
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ
กลุมทําโครงรม ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรม
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยครอบคลุมประเด็น กระบวนการทําโครงรม ปจจัยคุกคามสุขภาพ
จากการทํางานและผลกระทบตอสุขภาพ การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานรวมทั้ง
การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน 
  

กระบวนการทําโครงรม 
 

 ในกระบวนการทําโครงรม ไมท่ีจะใชเปนวัตถุดิบในการทําโครงรมมี 2 ประเภท คือ 1) ไม
ท่ีใชสําหรับทําหัวรมและตุมรม จะเปนไมยืนตนท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป ไมท่ีใชสวนมาก ไดแก ไม
สัตตบรรณ ไมแคแตร ไมกระทอนและไมทุเรียน และ 2) ไมท่ีใชทําซ่ีรมคํ้ารมและซ่ีกลอนรม จะ
เปนไมไผซ่ึงมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป โดยท่ัวไปการทําโครงรมจะมี 7 ขนาด โดยกําหนดขนาดตาม
เสนรัศมีของโครงรม ในกระบวนการทําโครงรมจะใชแรงงานจากคนในการทํางานซ่ึงคนงานจะ
ทํางานทุกวัน วันละ 8 ช่ัวโมง สําหรับกระบวนการทําโครงรมมีข้ันตอนท่ีสําคัญคือ 1) การทําหัวรม
และตุมรม 2) การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม และ 3) การข้ึนรูปโครงรม ซ่ึงกระบวนการทําโครงรม
แตละข้ันตอน (บัวจิ๋น เช้ือเต และคณะ, ติดตอเปนการสวนตัว, 10 มีนาคม 2554) มีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. การทําหัวรมและตุมรม ในข้ันตอนนี้มีกระบวนการทําตามลําดับดังนี้ 
           1.1 การผาและตัดไม การทําหัวรมและตุมรมเร่ิมจากการนําไมท่ีถูกตัดเปนทอนไม
ท่ีกองไว (ภาพท่ี 2 - 1) มาผาดวยมีดและคอนไมท่ีมีน้ําหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เพื่อชวยในการตัด
แบงทอนไมเปนรูปส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 5 นิ้ว (ภาพท่ี 2 - 2) จากนั้นคนงานจะนําไมท่ีผานการผา
ตามขนาดท่ีตองการมาถากดวยมีดใหมีรูปรางเปนทรงกลม (ภาพท่ี 2 - 3) ซ่ึงจะใสรวมกันในตะกรา
เพื่อใหงายตอการยกเคล่ือนยายไปยังเครื่องตัดหัวทาย คนงานจะใชมือเปลาจับไมท่ีถากเปนรูปทรง
กลมวางบนโตะเคร่ืองตัดไมเพื่อตัดหัวทายออกดวยเล่ือยวงเดือน (ภาพท่ี 2 - 4) เพื่อเอาเศษดินและ
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ทราย ท่ีติดอยูตามเน้ือไมออก จากน้ันคนงานจะใชมือเปลาท้ังสองขางจับไมทรงกลมแลวออก
แรงดันไมเขาหาเคร่ืองสวานไฟฟาเพื่อเจาะรูใหทะลุผานไมท้ังสองดานกอนจะทําเปนหัวรมหรือ 
ตุมรม  
 

 
                 ภาพท่ี 2 - 1 กองไม                                   ภาพท่ี 2 - 2 การผาไม 

 
      ภาพท่ี 2 - 3 การถากไมใหเปนรูปทรงกลม                         ภาพท่ี 2 - 4 การตัดหัวทาย 
  
