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บทคัดย่อ
ความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนอื้ จากการท�ำงานเป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการผลิต สุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ประยุกต์จาก Standardized Nordic Questionnaire และประยุกต์ใช้แบบ
ประเมินความเสีย่ งอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนอื้ ของกรมควบคุมโรค วิเคราะห์ขอ้ มลู โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
และการถดถอยพหุคูณ (Binary Logistic Regression) ผลการศึกษาพบว่า ต�ำแหน่งที่มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของสมาชิก
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมากที่สุด คือ ไหล่ขวาและไหล่ซ้าย หลังส่วนล่าง ข้อศอกขวา คอ และข้อศอกซ้าย ตามล�ำดับ ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ของสมาชิกกลุม่ อาชีพทอผ้าไหม ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การลงน�ำ้ หนัก
ตัวข้างใดข้างหนึ่ง การเอื้อมมือเหนือไหล่เพื่อหยิบจับสิ่งของ การก้มอย่างต่อเนื่อง และการเงยคอหรือแอ่นหลัง
ค�ำส�ำคัญ: ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การฟอกและย้อมสีเส้นไหม ความปลอดภัยของการท�ำงาน
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Abstract
Musculoskeletal disorders in workers of the silk weaving profession has become a significant problem
affecting the production effectiveness, health and safety of workers. This study aims at exploring the factors
affecting the musculoskeletal disorders of 400 members of the degumming and dyeing process of silk
weaving profession in Nakhon Ratchasima province. The data was collected by using questionnaires applied
from the Standardized Nordic questionnaire and the musculoskeletal disorders evaluation form developed
by the Department of Disease Control. The data was analyzed in statistic descriptive and binary logistic
regression. The results revealed that the silk weaving professionals had problems of muscle aches with
the most affected areas being: right shoulder, left shoulder, lower back, right elbow, neck and left elbow.
Factors affecting the musculoskeletal disorders found were: 1) the body mass index, 2) weighing down
on one side of the body, 3) reaching above the shoulder to pick up or hold the material, 4) continuous
bending down of their heads to work, and 5) repetitive raised neck or back during work.
Keywords: Musculoskeletal Disorders, Bleaching and Dyeing, Safety at Work
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1. บทน�ำ
อาการความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
(Musculoskeletal Disorders; MSDs) เป็นกลุ่มอาการที่
ท�ำให้เกิดโรคเกี่ยวข้องกับข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ
เอ็นข้อต่อ เส้นประสาท และเนอื้ เยอื่ อ่อน ซึง่ ท�ำให้เกิดอาการ
เจ็บปวดและไม่สุขสบาย [1] อาการความผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนอื้ จากการท�ำงานพบในอาชีพทีห่ ลากหลาย
ทั้งในลักษณะงานที่ใช้แรงท�ำงานค่อนข้างมาก เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม แรงงานก่อสร้าง และยังพบว่า
มีความชุกของผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อกับ
งานทีใ่ ช้แรงไม่มาก เช่น พยาบาล ทันตบุคลากร ครู พนักงาน
ส�ำนักงาน พนักงานขับรถ เป็นต้น [2] ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญ
ในงานอาชีวอนามัยของประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศที่
พัฒนาแล้ว [3]
การปฏิบตั งิ านด้วยท่าทางไม่เหมาะสมและมีความเสีย่ ง
ต่อการบาดเจ็บเป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดการเจ็บปวดเรือ้ รัง รวมทัง้
ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง เมื่อลักษณะการท�ำงาน
ที่มีการเคลื่อนไหวซ�้ำๆ การนั่งท�ำงานที่ต้องก้มและเงย การ
บิดหมุนล�ำตัวหรือต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือน [4]
รวมทั้งการออกแรงบีบจับเครื่องมือ/อุปกรณ์ ข้อมือมีการ
กระดกขึน้ -ลงและงอข้อมือซ�ำ้ ๆ เป็นเวลานาน เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ท�ำให้เกิดอาการความผิดปกติทางระบบโครงร่าง และกล้ามเนอื้
ของผู้ปฏิบัติงานได้ [5]
จากการส�ำรวจในรอบ 12 เดือน ในประเทศอังกฤษพบว่า
คนงานมีการสญ
ู เสียวันท�ำงานมากกว่า 28.4 ล้านวัน จากการ
เกิดอาการผิดปกติบริเวณ คอ ไหล่ และหลัง [3] และจาก
การส�ำรวจจ�ำนวนผู้ปฏิบตั งิ านซึง่ เป็นแรงงานนอกระบบของ
ประเทศไทยพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 20.80 ล้านคน
ในปี 2560 เป็น 21.20 ล้านคน ในปี 2561 ส่วนใหญ่ท�ำงาน
อยู่ในภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.40 ผลการส�ำรวจ
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานจ�ำนวน 6.20 ล้านคน หรือร้อยละ 30.40
มีปัญหาด้านสุขภาพจากการท�ำงานที่มีสาเหตุจากสภาพ
แวดล้อมการท�ำงาน ซึ่งเกิดจากการท�ำงานด้วยลักษณะ
ท่าอิริยาบถแบบเดิมเป็นเวลานาน และการท�ำงานด้วยการ
เคลื่อนไหวซ�้ำๆ [6] ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอาการความผิดปกติ
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ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
การทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญในครัวเรือนของ
ประเทศก�ำลังพัฒนา เช่น อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ
อิหร่าน ตุรกี และจีน ซึ่งยังคงมีวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม การ
ทอผ้าจึงเป็นงานฝีมอื ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก [7] อาชีพทอผ้าไหม
กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของประเทศไทย แต่ผา้ ไหมทีม่ ชี อื่ เสียง
ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [8] เนื่องจากชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์
การทอผ้าไหม ท�ำให้ชมุ ชนในพนื้ ทีช่ นบทของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือหลายแห่งยังคงมีการทอผ้าไหมเป็นวิถีชีวิต และ
วิถวี ฒ
ั นธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกร
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ผลิตผ้าไหม จ�ำนวน 15,230 คน
มีมูลค่าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในปี 2561 เท่ากับ 4,563
ล้านบาท [9]
อันตรายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอคือ อันตราย
ทางกล ทางกายภาพ สารเคมี อันตรายตามหลักสรีรศาสตร์
และสรีรวิทยา [10] ผลการศึกษากลุม่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอของ
ไทยรอบ 1 ปี พบว่า มีความชุกของอาการความผิดปกติทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ มากถึงร้อยละ 30-80 แสดงให้
เห็นว่าอาการความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้
เป็นปัญหาส�ำคัญของกลุ่มแรงงานสิ่งทอ [11] จากข้อมูล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
กระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุม่ อาชีพทอผ้าไหม
จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ น�ำผลการศึกษาส�ำหรับการวางแผน
ส่งเสริมเฝ้าระวังทางสุขภาพ และลดอัตราการเกิดอาการ
ผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงาน
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Crosssection Analytic Study) ประชากรส�ำหรับการศึกษา ได้แก่
ผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม ดังรปู ที่ 1
จ�ำนวน 4,180 คน ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างจากตารางส�ำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน [12] จ�ำนวน 400 คน ด�ำเนินการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
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เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งอาการผิ ด ปกติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในกระบวนการฟอกและย้ อ มสี เ ส้ น ไหมของกลุ ่ ม อาชี พ
ทอผ้าไหม

