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ความชุกของอาการปวดเทาของคนงานโรงพยาบาลศิริราช
กัลยา กาญจนารายน, พ.บ., นวพร ชัชวาลพาณิชย, พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟนฟู, C. Ped.
*ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
worn-out area at lateral side with no detected shoe
modification. Foot pain was significantly associated with
years of working and type of job. The workers who had
worked more than 10 years had a risk of foot pain 2.2
times higher than those who had worked less than 10
years (odds ratio=2.2). In addition, the workers who
had the main job of lifting and transferring patients had
a risk of foot pain 4.2 times higher than those having the
main job of cleaning (odds ratio=4.2).
Conclusion: The prevalence of foot pain in workers at
Siriraj Hospital was 34.1%. Most of them had mild
degree of pain of both feet, disturbing walking duration.
Working more than 10 years and lifting and transferring
patients increased risk of foot pain.
Keywords: prevalence, foot pain, worker

ABSTRACT
The Prevalence of Foot Pain in Workers at Siriraj
Hospital
Kanjanarai K, Chadchavalpanichaya N
*Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Objectives: To study the prevalence and concomitant
factors of foot pain in workers at Siriraj Hospital.
Study Design: Descriptive cross-sectional study
Setting: Siriraj Hospital
Subjects: Workers who have been working at Siriraj
Hospital more than 3 months.
Methods: From February to June 2010, using simple
randomization, the 164 workers were recruited and
interviewed by using questionnaires, which divided into
2 parts: the demographic data, and the foot pain along.
Then a foot-and-shoe examination was conducted by a
doctor.
Results: There were 67 males (40.9%) and 97 females
(59.1%) with an average age of 40.7 years, average BMI
of 24.4 kg/m2, and an average year of service of 11.2
years. Majority (67.1%) had no underlying diseases; and
almost half of them (47%) did the cleaning as their main
job. Most of them (95.7%) were required to stand or walk
for around 8 hours a day. In addition, around one-third
of them used Oxford-type shoes. Fifty-six workers
(34.1%) had foot pain. Among these, the foot pain was
mostly intermittent (98.2%) and bilateral (60.7%) . Twothird of them (66.1%) suffered from pain for over last 3
months with mild severity (55.3%) and mostly used
topical medication to relieve their pain (66.1%) . Nearly
everyone (89.3%) reported the pain affected their
activities, especially with a long period of walking
(85.7%) . The majority (73.2%) had no foot deformity.
According to the shoe examination, 55.4% showed a
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยที่มีผลตอการเกิด
อาการปวดเทาของคนงานโรงพยาบาลศิริราช
รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงพรรณา ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
สถานที่ทำการวิจัย: โรงพยาบาลศิริราช
กลุมประชากร: คนงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชมาก
กวา 3 เดือน
วิธีการศึกษา: ตั้งแต กุมภาพันธ – มิถุนายน พ.ศ. 2553 สุม
ตัวอยางจำนวน 164 คน จากลำดับรายชื่อคนงาน สัมภาษณ
ตามแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลสวนตัวและขอมูลอาการ
ปวดเทา จากนั้นแพทยตรวจภาวะเทาผิดรูปและประเมินสภาพ
รองเทา
ผลการวิจัย: ผูรวมวิจัย เปนชาย 67 คน (รอยละ 40.9) หญิง
97 คน (รอยละ 59.1) อายุเฉลี่ย 40.7 ป ดัชนีมวลกายเฉลี่ย
24.4 กิโลกรัม/เมตร2 อายุงานเฉลี่ย 11.2 ป สวนใหญ (รอยละ
67.1) ไมมีโรคประจำตัว รอยละ 47 มีหนาที่หลักคือทำความ
สะอาด และรอยละ 95.7 มีระยะเวลาที่ตองยืนหรือเดิน 8 ชั่วโมง
ตอวัน รอยละ 31.7 ใสรองเทาหุมสนชายเปนประจำ คนงาน
จำนวน 56 คน (รอยละ 34.1) ปวดเทา รอยละ 98.2 มีอาการ
ปวดเปน ๆ หาย ๆ และรอยละ 60.7 ปวดเทาทั้ง 2 ขาง ประมาณ
2 ใน 3 มีอาการมานานมากกวา 3 เดือน และ รอยละ 55.3 มี
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อเมริกา พบปญหาอาการปวดเทาปานกลางรอยละ 18 และ
อาการปวดเทาเรื้อรังและรุนแรงรอยละ 14 โดยนิยามของอาการ
ปวดเทาปานกลางในการศึกษานี้ คืออาการปวดเทาที่มีระดับ
อาการปวดประเมินดวย visual analog scale (VAS) มีคา 4-6
เปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนในปที่ผานมา หรือระดับอาการ
ปวดเทาที่มี VAS 7-10 เปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน โดยที่
ไมเคยมีอาการปวดเทามากอน อาการปวดเทาเรื้อรังและรุนแรง
คืออาการปวดเทาที่มี VAS 7-10 เปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน
ในป ที่ ผ า นมา หรื อ มี อ าการปวดเท า ในช ว งเดื อ นที่ ผ า นมา (4)
จากรายงานของ Menz และคณะ ในป ค.ศ. 2006 ศึกษาในกลุม
ตัวอยางประชากรอายุระหวาง 70-95 ป จำนวน 301รายใน
ประเทศออสเตรเลีย พบความชุกของอาการปวดเทารอยละ 36
โดยนิยามของอาการปวดเทาในการศึกษานี้คือ อาการปวดเทา
ในปจจุบันหรือมีอาการปวดเทาในเดือนกอนหนา รวมกับมี
อาการใน Manchester Foot Pain and Disability Index อยาง
นอย 1 ขอ(5) จากรายงานของ Badlissi และคณะในป ค.ศ.
2005 ศึกษาในกลุมตัวอยางประชากรอายุระหวาง 65-101 ป
จำนวน 784 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบความชุกของ
อาการปวดเทารอยละ 42 โดยนิยามของอาการปวดเทาในการ
ศึกษานี้คือมีอาการปวดเทาบางครั้งในสัปดาหที่ผานมา หรือมี
อาการปวดเทาหรือรูสึกไมสบายเทาเกือบทุกวันในเดือนกอน
หนา(6) และจากรายงานของ Menz และคณะในป ค.ศ. 2001
ศึกษาในกลุมตัวอยางประชากรอายุระหวาง 75-93 ป จำนวน
135 ราย ในประเทศออสเตรเลีย พบปญหาอาการปวดเทา
ร อ ยละ 21 โดยนิ ย ามของอาการปวดเท า ในการศึ ก ษานี้ คื อ
ยืนยันวาไดรับความทุกขทรมานจากอาการปวดเทา(7)
อาชีพคนงานเปนอาชีพที่ตองเดินหรือยืนตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน จึงเปนอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสเกิดอาการปวดเทาไดมาก
มีการศึกษาเกี่ยวกับความชุกของอาการปวดเทาในพยาบาลที่
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศิริราชในป พ.ศ. 2546 พบความชุก
ของอาการปวดเทามากถึงรอยละ 60.9 โดยตำแหนงพบมากที่
สุดคือสนเทา สวนใหญมีอาการปวดปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอ
อาการปวดเทาไดแก ดัชนีมวลรางกาย และระยะเวลาที่ตองยืน
หรือเดินตอเนื่อง โดยรอยละ 49.1 มีอาการปวดเทาที่มีผลตอ
การประกอบกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติงาน(10) สำหรับ
การศึกษาเกี่ยวกับอาการปวดในคนงานโรงพยาบาลศิริราช มี
เพียงการศึกษาเกี่ยวกับความชุกของอาการปวดหลังในป พ.ศ.
2546 (11) แต ยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความชุ ก ของอาการ
ปวดเทาในคนงานในโรงพยาบาลศิริราชเลย
เนื่องจากอาการปวดเทาเปนอาการที่พบไดบอยในประชากร
วัยผูใหญและสงผลกระทบทำใหเกิดความพิการ มีผลตออารมณ
พฤติกรรม ปจจัยที่สงผลตอการหกลม ความสามารถในการ
ดู แ ลตนเองในกิ จ วั ต รประจำวั น และคุ ณ ภาพชี วิ ต (5,7-9,12,13)

