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A cross-sectional descriptive study was conducted to assess health status and quality of life in Thai workers who had
worked in a selected ASEAN country. Health status was mainly focused on musculoskeletal disorder. Data collection was available
from October 2016 to September 2017 in 262 Thai workers who have been working in one country in ASEAN; Malaysia for at
least 6 months and underwent health examination under the ASEAN plus Three Health Care Program (ASEAN PLUS), organized by
Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Research instruments consisted of three parts; first was demographic
data, second was Standardized Nordic Questionnaire (Thai version), and third was the World Health Organization Quality of Life
Brief-Thai (WHOQOL-BREF-THAI). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. This study was reviewed and
approved by the ethics committee, Rajavithi hospital. The majority was female with mean age of 40.8 ± 11.6 years. The mean
BMI was 24.38 ± 3.95 kg/m2. Most of the participants had educational level less than bachelor (38.4%), worked as occupied
housewives, massage, or chef (57.0%), monthly income less than 20,000 baht (49.8%), domiciled in the north of Thailand (31.1%),
more than half lived in Malaysia less than 5 years. An average working time was 10.2 ± 1.7 hours daily. Most did not have underlying
diseases and medication. Most drank tea or coffee (76.8%), and 69.8% drank tea or coffee daily, mostly non-smoking and
non-alcoholic. In the past 12 months. The prevalence of musculoskeletal disorder of wrist and hand was (25.7%), ankle and
foot (11.7%), and shoulders (10.5%). For the past 7 days, wrist and hand was (30.6%), ankle and foot (12.1%), and shoulders
(9.1%). Factors associated with musculoskeletal disorders were less educational level (p = 0.035), and tea or coffee consumption
(p = 0.029). The overall quality of life was at moderate level. The quality of life in physical, psychological and environmental
aspects was at a moderate level, but a social relation was at not good level. The finding is used to develop a health care program
for workers by focusing on the observation of various health disorders. There should be further study in high risk groups in order to
be advised to improve working conditions or adjust the equipment to suit the work. Data integration and collaboration between
the Ministry of Public Health and the Ministry of Labor may continue to work closely together.
Keywords : ภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต อาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study)
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศ
แถบอาเซียน ภาวะสุขภาพมุ่งเน้นประเมินความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์
กับอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ในแรงงานไทยที่ปฏิบัติ
งานในหนึ่งประเทศแถบอาเซียนคือมาเลเซียไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
เข้ารับการตรวจสุขภาพภายใต้โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน/เอเชีย (ASEAN PLUS) กรมการแพทย์ ในช่วงทีเ่ ก็บข้อมูล
จ�ำนวน 262 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน

คือ ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง เช่น อายุ เพศ รายได้ ลักษณะงาน
ประสบการณ์ทำ� งาน ภูมลิ ำ� เนา โรคประจ�ำตัว และพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนที่ 2)
การประเมินอาการผิดปกติกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
(Musculoskeletal disorders) ด้วยแบบสอบถามมาตรฐานชนิดตอบเอง
Standardized Nordic Questionnaire (ฉบับภาษาไทย) และส่วนที่ 3)
แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับย่อ ภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน และการวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
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40.8 ± 11.6 ปี BMI เฉลี่ย 24.38 ± 3.95kg/m2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 38.4 ประกอบอาชีพแม่บ้าน/นวด/แม่ครัว ร้อยละ
57.0 รายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 49.8 ภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 31.1 มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่มาเลเซียน้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลา
ท�ำงานเฉลี่ย 10.2 ± 1.7 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัว ไม่มียาที่ใช้ประจ�ำ พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่ชอบดื่มชา/กาแฟ ร้อยละ 76.8 โดยดื่ม
ชา/กาแฟทุกวันถึงร้อยละ 69.8 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ความชุกของอาการผิดปกติของระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อที่พบมากที่สุดคือ ข้อมือ/มือ, ข้อเท้า/เท้า และไหล่ ร้อยละ 25.7, 11.7 และ 10.5 ตามล�ำดับ ส�ำหรับในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบความชุกอาการ
ของข้อมือ/มือ, ข้อเท้า/เท้า และไหล่ร้อยละ 30.6, 12.1 และ 9.1 ตามล�ำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา (p = 0.035) และการดื่มชาหรือกาแฟ (p = 0.029) คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย, ด้านจิตใจ และด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ดา้ นสัมพันธภาพทางสังคม ส่วนใหญ่
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ไม่ดี ผลการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพให้กับแรงงานในต่างแดน โดยการจัด
โปรแกรมการดูแลสุขภาพเน้นการสังเกตอาการผิดปกติสุขภาพด้านต่างๆ และควรมีการศึกษาต่อเนื่องเชิงลึกในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงสภาพการท�ำงานหรือปรับอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมต่อการท�ำงาน โดยอาจบูรณาการข้อมูลและท�ำงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : Health Status, Quality of life, Musculoskeletal disorder