รูปที่ 1 การฟอกและย้อมสีเส้นไหม
วิธีจับสลาก เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้รับการคัดเลือก
อย่างเท่าเทียมกัน ชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา ด�ำเนินการ
ส�ำรวจข้อมูลการท�ำงาน ข้อมูลความชุกของการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อและปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอก
และย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม และวิเคราะห์
ข้อมลู โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและการถดถอยพหุคณ
ู (Binary
Logistic Regression)
การศึกษานีใ้ ช้แบบสอบถามทีป่ ระยุกต์จาก Standardized
Nordic Questionnaire [13] โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูล
ของอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนอื้ ซึง่ ได้รบั
การตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
โดยผู้เชีย่ วชาญ และประยุกต์ใช้แบบประเมินความเสีย่ งอาการ
ผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ของกรมควบคุมโรค
[14] ประกอบด้วย ประวัตสิ ว่ นบุคคล สภาวะสุขภาพทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ประวัตกิ ารท�ำงาน/งานอดิเรก (หลังการ
เลิกงาน) การส�ำรวจอาการความผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ ประเมินสภาพแวดล้อมการท�ำงาน และข้อสรุป
บ่งชีโ้ อกาสเป็นความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการศึกษาข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
การส�ำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและ
ย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.46 ปี
ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุอยูร่ ะหว่าง 50–59 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.50
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย (Body Mass Index; BMI) เฉลี่ย 23.08
กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายถึง น�ำ้ หนักปกติแต่มผูี ป้ ฏิบตั งิ าน
ร้อยละ 39.00% อยูใ่ นสภาวะน�ำ้ หนักเกิน และร้อยละ 3.25%
อยู่ในสภาวะอ้วนมาก ดังตารางที่ 1
3.2 ผลการศึกษาข้อมูลสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่ท�ำงานของ
ผู้ปฏิบตั งิ านซึง่ รวมถึงสภาพต่างๆ ในบริเวณทีท่ ำ� งาน เครอื่ งมอื
เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบายอากาศ ความร้อน
แสงสว่าง เสียง และลักษณะการท�ำงาน [15] จากตารางที่ 2
การส�ำรวจข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า อุณหภูมิขณะ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 33.47 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลีย่ อุณหภูมิ
32 องศาเซลเซียส) [15] แสงสว่างขณะปฏิบัติงานเฉลี่ย
256.37 ลักซ์ (Lux) ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐาน
ความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณทีล่ กู จ้างต้องท�ำงาน โดยใช้
สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยูก่ บั ทีใ่ นการท�ำงาน
งานทีช่ นิ้ งานมีขนาดปานกลาง สามารถมองเห็นได้ และมีความ
แตกต่างของสีชัดเจน 300–400 ลักซ์) [15] เมื่อแสงสว่าง
น้อยเกินไปท�ำให้เกิดผลเสียต่อสายตา ท�ำให้กล้ามเนื้อตา
ท�ำงานมากเกินไป โดยบังคับให้ม่านตาเปิดกว้างเพราะการ
มองเห็นไม่ชัดเจน ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเมื่อยล้าของตา
ที่ต้องเพ่ง ปวดตาและมึนศีรษะ [16]
เสียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานเฉลี่ย 60.25 เดซิเบล
ส่วนใหญ่เป็นเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของเส้นไหม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม (n=400)
รายการ