ระดับอาการปวดต่ำ รอยละ 66.1 รักษาเองโดยใชยาทาแกปวด
รอยละ 89.3 มีผลกระทบจากอาการปวดเทาโดยสงผลกระทบ
มากที่สุดทำให รอยละ 85.7 ไมสามารถยืนหรือเดินตอเนื่องเปน
ระยะเวลานาน ๆ ได ในกลุมคนงานที่มีอาการปวดเทาพบวา
รอยละ 73.2 ไมมีภาวะเทาผิดรูป ทั้งในรายที่มีและไมมีภาวะ
เทาผิดรูป สวนใหญ (รอยละ 55.4) มีรองเทาสึกทางดานนอก
ทั้ง 2 ขาง และไมมีคนงานที่ไดรับการปรับรองเทา คนงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 10 ป มีโอกาสเกิดอาการปวดเทา
เปน 2.2 เทาของคนงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวาหรือ
เทากับ 10 ป (odds ratio=2.2) และคนงานที่ทำหนาที่ขนยาย
ผูปวยมีโอกาสเกิดอาการปวดเทาเปน 4.2 เทาของคนงานที่ทำ
หนาที่ทำความสะอาดเปนงานหลัก (odds ratio=4.2)
สรุป: ความชุกอาการปวดเทาในกลุมคนงานโรงพยาบาลศิริราช
เทากับรอยละ 34.1 สวนใหญมีอาการปวดเทาทั้ง 2 ขาง และมี
ระดับความรุนแรงต่ำ ผลกระทบจากอาการปวดเทามากที่สุด
คือทำใหไมสามารถยืนหรือเดินตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ๆ
ได และปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการปวดเทาคือระยะเวลา
ปฏิบัติงานในตำแหนงคนงานและหนาที่ประจำที่ทำบอยที่สุด
คำสำคัญ: ความชุก ปวดเทา คนงาน
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บทนำ
อาการปวดเทาเปนอาการหนึ่งซึ่งพบไดบอยในปญหาอาการ
ปวดตามรางกาย นิยามอาการปวดเทาคือประสบการณความ
ไมสบายทั้งดานความรูสึกและอารมณ ซึ่งเปนผลมาจากการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อที่อยูสวนปลายตอกระดูกปลายขาไดแก
สวนของกระดูก ขอตอ เสนเอ็น กลามเนื้อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เล็บ เสนประสาท และหลอดเลือด(1)
มีการศึกษาในตางประเทศพบวาอาการปวดเทาเปนอาการ
ที่พบไดถึงรอยละ 17-42 ของประชากรวัยผูใหญ(2-7) จากการ
ศึกษาในกลุมตัวอยางประชากรทั่วไป จากรายงานของ Hill และ
คณะ ในป ค.ศ. 2008 ศึกษากลุมตัวอยางประชากรอายุ 20 ป
ขึ้นไป จำนวน 4,060 รายในประเทศออสเตรเลีย พบความชุก
ของอาการปวดเทารอยละ 17 โดยนิยามของอาการปวดเทาใน
การศึกษานี้ คือมีอาการปวดเทาหรืออาการฝดในขอเทา(2) และ
จากรายงานของ Garrow และคณะในป ค.ศ. 2004 ศึกษาใน
กลุมตัวอยางประชากรอายุระหวาง 18-80 ป จำนวน 3,417
รายในประเทศอังกฤษ พบความชุกของอาการปวดเทารอยละ
22 โดยนิยามของอาการปวดเทาในการศึกษานี้คืออาการปวด
เทาที่เกิดขึ้นในเดือนกอน ๆ และเกิดขึ้นนานอยางนอย 1 วัน(3)
ในกลุมตัวอยางประชากรสูงอายุ จากรายงานของ Leveille
และคณะในป ค.ศ. 1998 ศึกษาในกลุมตัวอยางประชากรเพศ
หญิงอายุระหวาง 65-85 ป จำนวน 990 รายในประเทศสหรัฐ
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจทำงานวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
อาการปวดเทาในกลุมคนงานโรงพยาบาลศิริราช ดังนี้ 1) ความ
ชุ ก และระดั บ ความรุ น แรง 2) ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง และ 3) ผล
กระทบตอการประกอบกิจวัตรประจำวันและการทำงานของ
คนงาน เพื่อนำมาเปนแนวทางในการรักษาเชิงรุกรวมถึงปองกัน
อาการปวดเทาของคนงาน เชน แนะนำรองเทาหรือปรับรองเทา
ใหเหมาะสม เปนตน