บทน�ำ

ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศมากกว่า 65 ล้านคน
ทัง้ นีเ้ มือ่ จ�ำแนกเป็นประชากรวัยท�ำงาน หรือวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 15-59 ปี)
ในปี 2556 มีประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จ�ำนวน 42,983,000 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.5 (ประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2556: สารประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล มกราคม 2556)1 เห็นได้ว่าเป็นวัยที่มีอายุครอบคลุม
กลุ่มวัยรุ่น วัยท�ำงาน และวัยกลางคนซึ่งในประเทศไทยมีประชากรกลุ่มนี้
อยูถ่ งึ ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทัว่ ประเทศ และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้
หากประชากรวัยนี้มีปัญหาสุขภาพ เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสถิติสุขภาพ และเศรษฐกิจของชาติโดยรวม ประชากรวัย
ท�ำงานเป็นก�ำลังส�ำคัญในเชิงเศรษฐกิจ และมีภาระในการเกื้อกูลเด็กและ
ผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยท�ำงานด้านสุขภาพ มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นอกจากประชากรวัยท�ำงานในประเทศแล้ว ประชากรที่ไปเป็น
แรงงานในต่ า งประเทศก็ มี จ� ำ นวนมากขึ้ น เช่ น กั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เมือ่ มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ�ำนวนแรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ (รวมทุกประเทศ) โดยกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 8,432 คน และมี
Re-Entry จ�ำนวน 3,393 คน โดยพบว่าอาชีพหรือลักษณะงาน 3 อันดับแรก
ทีไ่ ปขายแรงงานในต่างประเทศได้แก่ 1) ผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื ด้านการเกษตรและ
ประมง 2) ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน
การประกอบ และ 3) อาชีพงานพื้นฐาน ตามล�ำดับ และตั้งแต่ พ.ศ. 2540
เป็นต้นมา แรงงานไทยที่จะไปท�ำงานในต่างประเทศ ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพ ตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดของประเทศนั้นๆ ด้วย3 และหาก
ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย จะถูกส่งตัวกลับประเทศ และด้วยในปัจจุบัน
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ท�ำให้
ประชากรวัยท�ำงานต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพในหลายด้าน เช่น ปัญหาสุขภาพ
อันเนื่องมาจากการท�ำงาน โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการใช้
สารเสพติดอื่นๆ ตลอดจนวัยท�ำงานจะประสบปัญหาสุขภาพจากอายุ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยจะเริม่ มีการเสือ่ มถอยของร่างกาย หากไม่ได้รบั การสร้างเสริม
สุขภาพ หรือดูแลตนเองทีด่ อี าจน�ำไปสูป่ ญ
ั หาสุขภาพเกีย่ วกับโรคเรือ้ รัง เช่น
โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้
สามารถป้องกันได้4-5
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ท�ำโครงการดูแลสุขภาพ
แรงงานไทยในกลุม่ ประเทศอาเซียน6 จึงเป็นการเชือ่ มโยงบริการทางการแพทย์
ให้คนไทยในต่างแดนได้รบั บริการด้านสุขภาพอย่างทัว่ ถึง เสริมสร้างความรู้
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ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้น
แก่แรงงานไทย พร้อมทัง้ เก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของแรงงานไทย ศึกษา
รูปแบบการด�ำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางการดูแล
สุขภาพแรงงานไทยให้เหมาะสมกับประเทศนัน้ ๆ โดยในปีงบประมาณ 2557
กรมการแพทย์ได้จดั ทีมแพทย์ไปดูแลแรงงานไทยใน 3 ประเทศ คือ ประเทศ
สิงคโปร์ บรูไน และ มาเลเซีย รวม 9 ครัง้ ทีมแพทย์ประกอบด้วยจิตแพทย์ 1 คน
พยาบาล 4 คน พยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ 1 คน ผูป้ ระสานงาน 2 คน รวมทัง้ สิน้
11 คน จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยให้การตรวจรักษา
คัดกรองสุขภาพ จ่ายยา ตรวจด้วยเครือ่ งมือพิเศษ ได้แก่ เครือ่ งตรวจคลืน่ ไฟฟ้า
หัวใจ เครื่องเจาะน�้ำตาลปลายนิ้ว การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง
และการเจ็บป่วยเบือ้ งต้น การให้คำ� ปรึกษาด้านสุขภาพจิต การประเมินและ
ให้ค�ำแนะน�ำด้านอาชีวอนามัย การส�ำรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย และ
ความพึงพอใจต่อบริการ ซึง่ มีผเู้ ข้ารับบริการ จ�ำนวน 1,258 ราย รายงานผล
พบว่า การเจ็บป่วยทีพ่ บมาก 5 อันดับแรก คือ อาการกล้ามเนือ้ และกระดูก
จ�ำนวน 361 ราย โรคความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 200 ราย โรคผิวหนังจ�ำนวน
120 ราย โรคระบบทางเดินหายใจ จ�ำนวน 120 ราย และโรคระบบ
ทางเดินอาหารจ�ำนวน 72 ราย นอกจากนี้ จากการตรวจประเมินสภาพจิต
ของผูร้ บั บริการ พบว่ามีปญ
ั หาด้านคุณภาพชีวติ ความกังวลจากเรือ่ งหนีส้ นิ
และภาระค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และภาวะซึมเศร้า
ซึ่งทีมแพทย์ได้ให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ท�ำให้ได้ต้นแบบ
การจัดหน่วยบริการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียนอืน่ ๆ ต่อไป
เห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพของแรงงานเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะ
หากมีสุขภาพที่ไม่พร้อมในการท�ำงาน แรงงานไทยอาจถูกส่งตัวกลับได้
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการส่งกลับแรงงานไทย จากข้อมูลกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่รายงานให้กับส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่าง พ.ศ. 2554 - 25573 พบว่า
แรงงานถูกส่งกลับ ร้อยละ 0.11 สาเหตุของโรคที่พบบ่อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรคปอดและวัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และโรคจิตเภท ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพของแรงงานไทย จะท� ำ ให้ ท ราบ
สถานการณ์การเจ็บป่วยและหามาตรการในการดูแล ป้องกันและไม่ให้
เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงต่อไปได้ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
เป็ น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ใ นกระทรวงสาธารณสุ ข มี บ ทบาทหน้ า ที่
ในการช่วยขับเคลือ่ นนโยบายและโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุม่
ประเทศอาเซียนให้ประสบความส�ำเร็จ คณะผู้ศึกษาซึ่งได้มีส่วนร่วมในทีม
งานตรวจสุขภาพตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงด�ำเนินการวิจัยโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ โดยเน้นการประเมินภาวะสุขภาพ
ทางกายจากการตรวจร่างกายและซักประวัติ และการประเมินอาการ
ผิดปกติกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการผิดปกติ
ทีพ่ บได้บอ่ ยจากรายงานโครงการนีโ้ ดยกรมการแพทย์ และประเมินคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานไทยในประเทศแถบอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูล evidencebased ประกอบนโยบายการจัดการดูแลสุขภาพของแรงงานไทยต่อไป

