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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปวดหลัง
ของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2559 จ านวน73 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเก็บขยะทั้งหมดเป็นเพศชาย (มี
อายุเฉลี่ย 42.04 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.60 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 52.10 และ
ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 86.30 ประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 9.73 ปี ช่ัวโมงต่อวัน มีอาการปวดหลัง ร้อยละ 
58.90โดยจ าแนกความปวดตามบริเวณต่าง ๆ บริเวณที่มีอาการปวดมากที่สุดคือไหล่ ร้อยละ 44.66 รองลงมาคือ
หลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 32.21 และคอ คิดเป็นร้อยละ 23.13 โดยมีสาเหตุหลักมาจากมีท่าทางการท างานท่ียก
ของ ร้อยละ 67.10รองลงมาคือ ยืนและนั่งท่าเดี่ยวนาน ๆ  23.30 และการก้มตัวหรือเอี้ยวตัวหยิบของ ร้อยละ 
23.30 ตามล าดับ จึงมีข้อเสนอแนะปรับปรุงท่าทางการท างาน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานเก็บขยะ เพื่อ
ป้องกันการปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ค าส าคัญ: การปวดหลัง /พนักงานเก็บขนขยะ/ เทศบาลนครพิษณุโลก 
 

Abstract 
The survey research was designed to study of Back Pain among Garbage Collectors in Local 

Administrative Organization of Muang District Phitsanulok ProvinceduringAugust, 2016to October, 
2016. Participants were 73people.Data was collected by using structural questionnaires. The 
percentage of back pain among Garbage Collectors and other parameters were calculated. 
Descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation. 

The result, showed that all of garbage collectors are men (the mean age was 42.04 years). 
61.60% most of them were married and 52.10% had the educational background of the Elemantary 
School. The most of them have no disease (86.30%).The mean work experience was 9.73 years. 
The prevalence of back pain among garbage collectors in Local Administrative Organization of 
Muang District Phitsanulok Province were 58.90%.The pain among Garbage Collectors located 
at difference area were 44.66% for shoulder pain, 32.21% for neck painand 23.13 for low 
back pain. The major causes of back pain were heavy lifting (42.50%) the sitting and standing in 
the same posture (23.3%), and bend down (23.30%). 

Thus, we should have suggest and  improvement of posture and work, promoting healthy 
behavior in garbage collectors for preventing lower back pain caused from work 
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conditionsamonggarbage collectors at Local Administrative Organization Muang District Phitsanulok 
Province. 
Keywords: Back Pain /Garbage Collectors /Local Administrative Organization 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาหนึ่งที่มีสาเหตุเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การขยายตัวของประชากรและการอยู่อาศัยในเขตเมืองซึ่งเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดปริมาณขยะ
มากกว่าการอาศัยอยู่ในชนบท การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 2.90 พันล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของประชากรโลก ท าให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น 3.00 ล้านตันต่อวัน และจากการ
ประมาณการคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2025 ปริมาณขยะนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (Hoornweg and Bhada-Tata, 
2012) ส าหรับประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 พบขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
7,777 แห่ง ประมาณ 27.06 ล้านตัน หรือ 74,130 ตันต่อวัน โดยเฉลี่ย 1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2559) จากข้อมูลการส ารวจขยะมูลฝอย ในจังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด 102 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย 920.96 ตันต่อวัน (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3, 2559)  
 พนักงานเก็บขนขยะ เป็นการท างานที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับขยะตั้งแต่เก็บรวบรวม การขนส่ง และการ
ก าจัด ก่อให้เกิดการสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพทั้งจากสภาพแวดล้อมการท างานและสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
เช่น พนักงานเก็บขนขยะมีท่าทางในการท างานที่ไม่ถูกต้องขณะยกถังขยะเทใส่ท้ายรถเก็บขนขยะเป็นระยะ ตลอด
ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และการโดยสารรถด้วยวิธีการยืนห้อยโหนหรือนั่งบริเวณท้ายรถเก็บขยะจะท าให้เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บและความเมื่อยล้าของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ  อาชีพพนักงานเก็บขนขยะจัดว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ทั้งนี้เพราะลักษณะการท างานที่ใช้ท่าทาง และ
อิริยาบถไม่ถูกต้อง เช่น งานท่ีต้องหมุนหรือบิดของล าตัว งานท่ีนั่งหรือยืนนาน ๆ งานท่ีต้องยกของหนัก หรือขนย้าย
สิ่งของ งานท่ีอยู่ในท่าก้ม เงย หรือหมุนตัวมากเกินไปท าให้ระบบโครงร่างละกล้ามเนื้อเสียความสมดุล โรคทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานมีจ านวนค่อนข้างสูง 
และบางครั้งมีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยบางรายอาจเจ็บป่วยจนถึงขั้นพิการ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต ไม่เพียงแค่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้
เกิดความเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพหรือจากพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตจนกลายมาเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ เป็นปัญหาหนึ่งที่พบในผู้ที่ประกอบอาชีพทุก ๆ อาชีพ (พีรพงษ์ จันทราเทพ และ สุนิสา ชาย
เกลี้ยง, 2554; วิราภรณ์ ทองยัง, 2552; ยุพา ดาวเรือง ฉันทนา จันทวงศ์ และนิสากร กรุงไกรเพชร, 2557) 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยคิดว่าการศึกษาการปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะในเทศบาลนครพิษณุโลก 
ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า ร้อยละ 66.40 ต้องออกปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมงต่อ
วัน ส่งผลให้พนักงานเก็บขยะต้องท างานหนัก นอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการ
ยกของหนัก ส่งผลให้เกิดแรงที่กระท าต่อระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ท าให้เกิดอาการปวดท าให้
พนักงานเก็บขยะสูญเสียประสิทธิภาพในการท างานได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อหาการศึกษาการปวดหลังในพนักงาน
เก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงท่าทางการท างาน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานเก็บขยะ และเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
หารูปแบบการเฝ้าระวังต่อสุขภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างาน อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ขอบเขตการวิจัย  
 ศึกษาการปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 
73 คน จาก 12 แห่ง ประกอบด้วย สังกัดเทศบาล 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ต าบล 5 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง ระยะเวลาท าการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย  
 ตัวแปรต้น (Independent variable) 
   1. ลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส   และ โรคประจ าตัว 

