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 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ไดจัดโครงการ
กลองมหัศจรรยและโครงการออฟฟศ ซินโดรม ขึ้น ณ หอง 222 ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 2 โดยมี ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร       
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนประธานกลาวเปดโครงการ ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร บรรยายในหัวขอ 
สมดุลอาหาร: โภชนาการเพ่ือสุขภาพ อ.ดร.รัฐพร สีหะวงษ และ ดร.เอกลักษณ สิทธิพรวรกุล บรรยายในหัวขอ Office syndrome ปจจัยเสี่ยง และ        
การดูแลตนเอง จากนั้นเปนการฝกปฏิบัติการในหัวขอ การออกกำลังกายเพ่ือปองกันและรักษา Office syndrome และทดสอบสรรถภาพรางกายและแนะนำ
การใชอุปกรณในกลองมหัศจรรย ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดรับความสนใจจากคณาจารย บุคลากร และนิสิตเขารวมงานเปนจำนวนมาก 

โครงการกลองมหัศจรรยและโครงการออฟฟศ ซินโดรม 

รวมแสดงความยินดี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาฯ ครบรอบ 33 ป  

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร 
และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ ไดรวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไมแก Professor Dipak C.Jain ผูอำนวยการสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ป แหงการสถาปนา ณ อาคารศศปาฐศาลา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวตอนรับคณะกรรมการผูตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 
ณ หองประชุมคณะสหเวชศาสตร อาคารจุฬาพัฒน 1 ชั้น 2 โดยมี 

รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี ประธานกรรมการ ศ.ภญ.ดร.เพ็ญศรี  
ทองนพเนื้อ กรรมการ รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร กรรมการ     
และ รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร กรรมการ 
 คณะผูตรวจประเมินฯ ไดตรวจสอบเอกสารขอมูลองคประกอบ
คุณภาพ 5 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. พรอมทั้งสัมภาษณขอมูล
เพิ่มเติมจากนิสิต บัณฑิต และบุคลากรของคณะฯ โดยในปนี้จาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AAR) ประจำปการ
ศึกษา 2557 คณะสหเวชศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 4.05 จาก 5 คะแนน 
ซึ่งอยูในเกณฑ “ดี” โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังนี้   
 คณะผูตรวจประเมินฯ ไดสรุปผลการตรวจใหผูบริหารรบัทราบ

ในเบื้องตนพรอมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกคณะฯ ซึ่งคณะฯ จะ 

ไดนำไปปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นตอไป หลังจากน้ัน รศ.ดร.ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตรไดกลาวคำขอบคุณและ  
ถายภาพรวมกัน  

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปการศึกษา 2557 

 ตัวบงชี้ คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน 
  SAR 57 AAR 57   
องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  3.71 3.11 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลรวมบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม n/a n/a 
ตัวบงช้ีที่ 1.2  อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 3.55 3.54 
ตัวบงช้ีที่ 1.4  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ 0.00 0.00 
ตัวบงช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 
ตัวบงช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 3.00 
องคประกอบท่ี 2  การวิจัย  5.00 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ  5.00 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  4.50 4.00 
ตัวบงช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 5.2  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 3.00 
 คะแนนเฉล่ีย 4.38 4.05 
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รวมแสดงความยินดี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี ครบรอบ 27 ป แหงการสถาปนา 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดงความยินดี       
มอบกระเชาดอกไมแก ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ป 
แหงการสถาปนา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาฯ 

คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 16 “Party Time ถึงเวลา...ฉลอง” 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 16  
ในหัวขอ “Party Time ถึงเวลา...ฉลอง” เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน ผลงานและกิจกรรมเดนของคณะในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 และรายงาน
ผลการประเมินผลงานคณะสหเวชศาสตร ปงบประมาณ 2557 จากที่ประชุมมหาวิทยาลัย ใหกับชาวประชาคมไดรับทราบ ซึ่งนับเปนเรื่องนายินดียิ่งที่คณะ    
สหเวชศาสตรไดผลการประเมินอยูในเกณฑดีเย่ียม ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ เขารวมงานเปนจำนวนมาก 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดงความยินดี      
มอบของท่ีระลึกแก รศ.ดร.รัตนา สำโรงทอง รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ป แหงการ