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาวิจยั พรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive
study) โดยสอบถามจากแรงงานไทยในแถบประเทศอาเซียนที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพภายใต้โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุม่ ประเทศอาเซียน
กรมการแพทย์ โดยประเทศทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาคือประเทศมาเลเซีย ด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เกณฑ์คดั เข้า
คือ แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียทีป่ ฏิบตั งิ านไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และเข้ารับ
การตรวจสุขภาพภายใต้โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน/เอเชีย (ASEAN PLUS) กรมการแพทย์ ในช่วงที่เก็บข้อมูล มีผล
การตรวจสุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย ข้อมูลโรคประจ�ำตัวและยินดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจยั ค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรประมาณค่าเฉลีย่ ประชากร
ไม่จ�ำกัด (Estimating an infinite population proportion) อ้างอิง
การรายงานสถิตคิ วามผิดปกติอาการกล้ามเนือ้ และกระดูกของแรงงานไทย
ในต่างแดน จากการตรวจสุขภาพปี 25576 ร้อยละ 29 ค่าความคลาดเคลือ่ น
ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าความผิดปกติอาการกระดูกและกล้ามเนือ้ ฯ ก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ตัวอย่าง 236 ราย เผื่อข้อมูลขาดหาย
อีกร้อยละ 10 รวมตัวอย่างในการศึกษานี้ 275 ราย และการวิจัยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี
เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ แ บบเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
แบบสอบถามที่ผู้เข้าร่วมศึกษาตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่วมศึกษา ประกอบด้วยค�ำถามเกีย่ วกับ
อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ลักษณะงาน ประสบการณ์
ท�ำงาน ภูมิล�ำเนา โรคประจ�ำตัว ผลการตรวจสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ

ผล

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 40.8 ±
11.6 ปี BMI เฉลีย่ 24.38 ± 3.95 kg/m2 สถานภาพมีคู่ ร้อยละ 77.8
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือปวส. ร้อยละ 38.4 ประกอบอาชีพ
แม่บา้ น งานนวดหรือแม่ครัว ร้อยละ 57.0 รายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า 20,000 บาท
ร้อยละ 49.8 ภูมิล�ำเนาในประเทศไทย อยู่ในภาคเหนือ ภาคกลางและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 31.1, 24.5 และ 23.1 ตามล�ำดับ ท�ำงานที่
ต่างประเทศส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ญาติ ร้อยละ 44.1 มากกว่าครึง่ หนึง่ อยูท่ ี่
มาเลเซียน้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาท�ำงานเฉลีย่ 10.2 ± 1.7 ชัว่ โมงต่อวัน และ
ส่วนใหญ่ตอ้ งรับภาระเลีย้ งดูคนในครอบครัวจ�ำนวน 2 คน ร้อยละ 41.6 ซึง่
ในอนาคตคิดว่าจะย้ายกลับไทย ร้อยละ 55.9 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.8 ไม่มี
โรคประจ�ำตัว ร้อยละ 82.8 ไม่มียาที่ใช้ประจ�ำ ความดันโลหิตส่วนใหญ่
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 83.7 พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่ชอบดืม่ ชา/กาแฟ
ร้อยละ 76.8 โดยดืม่ ชา/กาแฟทุกวันมากทีส่ ดุ ร้อยละ 69.8 ส่วนใหญ่ไม่สบู บุหรี่
และไม่ดมื่ แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 89.1 และ 57.7 ตามล�ำดับ
เมือ่ ศึกษาความผิดปกติกลุม่ อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ้
(Musculoskeletal disorders) ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน Standardized

