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The student who carries bag beyond the proportion of'standard Body Weight (BW) has been one of tf 
causes of Upper Musculoskeletal Disorder (UMSDs), possibly affecting deformation of bone or chronic ba 
symptom. The objective of this descriptive study is to compare between weight of bag and standard pro 
body weight value at 10 and 15% BW and relationship among %BW, bag carrying duration and occurrence of 

The samples are 145 primary school grade 4-6 students applying statistics of Independent t-test, Chi-square t 
Odds ratio.The result show that body weight of the students averaged was 38.6±10.3 kilogram. They carried . 
weight of bag for 4.15±1.7 kilogram. The students had pain at both sides of shoulder, upper back and r 
85.1 62.8 and 59.5%, respectively. Female students and Primary School Grade 4 carried bags with weight 
standard criteria at 10 % BW at statistical significance (p<0.05). The finding from the relationship testing in 

that bag carrying duration' > 20 minutes exposed to risk of shoulder pain symptom more than the persi 

carried bag < 10 minutes for 14.5 times (95%CI = 1.77-119.3). Discussion and conclusion; Students carried bt 
weight beyond standard and duration had shoulder pain. According to suggestion, the school should provid 
education lockers. The student should reduce carrying duration of bag such as placement of bag on the floe 
standing for waiting or during break hour, the bag should not be carried.
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บทคัดย่อ
1 การสะพายกระเป๋าเกินสัดส่วนป้าหนักตัวมาตรฐาน (Bodyweight: BW) 

เปบหบง''ในสาIVเตุหลกฃองความผิด,ปกติระบบโครงร่างและกล้ามเบือส่วนบน

(Upper musculoskeletal disorder; UMSDs) อาจส่งผลต่อ
การผิดรูปของโครง,ร,วงกระดูกห!รอาการ'ขวดหลังเร้ือรังได การสกษา 
เซิงพรรณนาคร้ังบ้ีมีวั!'ต๗ ระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างนาหนักกระเป๋า 
กับค่านำหนักมาตรฐา'นตามลัดส่วนป้ไห1วักตัวร้อยละ 10และ 15(% BW) 
และหาความลัมพันฐ่’ระหว,าง % BW ระยะเวลาการละพายกระท)ๆ 
กบ UMSDs กลุมตัวอย่างเป็นนักเรียนตัน1)ระล^กษาฎ  ̂4.6 วัาบว,น
145 คน ใช้สถิติ Independent t-test, Chi-square test และ 
Odds ratio ผลการศึกษา นักเรียนมีป้าหนักตัวIฎลี,ย 38.6±10.3 กิโลกรัม 

บ ร ย1ระ! ? บ"าห5 กเอสืย 4,1±1-7 "1ลกรมั โดยนักเรียนมีอาการปวด
เหล,ทังสองช้าง หลังส่วนบน และ(ร)ฐ รัอยละ 351 52.8 และ 59.5 
ตามลำดับ นักเรียบเพศหญิง และนักเรียนระดับขั้นประถมดักษๅถู*, 4 
มีการสะพายกระเป๋านัาหนัก1ถินคำ 10 96 BW อย่างมีนัยดัาดัาทัทั^

(p<005) สำหรับการทดสอบความส้มพันฐ'พบว่า ระยะเวลาการสะพาย 
กระเงามากกว่า 20 นาหึ มีโอกาสเสียงต่ออาการปวดโหล่มาทักว'ๅ
ผู้หึสะพายกระเป๋าน้อยกว่า 10 นๅบื 1{(น 14 5 เม่า (95% £1 _ 1™ 119 ^ 

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา นัณรียนสะพายกระ!,ปา^ป้าห1รุกเ“11
คานำหนักมาตรฐานตามดัดส่วนป้าหนักดัว ขี่งระยะเวสาการสะพๅย 
นเนท*'ทถาทา5ปาค1หล่5ทกนื้สด ข ้คนนะนำโรงเร ียนควรดัดส„■ด ั^ 11

อปกรณ์การเรียบ นักเรียนควรลดระยะเวลาในการสะพายกร; 
ตงกระเปากบพน,ขณะยืนรอ หรือระหว่างตัวโมงพักโม่ดวรสะพาย 
คำสำคัญ: โครงร่างและกล้ามเน้ือส่วนบน กระเป๋านักเรียน ปร;

บทนำ
w การ!สะพายาหรีอถือกระเป๋า'โปโรงเรียน นับได้ว่าเป็นกิจวัด1

ของนกเรยนทคลายดลงกนพัว'[สก1 ตังการสะพายกระI,ป๋ๅใ 
นาหนก'โปโรงเรยนทุกวันนับ!,ปนป๋ญ ูหาของหสาย1ย่ระI,หด เข่ 

1j)รว่เ,ลนด์3 สวิตเข0ร์แลน^ รวมถิงปทัะเหดโท ย5 เป็บดับ พั3น้ืทั1ร 
ทหนกเกน'โปอาจส่งผลกระทบด่0โดรงร่างแสะกส้านเน้ื0ส่วบบ,1

musculoskeletal disorder: UMSDs) ได1 โดย Wirt 

ร ! กเ1ยน1ายรุะไว,าง 10' 15 ปี มีความชุกของอาการ■ปวด
รอยละ 25 -55 เข่นเดียวกับ Aprile2 ศึกษาในนักเรียนอายุระหว่า 
พบวา 'นกเรยนมอาการปวดหสังบา4ดรังแสะบ'ฐยศเง ร้0{ 
และ 21.7 ตามลาดบ ปัญหาดังกล่าวบีเป็นตั0ม่วงกังวลพัพั,1 
และต่างประเพศ1

สาหรบนาหนักมาตรดูเๅน•ของกระเ1ป๋ๅ1วักเรียน ยังเป็น 
ทางการศกบาและสฃภาพ1 พังบีห่ัวโสกยังโม่ฐตั0ตกสงร'วมกัน 
กระเปานกเรยนพัใช้เปบมๅตรคูาบ มีเพียงตั0แนะน0ๅด่ๅงยุ 
ประเทศ •̂ขน ยุโรปแสะ00สเดรเมียมีดำแนะน0ๅ'ใพั1วักเรียนสะพ 

ทมนำหนักน้อยกว่าร้อยละ 10 ของป้าหนักดัว (96 Bodyweigh
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