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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อาการปวดหลงัส่วนล่างหรือส่วนบั้นเอวเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบกระดูก
และกลา้มเน้ือ (Musculoskeletal disorders) อาจเกิดจากความผิดปกติของส่วนใดส่วนหน่ึงบริเวณหลงั
ส่วนล่าง อนัประกอบดว้ย กระดูกสันหลงั หมอนรองกระดูก เส้นประสาท กลา้มเน้ือ และเอน็ขอ้ต่อท่ี
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกระดูกสันหลงัและหมอนรองกระดูกส่วนบั้นเอวเป็นส่วนท่ีรับน ้ าหนกัมากท่ีสุด
ของร่างกาย (สุรศกัด์ิ ศรีสุข, 2537) ปัญหาอาการปวดหลงัส่วนล่างจึงพบไดบ้่อยในกลุ่มประชากรผูใ้ช้
แรงงาน (นงลกัษณ์ ทศทิศ,2011)  จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ สาเหตุของอาการปวดหลงัส่วนล่างมา
จากหลายปัจจยั (Bernard et al.,2011) แต่ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้เกิดอาการปวดหลงัส่วนล่าง คือ 
ปัจจยัดา้นท่าทางการท างาน อาการปวดหลงัส่วนล่างเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งหน่ึง อนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาทางการยศาสตร์ ซ่ึงพบวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพการท างาน ปัญหาน้ีมกัเกิดข้ึนแบบสะสม
เร้ือรัง เช่น การออกแรงกระท าซ ้ าๆ หรือลกัษณะท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสมต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดเฉพาะท่ีและจ ากดั ความเคล่ือนไหวเป็นสาเหตุให้ความสามารถ
ในการท างานลดลง (อดุลย ์บณัฑุกุล และคณะ, 2554)  

อาการปวดหลงัส่วนล่างเป็นปัญหาท่ีพบได้ทัว่ไป ซ่ึงคนจ านวนมากเคยมีประสบการณ์กับ
อาการ ปวดหลังในช่วงชีวิต อาการดังกล่าวท าให้เกิดข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมและน าไปสู่การ
กลบัมาของอาการปวดซ ้ า รายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาของอาการปวดหลงัส่วนล่างไดป้ระมาณ
การว่าพบอาการปวดหลงัส่วนล่างซ ้ าในช่วง 1 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 80 โดยมีอุบติัการณ์ของ
อาการปวดหลงัส่วนล่างสูงท่ีอายุ 30 ปี ความชุกทั้งหมดเพิ่มข้ึนจนกระทัง่ถึงอายุ 60 - 65 ปี หลงัจาก
ช่วงอายุดังกล่าวความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างมีแนวโน้มลดลง (D.Hay et al., 2010) จาก
การศึกษาความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างของชาวนาในสังคมชนบท พบวา่ช่วงอายท่ีุมีความชุก
ของอาการปวดหลงัส่วนล่างมาก คือ อายุ 31 - 40 ปี  และอาการปวดระดบัรุนแรงมีนยัส าคญักบัช่วง
อาย ุ51 - 60 ปี  (Birabi et al., 2012) 
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ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง (Heneweer et 
al.,2011) เกษตรกรร้อยละ 56 มีอาการผดิปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ ส่วนมากมีอาการปวด
บริเวณหลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 37 (Osborne et al., 2010)  เม่ือศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
อาการปวดหลงัส่วนล่าง ร้อยละ 74 มีระยะเวลาของอาการปวดนาน ร้อยละ 27 มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในขณะท าการศึกษา และร้อยละ 72 ระบุว่า อาการปวดหลงัส่วนล่างเป็นปัญหาในการใช้
ชีวิตประจ าวนั (อรวรรณ แซ่ตัน๋, 2550)  ปัจจยัเส่ียงดา้นท่าทางการท างานจากการศึกษา พบว่า การแบก
ของสะสมท่ีหลงั การยกของหนกั ความถ่ีในการยกของต่อวนั (O’Sullivan et al., 2009)  การออกแรง
ของแขนมากขณะท างาน การโคง้งอของล าตวั การบิดหมุนตวัและท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
(Tomita et al., 2010) มีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ถึงแมว้่าขอ้มูลความเส่ียงจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดน้อ้ยมีเพียงจ ากดั แต่มีการประมาณค่าวา่ร้อยละ 80 - 90 ของ
ประชากรกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อยมีความเก่ียวข้องกับการท างานหนัก ซ่ึงอาจมีนัยส าคญัต่อ
ผลกระทบของการเกิดอาการปวดหลงัส่วนล่าง (D.Hay et al., 2010)  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเส่ียงด้าน
อ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ประกอบดว้ย ระดบัฐานะ สถานะภาพการท างาน 
ระดบัการศึกษา สถานะทางสังคม ภาวะซึมเศร้าและโรคทางจิตวทิยา (Ramond et al., 2011) 

ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ าแนกผูป่้วยดว้ยโรคจากการประกอบ 
อาชีพและส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามกลุ่มโรค ทั้งหมด 10 กลุ่มโรค จาก พ.ศ. 2546 - 2552 พบวา่ อาการ
ความผดิปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ (Musculoskeletal disorder) เป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
รายงานมากท่ีสุด ร้อยละ 45.0 (เฉล่ีย 1,898 รายต่อปี) รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 13,290 ราย จ าแนกเป็น
กลุ่มปวดหลงัจากอาชีพ 9,482 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.3 จากร้อยละของผูป่้วยบาดเจ็บจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าแนกตามอาชีพ พบวา่อาชีพเกษตรกรรมอยูใ่นล าดบัท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 
24.2 รองจากอาชีพรับจา้งทัว่ไปซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.1 (ส านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค, 2554) 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ รายงานสถิติสุขภาพจงัหวดัล าพูนจากจ านวนผูป่้วยนอก จ าแนกตาม
กลุ่มสาเหตุป่วย (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 -
2552 พบว่าจ านวนผูป่้วยกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือของแต่ละปีมี
จ านวนเพิ่มข้ึน จากปี 2548 มีจ  านวน 127,204 ราย เพิ่มข้ึนเป็น 221,636 ราย ในปี 2552 และเป็นสาเหตุ
การเจ็บป่วยของผูป่้วยนอกอยู่ในอนัดบัท่ีสองรองจากโรคระบบหายใจ คิดเป็นร้อยละ 13.61 และ 
16.08 ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) 
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จากรายงานผูป่้วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) วนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 พบวา่  อาการความผดิปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือเป็นสาเหตุการเจบ็ป่วยอนัดบัท่ีสอง
ของจ านวนผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีมารับบริการท่ีสถานีอนามยัทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน รอง
จากระบบหายใจซ่ึงเป็นสาเหตุการเจบ็ป่วยในอบัดบัแรก โดยร้อยละของผูป่้วยท่ีมีอาการความผิดปกติ
ของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ จากปีงบประมาณ 2551 ถึง 2555 มีความใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ
19.21, 16.08, 18.87, 16.66 และ 16.32 ตามล าดบั (สถานีอนามยัทาขมุเงิน, 2555)   

ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน มีประชากรจ านวน 7,243 คน (สถานีอนามยัทาขุมเงิน, 
2555) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและแกะสลัก ประเภทของการท า
เกษตรกรรมท่ีพบมาก คือ สวนล าไยและการท านา ขอ้มูลดา้นประชากรรายหมู่บา้น ปี 2553 ต าบลทา
ขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน รวบรวมโดยส านกังานเกษตรอ าเภอแม่ทา พบวา่ ประชากรร้อยละ 
52 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็น 1,333 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี 26,797 บาท ในจ านวนน้ี
มาจากการท าเกษตรกรรมเฉล่ีย 21,583 บาท ต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 80.54 ของรายไดเ้ฉล่ียทั้งหมด
ต่อคนต่อปี ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีท าการเกษตรรายหมู่บา้น ปี 2553 มีพื้นท่ีรวม 9,987 ไร่ เป็นพื้นท่ีส าหรับ
ปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ 6,258 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.66 ของพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด (ส านกังาน
เกษตรอ าเภอแม่ทา, 2553) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่รายไดห้ลกัของประชากรต าบลทาขมุเงิน
มาจากการท าเกษตรกรรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการท าสวนล าไย โดยมีส านักงานการคา้ภายในจงัหวดั
ล าพูนเป็นหน่วยงานท่ีก าหนดราคาซ้ือขายล าไยต่อกิโลกรัม (ส านกังานการคา้ภายในจงัหวดัล าพูน , 
2555) จากราคาซ้ือขายล าไยเฉล่ียท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัพื้นท่ีการท าสวนล าไยท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั อาจมีผลต่อภาระงานของเกษตรกรสวนล าไยท่ีมีความตอ้งการท่ีจะให้ไดผ้ลผลิตล าไยมาก
ท่ีสุดเพื่อน าไปขายและน ารายไดเ้ขา้สู่ครัวเรือน แต่พื้นท่ีการท าสวนล าไยมีอยู่อย่างจ ากดั เกษตรกร
สวนล าไยจึงต้องเพิ่มความถ่ีในการท างานเพื่อท่ีจะเพิ่มผลผลิตตามความต้องการแต่กิจกรรมและ
ขั้นตอนการท าสวนล าไยนั้นส่วนมากตอ้งใชแ้รงงานและการออกแรงของกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ การตดัก่ิง
ล าไย การฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร การแบกหรือยกของหนกั การกม้เงย และการบิดเอ้ียวตวัขณะ
ท างาน ส่งผลให้มีอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือและอาการปวดบริเวณหลงั
ส่วนล่าง จากงานวิจยัท่ีศึกษาผลกระทบจากผูท่ี้มีอาการปวดหลงัส่วนล่าง พบว่า ส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว สังคม ระบบสุขภาพ ธุรกิจ ขอ้จ ากดัในการท ากิจกรรม ภาระในการประกอบอาชีพ การรับ
บริการท่ีสถานพยาบาล และเกิดเป็นภาระดา้นค่าใชจ่้าย (D.Hay et al., 2010)   

ส าหรับประเทศไทยมีการศึกษาความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างในหลายกลุ่มอาชีพท่ีใช้
แรงงาน ไดแ้ก่ อาชีพอุตสาหกรรมส่ิงทอ(เพชรรัตน์ แกว้ดวงดี, 2554) พนกังานอุตสาหกรรมแกะสลกั
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หิน(วชัรากร เรียบร้อย, 2554) แรงงานก่อสร้าง(อรวรรณ แซ่ตัน๋และคณะ, 2550) ทั้งสามกลุ่มมีอาการ
ปวดหลงัส่วนล่างเป็นอนัดบัหน่ึงของอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ การศึกษา
ความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างในชาวนาปลูกขา้วชุมชนชนบทประเทศไทย พบวา่มีความชุกสูง 
คือ มีอาการปวดหลงัส่วนล่างในช่วงชีวิต ร้อยละ 77 และร้อยละ 95 ของชาวนาท่ีมีอาการปวดหลงั
ส่วนล่างเป็นอาการปวดแบบเร้ือรัง (Taechasudamorn et al., 2011) จากการศึกษาในเกษตรกรสวน
ล าไยท่ีผา่นมามีเพียงการศึกษาการใชส้ารเคมีในการเกษตรและปัญหาสุขภาพของเกษตรกรสวนล าไย 
ซ่ึงให้ความส าคญัในประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากพิษของสารเคมีทางการเกษตร (นินา ยุรยาตร์
สัมพนัธ์, 2554) ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ท่ีผา่นมามีการศึกษาในผูป้ระกอบอาชีพนวดแผนไทย พนกังาน
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ คนงานโรงงานผลิตช้ินส่วนสารก่ึงตวัน าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นตน้  
ส าหรับการศึกษาปัญหาด้านการยศาสตร์ในอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าเกษตรกรรม มีการศึกษาใน
ชาวนา ผลการศึกษา คือ ชาวนามีอาการเจบ็ปวดส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีบริเวณหลงัส่วนล่างมากท่ีสุด
และเจบ็ปวดในระดบัท่ีมาก โดยมีขั้นตอนการท านาด าท่ีมีผลต่ออาการเจบ็ปวดหลงัส่วนล่างมากท่ีสุด  
พิจารณาได้จากความสัมพนัธ์ของระดับความเจ็บปวดกบัส่วนของร่างกายท่ีเจ็บปวด ร้อยละ 89.3 
บริเวณหลังส่วนล่างมีอาการเจ็บปวดมากทั้ งด้านซ้ายและขวา (สุวสัสา เพ็งสีแสง, 2552) ยงัไม่มี
การศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัอาการปวดหลงัส่วนล่างและปัจจยัดา้นการยศาสตร์ในเกษตรกรสวน
ล าไย จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจศึกษา เพื่อน าไปสู่แนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียงของ
การเกิดอาการปวดหลงัส่วนล่างในการประกอบอาชีพของเกษตรกรสวนล าไย 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา ในเกษตรกรสวนล าไย 
ต าบลทาขมุเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู  

