้งขวา 

20. เทา้                             ไมมี่               มี 
           ทั้ง 2 ขา้ง            ขา้งซา้ย           ขา้งขวา 
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ส่วนที ่3.2 จากค าตอบในส่วนที ่3.1 ใช้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะอาการผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในบริเวณดงักล่าวคือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  เจบ็ปวด    เม่ือย อ่อนแรง 
  ชา     บวม 
  เคล็ดตึง   ขอ้ติดแขง็ 
  อ่ืนๆ ระบุ....................................................... 

2. ช่วงเวลาท่ีเกิดอาการ 
  หลงัเลิกงาน                   ขณะท างาน                       ตลอดเวลา                      
  ต่ืนนอน                        อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 

3. ความรุนแรงของอาการ 
   นอ้ยท่ีสุด                    นอ้ย                  ปานกลาง                  มาก 
   มากจนทนไม่ได ้

4. ความถ่ีของการเกิดอาการ 
    ไม่มีอาการผดิปกติ                                     ทุกวนั 
    สัปดาห์ละคร้ังหรือมากกวา่                          เดือนละคร้ังหรือมากกวา่ 
     2 – 3 เดือนคร้ัง                                         ปีละคร้ัง 

5. ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านไดห้ยดุงานเม่ือเกิดอาการบาดเจ็บข้ึน (ในส่วนท่ีให้ขอ้มูลใน
แบบประเมิน ส่วนท่ี 3.1) 
                1- 3 วนั      7 –   10 วนั              14 วนั                                     
                 มากกวา่ 30 วนั                 ไม่หยดุ 

6. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่านจัดการกับอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนน้ีอย่างไร                        
(ตอบได้  มากกว่า 1 ข้อ) 

     ปล่อยใหอ้าการหายเอง                                    พกับริเวณท่ีปวด 
     ทายา หรือซ้ือยามารับประทานเอง                      พบแพทย ์

  นวดแผนโบราณ                                             ท ากายภาพบ าบดั 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 

7. ท่านมีอาการผิดปกติในต าแหน่งดงักล่าวน้ีมาก่อนท่ีจะประกอบอาชีพแกะสลกัเคร่ืองเงิน
ใช่หรือไม ่
               ไม่ใช่                       ใช่  ระยะเวลาท่ีเร่ิมเกิดอาการ............................ 
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