เดินตอเนื่องตอวัน ชนิดและความสูงของรองเทาที่ใสประจำ
และระยะเวลาเฉลี่ยของการใชรองเทาแตละคู
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดเทา ไดแก ชวงเวลาและ
ระยะเวลาที่มีอาการปวดเทา ตำแหนงและระดับความรุนแรง
ของอาการปวดเทา การรักษาที่เคยไดรับ อาการปวดที่อวัยวะ
ส ว นอื่ น การปรึ ก ษาแพทย เ กี่ ย วกั บ อาการปวดเท า และผล
กระทบเนื่องมาจากอาการปวดเทา โดยสอบถามตำแหนงที่
ปวดโดยใชรูปประกอบ สวนระดับความรุนแรงใช numeric
rating scales (NRS) โดย 0 คือไมมีอาการปวดเลยและ10 คือ
ปวดมากที่สุดจนทนไมได ทั้งนี้ การศึกษานี้ใหนิยามศัพทตาง ๆ
ดังนี้
- อาการปวดเทา หมายถึง ประสบการณความไมสบาย
ที่เทาทั้งดานความรูสึกและอารมณ
- เทาสวนหนา หมายถึง โคนนิ้วและนิ้วเทา ประกอบ
ดวยกระดูกฝาเทา 5 ชิ้น กระดูกนิ้วเทา 14 ชิ้น และ
กระดูก sesamoid 2 ชิ้น
- เทาสวนกลาง หมายถึง อุงเทา ประกอบดวย กระดูก
เทา 5 ชิ้นไดแก navicular, cuboid และ cuneiform
3 ชิ้น
- เทาสวนหลัง หมายถึง สนเทา ประกอบดวย กระดูก
ขอเทา (talus) และกระดูกสนเทา (calcaneus)
หลังจากนั้น ผูวิจัยสัมภาษณวาผูเขารวมการวิจัยมีอาการ
ปวดเท า ในช ว ง 1 เดื อ นที่ ผ า นมาหรื อ ไม ถ า ไม มี จ ะจบการ
สั ม ภาษณ ถ า มี ทำการสั ม ภาษณ ใ นส ว นที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
อาการปวดเท า และตรวจหาภาวะเท า ผิ ด รู ป ได แ ก hallux
valgus, claw/hammer toes และ pes planus และตรวจ
รองเทาดูบริเวณที่รองเทาสึก และการปรับรองเทา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS version
11.5
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเชน อายุ ดัชนีมวลกาย ระยะ
เวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ตองยืนหรือเดินตอเนื่องตอวัน
ระยะเวลาที่ ใ ส ร องเท า ต อ คู เป น ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพเชน เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา หนาที่ประจำที่ทำบอยที่สุด ระยะเวลาที่ยืน
หรือเดินอยางตอเนื่องตอวัน แบบ จำนวนและความสูงของ
รองเทาที่ใสประจำ วิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ
วิเคราะหความแตกตางระหวางอายุ ดัชนีมวลกาย หนาที่
ประจำที่ทำบอยที่สุด รองเทาที่ใสประจำ ความสูงของรองเทาที่
ใส ป ระจำ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน และแบบรองเท า ที่ ใ ส
ประจำ โดยใช Chi-Square Test และระหวางระยะเวลาที่ใส