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลังส่วนล่างของ
เกษตรกรสวนล าไย ต าบลทาขมุเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู 

ค ำถำมกำรวจัิย 

 การเจ็บป่วยดว้ยอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพนู มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการประกอบอาชีพหรือไม่ อยา่งไร 
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ขอบเขตกำรวจัิยและรูปแบบกำรศึกษำ 

 การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงพรรณนา (Cross-sectional 
descriptive study) เพื่อศึกษาความชุกและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวด
หลงัส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไย ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ท่ีมีการท าการท าสวน
ล าไยทั้งหมด 12 หมู่บา้น ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพนู ระยะเวลาเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2556  

ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจัิย 

 ปัจจยัด้านการยศาสตร์ หมายถึง สภาพการท างานท่ีส่งผลต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของ
เกษตรกรสวนล าไย ประกอบดว้ย การใชค้ราดเกล่ียใบไมบ้ริเวณตน้ล าไย การใช้จอบเกล่ียดินบริเวณ
ใตต้น้ล าไย การแบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ การดึงและลากสายยาง การถือหัวพ่นและเดินฉีดพ่น
สารเคมี การกม้ๆ เงยๆ ขณะให้น ้าล าไย การยืนเกร็ง บิด หรือเอ้ียวล าตวัขณะเก็บล าไย การแบกตะกร้า
ใส่ล าไยจากตน้ล าไย การนัง่คดัล าไย การยกตะกร้าล าไยข้ึนรถเพื่อส่งจ าหน่าย และการปีนข้ึนและลง
ตน้ล าไยเพื่อตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย 

 หลงัส่วนล่าง หมายถึง หลงับริเวณบั้นเอวและกระเบนเหน็บ   

อาการปวดหลงัส่วนล่าง หมายถึง อาการปวดบริเวณหลงัและบั้นเอวส่วนล่างลงไปถึงกน้ยอ้ย มี
ลกัษณะอาการปวดทั้งแบบท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัและยืดเยื้อไม่เกิน 3 เดือน, ปวดเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ที
ละเล็กละนอ้ยและไม่นานเกิน 3 เดือน, ปวดเร้ือรังนานเกิน 3 เดือน โดยการปวดอาจจะเกิดข้ึนฉบัพลนั
หรือค่อยๆ เกิดทีละเล็กละนอ้ยก็ตาม และอาการปวดไม่ไดติ้ดต่อกนัเร่ือยไป คือ มีช่วงท่ีหายปวดแลว้
กลบัมาปวดใหม่ 

 เกษตรกรสวนล าไย หมายถึง เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพสวนล าไยท่ีมีการท ากิจกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือทุกกิจกรรมของสวนล าไย ทั้งผูท่ี้เป็นเจา้ของสวนล าไยและผูท่ี้รับจา้งท าสวนล าไย โดย
เกษตรกรเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นต าบลทาขมุเงิน   

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ปรับปรุงขั้นตอนการท าสวนล าไย ซ่ึงจะส่งผลต่อการป้องกนัการ
เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างและประยุกต์ใช้ในการให้สุขศึกษาแก่เกษตรกรสวนล าไย รวมถึง
ประชาชนทัว่ไปท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง     