  2. ลักษณะการท างานและสิ่งแวดล้อมการท างาน ได้แก่ อายุการท างาน อาชีพเสริม ลักษณะ
ท่าทางการท างาน ระยะเวลาการท างาน เวลาพัก และจ านวนการปฏิบัติงาน 

  3. ความเครียดจากการท างาน 
 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ  การปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะ 
  - ต าแหน่งของการปวดหลัง 
  - ความรุนแรงของอาการปวดหลัง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการปวดหลังของ
พนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 91 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 73 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างสัดส่วนของ เครชซี่และมอร์แกน จากนั้นใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และโรคประจ าตัว  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการท างานและสิ่งแวดล้อมการท างาน จ านวน 6 ข้อ 

ประกอบด้วย ระยะเวลาการท างาน ท่าทางการท างาน ระยะเวลาการพักระหว่างการท างาน จ านวนวันในการ
ปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพเสริม 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการปวดหลังจ านวน 14 ข้อ ประกอบด้วยต าแหน่ง
ของการปวดหลัง และความรุนแรงของอาการปวดหลัง  

 สว่นท่ี 4 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดจากการท างานจ านวน 12 ข้อ  
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้ศึกษาน าเสนอ

แบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยข้อค าถามที่สร้างขึ้นมาควรมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6-1 

 2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพนักงานเก็บขนขยะ 
ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.706  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการเก็บข้อมูล
ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพบกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยแนะน าตัว 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการท าวิจัย 

 3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจให้ความร่วมมือแล้ว ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งอธิบาย
วิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแบบไม่จ ากัดเวลา 

 4. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ จ านวน 73 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการโดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมในการวิจัย ดังน้ี 
  1. เคารพและไม่ล่วงละเมิดมนุษย์ชนของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการรวบรวมข้อมูล จนกระทั่งน าเสนอผลงาน ดังกล่าว คือในการขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย คุณค่าของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล 
และช้ีแจงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด เปิดโอกาสให้ซักถามและมีอิสระในการยินยอม ปฏิเสธ การตอบ
แบบสอบถาม  
  2. ผู้วิจัยค านึงถึงการป้องกันสิทธิของผู้ให้ข้อมูล ที่เข้าร่วมวิจัยตลอดระยะเวลาด าเนินการเก็บ
ข้อมูลโดยไม่เปิดเผย ช่ือ – สกุล ของผู้ให้ข้อมูล และไม่น าความลับของผู้ให้ข้อมูลไปเปิดเผย 
 
ผลการวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25–42 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.40 รองลงมาคือช่วงอายุ 43-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.60 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61.60 
รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยละ 32.90 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.10 และไม่มีโรค
ประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 86.30 (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=73) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 73 100 
อายุ(ปี)   
     25-42 39 53.40 
     43-59 34 46.60 
�̅� = 42.04 S.D.= 0.50 Min=25 Max=59 
สถานภาพ   
     สมรส   
     โสด   
     หม้าย/หย่า/แยก   

 
 

45 
24 
4 

 
 

61.60 
32.90 
5.50 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=73) (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 38 51.20 
     มัธยมศึกษา 32 43.80 
     ปริญญาตร ี  2 2.70 
โรคประจ าตัว   
     มี 10 13.70 
     ไม่มี 63 86.30 

 
2. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะการท างานและสิ่งแวดล้อมการท างาน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 9.73 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.00 ท่าทางการท างานที่ใช้บ่อยคือยกของ คิดเป็นร้อยละ 
67.10 รองลงมาคือ ยืน นั่ง และเดินท างาน คิดเป็นร้อยละ 16.40, 11.00 และ 5.50 ตามล าดับ ระยะเวลาในการ
ท างาน 6 – 9 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 97.30  รองลงมาคือ 10-12 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  2.70 ระยะเวลา
ระหว่างพักงาน 1 – 45 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 58.9 (เฉลี่ย 35.50 นาทีต่อวัน) จ านวนการปฏิบัติงาน 6 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 97.30 และไม่ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 78.10 (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับการท างาน (n=73) 

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์การท างาน   
     1-18 ปี 65 89.00 
     19-38 ปี  8 11.00 
ท่าทางการท างานที่ใช้บ่อย   
     นั่ง  8 11.00 
     ยืน 12 16.40 
     เดิน  4  5.50 
     ยกของ 49 67.10 
ระยะเวลาพักระหว่างงาน (นาทีต่อวัน)   
     1-45 (นาทีต่อวัน) 43 58.90 
     46-90 (นาทีต่อวัน) 30 41.10 
�̅� = 35.58 S.D.= 0.495 Min=1 Max=90   
การประกอบอาชีพเสริม   
     ท า 15 20.50 
     ไม่ท า 58 79.50 

 
3. ความเครียดจากการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าการเก็บขยะเป็นงานที่ต้องการใช้

ทักษะหรือความเชี่ยวชาญปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.80 ซึ่งเป็นงานท่ีมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการท างาน คิด
เป็นร้อยละ 58.90 รองลงมาคือ เป็นงานท่ีหนักต้องท าด้วยความคร่ าเคร่ง คิดเป็นร้อยละ 53.40 และเป็นงานท่ีท าให้
เกิดความเครียดทางจิตใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.7 เมื่อรู้สึกเหนื่อยกับงานสามารถลาหยุดพักผ่อนได้ คิดเป็น
ร้อยละ 52.10 และกฎระเบียบขององค์กรสร้างข้อจ ากัดในการท างานของท่านปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.60          

4. ข้อมูลการปวดหลัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีอาการปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 58.90 โดย
จ าแนกความปวดตามบริเวณต่าง ๆ บริเวณที่มีอาการปวดมากท่ีสุดคือไหล่ ร้อยละ 44.66 รองลงมาคือหลังส่วนล่าง 
คิดเป็นร้อยละ 32.21 และคอ คิดเป็นร้อยละ 23.13 (แผนภูมิที่ 1)  
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ภาพที่ 1  ร้อยละของการปวดแยกตามบรเิวณต่าง ๆ ของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณโุลก  

 
5. ข้อมูลการปวดหลังจ าแนกตามต าแหน่ง ความรุนแรง 
 กลุ่มตัวอย่างเคยใช้ยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 45.2 0 ขณะตอบ