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
กลุ ม ประชากรคื อ คนงาน ซึ่ ง หมายถึ ง ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ตำแหนง “คนงาน” โรงพยาบาลศิริราช และมีหนาที่ตาง ๆ ตาม
แผนกที่ไดรับมอบหมาย เชน ทำความสะอาด ขนยายผูปวย
สงวัสดุสงตรวจ เบิกพัสดุ เดินเอกสาร ซักรีดเสื้อผา ทำอาหาร
เปนตน ที่ถูกสุมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรลำดับที่ 2, 6, 9,
14, 21, 25, 28, 46, 56, 85,…โดยสุมรวมไวทั้งหมด 185 คน
ดังวิธีสุมดังกลาวขางตน คาดวาอาจมีคนงานบางคนตามลำดับ
รายชื่อที่ไมเขาเกณฑการคัดเลือกประชากรที่ศึกษาซึ่งจะถูกคัด
รายชื่อออก และคัดเลือกประชากรคนตอไปที่เขาเกณฑการคัด
เลือกใหครบ 164 คน เมื่อครบจำนวนประชากรแลวจะหยุดการ
คัดเลือกประชากรทันที
เกณฑคัดเขา คือ 1) อายุมากกวา 18 ป และ 2) กำลังปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลศิริราชและปฏิบัติงานในตำแหนงคนงาน
มากกวาหรือเทากับ 3 เดือน
เกณฑคัดออก คือ มีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง
คำนวณกลุมตัวอยางของประชากรโดยใชโปรแกรม nQuery
adviser ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 164 คน จากจำนวนคนงานที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด 1,709 คน (ขอมูล
จำนวนคนงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2552) โดยคาดวาความ
ชุ ก ของอาการปวดเท า ในคนงานโรงพยาบาลศิ ริ ร าชเท า กั บ
รอยละ 60 มีความผิดพลาดที่ยอมรับไดเทากับรอยละ 5 กำหนด
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และระดับ 95%CI เทากับ 0.95
ขั้นตอนการวิจัย
ตั้งแต กุมภาพันธ-มิถุนายน พ.ศ. 2553 หลังจากไดรายชื่อ
ผูเขารวมการวิจัยโดยการสุม ผูวิจัยแจงรายละเอียดการวิจัยและ
ใหผูเขารวมการวิจัยรับทราบและลงนามในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเขารวมการวิจัย จากนั้นผูวิจัยอานแบบสอบถามใหผูเขา
รวมการวิจัยฟงทีละขอ โดยไมมีการชี้นำคำถาม-คำตอบ ใชเวลา
สัมภาษณตามแบบสอบถามนานประมาณ 15 นาที
ขอมูลที่ทำการสัมภาษณประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวไดแก เพศ อายุ ความสูง น้ำหนัก
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ลักษณะงาน และระยะ
เวลาที่ปฎิบัติงานในตำแหนงคนงาน ระยะเวลาที่ตองยืนหรือ
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รองเทาตอคูและระยะเวลาที่ยืนหรือเดินอยางตอเนื่องตอวัน
โดยใช Mann-Whitney Test โดยมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ
p < 0.05
งานวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และไดรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากโครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ผลการศึกษา
มี ค นงานได รั บ การสั ม ภาษณ ต ามแบบสอบถามทั้ ง หมด
164 คน อายุเฉลี่ย 40.7 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.1 ป)
น้ำหนักเฉลี่ย 62.2 กิโลกรัม สวนสูงเฉลี่ย 159.7 เซ็นติเมตร
ดั ช นี ม วลกายเฉลี่ ย 24.4 กิ โ ลกรั ม /เมตร 2 (ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 3.7 กิโลกรัม/เมตร2) เปนเพศชาย 67 คน (รอยละ
40.9) และเพศหญิง 97 คน (รอยละ 59.1) สวนใหญสมรสแลว
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด/หมาย/หยา
คู
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยม
ปวช, ปวส, อนุปริญญา
หนาที่ประจําทีท่ ําบอยที่สุด
ทําความสะอาด
ขนยายผูปวย
เดินเอกสาร
อื่น ๆ เชน สงวัสดุสงตรวจ เบิกพัสดุ
ระยะเวลาที่ยืนหรือเดินตอเนื่องตอวัน (ชม)
1-3
4-7
มากกวา หรือเทากับ 8
แบบรองเทาที่ใสประจํา
รองเทาหุมสนชาย (Oxford-type)
รองเทาสานรัดสน (Sandal)
รองเทาแตะคีบ (Slippers)
อื่น ๆ
ความสูงรองเทาที่ใสประจํา (นิ้ว)
0
0.5
1.5

และมีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยม (ดังตารางที่ 1)
คนงานสวนใหญมีหนาที่ประจำที่ทำบอยที่สุดคือทำความ
สะอาด สวนใหญมีระยะเวลาที่ตองยืนหรือเดินอยางตอเนื่อง
ขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดเทา
ชวงเวลาที่มีอาการปวดเทา
ปวดเทาตอเนื่อง
ปวดเทาเปน ๆ หาย ๆ
ระยะเวลาที่มีอาการปวดเทา
นอยกวา 3 เดือน
มากกวาหรือเทากับ 3 เดือน
เทาขางที่มีอาการปวด
ซาย
ขวา
ทั้ง 2 ขาง
ตําแหนงเทาที่มีอาการปวดa
เทาสวนหนา
เทาสวนกลาง
เทาสวนหลัง

จํานวน (รอยละ)
67 (40.9)
97 (59.1)

ระดับความรุนแรงของอาการปวดเทา
ต่ํา
(NRS 2-3)
ปานกลาง (NRS 4-6)
มาก
(NRS 7-10)
อาการปวดที่อวัยวะสวนอื่น
ไมมี
มีb
- ปวดเขา
- ปวดขา
- ปวดสะโพก
- ปวดหลัง
- ปวดไหล
- อื่น ๆ
การปรึกษาแพทยเกี่ยวกับการปวดเทา
ไมเคย
เคย
ผลกระทบจากอาการปวดเทา
ไมมี
มี c
- ไมสามารถยืนหรือเดินตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน ๆ ได
- ความเร็วการเดินลดลง
- มีความตองการความชวยเหลือในการทํางาน
- ความมั่นใจในเทาลดลง
- นอนไมหลับ

49 (29.9)
115 (70.1)
49 (29.9)
107 (65.2)
8 (4.8)
77 (47.0)
19 (11.6)
4 (2.4)
64 (39)
6 (3.7)
1 (0.6)
157 (95.7)
52 (31.7)
46 (27.8)
32 (19.5)
34 (20)
135 (82.3)
28 (17.1)
1 (0.6)

1 (1.8)
55 (98.2)
19 (33.9)
37 (66.1)
8 (14.3)
14 (25)
34 (60.7)
16 (28.6)
18 (32.1)
54 (96.4)
31 (55.3)
16 (28.7)
9 (16.0)
18 (32.2)
38 (67.8)
25 (44.6)
22 (39.3)
0 (0)
10 (17.9)
2 (3.6)
1 (1.8)
45 (80)
11 (20)
6 (10.7)
50 (89.3)
48 (85.7)
40 (71.4)
27 (48.2)
25 (44.6)
10 (17.8)

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดเทาของกลุมคนงานที่มีอาการ
ปวดเทา 56 คน
aคนงานบางรายมีอาการปวดเทามากกวา 1 ตำแหนง, bคนงานบาง
รายมีอาการปวดที่อวัยวะสวนอื่นมากกวา 1 ตำแหนง, cคนงานบางรายมี
ผลกระทบจากอาการปวดเทามากกวา 1 อยาง

ตารางที่ 1 ขอมูลของคนงานที่เขารวมงานวิจัย (จำนวน 164 คน)
J Thai Rehabil Med 2011; 21(1)