สถาปนา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

รวมแสดงความยินดี วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาฯ ครบรอบ 8 ป 
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อาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร 
รวมโครงการ International Human Development in Regenerative Medicine 

 เมื่อวันที่ 13-20 กันยายน 2558 อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ พรอมดวย นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย คณะ              
สหเวชศาสตร จำนวน 10 คน ไดรับเชิญเขารวมโครงการ International Human Development in Regenerative Medicine โดยมี Dr.Chihiro 
Akazawa, Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญ่ีปุน เปนหัวหนาโครงการ ซึ่งเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของ Japan-Asia Youth 
Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) ไดรับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology (JST) Agency 
 โครงการน้ี เปดโอกาสให อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ และนิสิตบัณฑิตศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีเซลลตนกำเนิดและ regenerative medicine     
ฟงการบรรยายจาก Dr.Ichiro Sekiya, TMDU เร่ืองการประยุกตใชเซลลตนกำเนิดในการรักษาผูปวยที่มีปญหาเก่ียวกับขอเขา อีกทั้งยังไดเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ 

ดานเซลลตนกำเนิดและ regenerative medicine ณ TMDU กรุงโตเกียว เยี่ยมชม Center for iPS Cell Research and Application (CiRA) ณ Kyoto 
University นครเกียวโต เยี่ยมชมหองแล็บ iPS cells ที่พัฒนาเปนกลามเนื้อหัวใจในหองทดลองท่ี Center of Medical Innovation and Translational 
Research, Osaka นครโอซากา และเย่ียมชมบริษัท Medinet ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญของญี่ปุนดานการผลิตเซลลเชิงอุตสาหกรรม ทำใหไดรับประสบการณ
และแรงบันดาลใจในการศึกษาและวิจัยดานเซลลตนกำเนิดและ regenerative medicine เปนอยางมาก และเปนอีกกาวหนึ่งของความรวมมือทางวิชาการตาม 
MOU ระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ TMDU ประเทศญ่ีปุนอยางเปนรูปธรรม 

(ซาย) เยี่ยมชมและฝกปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลลตนกำเนิด ณ Center for iPS Cell Research and Application (CiRA), Kyoto University 
(ขวา) Dr.Ichiro Sekiya, TMDU บรรยายเรื่องการประยุกตใชเซลลตนกำเนิดในการรักษาผูปวยที่มีปญหาเก่ียวกับขอเขา 
 

(ซาย) Dr.Chihiro Akazawa นำ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ และนิสิตเขาพบ Dr.Junji Tagami, Executive Director และ Executive Vice President ดาน Education and International 
Student Exchange ของ Tokyo Medical and Dental University (กลาง) Dr.Nobuharu Suzuki, Tokyo Medical and Dental University นำคณะอาจารยและนิสิต เย่ียมชม
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร Miraikan (ขวา) เยี่ยมชม Center for iPS Cell Research and Application (CiRA) ณ Kyoto University 

เขาพบ Dr.Eiji Miyoshi คณบดีของ Graduate School of Medicine, Division of Health Science, Osaka University 
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โครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 60,000 ตน 

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2588 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด  
จัดโครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 60,000 ตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
เปนประธานกลาวเปดโครงการ รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กลาวรายงานวัตถุประสงคของโครงการ ผูบริหารระดับสูง บริษัท โตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จำกัด กลาวถึงความรวมมือและความสำคัญของการปลูกปา ดร.สิรินทร แกวละเอียด ผูเชี่ยวชาญดานการปลูกปา ไดสาธิตวิธีการปลูกตนไมใหกับ 
ผูรวมงานทราบ ทั้งนี้ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมบุคลากรคณะฯ ไดรวมใจปลูกตนไมในโครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 
ในครั้งนี้ดวย  

รวมพิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดล 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ  
รองคณบดีฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากรคณะ เขารวมพิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดล 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอชื่นชม นางสาวศิริพร วันคำ เจาหนาที่บริการ    
ทางการแพทย (กายภาพบำบัด) หนวยปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เปนตัวอยางที่ดีของหนวยงาน     
ในการปฏิบัติงานบริการดวยความเต็มใจ ใหคำปรึกษาและคำแนะนำในการฟนฟูรางกาย มีน้ำใจชวยเหลือ
ผูรับบริการและผูรวมงานเปนอยางดี สรางความประทับใจใหแกผูรับบริการ จนไดรับคำชื่นชมจากศูนย
บริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ในการนี้คณะฯ จึงขอประกาศเผยแพรความดีของเจาหนาที่ 
เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป  



7ปที่ 7  ฉบับที่ 9  กันยายน  2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

ผลของจำนวนกาวเดินในแตละวันตอการปองกันการเปนโรคปวดคอและหลังสวนลาง 

ในผูที่ทำงานที่ใชแรงนอย-การศึกษาแบบติดตามผลไปขางหนาเปนระยะเวลา 1 ป 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  

 โรคทางระบบกระดูกและกลามเน้ือจากการทำงาน (work-related musculoskeletal disorders) เปนปญหาสุขภาพที่เปรียบเสมือนยอดของภูเขา 
น้ำแข็ง (tip of the iceberg) เนื่องจากเปนปญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงและสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก แตขาดการดูแลเอาใจใสเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวอยางจริงจังจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย จากการศึกษาที่ผานมาพบวา รอยละ 63 ของผูที่ทำงานในสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีอาการทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในรอบ 12 เดือนที่ผานมา โดยบริเวณของรางกายท่ีพบความชุกของการเกิดโรคสูงสุด ไดแก บริเวณคอ/บา  

(รอยละ 42) ตามดวย บริเวณหลังสวนลาง (รอยละ 34) และบริเวณหลังสวนบน (รอยละ 28) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการมีสวนของปจจัยทางกาย จิต สังคม ตอการเกิดโรคปวดคอในผูที่ทำงานในสำนักงาน โดยเปนการศึกษา     

แบบติดตามผลไปขางหนาเปนระยะเวลา 1 ป ในอาสาสมัครจำนวน 559 คน ที่ไมมีโรคปวดคอในชวง 3 เดือนกอนเขารวมการวิจัย โดยเริ่มตนใหอาสาสมัคร

ตอบแบบสอบถามและรับการตรวจรางกายทางกายภาพบำบัด จากนั้น ผูวิจัยทำการติดตามสอบถามอาสาสมัครเกี่ยวกับอาการปวดคอ ทุกๆ เดือน เปน 
ระยะเวลา 1 ป 
 ผลการศึกษาพบวา การเกิดโรคปวดคอในผูที่ทำงานในสำนักงานเก่ียวของกับ 4 ปจจัย ไดแก เพศ ประวัติการเปนโรคปวดคอมากอน ตำแหนงของ        
จอคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับระดับสายตา และความรูสึกตึงกลามเนื้อ โดยความรูสึกตึงกลามเนื้อ เปนปจจัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดตอการเกิดโรคปวดคอ 
นอกจากน้ี ยังพบวา เพศ ประวัติการเปนโรคปวดคอมากอน และตำแหนงของจอคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับระดับสายตา มีอิทธิพลตอการเกิดโรคปวดคอ  

ทั้งทางตรงและทางออม ผานการมีอิทธพิลตอความรูสึกตึงกลามเน้ืออีกที โดยประวัติการเปนโรคปวดคอมากอน มีอิทธิพลตอความรูสึกตึงกลามเนื้อ มากกวา 
เพศ และตำแหนงของจอคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับระดับสายตา 