จ�ำนวน
อายุ (ปี)
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
จ�ำนวน/เปอร์เซ็นต์
3 (0.75%) 20 (5.00%) 103 (25.75%) 178 (44.50%) 96 (24.0%)
ค่าต�่ำสุด = 29, ค่าสูงสุด = 69, ค่าเฉลี่ย = 53.46, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.43
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
< 18.49
18.50–24.99
25.00–29.99
จ�ำนวน/เปอร์เซ็นต์
6 (1.5%)
225 (56.25%)
156 (39%)
ค่าต�่ำสุด = 16.49, ค่าสูงสุด = 35.13, ค่าเฉลี่ย = 23.08, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.52

30.00–39.99
13 (3.25%)

ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี)
1–5
6–10
11–15
จ�ำนวน/เปอร์เซ็นต์
25 (6.25%) 107 (26.75%) 216 (54.0%)
ค่าต�่ำสุด = 3, ค่าสูงสุด = 23, ค่าเฉลี่ย = 11.88, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.35

16–20
18 (4.50%)

21–25
34 (8.50%)

เวลาการท�ำงาน (ชั่วโมงต่อวัน)
3–4
5–6
7–8
จ�ำนวน / เปอร์เซ็นต์
123 (30.75%) 211 (52.75%) 63 (15.75%)
ค่าต�่ำสุด = 3, ค่าสูงสุด = 12, ค่าเฉลี่ย = 5.20, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.28

9–10
2 (0.50%)

11–12
1 (0.25%)