จํานวน (รอยละ)
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มากกวาหรือเทากับ 8 ชั่วโมง/วัน และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในตำแหนงคนงานเฉลี่ย 134.9 เดือน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
123.4 เดือน) สำหรับชนิดของรองเทาที่คนงานนิยมใส คนงาน
สวนใหญ (รอยละ 31.7) ใสรองเทาหุมสนชาย (Oxford-type
shoes) มากที่สุด รองลงมาคือรองเทาสานรัดสน (sandal)
(รอยละ 27.8) และรองเทาแตะคีบ (slippers) (รอยละ 19.5)
ตามลำดับ สวนใหญนิยมใสรองเทาสนเตี้ย และรองเทามีอายุ
การใชงานเฉลี่ย 6.7 เดือน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2 เดือน)
(ดังตารางที่ 1)
สวนอาการปวดเทา พบวาคนงานจำนวน 56 คน (รอยละ
34.1) มีอาการปวดเทา มีอายุเฉลี่ย 41.1 ป รอยละ 98.2 มี
อาการปวดเทาเปน ๆ หาย ๆ รอยละ 66.1 มีอาการมานานมาก
กวาหรือเทากับ 3 เดือน รอยละ 60.7 มีอาการปวดเทาทั้ง 2 ขาง
สวนใหญมีอาการปวดที่เทาสวนหลัง และมีระดับอาการปวดต่ำ
(NRS 2-3) โดยคนงานจำนวน 25 คน มีอาการปวดเขารวมดวย
สำหรับการรักษาอาการปวดเทา สวนใหญไมเคยปรึกษา
แพทย มักใชยาทาและซื้อยารับประทานแกปวดเอง ซึ่งสวนใหญ
บอกวาผลการรักษาอยูในระดับดี สวนผลกระทบจากอาการ
ปวดเทาที่พบมากที่สุดคือ ไมสามารถยืนหรือเดินตอเนื่องเปน
ระยะเวลานาน ๆ ไดและทำใหเดินชาลง (ดังตารางที่ 2)
จากการตรวจเท า ของคนงานที่ มี อ าการปวดเท า พบว า
รอยละ 26.8 มีภาวะเทาผิดรูป โดยภาวะเทาผิดรูปที่พบมากที่
สุดคือ pes planus และจากการตรวจสภาพรองเทาพบวาสวน
ใหญรองเทาสึกบริเวณสนรองเทาทางดานนอก (lateral side
of heel) และไมมีคนงานที่ไดรับการปรับรองเทา (ดังตารางที่ 3)
ผลการตรวจเทาและรองเทา
ภาวะเทาผิดรูป
ไมมี
มีa
- Hallux valgus
- Claw/hammer toe
- Pes planus
- Other foot deformities
การตรวจรองเทา

จํานวน (รอยละ)

รองเทาไมสึก
รองเทาสึกทั้ง 2 ขาง
- สึกดานใน (medial)
- สึกดานนอก (lateral)
การปรับรองเทา
มี
ไมมี

25 (44.6)
31 (55.4)
1 (1.7)
30 (53.5)

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งกลุ ม ที่ ไ ม มี อ าการและกลุ ม ที่ มี
อาการปวดเทา พบวาระยะเวลาปฏิบัติงานในตำแหนงคนงาน
และหน า ที่ ป ระจำที่ ทำบ อ ยที่ สุ ด มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ โดยคนงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา
10 ป มีโอกาสเกิดอาการปวดเทาเปน 2.2 เทาของคนงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป (odds ratio
=2.2) และคนงานที่ทำหนาที่ขนยายผูปวยมีโอกาสเกิดอาการ
ปวดเทาเปน 4.2 เทาของคนงานที่ทำหนาที่ทำความสะอาด
เปนงานหลัก (odds ratio=4.2) สวนปจจัยอื่น ไดแก อายุ ดัชนี
มวลกาย แบบรองเทา ความสูง และจำนวนของรองเทาที่ใส
ประจำ ระยะเวลาที่ใสรองเทาตอคู ระยะเวลาที่ยืนหรือเดินตอ
เนื่ อ งต อ วั น ไม พ บความแตกต า งอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
ระหว า งกลุ ม ที่ ไ ม มี อ าการและกลุ ม ที่ มี อ าการปวดเท า (ดั ง
ตารางที่ 4)