ส่วนที่ 2 การประเมินอาการผิดปกติกลุม่ อาการทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal disorder) ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน
ชนิดตอบเอง Standardized Nordic Questionnaire (ฉบับภาษาไทย)
ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ชี วิ ต ขององค์ ก ารอนามั ย โลกฉบั บ ย่ อ ภาษาไทย (World Health
Organization Quality of Life Brief-Thai: WHOQOL-BREF-THAI)
ของสุวัฒน์ มหัตนิรันดรกุลและคณะ (2540)7-8 จ�ำนวน 26 ข้อ แบ่งเป็น
4 ด้าน ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อค�ำถามที่มี
ความหมายทางบวก 23 ข้อ ถ้าตอบ ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุดให้ 1-5 คะแนนตามล�ำดับ และข้อค�ำถามที่มีความหมายทางลบ
3 ข้อ คือข้อ 2, 9, 11 ถ้าตอบ ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก และมากทีส่ ดุ
ให้ 5 - 1 คะแนนตามล�ำดับ คะแนนเต็มรายข้อคือ 5 คะแนน การแปล
ผลคะแนนคุณภาพชีวติ มีคะแนน ตัง้ แต่ 26 - 130 คะแนน พิจารณารายด้าน
ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 7 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน 2) ด้านจิตใจ 6 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 3)ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3 ข้อ คะแนนเต็ม
15 คะแนน และ 4)ด้านสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน และ
ข้อค�ำถามคุณภาพชีวิตโดยรวม การแปลผลภามรวมคะแนน โดยก�ำหนด
คะแนน 26 - 60 คือการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี, 61 - 95 คะแนน คือการมี
คุณภาพชีวิตกลางๆ และคะแนน 96 - 130 คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามนี้ในผู้ที่มีอายุ 15 - 60 ปี
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.84
ท�ำการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้
โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ Mean ± standard deviation (SD), Median (min - max)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
Chi-square test ข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม
โดยสถิติ student 's t-test โดยพิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อก�ำหนดค่า P-value น้อยกว่า 0.05

Nordic Questionnaire จ�ำนวน ร้อยละ ของบริเวณที่มีอาการผิดปกติ
ในช่วงระยะเวลา 7 วัน และ 12 เดือน ทีผ่ า่ นมา รวมถึงบริเวณของร่างกาย
ที่ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
พบว่า ในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา ความชุกของอาการผิดปกติของระบบกระดูกและ
กล้ามเนือ้ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ข้อมือหรือมือ ข้อเท้าหรือเท้า และไหล่ ร้อยละ
30.6, 12.1 และ 9.1 ตามล�ำดับ ขณะทีใ่ นช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา ความชุก
ของอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ข้อมือ
หรือมือ ข้อเท้าหรือเท้า และไหล่ ร้อยละ 25.7, 11.7 และ 10.5 ตามล�ำดับ
และสุดท้ายในส่วนบริเวณของร่างกายที่ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้
ตามปกติในช่วงเวลา 12 เดือนทีผ่ า่ นมา พบว่า ความชุกของอาการผิดปกติของ
ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ข้อมือหรือมือ ข้อเท้าหรือเท้า
และหลังส่วนบน ร้อยละ 24.7, 7.2 และ 5.0 ตามล�ำดับ และพบว่าส่วนใหญ่
ไม่มอี าการผิดปกติตา่ งๆ เกิดก่อนมาปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งปัจจุบนั คิดเป็น
ร้อยละ 97.3 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ของบริเวณที่มีอาการผิดปกติในช่วงระยะเวลา 7 วัน และ12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงบริเวณของร่างกายที่ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ตาม
ปกติในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

ต�ำแหน่งของร่างกาย
คอ
ไหล่

มีปัญหาไหล่ขวา
มีปัญหาไหล่ซ้าย
มีปัญหาไหล่ทั้งสองข้าง
ข้อศอก
มีปัญหาศอกข้างขวา
มีปัญหาศอกข้างซ้าย
มีปัญหาศอกทั้งสองข้าง
ข้อมือ/มือ
มีปัญหาข้อมือ/มือขวา
มีปัญหาข้อมือ/มือซ้าย
มีปัญหาข้อมือ/มือทั้งสองข้าง
หลังส่วนบน
หลังส่วนล่าง
สะโพก/ต้นขา
เข่า
ข้อเท้า/เท้า

อาการผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา
7 วัน
12 เดือน
19 (7.2)
27 (10.1)
24 (9.1)
28 (10.5)
6 (25.0)
4 (14.3)
5 (20.8)
4 (14.3)
13 (54.2)
20 (71.4)
9 (3.4)
7 (2.6)
1 (11.1)
0 (0.0)
2 (22.2)
1 (14.3)
6 (66.7)
6 (85.7)
81 (30.6)
69 (25.7)
21 (25.9)
17 (24.6)
15 (18.5)
10 (14.5)
45 (55.6)
42 (60.9)
20 (7.6)
21 (7.9)
20 (7.6)
25 (9.4)
12 (4.6)
17 (6.4)
17 (6.4)
22 (8.2)
32 (12.1)
31 (11.7)

ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ
ในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
10 (3.8)
11 (4.2)
1 (9.1)
2 (18.2)
8 (72.7)
6 (2.3)
0 (0.0)
1 (16.7)
5 (83.3)
65 (24.7)
14 (21.5)
10 (15.4)
41 (63.1)
13 (5.0)
9 (3.4)
7 (2.7)
11 (4.2)
19 (7.2)

เมือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาการผิดปกติกลุม่ อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา
และการดื่มชา/กาแฟโดยมีค่า p = 0.035 และ p = 0.029 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ลักษณะ
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (Mean ± SD)
BMI (kg/m2) (Mean ± SD)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ
ระยะเวลาที่ท่านท�ำงานในต่างประเทศ
(เดือน) (Median) (IQR)
ระยะเวลาท�ำงาน (ชั่วโมงต่อวัน)
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มี
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Musculoskeletal disorders (MSD)
No (n = 144)
Yes (n = 118)

Total
(n = 262)

29 (20.1)
115 (79.9)
41.19 ± 11.93
24.12 ± 3.52

16 (13.6)
102 (86.4)
40.40 ± 11.20
24.54 ± 4.46

45 (17.2)
217 (82.8)
40.79 ± 11.55
24.38 ± 3.95

41 (29.5)
61 (43.9)
26 (18.7)
11 (7.9)
72.00
(36 - 126)
10.18 ± 1.29

42 (36.2)
32 (27.6)
34 (29.3)
8 (6.9)
60.00
(36 - 96)
10.10 ± 1.90

83 (32.5)
93 (36.5)
60 (23.5)
19 (7.5)
60.00
(36 - 120)
10.16 ± 1.67

113 (79.0)
30 (21.0)

89 (74.8)
30 (25.2)

202 (77.1)
60 (22.9)

p-value
0.160A
0.586B
0.401B
0.035*A

0.063B
0.744B
0.417A

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (ต่อ)

ลักษณะ
มีการดื่มชา/กาแฟ
ไม่ดื่ม
ดื่มชา/กาแฟ
การสูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
สูบบุหรี่

Musculoskeletal disorders (MSD)
No (n = 144)
Yes (n = 118)
41 (28.9)
101 (71.1)

20 (17.2)
96 (82.8)

124 (87.9)
17 (12.1)

105 (89.7)
12 (10.3)

Total
(n = 262)

p-value
0.029*A

61 (23.6)
197 (76.4)

0.649A*A

229 (88.8)
29 (11.2)

A = p-value จาก Chi-square test ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีอาการ MSD
B = p-value จาก Student’s t-test ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีอาการ MSD

ในการศึกษานีป้ ระเมินคุณภาพชีวติ ของแรงงานไทยในมาเลเซีย (ตารางที่ 3) เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จ�ำนวน ร้อยละการประเมิน
คุณภาพชีวติ แยกตามองค์ประกอบ 4 ด้าน พบว่าคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.3 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวติ
ด้านสุขภาพกาย, ด้านจิตใจ และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.9, 54.4 และ 57.5 ตามล�ำดับ
แต่ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ส่วนใหญ่คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 48.2 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของการประเมินคุณภาพชีวิตแยกตามรายข้อ

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้
		 เพียงใด
2. การเจ็บปวดตามร่างกายเช่นปวดหัว
		 ปวดท้ อ งปวดตามตั ว ท� ำ ให้ ท ่ า น
		 ไม่สามารถท�ำในสิง่ ทีต่ อ้ งการมากน้อย
		 เพียงใด
3. ท่านมีก�ำลังเพียงพอที่จะท�ำสิ่งต่างๆ
		 ในแต่ละวันไหม (ทัง้ เรือ่ งงานหรือการ
		 ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน)
4. ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่าน
		 มากน้อยเพียงใด
5. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ (เช่น มีความสุข
		 ความสงบมีความหวัง) มากน้อยเพียงใด
6. ท่านมีสมาธิในการท�ำงานต่างๆ ดีเพียงใด
7. ท่านรูส้ กึ พอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน
8. ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง
		 ได้ไหม
9. ท่านมีความรูส้ กึ ไม่ดเี ช่นรูส้ กึ เหงาเศร้า
		 หดหูส่ นิ้ หวังวิตกกังวลบ่อยแค่ไหน
10. ท่านรูส้ กึ พอใจมากน้อยแค่ไหนทีส่ ามารถ
		 ท�ำอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน
11. ท่านจ�ำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล
		 มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะท�ำงานหรือ
		 มีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน
12. ท่ า นพอใจกั บ ความสามารถในการ
		 ท�ำงานได้อย่างที่เคยท�ำมามากน้อย
		 เพียงใด

ไม่เลย
n (%)

เล็กน้อย
n (%)

ปานกลาง
n (%)

มาก
n (%)

มากที่สุด
n (%)

Mean ± SD

13 (5.3)

80 (32.5)

113 (45.9)

32 (13.0)

8 (3.3)

2.76 ± 0.86

45 (16.9)

141 (53.0)

71 (26.7)

7 (2.6)

2 (0.8)

3.83 ± 0.76

31 (11.7)

82 (30.8)

96 (36.1)

42 (15.8)

15 (5.6)

2.73 ± 1.04

35 (13.2)

75 (28.2)

112 (42.0)

38 (14.3)

6 (2.3)

2.64 ± 0.96

23 (8.6)