 1.2 การทําหัวรมและตุมรม ไมท่ีผานการเจาะรูทะลุท้ังสองดานจะถูกใสในแทงเหล็กกลมท่ี
หมุนดวยมอเตอรไฟฟาเพื่อทําเปนหัวรมและตุมรม คนงานจะใชปลายมีดเค่ียนไมเพื่อใหไดขนาดท่ี
ตองการท้ังหัวรมและตุมรม (ภาพท่ี 2 - 5) จากนั้นคนงานนําไมท่ีผานการเค่ียน นํามาตัดดวยเล่ือยวง
เดือนตามขนาดท่ีตองการ โดยไม 1 ทอนจะไดตุมรม 3 ตุมรมหรือ 3 หัวรม ในการตัดดังกลาว
คนงานจะจับไมท่ีเค่ียนดวยมือเปลาแลวดันเขาหาเล่ือยวงเดือน (ภาพท่ี 2 - 6) จากน้ันตุมรมและหัว
รมจะถูกเจาะเปนชองดวยเล่ือยวงเดือนจนไดจํานวนชองตามท่ีกําหนด คือ 28 ชองโดยท่ัวไปการทํา
หัวรมและตุมรมจะใชเวลาประมาณ 30 นาที เปนการส้ินสุดข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม 
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           ภาพท่ี 2 - 5 การทําหัวรมและตุมรม                      ภาพท่ี 2 - 6 การตัดหัวรมและตุมรม   
                        

2. การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม ในข้ันตอนนี้จะแบงเปนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรมซ่ึงมี
กระบวนการผลิตดังนี้ 
  2.1 การทําซ่ีคํ้ารม มีวิธีการดงันี้ 
 1) การเหลาและผากระบอกไมไผ คนงานจะอยูในทานั่งกับพื้นยกเขาข้ึนหนึ่ง
ขางเพ่ือใชคํ้ายันมือขางท่ีจับปลายมีด สวนมือขางหน่ึงจับไมไผท่ีถูกตัดตามขนาด แลวใชมืออีกขาง
จับปลายมีดเหลากระบอกไมไผท้ังสองดานใหโคงมนเพื่อปองกันไมใหปลายของไมแทงทะลุผา
หรือกระดาษท่ีใชหุมรม (ภาพท่ี 2-7) จากนั้นจะผาไมไผดวยมีด เพื่อทําเปนช้ินๆขนาดประมาณ 1 
เซนติเมตรกอนจะนําไปเจาะรู (ภาพท่ี 2-8) 

  
        ภาพท่ี 2 - 7 การเหลากระบอกไมไผ                             ภาพท่ี 2 - 8 การผากระบอกไมไผ  
 
                          2) การเจาะรูและการผาซ่ีคํ้ารม ไมไผท่ีถูกผาตามขนาด 1 เซนติเมตรจะถูก
เจาะรูจํานวน 3 รู โดยใชสวานไฟฟาหรืออุปกรณท่ีชาวบานประดิษฐข้ึนเองท่ีเรียกวา “ยนต” การ
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เจาะรูดวยสวานไฟฟาหรือยนต คนงานจะอยูในทานั่งจับไมไผดวยมือเปลาแลวเจาะรูตามท่ีกําหนด 
แตการใชยนตคนงานตองจับไมไผดวยมือเปลาหนึ่งขาง สวนมืออีกขางหน่ึงจับท่ีหมุนของยนต ข้ึน
ลงเพ่ือใหปลายยนตแทงทะลุไมไผ (ภาพท่ี 2 - 9) จากนั้นคนงานจะนําไมไผท่ีผานการเจาะรู มาเหลา
ดวยมีด แลวผาไมไผออกเพ่ือทําเปนซ่ีคํ้ารมขนาด 2 มิลลิเมตรกอนนําไปผ่ึงแดดประมาณ 3 ช่ัวโมง 
แลวจึงนํามากําจัดเส้ียนไม โดยคนงานจะนําไมไผมารวมกันขนาด 1 กํามือใชมือเปลาถูเอาเส้ียนท่ี
ติดไมไผออกเปนการส้ินสุดของการทําซ่ีคํ้ารม (ภาพท่ี 2 - 10)  

                                  
            ภาพท่ี 2 - 9 การเจาะรูโดยใชยนต                           ภาพท่ี 2 - 10 การกําจัดเส้ียนไม 
  