เวลาการหยุดพัก (นาทีต่อวัน)
30–89
90–149
จ�ำนวน / เปอร์เซ็นต์
257 (64.25%)
119 (29.75%)
ค่าต�่ำสุด = 30, ค่าสูงสุด = 180, ค่าเฉลี่ย = 83.26, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 37.88

150–209		
24 (6%)		

จ�ำนวนวันการท�ำงาน (วันต่อสัปดาห์)
3
4
5
6
7
จ�ำนวน / เปอร์เซ็นต์
35 (8.75%) 88 (22%) 119 (29.75%) 95 (23.75%) 63 (15.75%)
ค่าต�่ำสุด = 3, ค่าสูงสุด = 7 , ค่าเฉลี่ย = 5.16, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.19

ตารางที่ 2 ข้อมูลสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
รายการ

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

แสงสว่าง
(ลักซ์)

เสียง
(เดซิเบล)

น�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

อัตราการเต้น
ของหัวใจ (ครั้งต่อนาที)

ค่าเฉลี่ย
(ค่าต�่ำสุด–ค่าสูงสุด)

33.47
(21–39)

256.37
(118–361)

60.25
(40–84)

8.38
(3.4–14.3)

115.35
(90–121)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.96

40.73

8.17

3.06

9.36

ขณะฟอกย้อม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ในกรณีที่สภาวะ
การท�ำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85
เดซิเบล ขึน้ ไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรกั ษ์การได้ยิน

ในสถานประกอบกิจการ [15] และการยกเส้นไหมขึ้น-ลง
มีน�้ำหนักเฉลี่ย 8.38 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(น�ำ้ หนักทีน่ ายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานได้ พ.ศ. 2547 ลกู จ้างหญิง
ไม่เกิน 25 กิโลกรัม) [15]
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ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม (n=400)
รายการ

จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน

เปอร์เซ็นต์

1. เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทุกวัน

284

71.00

2. เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 3–4 ครั้งต่อสัปดาห์

69

17.25

3. เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1–2 สัปดาห์ต่อครั้ง

42

10.50

4. เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1 ครั้งต่อเดือน

5

1.25

5. เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1–5 ครั้งต่อปี

0

0.00

1. อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อยังมีต่อเนื่องจากเมื่อวาน

338

84.50

2. ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

62

15.50

1. หยุดพักเป็นระยะ 5–10 นาที เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

315

78.75

2. หยุดพัก 1 วันเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

77

19.25

3. หยุดพัก 2–3 วันเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

8

2.00

4. หยุดพัก 4–5 วันเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

0

0.00

1. การนวดด้วยยา

359

89.75

2. การไปหาหมอ

41

10.25

ความถี่ของการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ผลของการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

วิธีการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

วิธีการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

3.3 ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
	ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสี
เส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดัง
ตารางที่ 3 พบว่า อาการปวดเมอื่ ยกล้ามเนอื้ จากการปฏิบตั งิ าน
เกิดขึน้ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 71.00 การเกิดอาการปวดเมือ่ ย
กล้ามเนื้อจากการท�ำงานยังมีต่อเนื่องจากเมื่อวาน คิดเป็น
ร้อยละ 84.50 เมอื่ เกิดอาการเมอื่ ยล้าผู้ปฏิบตั งิ านจะใช้วธิ กี าร
หยุดพักประมาณ 5–10 นาที และหากต้องการรักษาอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ใช้วิธีการนวดด้วยยา

3.4 ผลการศึกษาข้อมูลความชุกของความผิดปกติของ
โครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
การฟอกและย้อมสีเส้นไหม ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในท่ายืน
ซึ่งมีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย 1) การเตรียมเส้นไหมใส่ห่วง
ย้อมสี 2) การฟอกและย้อมสีเส้นไหมโดยใช้มือทั้งสองข้าง
ถือห่วงย้อมสีซึ่งต้องยกเส้นไหมน�้ำหนักเฉลี่ย 8.38 กิโลกรัม
ขึ้น-ลงอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
ประมาณ 45 นาทีต่อชุด และ 3) การตากเส้นไหม ดังรูปที่ 2
การประกอบอาชีพที่ต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีปัญหาปวดข้อไหล่จะมีอาการปวดไหล่เรื้อรัง และเกือบ
ครึ่งหนึ่งมีอาการปวดไหล่ทั้ง 2 ข้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
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(ก) การเตรียมเส้นไหมใส่ห่วงย้อมสี