 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนทฤษฎีที่วา ปจจัยเส่ียงแตละปจจัยมีอิทธิพลตอการเกิดโรค ทั้งในทางตรงและทางออม และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคนั้น มีความ
จำเพาะเจาะจงในแตละอาชีพ โดยสำหรับผูที่ทำงานในสำนักงานแลว ความรูสึกตึงกลามเนื้อ เปนปจจัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดตอการเกิดโรคปวดคอ 
 จากงานวิจัยเร่ือง Contribution of biopsychosocial risk factors to nonspecific neck pain in office workers: A path analysis model  
โดย อาภาลักษณ พรรคสายชล ชัยพัฒน หลอศิริรัตน และ ประวิตร เจนวรรธนะกุล ตีพิมพในวารสาร Journal of Occupational Health ป 2015 Vol. 57 

หนาท่ี 100-109. 

การมีสวนของปจจัยทางกาย จิต สังคม ตอการเกิดโรคปวดคอแบบไมเฉพาะเจาะจง 

ในผูที่ทำงานในสำนักงาน-การวิเคราะหโดยใช path analysis model 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  

 ในปจจุบันนี้ ผูคนมีการเคล่ือนไหวรางกายนอยลง ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายท่ีไมมากพอในแตละวัน สงผลเสียตอสุขภาพรางกายอยางมาก โดยเฉพาะ 
ทำใหเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง อยางไรก็ตาม ผลเสียของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอในแตละวันตอโรคทางระบบ
กระดูกและกลามเนื้อนั้น ยังไมเปนที่ชัดเจน ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธในเชิงเหตุและผลระหวางจำนวนกาวเดินในแตละวัน
และอุบัติการณการเกิดโรคปวดคอและหลังสวนลางในผูที่ทำงานที่ใชแรงนอย (sedentary workers) เชน ผูที่ทำงานในสำนักงาน เปนตน 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบติดตามผลไปขางหนาเปนระยะเวลา 1 ป ในอาสาสมัครจำนวน 387 คน ที่ไมมีโรคปวดคอหรือหลังสวนลางในชวง 3 เดือน
กอนเขารวมการวิจัย โดยเร่ิมตนใหอาสาสมัครตอบแบบสอบถามและรับการตรวจรางกายทางกายภาพบำบัด จากนั้น อาสาสมัครไดรับเครื่องนับกาวเพ่ือนำไป
ใชนับจำนวนกาวเดินในแตละวัน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห และทำการวัดซ้ำ ทกุๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป นอกจากน้ี ผูวิจัยทำการติดตามสอบถาม
อาสาสมัครเกี่ยวกับอาการปวดคอและหลังสวนลาง ทุกๆ เดือน เปนระยะเวลา 1 ป 
 ผลการศึกษาพบวา รอยละ 16 และ 14 ของอาสาสมัคร รายงานวา ตนมีอาการปวดคอ และหลังสวนลาง เกิดขึ้นในชวง 1 ป ตามลำดับ นอกจากน้ี  
ยังพบวา จำนวนกาวเดินในแตละวันมีความสัมพันธกับการเกิดโรคปวดคอ โดยหากเพ่ิมจำนวนกาวเดินตอวัน ทุกๆ 1,000 กาว จะชวยลดความเส่ียงตอการ 
เปนโรคปวดคอลงไดรอยละ 14 แตไมพบความสัมพันธในลักษณะดังกลาวสำหรับโรคปวดหลังสวนลาง 
 ผลการวิจัยนี้ชี้วา การเพ่ิมกาวเดินในแตละวันใหมากข้ึน สามารถปองกันการเกิดโรคปวดคอในผูที่ทำงานที่ใชแรงนอยได 
 จากงานวิจัยเร่ือง The effect of daily walking steps on preventing neck and low back pain in sedentary workers: a 1-year 
prospective cohort study โดย เอกลักษณ สิทธิพรวรกุล ประวิตร เจนวรรธนะกุล และ วิฑูรย โลหสุนทร ตีพิมพในวารสาร European Spine Journal  
ป 2015 Vol. 24 หนาที่ 417-424. 
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