84 (31.6)

95 (35.7)

56 (21.1)

8 (3.0)

2.78 ± 0.97

21 (7.9)
18 (6.8)
23 (8.7)

81 (30.5)
87 (32.8)
94 (35.6)

115 (43.1)
106 (40.0)
97 (36.7)

43 (16.2)
41 (15.5)
34 (12.9)

6 (2.3)
13 (4.9)
16 (6.1)

2.74±0.90
2.79 ± 0.95
2.72 ± 1.00

22 (8.3)

133 (50.0)

54 (20.3)

4 (1.5)

0 (0.0)

4.05 ± 0.74

40 (15.2)

93 (35.1)

106 (39.9)

37 (14.0)

10 (3.8)

2.72 ± 0.92

19 (7.2)

128 (48.4)

88 (33.3)

7 (2.7)

1 (0.4)

3.75 ± 0.75

75 (28.2)

89 (33.6)

107 (40.4)

40 (15.1)

7 (2.6)

2.70 ± 0.92

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของการประเมินคุณภาพชีวิตแยกตามรายข้อ (ต่อ)

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอืน่
		 อย่างที่ผ่านมาแค่ไหน
14. ท่านพอใจการช่วยเหลือทีเ่ คยได้รบั จาก
		 เพื่อนๆ แค่ไหน
15. ท่านรูส้ กึ ว่าชีวติ มีความมัน่ คงปลอดภัย
		 ดีไหมในแต่ละวัน
16. ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนทีอ่ ยูต่ อนนี้
		 มากน้อยเพียงใด
17. ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจ�ำเป็น
		 มากน้อยเพียงใด
18. ท่านพอใจที่จะสามารถไปใช้บริการ
		 สาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็นเพียงใด
19. ท่านได้รเู้ รือ่ งราวข่าวสารทีจ่ ำ� เป็นในชีวติ
		 แต่ละวันมากน้อยเพียงใด
20. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด
		 มากน้อยเพียงใด
21. สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่าน
		 มากน้อยเพียงใด
22. ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน
		 ของท่าน (หมายถึงการคมนาคม)
		 มากน้อยเพียงใด
23. ท่านรูส้ กึ ว่าชีวติ ท่านมีความหมาย
		 มากน้อยแค่ไหน
24. ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิต
		 ความเป็นอยู)่ อยูใ่ นระดับใด
25. ท่ า นพอใจในชี วิ ต ทางเพศของท่ า น
		 แค่ไหน? (ชีวติ ทางเพศหมายถึงเมือ่ เกิด
		 ความรู ้ สึ ก ทางเพศขึ้ น แล้ ว ท่ า นมี วิ ธี
		 จัดการท�ำให้ผอ่ นคลายลงได้รวมถึงการ
		 ช่วยตัวเองหรือการมีเพศสัมพันธ์)
26. ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิต
		 ความเป็นอยู)่ อยูใ่ นระดับใด

ไม่เลย
n (%)
20 (7.5)

เล็กน้อย
n (%)
86 (32.5)

ปานกลาง
n (%)
109 (41.1)

มาก
n (%)
37 (14.0)

มากที่สุด
n (%)
13 (4.9)

6 (2.3)

80 (30.2)

139 (52.4)

28 (10.6)

12 (4.5)

2.85 ± 0.81

20 (7.5)

67 (25.3)

137 (51.7)

35 (13.2)

6 (2.3)

2.77 ± 0.85

23 (8.7)

69 (26.0)

129 (48.7)

34 (12.8)

10 (3.8)

2.77 ± 0.92

27 (10.2)

90 (34.0)

117 (44.1)

25 (9.4)

6 (2.3)

2.60 ± 0.88

24 (9.1)

88 (33.2)

122 (46.0)

26 (9.8)

5 (1.9)

2.62 ± 0.85

21 (7.9)

101 (38.1)

114 (43.0)

23 (8.7)

6 (2.3)

2.59 ± 0.84

12 (4.5)

113 (42.6)

113 (42.7)

23 (8.7)

4 (1.5)

2.60 ± 0.77

22 (8.3)

76 (28.7)

132 (49.8)

26 (9.8)

9 (3.4)

2.71 ± 0.88

20 (7.6)

79 (29.9)

132 (50.0)

25 (9.5)

8 (3.0)

2.70 ± 0.86

21 (8.0)

74 (28.0)

109 (41.3)

29 (11.0)

31 (11.7)

2.91 ± 1.08

31 (11.8)

68 (25.9)

110 (41.8)

36 (13.7)

18 (6.8)

2.78 ± 1.05

72 (27.2)

90 (33.9)

77 (29.1)

21 (7.9)

5 (1.9)

2.23 ± 1.00

46 (17.4)

69 (26.0)

95 (35.8)

44 (16.6)

11 (4.2)

2.64 ± 1.08

Mean ± SD
2.76 ± 0.95

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�ำนวน ร้อยละการประเมินคุณภาพชีวิตแยกตามองค์ประกอบ 4 ด้าน

องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
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ด้านสุขภาพกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวติ โดยรวม

ไม่เลย
n (%)

เล็กน้อย
n (%)

ปานกลาง
n (%)

มาก
n (%)

33 (12.7)
72 (27.8)
121 (48.2)
84 (31.9)
60 (25.6)