  2.2 การทําซ่ีกลอนรม มีวิธีการดังนี้ 
 1) การขูดเปลือก การเหลาและผาไมไผ กระบอกไมไผท่ีตัดตามขนาดจะถูก
ขูดเปลือกไมไผดวยมีดท่ีมีลักษณะคลายเคียว คนงานอยูในทานั่งบนเกาอ้ี มือท้ัง 2 ขางจับท่ีปลายมีด
ดังกลาวจากนั้นใชใบมีดขูดเปลือกไมไผออก (ภาพท่ี 2-11) แลวนําไปเหลาดวยปลายมีดใหมี
ลักษณะโคงมน กอนผาออกเปนช้ินเทากันตามขนาดท่ีกําหนดเพื่อนําไปเจาะรู 

 
ภาพท่ี 2 - 11 การขูดเปลือกไมไผ 
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 2) การเจาะรูและการผาซ่ีกลอนรม คนงานจะนําไมไผท่ีผาตามขนาดท่ี
กําหนดมาทําการเจาะรู 3 รูโดยใชยนตในการเจาะรู ซ่ึงปลายยนตแทงทะลุไมไผทําใหเกิดรู จากน้ัน
ไมไผท่ีผานการเจาะรูท้ัง 3 รู จะถูกผาออกเปนซ่ีกลอนรม ไมไผ 1 ช้ินจะไดซ่ีกลอนรม 7 ซ่ี 
 3) การกําจัดเส้ียนไมไผและการแทงดือ คนงานจะนําซ่ีกลอนรมมาเหลาเอา
เส้ียนไมไผออกโดยใชมีดปลายแหลม (ภาพท่ี 2 - 12) จากนั้นนําซ่ีกลอนรมมาผาแยกออกเปน 2 
สวนโดยใชมีดปลายแหลม ทํารองตรงกลางของซ่ีกลอนรมใหแยกออกจากกัน กอนนําไปข้ึนรูป
โครงรมคนงานเรียกวิธีการนี้วา “แทงดือ” (ภาพท่ี 2 - 13) การทํางานแตละวันจะไดช้ินงานประมาณ 
30 - 40 ช้ินงาน เปนการส้ินสุดการทําซ่ีกลอนรม  

               
        ภาพท่ี 2 - 12 การกําจัดเส้ียนไมไผ                                  ภาพท่ี 2 - 13 การแทงดือ  
 
  3. การข้ึนรูปโครงรม มีวิธีการดังนี้ 
   3.1 การเขาตุมรม คนงานอยูในทานั่งเหยียดขาออก 1 ขาง จากนั้นรอยปลายดาย
ดิบใสรูเข็มโดยปลายดายดิบดานหน่ึงจะผูกติดท่ีหัวแมเทาอีกดานหน่ึงจะนํามารอยซ่ีคํ้ารมตรงรูดาน
บนสุด (ภาพท่ี 2-14) แลวนําซ่ีคํ้ารมมาใสในชองตุมรมใหครบทุกชอง จากนั้นผูกดายดิบเขากับ หัว
ตุมรมใหแนน (ภาพท่ี 2-15)  