แบบสอบถามนี้อาการปวดหลังยังเจ็บอยู่ คิดเป็นร้อยละ 28.80  มีอาการปวดมากในขณะท างาน คิดเป็นร้อยละ 
45.20 รองลงมาคือตื่นนอนตอนเช้า และตอนเย็นหลังเลิกงาน คิดเป็นร้อยละ 27.40 และ 16.40 ตามล าดับ โดย
ปวดเป็นพักๆ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 26.00 แบบลักษณะความรู้สึกปวดเสียว คิดเป็นร้อยละ 20.50 รู้สึกปวดในช่วง 
1 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 38.40 สาเหตุของการปวดหลังมาจากสาเหตุยกของหนักหรือหิ้วของหนัก คิดเป็น
ร้อยละ 32.90 รองลงมาคือ การนั่งและยืนท่าเดียวนาน ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.30 และการก้มตัวหรือเอี้ยวตัวหยิบ
ของ คิดเป็นร้อยละ 23.30 ถ้ามีอิริยาบถการก้มตัวมากจะท าให้อาการของการปวดหลังแย่ลง  เมื่อมีอาการปวดหลัง
กลุ่มตัวอย่างมักซื้อยามารับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 30.10 รงลงมาคือ บีบนวด คิดเป็นร้อยละ 21.90 และ นอน
พัก คิดเป็นร้อยละ 20.50 (ดังตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับการปวดหลังและความเครียดจากการ  
              ท างาน (n=73)                      

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคยมีอาการปวดต้ังแต่คอ ไหล่ และหลังส่วนล่าง   
    เคย 43 58.90 
    ไม่เคย  30 41.10 
เคยใช้ยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวดหลัง   
    เคย 40 54.79 
    ไม่เคย  33 45.20 
ขณะตอบแบบสอบถามนี้อาการปวดหลัง    
    หายไปแล้ว 36 49.30 
    ยังมีอาการเจ็บอยู ่ 37 50.70 
มีอาการปวดมากช่วงเวลาใด   
    ตื่นนอนตอนเช้า 20 27.40 
    ในขณะท างาน 33 45.20 
    ตอนเย็นหลังเลิกงาน 12 16.40 
    วันหยุด 

กลางดึก 
    เมื่อเริ่มนอนลง 

 3 
4 
1 

 4.10 
5.50 
1.40 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับการปวดหลังและความเครียดจากการ  
              ท างาน (n=73) (ต่อ) 