บทวิจารณ
จากการศึ ก ษาความชุ ก ของอาการปวดเท า ของคนงาน
โรงพยาบาลศิริราช พบวามีความชุกรอยละ 34.1 เมื่อเปรียบ
เทียบกับความชุกของอาการปวดเทาในกลุมพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งพบอาการปวดเทารอยละ 60.9
พบวาการปวดเทาในคนงานมีความชุกที่ต่ำกวา โดยเมื่อเปรียบ
เทียบลักษณะของประชากรทั้ง 2 กลุม พบวาทั้งกลุมพยาบาล
และคนงาน มีอายุและดัชนีมวลรางกายใกลเคียงกัน และนิยม
ใสรองเทาทรงหุมสนชาย (Oxford-type shoes) เหมือนกัน ที่
ตางกันคือกลุมพยาบาลเกือบทั้งหมด (รอยละ 97.7) เปนเพศ
หญิง, รอยละ 82.3 สวมรองเทามีสน (1.0-1.5 นิ้ว) และมีระยะ
เวลาที่ยืนหรือเดินตอเนื่องตอวันที่ต่ำกวาในกลุมคนงานคือ 6
ชั่วโมง/วัน(10) หากเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Hill และคณะ(2)
และงานวิจัยของ Garrow และคณะ(3) ซึ่งศึกษาในกลุมตัวอยาง
ประชากรวัยใกลเคียงกัน ซึ่งพบความชุกของอาการปวดเทา
รอยละ 17 และรอยละ 22 ตามลำดับ พบวาการปวดเทาใน
คนงานมีความชุกที่สูงกวา คงเปนเพราะทั้งงานวิจัยของ Hill
และคณะ และงานวิจัยของ Garrow และคณะ กลุมตัวอยาง
เปนประชากรในชุมชนซึ่งมีอาชีพแตกตางกัน มิไดเจาะจงเฉพาะ
กลุมที่มีลักษณะงานที่ตองเดินหรือยืนตอเนื่องเปนระยะเวลา
นานเชนอาชีพคนงาน(2,3)
คนงานที่มีอาการปวดเทาเกือบทั้งหมดมีอาการปวดเทา
เปน ๆ หาย ๆ และสวนใหญมีอาการปวดที่เทาสวนหลัง ซึ่ง
เหมือนกับในกลุมพยาบาล แตคนงานมีความรุนแรงของอาการ
ปวดต่ำ (NRS 2-3) ในขณะที่พยาบาลมีความรุนแรงของอาการ
ปวดปานกลาง (NRS 4-6) ที่กลุมคนงานมีความรุนแรงของ
อาการปวดต่ำกวาทั้ง ๆ ที่มีระยะเวลาที่ยืนหรือเดินตอเนื่องตอ
วันที่มากกวาอาจเปนเพราะคนงานสวนใหญสวมรองเทาไมมี

41 (73.2)
15 (26.8)
5 (8.9)
0 (0)
7 (12.5)
4 (7.1)

0 (0)
56 (100)

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจเทาและรองเทาในคนงานที่มีอาการปวดเทา
(จำนวน 56 คน)
aคนงานบางรายมีภาวะเทาผิดรูปมากกวา 1 ตำแหนง
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จํานวน (รอยละ)
ขอมูล
อายุ (ป)
d 40
> 40
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
d 25
> 25
หนาที่ประจําทีท่ ําบอยที่สุด
ทําความสะอาด
ขนยายผูปวย
สงวัสดุสงตรวจ
เดินเอกสาร
หนาที่อื่น ๆ
รองเทาที่ใสประจํา (คู)
1
≥2
ความสูงรองเทาที่ใสประจํา (นิ้ว)
0
>0
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ป)
d 10
> 10
แบบรองเทาที่ใสประจํา
รองเทาหุมสนชาย (Oxford-type)
รองเทาสานรัดสน (sandal)
รองเทาแตะคีบ (slippers)
อื่น ๆ
ระยะเวลาที่ใสรองเทาตอคู
(เดือน),
มัธยฐาน (พิสัย)
ระยะเวลายืนหรือเดินอยาง
ตอเนื่อง/วัน (ชม),มัธยฐาน (พิสัย)

กลุมที่ไมมีอาการ
n=108

กลุมที่มีอาการ
n=56

p-value

Odds ratio
(95%CI)

48 (44.4)
60 (55.6)

28 (50.0)
28 (50.0)

0.61 a

0.8 (0.4,1.5)

67 (62.0)
41 (38.0)

31 (55.4)
25 (44.6)

0.51 a

1.3 (0.7,2.5)

58 (53.7)
8 (7.4)
6 (5.6)
3 (2.8)
33 (30.5)

19 (33.9)
11 (19.6)
2 (3.6)
1 (1.8)
23 (41.1)

0.04 a

1
4.2 (1.5, 11.9)
1.0 (0.1, 10.4)
1.0 (0.2, 5.5)
2.1 (1.0, 4.5)

83 (76.9)
25 (23.1)

41 (73.2)
15 (26.8)

0.75 a

1.2 (0.6, 2.5)

88 (81.5)
20 (18.5)

47 (83.9)
9 (16.1)

0.80 a

0.8 (0.4,1.9)

77 (71.3)
31 (28.7)

30 (53.6)
26 (46.4)

0.04 a

2.2 (1.1,4.2)

34 (31.5)
33 (30.5)
22 (20.4)
19 (17.6)

18 (32.1)
13 (23.2)
10 (17.9)
15 (26.8)

0.51 a

1.3 (0.6, 3.2)
1
1.2 (0.4, 3.1)
2.0 (0.8, 5.1)

6 (1-24)

6 (1-12)

0.34 b

1.0 (0.9, 1.1)

8 (1–9)

8 (1–9)

0.62 b

1.1 (0.8, 1.3)

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมที่ไมมีอาการและกลุมที่มีอาการปวดเทา
a โดยใช Chi-Square Test, b โดยใช Mann-Whitney Test