           ภาพท่ี 2 - 14 การเขาตุมรม                                     ภาพท่ี 2 - 15 การมัดตุมรม 
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  3.2 การเขาหัวรม คลายกันกับการเขาตุมรมกลาวคือคนงานอยูในทานั่งเหยียดขา
ออก 1 ขาง จากนั้นรอยปลายดายดิบใสรูเข็มโดยปลายดายดิบดานหนึ่งจะผูกติดท่ีหัวแมเทาอีกดาน
จะนํามารอยซ่ีกลอนรมตรงรูดานบนสุด แลวนําซ่ีกลอนรมมาใสในชองหัวรมใหครบทุกชอง 
จากนั้นผูกดายดิบเขากับหัวรมใหแนน โดยในแตละวันไดช้ินงานวันละประมาณ 120 - 150 ช้ินงาน 
  3.3 การข้ึนรูปโครงรม คนงานจะนําหัวรมแผหงายลงบนขันโตก นําตุมรมวาง
ดานบน คนงานจะใชมือเปลาขางหน่ึงแยกซ่ีรมท่ีผานการแทงดือออก สวนมืออีกขางกดปลายไมไผ
ลงใหครบทุกชอง จากนั้นใชเข็มท่ีรอยดวยดายดิบ รอยผานระหวางรูของซ่ีหัวรมและซ่ีคํ้ารม เรียก
วิธีดังกลาววา “รอยดือ” โดยเวนระยะหางแตละชองใหเทาๆกัน เพื่อจะทําใหรมกางออกหรือหุบเขา
ได (ภาพท่ี 2-17) โดยแตละวันจะไดช้ินงานวันละ 200 - 250 ช้ินงาน 

             
           ภาพท่ี 2 - 16 การข้ึนรูปโครงรม                                  ภาพท่ี 2 - 17 การรอยดือ 
  
 ภายหลังการข้ึนรูปโครงรม โครงรมจะถูกนําไปผ่ึงแดดประมาณ 1 วัน จากน้ันนํามามัด
รวมกันเพื่อสงขายใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือท่ีบานหรือสงขายตอท่ีบานบอสราง อําเภอสันกําแพง โดย
มีการซ้ือขายตามขนาดของโครงรม คือ ขนาด 5 นิ้ว ราคาอันละ 6.50 บาท ขนาด 7 นิ้วราคาอันละ 7 
บาท ขนาด 10 นิ้วและ 12 นิ้วราคาอันละ 8 บาท ขนาด 14 นิ้วราคาอันละ 13 บาท ขนาด 17 นิ้วราคา
อันละ 13 บาทและขนาด 20 นิ้วราคาอันละ 15 บาทตามลําดับ 
 จากกระบวนการทําโครงรมจะเห็นไดวา การทําโครงรมดังกลาวเปนงานหัตถกรรมท่ีตอง
ใชทักษะความชํานาญของคนงานรวมกับการใชเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีมีคม จากลักษณะการทํางาน          
ผูประกอบอาชีพดังกลาวมีโอกาสที่จะสัมผัสกับปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานหลายประการ 
อาทิ การสัมผัสเสียงดังของเล่ือยวงเดือน การส่ันสะเทือนจากสวานไฟฟาและเล่ือยวงเดือน แสง
สวางไมเพียงพอและอุณหภูมิบริเวณที่ทํางานสูงกวาปกติ ฝุนจากไมท่ีทําหัวรมและตุมรม รวมท้ัง
การนั่งทํางานเปนเวลานาน (8 ช่ัวโมงตอวัน) ทาทางการทํางานซํ้าๆ หรือทาทางการทํางานท่ีไม
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เหมาะสม เชน การเอ้ียวตัว การบิดตัว การยกทอนไม เปนตน การถูกสัตวมีพิษกัดตอย เชน งู 
ตะขาบ แมงปอง นอกจากน้ีคนงานตองใชอุปกรณของมีคมในการทํางาน เชน มีด เล่ือยวงเดือน 
สวานไฟฟา ยนตและเข็ม ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานท่ีอาจกอใหเกิด
การเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการทํางาน  
 

ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและผลกระทบตอสุขภาพ 
   
 จากกระบวนการทําโครงรมดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาคนงานมีโอกาสสัมผัสกับ
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานท้ังจากสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานท่ีไม
ปลอดภัย การสัมผัสปจจัยคุกคามดังกลาวสงผลกระทบตอสุขภาพหรือการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ
ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2549; Rogers, 2003) 
ดังนี้ 
 1. ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน ในกรณีกลุมทําโครงรมซ่ึงเปน
แรงงานนอกระบบ ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสําคัญประกอบดวยปจจัย
คุกคามสุขภาพดานกายภาพ (physical hazards) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี (chemical hazards) 
ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (ergonomic hazards) และปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ 
(biological hazard) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553; สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม, 2549) ดังมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1.1 ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ (physical hazards) ไดแก เสียง ความเย็น 
รังสี คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ความส่ันสะเทือน แสงสวาง ความรอน (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดลอม, 2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549; Rogers, 2003) สําหรับกระบวนการ
ทําโครงรม ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพท่ีสําคัญ ไดแก เสียงดังจากเล่ือยวงเดือน ความ
ส่ันสะเทือนจากเล่ือยวงเดือนและสวานไฟฟา (ในข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม) แสงสวางไม
เพียงพอและมีอากาศรอนอบอาวหรืออุณหภูมิสูง กรณีเสียงดังจากเล่ือยวงเดือนมีระดับความดังของ
เสียง 93.6 - 98.6 เดซิเบล(เอ) (นงนุช จันทรศรี, 2549) ซ่ึงเปนเสียงดังท่ีเกินคามาตรฐานสากล คือ 85 
เดซิเบล(เอ) ในชวงเวลาทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน (OHSA, 1999) สําหรับประเทศไทยกําหนดใหระดับ
ความดังของเสียงท่ีลูกจางไดรับติดตอกันไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ในชวงระยะเวลาการทํางานวันละ 
8 ช่ัวโมง (กระทรวงแรงงาน, 2549) การสัมผัสเสียงดังเกินคามาตรฐานดังกลาว จะสงผลตอ
สมรรถภาพการไดยินทําใหความสามารถในการไดยินลดลง โดยอาจเร่ิมจากการสูญเสียการไดยิน
เพียงเล็กนอย เชน หูอ้ือ ไดยินเสียงไมชัดเจน หูตึง เกิดเสียงดังในหู การสูญเสียการไดยินช่ัวคราว 
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จนถึงการสูญเสียการไดยินแบบถาวร (Picard et al., 2008; OHSA, 1999) การสูญเสียการไดยินจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานหรือเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน 
(Girard et al., 2009) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา คนงานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมทํางาน
ในท่ีมีเสียงดัง (83.4-97.2 เดซิเบล(เอ)) และมีอาการหูอ้ือ ไดยินไมชัดรอยละ 33.1 หรือมีเสียงดังใน
หูรอยละ 2.8 (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ, ธานี แกวธรรมานุกูล, วันเพ็ญ ทรงคํา และญาดาทิพย 
เจริญทรัพย, 2553) หรือการศึกษาของช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) พบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ทํางานในท่ีมีเสียงดังรบกวนการไดยินรอยละ 80.42 และ
คนงานมีอาการเสียงดังในหู หูอ้ือหรือไดยินเสียงพูดคุยไมชัดรอยละ 41.25 
  ความสั่นสะเทือนเกิดจากเคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการทําโครงรม เชน เล่ือยวง
เดือน ใชตัดไม เจาะชองหัวรมและตุมรม สวานไฟฟาใชเจาะรูไมไผ สงผลใหเกิดความส่ันสะเทือน