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปวดเป็นประจ าบ่อยคร้ังแค่ไหน   
    ปวดคลอดเวลา 7 9.6 
    ปวดเป็นพัก ๆ ทุกวัน 34 46.60 
    ปวดเป็นพัก ๆ ทุก 3 –4วัน 14 19.20 
    ปวดสัปดาห์ละครั้ง 18 24.70 
ลักษณะความรู้สกึปวดเป็นอย่างไร   
    ปวดชา 10 13.70 
    ปวดร้าว 3 4.10 
    อ่อนแรงท่ีแขน 8 11.00 
    ปวดเสียว 21 28.80 
    ปวดตื้อ ๆ  9 12.30 
    ปวดเมื่อย 15 20.50 
    ปวดเล็กน้อย  5  6.80 
    ปวดลึก ๆ  1  1.40 
    อ่อนแรงท่ีขา  1  1.40 
รู้สึกปวดเมื่อใด   
    ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา 37 50.70 
    ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 23 31.50 
    ช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  13 17.80 
สาเหตุของการปวดหลัง   
    ไม่ทราบสาเหต ุ 8 8.20 
    ยกของหนักหรือหิ้วของ 31 42.50 
    ก้มตัว 17 23.30 
    นั่งและยืนท่าเดียวนาน ๆ  17 23.30 
    อุบัติเหตุที่หลังโดยตรง  2 2.70 
ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดอาการปวดหลัง   
    ปล่อยให้หายเอง  2 2.70 
    บีบนวด 16 21.90 
    นวดด้วยยา 14 19.20 
    ซื้อยามารับประทานเอง 22 30.10 
    นอนพัก 15 20.50 
    เปลี่ยนอิริยาบถในการท างาน  1  1.40 
    ออกก าลังกาย  1  1.40 
    ปรึกษาแพทย ์  2  2.70 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
การท างานของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 การท างานของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังในขณะท างานสูง ร้อยละ 58.90  เนื่องจากระยะเวลาการท างาน
ที่มากเกินไปในระยะเวลา 6 – 9 ช่ัวโมง/วัน เพราะคนท างานที่ต้องท างานติดต่อกันยาวนานหรือช่ัวโมงการท างาน
เฉลี่ยต่อวันที่มากเกิน 8 ช่ัวโมง ไม่มีเวลาหยุดพักระหว่างงานหรือการท างานอยู่ท่าเดิมติดต่อกันนานเกิน 2 ช่ัวโมง 
ประกอบกันการมีภาระงานมาก (intensified workload) ท าให้ร่างกายและจิตใจต้องเคร่งเครียดกับงานตลอดเวลา 
มีผลท าให้การปวดหลังส่วนล่างมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น (สสิธร เทพตระการพร, 2542) และมีการเปลี่ยนท่าทางการ
ท างานบ่อยๆ อาทิเช่น การก้มยกถังขยะและการเทถังขยะบนรถที่มีน้ าหนักมาก ก้มโน้มล าตัวยกถังขยะหรือเอื้อมรับ
ถังที่มีน้ าหนักมากอยู่บนรถเก็บขนขยะและยกถังเท การยกของหนัก 30 กิโลกรัมโดยการก้มหลังยกของขึ้นมา ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลให้เกิดแรงกดที่บริเวณกระดูกสันหลังบริเวณเอวท่ีส่งผลต่อการปวดหลัง กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี
อาการปวดหลังตั้งแต่คอ ไหล่ จนถึงหลังส่วนล่าง (เอว) โดยจ าแนกความปวดตามบริเวณต่างๆ บริเวณที่มีอาการปวด
มากที่สุดคือไหล่ ร้อยละ 44.66 รองลงมาคือหลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 32.21 และคอ คิดเป็นร้อยละ 23.13 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พีรพงษ์ จันทราเทพ และ สุนิสา ชายเกลี้ยง (2554) พบว่าท่าทางการท างานในส่วนของ
การก้มยกถังขยะและการเทถังขยะบนรถที่มีน้ าหนักมาก ที่พนักงานเก็บขนขยะจะต้องก้มโน้มล าตัวยกถังขยะและ
ยื่นขึ้นให้พนักงานต าแหน่งรับเทขยะที่ต้องเอื้อมรับถังที่มีน้ าหนักมากอยู่บนรถเก็บขนขยะและยกถังเทการยกของ
หนัก 30 กิโลกรัมโดยการก้มหลังยกของขึ้นมาอาจมีผลให้เกิดแรงกดที่บริเวณกระดูกสันหลังบริเวณเอวที่ส่งผลต่อ
การปวดหลังของพนักงานขนขยะ และเพิ่มความเสี่ยง 2.00 เท่าได้จากท่าทางการเคลื่อนไหวไม่เหมาะสมและการ
เคลื่อนไหวซ้ าๆ นอกจากน้ีการบิดเอี้ยวล าตัว การก้มโค้งตัว การก้มเงย การหมุนศีรษะและเอียงคอ รวมถึงนั่งหรือยืน
นานกว่า 2 ช่ัวโมง การท างานอยู่ท่าเดิมนาน ๆ (static work posture) ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพการท างาน
ได้ รวมถึงการนั่งเหยียดหลังโดยไม่มีพนักพิงเป็นระยะเวลานานส่งผลต่อการล้าของกล้ามเนื้อและน าไปสู่การบาดเจบ็
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเรื้อรังได้ (พาวิณี ใจบาน และคนอ่ืนๆ, 2556; จิว เชาว์ถาวร และคนอ่ืนๆ, 2557) 