(ข) การฟอกและย้อมสีเส้นไหม

729

(ค) การตากเส้นไหม

รูปที่ 2 ลักษณะการท�ำงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
มีปัญหาด้านการนอนหลับ [17] การยืนปฏิบัติงานลักษณะนี้
ท�ำให้หลังแอ่นมากขึน้ มีผลท�ำให้ปวดเมอื่ ยหลัง ผลของอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานในกระบวนการฟอก
และย้อมสีเส้นไหม จากตารางที่ 4 พบว่า บริเวณปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ไหล่ขวาและไหล่ซา้ ย คิดเป็นร้อยละ
99.25 และ 98.50 หลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 97.25
ข้อศอกขวา คอ และข้อศอกซ้าย คิดเป็นร้อยละ 96.00,
96.00 และ 95.25 การยืนปฏิบตั งิ านท�ำให้เกิดแรงกดทีห่ วั เข่า
เนื่องจากน�้ำหนักตัวและน�้ำหนักสิ่งของที่ยกถูกส่งถ่ายผ่าน
ลงไปที่เข่า กล้ามเนื้อหน้าขาและด้านหลังขาต้องท�ำงาน
ประสานกันเพื่อมิให้เข่าพับลง และไม่ให้ตัวล้มไปข้างหน้า
จึงท�ำให้กล้ามเนื้อทั้ง 2 กลุ่มนี้เกิดอาการเมื่อยล้า [18] ซึ่ง
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบตั งิ านมีอาการปวดเข่า คิดเป็น
ร้อยละ 94.25 ตามล�ำดับ
3.5 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
	ผลการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่ออาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย 1) ดัชนีมวลกาย
2) ผู้ปฏิบัติงานต้องลงน�้ำหนักตัวข้างใดข้างหนึ่งขณะท�ำงาน
3) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเอื้อมมือเหนือไหล่เพื่อหยิบจับ

สิง่ ของขณะท�ำงาน 4) ผู้ปฏิบตั งิ านต้องมีการก้มอย่างต่อเนอื่ ง
และ 5) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเงยคอหรือแอ่นหลังขณะ
ท�ำงาน ดังตารางที่ 5 เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่ออาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการ
ฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจังหวัด
นครราชสีมา
จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ฟอกและย้อมสีเส้นไหมมีดัชนีมวลกายมากขึ้นมีโอกาสเกิด
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เท่ากับ
1.341 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีดัชนีมวลปกติ
ผลการศึกษาการปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสี
เส้นไหมพบว่า ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 97.25 มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านงาน ได้แก่ การท�ำงานด้วย
ท่าทางทีไ่ ม่ถกู ต้องตามหลักการยศาสตร์ การสัน่ สะเทอื น การ
เคลือ่ นไหวซ�ำ้ ๆ และระยะเวลาการท�ำงาน และปัจจัยไม่ใช่งาน
(ปัจจัยส่วนบุคคล) ได้แก่ อายุ การสูบบุหรี่ ความอ้วน และ
ประสบการณ์การท�ำงาน [19]
ขณะท� ำ งานผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งลงน�้ ำ หนั ก ตั ว ข้ า งใด
ข้างหนึ่ง มีโอกาสเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนือ้ เท่ากับ 3.051 เท่า เมือ่ เทียบกับกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่มี
ลักษณะการท�ำงานดังกล่าว เนื่องจากการยืนลงน�้ำหนักขา
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ตารางที่ 4 ความชุกการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (n=400)
บริเวณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
คอ
ไหล่ซ้าย
ไหล่ขวา
หลังส่วนบน
แขนท่อนบนด้านซ้าย
แขนท่อนบนด้านขวา
ข้อศอกซ้าย
ข้อศอกขวา
หลังส่วนล่าง
แขนท่อนล่างด้านซ้าย
แขนท่อนล่างด้านขวา
ก้นและสะโพก
มือและข้อมือซ้าย
มือและข้อมือขวา
ต้นขา
เข่า
น่อง
เท้าและข้อเท้า