199 (76.9)
141 (54.4)
113 (45.0)
151 (57.5)
141 (60.3)

27 (10.4)
46 (17.8)
17 (6.8)
28 (10.6)
33 (14.1)

21.02 ± 4.12
17.96 ± 4.49
7.83 ± 2.38
21.36 ± 6.02
74.21 ± 17.36

วิจารณ์

จากการศึกษาภาวะสุขภาพในด้านการประเมินกลุม่ อาการผิดปกติ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยจ�ำนวน
275 คนในประเทศแถบอาเซียนคือมาเลเซีย พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุอยู่ในช่วงวัยท�ำงาน ร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 30 - 49 ปี
ไม่มโี รคประจ�ำตัวด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ดืม่ ชา/กาแฟ แต่สว่ นใหญ่ไม่สบู บุหรี่
และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ�ำตัว แต่ปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญและพบมากที่สุดในช่วง 12 เดือน
ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาการปวดข้อมือ ข้อเท้า
และไหล่ ในการศึกษานี้ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และการท�ำงาน
มีลักษณะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออาการปวดข้อมือ ข้อเท้าและไหล่ การอยู่ใน
ท่าการท�ำงานบ้าน งานนวดและแม่ครัวทีต่ อ้ งใช้มอื และส่วนบนของร่างกาย
เป็นระยะเวลานาน กด นวด คลึงอาศัยแรงต้าน ก้มๆ เงยๆ มีแนวโน้มจะมี
อาการปวดข้อมือและไหล่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ ในการสัมผัสสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์
จากการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ต้องใช้แรงงานหรือใช้ท่าทาง
เดิมๆ ซ�ำ้ ๆ ความผิดปกติของระบบกล้ามเนือ้ และกระดูกโครงร่างเนือ่ งจาก
การท�ำงาน เป็นปัญหาที่ส�ำคัญมากปัญหาหนึ่งในการท�ำงาน ทั้งในประเทศ
ทีก่ ำ� ลังพัฒนาและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เนือ่ งจากเป็นปัญหาทีม่ สี ถิตเิ กิดขึน้
มากทัว่ โลก และก่อให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมหาศาลในแต่ละปี
จากสถิติข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พศ. 2546 - 25529 พบว่า ประชากรไทยได้รับผลกระทบจากโรคที่เกิดจาก
การท�ำงานในกลุม่ โรคกระดูกและกล้ามเนือ้ (Musculoskeletal disorder)
เฉลี่ยร้อยละ 45 (เฉลี่ย 1,898 ราย/ปี) และข้อมูลปี 255010 และปี 255210
พบว่า สถิตกิ ารเจ็บป่วยจากกลุม่ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ มีอบุ ตั กิ ารณ์
ที่สูงกว่าโรคอื่นๆ นอกจากอาการปวดหลังและกล้ามเนื้อแล้ว การปวดไหล่
อาการปวดอุโมงค์ขอ้ มือ (Carpal Tunnel syndrome)11-12 ก็จดั อยูใ่ นกลุม่
อาการกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหญิงและชาย
โดยเฉพาะกลุ่มอายุในช่วงวัยท�ำงานตั้งแต่ 20 - 54 ปีด้วย11 การท�ำงาน
ในอิริยาบถแบบซ�้ำๆ ยืนหรือนั่งนานๆ การเอี้ยวตัวบ่อยๆ เป็นกลุ่มอาชีพ
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง ปวดคอและไหล่ เนื่องจากมีการ
ท�ำงานในอิริยาบทแบบเดิมๆ และอาจมีอิริยาบทที่เคลื่อนไหวด้านท่าทาง
ที่ไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน อันเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดอาการ
ปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้13-20
เมื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติกลุ่มอาการ
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา และการดื่มชา/กาแฟ ในด้านระดับการศึกษาอาจเป็นไปได้ว่า
เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ 2 ใน 3 มีการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
จึงอาจมีลักษณะการท�ำงานที่ต้องใช้แรงงานมากกว่า โอกาสในการเลือก
งานค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ต้องท�ำงานที่ต้องใช้งานระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อเป็นเวลานานๆ เช่น แม่บ้าน หมอนวดคลายเส้น คนงานก่อสร้าง
และงานรับจ้างได้ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติ ระบบ