ข้อมูลการปวดหลัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีอาการปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 58.90 โดยจ าแนก
ความปวดตามบริเวณต่าง ๆ บริเวณที่มีอาการปวดมากท่ีสุดคือไหล่ ร้อยละ 44.66 รองลงมาคือหลังส่วนล่าง คิดเป็น
ร้อยละ 32.21 และคอ คิดเป็นร้อยละ 23.13 ในขณะที่การวิจัยของพีรพงษ์ จันทราเทพ และ สุนิสา ชายเกลี้ยง 
(2554) พบความชุกของอาการโรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อสูงสุดที่ต าแหน่งของหลังส่วนล่างคือ ร้อยละ 77.5 
รองลงมาคือ แขนท่อนบน ร้อยละ 58.8 และไหล่ร้อยละ 56.9 ตามล าดับ อาจเนื่องมาจากลักษณะท่าทางการท างาน
ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก (lifting and forceful movement) ได้แก่ การยก ดัน ดึง หรือลาก วัตถุท่ีมีขนาดหรือ
น้ าหนักมากจนเกิดอันตรายต่อโครงสร้างของหลังส่วนล่าง (NIOSH, 1997) ขณะยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ าหนัก
มาก กระดูกสันหลังจะมีการโค้งงอเพิ่มมากข้ึนกล้ามเนื้อท างานหนักมีทั้งการหดและยืดขยายตัวอย่างมาก และเกิด
แรงกดต่อกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังอย่างมากตามขนาดหรือน้ าหนักของวัตถุ ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง
ของหลังนอกจากจะขึ้นกับขนาดน้ าหนักของวัตถุแล้ว ยังข้ึนอยู่กับท่าทางในการยกหรือเคลื่อนย้ายด้วย (พิมพ์พรรณ 
ศิลปะสุวรรณ, 2548) ซึ่งในการศึกษานี้พบว่าสาเหตุของการปวดหลังพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก 
ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก มาจากสาเหตุยกของหนักหรือหิ้วของหนัก คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาคือ การ
นั่งและยืนท่าเดียวนานๆ คิดเป็นร้อยละ 23.30 และการก้มตัวหรือเอี้ยวตัวหยิบของ คิดเป็นร้อยละ 23.30 ถ้ามี
อิริยาบถการก้มตัวมากจะท าให้อาการของการปวดหลังแย่ลง   
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ความเครียดจากการท างาน เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันและร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือ
แสดงออกต่อความเครียดนั้น ซึ่งเมื่อสะสมเป็นระยะเวลาความเครียดนั้นก็จะกลายเป็นความเครียดเรื้อรัง  พบว่า มี
ผลกระทบกับการท างานของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลกน้อย เนื่องการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า
การเก็บขยะเป็นงานที่ต้องการใช้ทักษะหรือความเช่ียวชาญปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.80 ซึ่งเป็นงานที่มีโอกาส
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 58.90 รองลงมาคือ เป็นงานที่หนักต้องท าด้วยความคร่ าเคร่ง คิด
เป็นร้อยละ 53.40 และเป็นงานท่ีท าให้เกิดความเครียดทางจิตใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.7 เมื่อรู้สึกเหนื่อยกับ
งานสามารถลาหยุดพักผ่อนได้ คิดเป็นร้อยละ 52.10 และกฎระเบียบขององค์กรสร้างข้อจ ากัดในการท างานของ
ท่านปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.60 ประกอบกับท างานท าร่วมกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันในเวลางาน เป็นงานที่ไม่
ต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจในการท างานการท างาน ไม่มีความกดดันในที่ท างาน หรือไม่มีแรงกดดันจากเพื่อน
ร่วมงาน และจากตัวคนงานเอง เรื่องความเครียดและความสามารถในการปรับตัว สิ่งเหล่านี้จะท าให้คนงานไม่
เครียดหรือเครียดน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของโสมศิริ เดชารัตน (2559) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเก็บขยะกรณีศึกษาภาคใต้ ประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในระดับมาก เช่นนอนไม่หลับ ใจ
สั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เบื่ออาหาร เป็นต้น อาจเนื่องจากสถานการณ์การท างานจริง มีจ านวน/ปริมาณ ขยะเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นบางครั้งท าให้แผนการการท างานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีช่ัวโมงการท างาน
ที่ยาวนานจนเกินไป ซึ่งความเครียดที่สัมพันธ์กับการท างาน สามารถเกิดได้จากหลายอย่าง รู้สึกว่าตกอยู่ใต้แรง
กดดันจากงาน เนื่องจากปริมาณของงาน ก าหนดการวันเสร็จสิ้นของงาน สภาพแวดล้อมท่ีคุณท างาน หรือแม้กระทั่ง 
เพื่อนร่วมงาน เมื่อนายจ้างให้ท างานรีบและแข่งกับเวลาท าให้เกิดความกดดัน รีบเร่งให้เสร็จทันตามความต้องการ 
โดยไม่ได้เกิดความเครียดจากการใช้อุปกรณ์ และปัจจัยร่วมอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความวิตกกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูสูงถึง 97.30 รวมถึงภาวะหนี้สิน ร้อยละ 78.80 ท าให้มุ่งแต่จะท างาน โดยไม่มี
เวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ เกษตรกรที่ปลูกหอมแดงยังมีความเครียดจากงาน
และรายได้ที่ไม่แน่นอน ร้อยละ 52.08 และ 53.47 ตามล าดับ (วิวัฒน์ สังฆะบุตร และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2554; จิว 
เชาว์ถาวร และคณะ, 2557)  

 
ข้อเสนอแนะ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าข้อมูลไปวางแผนและส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันการปวดหลังของ
พนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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