ข้างเดียวท�ำให้น�้ำหนักกดลงบนหลังส่วนล่าง และสะโพก
ข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปเป็นเวลานานจึงท�ำให้กล้ามเนื้อ
รอบๆ สะโพกท�ำงานไม่สมดุล ท�ำให้เกิดอาการปวดหลัง ก้น
และเข่า [20]
ขณะท�ำงานผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเอื้อมมือเหนือไหล่
เพอื่ หยิบจับและยกสิง่ ของขึน้ –ลง มีโอกาสเกิดอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ เท่ากับ 3.532 เท่า เมือ่ เทียบ
กับกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่มลี กั ษณะการท�ำงานดังกล่าว การท�ำงาน
ด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม และการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดแรงกด
สัมผัสบริเวณมือและข้อมือ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการ
เจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทอผ้า [21] การยก

7 วัน
ความถี่
384
394
397
298
301
310
381
384
389
350
367
95
369
366
368
377
307
221

1 ปี
เปอร์เซ็นต์
96.00
98.50
99.25
74.50
75.25
77.50
95.25
96.00
97.25
87.50
91.75
23.75
92.25
91.50
92.00
94.25
76.75
55.25

ความถี่
383
395
395
291
303
308
385
386
390
354
368
97
368
364
371
379
301
235

เปอร์เซ็นต์
95.75
98.75
98.75
72.75
75.75
77.00
96.25
96.50
97.50
88.50
92.00
24.25
92.00
91.00
92.75
94.75
75.25
58.75

และถือสิ่งของมีความสัมพันธ์กับลักษณะท่าทางการท�ำงาน
ที่แสดงถึงความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อในระดับสูง เนื่องจากจะเกิดการสะสมของ
ความเหนอื่ ยล้าทีค่ อ ไหล่ หลัง แขน มอื และขาสงู มาก ดังนัน้
จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นท่ า ทางการท� ำ งานให้
ถูกต้อง [22]
ขณะท�ำงานผู้ปฏิบัติงานต้องมีการก้มอย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
เท่ากับ 4.339 เท่า และผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเงยคอหรือ
แอ่นหลัง มีโอกาสเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนือ้ เท่ากับ 1.692 เท่า เมือ่ เทียบกับกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่มี

มาโนช ริทนิ โย และคณะ, “ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ของผูป้ ฏิบตั งิ านในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
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ตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (n=400)
ปัจจัย
อายุของผู้ปฏิบัติงาน (ปี)
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
ประสบการณ์ (ปี)
เวลาท�ำงานต่อวัน (ชั่วโมง)
เวลาพักต่อวัน (นาที)
จ�ำนวนวันปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ (วัน)
การปฏิบัติงานต้องเพ่งหรือจดจ่อเป็นอย่างมากเป็นเวลา 3-5 นาที
การยืนปฏิบัติงานเป็นเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาท�ำงานโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ
การปฏิบัติงานต้องลงน�้ำหนักตัวข้างใดข้างหนึ่ง
การปฏิบัติงานต้องเอื้อมมือเหนือไหล่เพื่อหยิบจับสิ่งของเสมอๆ
การปฏิบัติงานต้องบิดหมุนล�ำตัวหรือเอี้ยวตัวเสมอๆ
การปฏิบัติงานต้องก้มตัวอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติงานต้องเงยคอหรือแอ่นหลัง
มือหรือแขนท�ำงานในลักษณะที่เคลื่อนไหวซ�้ำกันตลอดเวลา (อย่างน้อย 30 นาที)
การปฏิบัติงานต้องออกแรงบีบหรือกดเสมอ
โรคประจ�ำตัว
ประวัติการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
การรับประทานยาอย่างสม�่ำเสมอ
การออกก�ำลังกาย
การสูบบุหรี่
การดื่มสุรา
Constant

ลักษณะการท�ำงานดังกล่าว การเคลอื่ นไหวแบบซ�ำ้ ๆ รวมทัง้
การยกสิง่ ของ การบิด การเอนตัวไปข้างหน้า และการก้มอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นท่างานที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับอาการ
ปวดหลังส่วนล่างในคนงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [7]
4. อภิปรายผลและสรุป
เมื่อพิจารณาสภาวะแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่
ท�ำงานพบว่า แสงสว่างขณะปฏิบัติงานมีเฉลี่ยต�่ำกว่าเกณฑ์