กระดู ก และกล้ า มเนื้ อ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Ekpenyong 21
ที่ พ บว่ า ระดั บ การศึ ก ษาที่ ค ่ อ นข้ า งต�่ ำ ในคนงานอุ ต สาหกรรมไนจี เ รี ย
มีผลต่ออาการผิดปกติระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ขณะที่การดื่มชาหรือ
กาแฟ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ อาการผิ ด ปกติ ก ระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ทั้ ง นี้
อาจเนือ่ งมาจากตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 70 ดืม่ ชาหรือกาแฟทุกวัน จึงอาจมี
ผลต่อการพบความชุกของอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ได้
นอกจากนี้การดื่มชาหรือกาแฟสม�่ำเสมอและปริมาณมากอาจมีผลสะสม
ต่อสุขภาพในระยะยาว แม้ว่าจะมีข้อมูลว่าการดื่มกาแฟหรือดื่มคาเฟอีน
ท�ำให้มีการสูญเสียแคลเซียม กระดูกเปราะบาง กระดูกหักง่ายนั้นก็ต่อเมื่อ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ไม่รัดกุมเพียงพอ เช่นการได้รับแคลเซียมน้อย
หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดูแลรักษากระดูก และยังไม่มีการศึกษาในวงกว้าง
ที่ยืนยันเรื่องนี้
ในการศึกษานีไ้ ด้มกี ารประเมินคุณภาพชีวติ แยกตามองค์ประกอบ
4 ด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานไทยในมาเลเซียอยู่ในระดับ
ปานกลาง และรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ
และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ส่วนใหญ่คณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับไม่ดี ผลการศึกษานีส้ อดคล้อง
กับการศึกษาของเกษมณี22 ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ตามการรับรู้ของแรงงานอพยพลาว 117 คน ในสถานประกอบการพืน้ ที่
เทศบาลต�ำบลบ้านทุ่ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลจากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวม
ของแรงงานอพยพลาว อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากคือ ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม รองลงมาคือ
ด้านจังหวะชีวิต และด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
และผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ สุเทพ23 เพื่อประเมินระดับ
คุณภาพชีวิตโดยจัดท�ำดัชนี คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในมาเลเซีย
ในแต่ละด้าน ได้แก่ การมีสขุ ภาพดีสภาพ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเหมาะสมสะดวกสบาย
ความพอเพียงของรายได้และสิง่ แวดล้อม การท�ำงานมีความมัน่ คงปลอดภัย
กลุม่ เป้าหมาย คือ กลุม่ อาชีพ แม่บา้ น ก่อสร้าง เกษตรเพาะปลูก อุตสาหกรรม
การผลิต พบว่า คุณภาพชีวติ โดยรวมแรงงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ระดับปานกลาง โดยที่
แรงงานที่เข้าไปท�ำงานโดยถูกต้องมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้ลักลอบเข้าไป
ท�ำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่การพัฒนาด้านความรู้ ขั้นพื้นฐาน
ควรสนับสนุนและให้โอกาสแรงงานได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
ทัง้ ในระบบและนอกระบบ ในประเด็นของสัมพันธภาพทางสังคมทีส่ ง่ ผลให้
คะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับไม่ดีนั้น อาจเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านศาสนา วัฒนธรรมที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องก็เป็นได้
ข้อจ�ำกัดในการศึกษานี้คือ การประเมินสภาวะสุขภาพเป็นการ
ประเมินในเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์การศึกษา แต่ไม่ได้มีการประเมินโรค
ที่รุนแรงซึ่งอาจจะมีผลต่อการส่งตัวกลับประเทศ เช่น โรคปอด วัณโรค
ดังนั้นในการศึกษาต่อไปในอนาคตควรเก็บข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติม

สรุป

ภาวะสุขภาพโดยรวมของแรงงานไทยทีป่ ฏิบตั งิ านในมาเลเซียไม่มโี รคประจ�ำตัวด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง แต่ในช่วง 1 ปี พบความชุกของอาการผิดปกติ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะส่วนของ ข้อมือ ข้อเท้า ไหล่ และ หลังส่วนบนมากทีส่ ดุ ส่วนปัจจัยทีส่ มั พันธ์ตอ่ ความผิดปกติของระบบกระดูก
และกล้ามเนือ้ คือระดับการศึกษา และการดืม่ ชาหรือกาแฟ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมของแรงงานไทยทีป่ ฏิบตั งิ านในมาเลเซียอยูใ่ นระดับปานกลาง
และรายด้านพบว่าคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ และด้านสิง่ แวดล้อม ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ดา้ นสัมพันธภาพทางสังคม คุณภาพชีวติ
อยู่ในระดับไม่ดี
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โดยเมื่อมีการออกตรวจสุขภาพแรงงานไทยในต่างแดน ควรจัด
โปรแกรมการดูแลสุขภาพ เน้นการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ การดูแล
ป้องกันพื้นฐาน ท่าทางการท�ำงานที่ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติ แจกคู่มือ
หรื อ แผ่ น พั บ ความรู ้ เพื่อ ให้ แ รงงานมี ค วามรู ้ แ ละสามารถดู แ ลตนเอง
ในเบื้องต้นก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ออกเดินทางไปร่วม
ในโปรแกรมตรวจสุขภาพแรงงานไทยในต่างแดน ควรเพิ่มสมาชิกทีม
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การยศาสตร์ แ ละการท� ำ งาน
เพือ่ สามารถให้คำ� แนะน�ำเฉพาะด้านได้อย่างเหมาะสมเช่น แพทย์เวชศาสตร์
ฟืน้ ฟู แพทย์อาชีวอนามัย นักกายภาพบ�ำบัด และนักกิจกรรมบ�ำบัด เป็นต้น
ในด้านการศึกษาต่อเนือ่ ง ควรมีการศึกษาต่อเนือ่ งในเชิงลึกในกลุม่
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและมีจำ� นวนมาก เพือ่ สามารถให้คำ� แนะน�ำในการปรับปรุง
สภาพการท� ำ งานหรื อ ปรั บ อุ ป กรณ์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การท� ำ งาน
โดยอาจมี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล และท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
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