สนซึ่งนาจะสบายกวา
สำหรับการรักษาอาการปวดเทา คนงานสวนใหญไมเคย
ปรึกษาแพทย มักรักษาโดยใชยาทา และซื้อยารับประทานแก
ปวดเอง และไมมีคนงานที่ไดรับการปรับรองเทาซึ่งคลายกับใน
กลุมพยาบาลเชนกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาการปวดเทาไม
รุนแรงและมีอาการปวดเปน ๆ หาย ๆ และสวนใหญบอกวาผล
การรักษาโดยใชยาทา และซื้อยารับประทานแกปวดเองอยูใน
ระดับดีแลว จึงพบวาคนงานสวนใหญรักษาเบื้องตนดวยตนเอง
และไมเคยปรึกษาแพทย
J Thai Rehabil Med 2011; 21(1)

สำหรับผลกระทบจากอาการปวดเทาตอการประกอบกิจวัตร
ประจำวันและการปฏิบัติงาน พบวากลุมคนงานมีผลกระทบจาก
อาการปวดเทามากกวากลุมพยาบาล (รอยละ 89.3 และ 49.1
ตามลำดับ) โดยผลกระทบจากอาการปวดเทาในกลุมคนงานที่
พบมากที่สุดคือ ทำใหไมสามารถยืนหรือเดินตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน ๆ ไดและทำใหมีความเร็วการเดินที่ลดลงตามลำดับ
ทั้งนี้เนื่องจากงานหลักของคนงานตองยืนหรือเดินตอเนื่อง แม
ความรุนแรงของอาการปวดเทาต่ำก็มีผลกระทบตอการทำงาน
เมื่อดูปจจัยที่ทำใหความชุกของอาการปวดเทาเพิ่มขึ้น พบ
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วาคนงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 10 ป มีโอกาสเกิด
อาการปวดเทาเปน 2.2 เทาของคนงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
นอยกวาหรือเทากับ 10 ป (odd ratio=2.2) และคนงานที่ทำ
หนาที่ขนยายผูปวยมีโอกาสเกิดอาการปวดเทาเปน 4.2 เทาของ
คนงานที่ทำหนาที่ทำความสะอาดเปนงานหลัก (odd ratio=
4.2) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อายุงานที่มากขึ้นหมายถึงการยืนเดิน
อยางตอเนื่องที่ทำมานาน อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บเล็ก ๆ
นอย ๆ สะสม สงผลทำใหเกิดอาการปวดเทาเปน ๆ หาย ๆ ได
มากขึ้น และการทำหนาที่ขนยายผูปวยมักตองแบกน้ำหนัก
ตัวเองและน้ำหนักของคนไข และใชการเดินตอเนื่องไปตาม
แผนกตาง ๆ ตางจากหนาที่ทำความสะอาด ซึ่งยืนเดินในบริเวณ
ใกล ๆ และไดนั่งพักเปนชวง ๆ จึงทำใหมีโอกาสเกิดการปวดเทา
ไดนอยกวา ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการปวดเทาในงานวิจัย
นี้ตางกับการศึกษาในพยาบาล ที่ปจจัยที่มีผลตออาการปวดเทา
คือ ระยะเวลาที่ตองยืนหรือเดินตอเนื่องตอวัน โดยปจจัยดังกลาว
อาจไมเห็นในการศึกษานี้ เนื่องจากคนงานเกือบทั้งหมดคือ
รอยละ 95.7 มีระยะเวลาที่ตองยืนเดินตอเนื่องตอวันมากกวา
หรือเทากับ 8 ชั่วโมงเหมือนกันหมด
จากการตรวจเทาและรองเทาของคนงานที่มีอาการปวดเทา
จำนวน 56 คน พบวา มีคนงานที่มีภาวะเทาผิดรูปเพียง 15 คน
(รอยละ 26.8) ซึ่งภาวะเทาผิดรูปที่พบมากที่สุดคือเทาแบน
(pes planus) ซึ่งเปนความปกติที่พบไดบอย และจากการตรวจ
รองเทาพบวาสวนใหญรองเทาสึกดานนอกซึ่งเปนการสึกที่ปกติ
ซึ่งขอดอยของการศึกษานี้คือไมไดเก็บขอมูลภาวะเทาผิดรูปใน
คนงานที่ไมมีอาการปวดเทาจึงไมอาจสรุปไดวาภาวะเทาผิดรูป
นั้นสัมพันธกับอาการปวดหรือไม
สรุป
ความชุกอาการปวดเทาในกลุมคนงานในโรงพยาบาลศิริราช
เทากับรอยละ 34.1 สวนใหญมีอาการปวดเทาทั้ง 2 ขาง แตมี
ระดับความรุนแรงต่ำ ไมจำเปนตองรักษาโดยแพทยหรือปรับ
รองเทา ทั้งนี้คนงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 10 ป มี
โอกาสเกิดอาการปวดเทาเปน 2.2 เทาของคนงานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป และคนงานที่ทำหนาที่ขน
ยายผูปวยมีโอกาสเกิดอาการปวดเทาเปน 4.2 เทาของคนงาน
ที่ทำหนาที่ทำความสะอาด เปนงานหลัก
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