Crude OR Adjusted OR p-value
1.036
5.461
0.228
0.872
1.341
0.042*
1.108
1.472
0.541
1.879
3.577
0.212
1.841
2.861
0.236
1.673
2.025
0.439
1.438
2.325
0.496
0.983
3.652
0.326
1.549
3.051
0.041*
1.773
3.532
0.043*
1.072
2.431
0.651
1.294
4.339
0.014*
1.235
1.692
0.039*
2.182
3.451
0.637
2.033
2.652
0.762
0.875
0.997
0.545
1.443
1.972
0.640
1.652
2.092
0.249
1.863
4.654
0.874
0.247
0.309
0.963
0.458
1.065
0.352
0.796

มาตรฐาน ท�ำให้กล้ามเนื้อตาท�ำงานมากเกินไปส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเมื่อยล้าของตา ปวดตาและมึนศีรษะได้
ดังนั้นจึงควรเพิ่มแสงสว่างขณะปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 300–
400 ลักซ์
ข้ อ มู ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในกระบวนการฟอกและย้ อ มสี
เส้นไหมพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย
53.46 ปี ส่วนใหญ่มอี ายุอยรู่ ะหว่าง 50–59 ปี คิดเป็นร้อยละ
44.50 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณ
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ไหล่ขวา ไหล่ซ้าย และหลังส่วนล่างมากที่สุด อายุของ
ผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกับความชุกของ
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้จากการมีกระบวนการเสื่อมและการสะสมของ
ความเสียหายของกระดูกสันหลัง [23]
การปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
ผู้ปฏิบตั งิ านต้องอยใู่ นท่ายนื มอื ทัง้ สองข้างถอื ห่วงใส่เส้นไหม
เพือ่ ยกเส้นไหมน�ำ้ หนักเฉลีย่ 8.38 กิโลกรัม ขึน้ -ลง ซึง่ ใช้เวลา
ประมาณ 45 นาทีต่อการฟอกและย้อมสีเส้นไหม 1 ชุด
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง การยกสิ่งของที่มีน�้ำหนักมาก และ
การท� ำ งานที่ มี ขั้ น ตอนไม่ เ หมาะสม จะท� ำให้ เ กิ ด อาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ [24]
เวลาการท�ำงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
เฉลีย่ 5.20 ชัว่ โมงต่อวัน ซึง่ เป็นระยะเวลาท�ำงานทีเ่ หมาะสม
(ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน) แต่การยืนท�ำงานด้วยท่าทางการ
ท�ำงานซ�้ำๆ รวมทั้งการก้มโค้งล�ำตัวขณะท�ำงาน นานเกิน
2 ชัว่ โมง มีความสัมพันธ์กบั อาการปวดเอว และการบิดเอีย้ วตัว
ขณะท�ำงานมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลัง [25] เมื่อ
ท�ำงานต่อเนื่องกันมากกว่า 4 ชั่วโมง อาจส่งผลให้เกิดอาการ
ปวดหลัง [26] และหากผู้ปฏิบัติงานต้องท�ำงานมากกว่า
10 ชั่วโมง จะมีโอกาสปวดหลังส่วนหลังเพิ่มขึ้น 5 เท่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีชั่วโมงต่อวันตามปกติ [27]
และเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30
กิโลกรัมต่อตารางเมตร อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
ปวดเรื้อรังบริเวณหลังส่วนล่าง คอ และไหล่มากขึ้น [28]
	ผลการศึกษาข้อมลู ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม พบว่า
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานเกิดขึ้นทุกวัน
คิดเป็นร้อยละ 71.00 การเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
จากการท�ำงานยังมีตอ่ เนือ่ งจากเมือ่ วาน คิดเป็นร้อยละ 84.50
การปฏิบัติงานด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวแบบซ�้ำๆ มีการ
ยกน�้ำหนัก มีการบิดและการงอล�ำตัว ลักษณะท่าทางการ
ท�ำงานดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง [29] ซึ่งอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทั้งในประเทศก�ำลังพัฒนา เช่น

ประเทศเอธิโอเปีย [27] ประเทศบังคลาเทศ [30] ประเทศ
อิหร่าน [31] และผู้ปฏิบตั งิ านบางอาชีพในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เช่น ประเทศฝรั่งเศส [23]
เมื่อพิจารณาต�ำแหน่งของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของ
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมพบว่า
ไหล่ขวาและไหล่ซ้าย คิดเป็นร้อยละ 99.25 และ 98.50
หลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 97.25 ข้อศอกขวา คอ และ
ข้อศอกซ้าย คิดเป็นร้อยละ 96.00, 96.00 และ 95.25 จาก
การศึกษาความชุกของอาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง และ
กล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทอผ้าในรอบ 1 ปี
ของประเทศสวีเดนพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดบริเวณ
หลังส่วนล่าง หลังส่วนบน และล�ำคอ ส�ำหรับผู้หญิง คิดเป็น
ร้อยละ 69.5 และ 63.2 ส�ำหรับผู้ชาย แต่หากงานที่ต้องใช้
ก�ำลังกายสูงผู้หญิงจะมีความเสี่ยงต่อปัญหานี้สูงกว่าผู้ชาย
[32] เช่นเดียวกับการศึกษาของ Jalil Nazari และคณะ [31]
พบว่า ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง และ
กล้ามเนอื้ ของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการทอผ้าของประเทศ
อิหร่าน มีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ
68.0
เมอื่ สภาพการท�ำงาน และปัญหาเกีย่ วกับอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ า ง และกล้ า มเนื้ อ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
กระบวนการทอผ้าเกิดขึ้นในอัตราสูง ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ การปรับปรุงสภาพการท�ำงานและการควบคุม
ปัจจัยเสีย่ งจึงมีความส�ำคัญ เนอื่ งจากปัจจัยด้านการยศาสตร์
ที่ท�ำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง และกล้ามเนื้อ
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นผลมาจากการทอออกแบบสถานี
การท�ำงานไม่ดี [30] การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบวิธีการท�ำงานตามหลักการยศาสตร์รวมถึง
สภาพแวดล้อมของการท�ำงาน และระบบการจัดการที่ดี
เป็นเหตุผลหลักส�ำหรับออกแบบวิธีการท�ำงานตามหลัก
กายศาสตร์ที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก [22]
โดยสรุปการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการ
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ฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า การเกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อมีความชุกค่อนข้างสูง ซึ่งสมาชิกกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไหมมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทอผ้าไหม
เกิดขึ้นทุกวันและต่อเนื่องจากเมื่อวาน วิธีการลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทอผ้าไหมด้วยการหยุดพักเป็น
ระยะประมาณ 5-10 นาที และส่วนใหญ่รกั ษาอาการปวดเมอื่ ย
กล้ามเนื้อด้วยการนวดด้วยยา ต�ำแหน่งที่มีการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อของสมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมากที่สุด คือ
ไหล่ขวาและไหล่ซ้าย หลังส่วนล่าง ข้อศอกขวา คอ และ
ข้อศอกซ้าย ตามล�ำดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่าง และกล้ามเนือ้ ของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการ
ฟอกและย้อมสีเส้นไหม ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การลงน�ำ้ หนักตัว
ข้างใดข้างหนึ่ง การเอื้อมมือเหนือไหล่เพื่อหยิบจับสิ่งของ
การก้มต่อเนื่อง และการเงยคอหรือแอ่นหลัง
	ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการระบุปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงวิธีการท�ำงาน
ให้ถูกต้องหลักการยศาสตร์ และให้ความสนใจกับปัญหา
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย การศึ ก ษานี้ มุ ่ ง เน้ น ถึ ง
ความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการท�ำงานตามหลักการยศาสตร์
ในสถานีการท�ำงาน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน การรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และความสะดวก
สบายของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหม
ของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส�ำหรับ
การสนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณประธานและสมาชิกกลุ่ม
ทอผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้
งานวิจัยดังกล่าวนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดี
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