เฉพาะมือและแขน ทําใหการไหลเวียนของเลือดท่ีไปเล้ียงนิ้วมือลดลง ความส่ันสะเทือนจะทําลาย
เสนประสาทรับความรูสึกและเสนประสาทส่ังการ รางกายเกิดความเม่ือยลา เนื้อเยื่อเกิดการระคาย
เคือง การสัมผัสความส่ันสะเทือนเปนเวลานาน ทําใหนิ้วมือมีอาการชา อาจกอใหเกิดการเส่ือมของ
ไหล ขอศอก การบาดเจ็บของกลามเนื้อบริเวณมือและแขน (วิทยา อยูสุข, 2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) 
เทศกะทึก, 2549; HSE, 2005; OSHA, 1999) นอกจากนี้ความส่ันสะเทือนทําใหเกิดกลุมอาการจาก
ความส่ันสะเทือนท่ีมือและแขน (hand-arm vibration syndrome; HAVS) เสนเลือดบริเวณนิ้วมือตีบ
ตัว มีอาการชา เจ็บปวด ความรูสึกรอน เย็นท่ีมือลดลง นิ้วมือซีดขาว (OSHA, 1999) มีรายงาน
การศึกษาคนงานอุตสาหกรรมไมในตุรกีสัมผัสกับการส่ันสะเทือนรอยละ 15.1 (Soytas, 2006) หรือ
คนงานไมในอังกฤษเจ็บปวยโรคนิ้วซีด รอยละ 10 และมีอาการทางประสาทสัมผัสมือ รอยละ 14 
(Palmer et al, 2001) หรือการศึกษาพนักงานโรงงานเฟอรนิเจอรที่ระบุมีการใชสวานไฟฟารอยละ 
98.80 พบวาพนักงาน รอยละ 41.28 มีอาการผิดปกติเกิดอาการเจ็บชาบริเวณมือและนิ้วมือ (พัชริน 
พรมอนันต,ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และธานี แกวธรรมานุกูล, 2550) หรือการศึกษาของช่ืน
กมล สุขดี และคณะ (2553) พบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม รอยละ 65.00 ระบุทํางานกับเคร่ืองจักร
หรือเคร่ืองมือท่ีมีความส่ันสะเทือนและมีอาการเจ็บ ชานิ้วมือหรือมือ รอยละ 39.17 
 นอกจากนี้คนงานทําโครงรมอาจตองทํางานในสถานท่ี ท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ สงผลให
เกิดกลามเน้ือตาลา (eye strain) หรือสมรรถภาพการมองเห็นลดลง อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและเกิด
การบาดเจ็บจากสภาพการทํางาน (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2552; Chawia & Samei, 
2007)การศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) พบวา คนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม 
รอยละ 7.8 ระบุทํางานในท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ และมีอาการมองเห็นไมชัด ตาพรามัว รอยละ 
39.4 นอกจากนี้คนงานทําโครงรมยังทํางานในท่ีมีอากาศรอนอบอาวหรืออากาศถายเทไมดี สงผล
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ทําใหรางกายออนเพลียเนื่องจากความรอน (heat exhaustion) เกิดตะคริวเนื่องจากความรอน (heat 
cramp) เปนลมเนื่องจากความรอน (heat syncope) หรือเปนลมแดด (heat stroke) นอกจากนี้ยัง
สงผลตอการทํางานของกลามเนื้อทําใหเกิดความเม่ือยลา ความสามารถในการทํางานลดลง (Yan, 
Zhao, Wang & Fan, 2006) มีรายงานการศึกษาพบวา คนงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไม
ทํางานในท่ีมีอากาศรอนอบอาวรอยละ 63.9 (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ, 2553)   
      1.2 ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี (chemical hazards) ไดแก อันตรายจากฝุนไม 
สารตัวทําละลาย กาซ (วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) จากกระบวนการทําโครงรมปจจัยคุกคาม
สุขภาพดานเคมีท่ีสําคัญ คือ ฝุนไมท่ีเกิดจากการทําหัวรมและตุมรม โดยท่ัวไปลักษณะฝุนมี 2 
ประเภท คือ 1) ฝุนรวม (total dust) เปนฝุนทุกขนาด และ2) ฝุนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 10 
ไมครอน (respairable dust) เปนฝุนท่ีสามารถเขาสูทางเดินหายใจสวนปลายได (OSHA, 1999)
หนวยงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ไดกําหนดคา
มาตรฐานของฝุนไมขนาดเล็ก (< 10ไมครอน) ในสภาพแวดลอมการทํางานไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรอากาศ (OSHA, 1999) สวนกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดการฟุงกระจายของฝุนทุก
ขนาดหรือฝุนรวมเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ และฝุนท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลางเล็กกวา 10 ไมครอนเฉล่ียไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ จากการศึกษา
การตรวจวัดปริมาณฝุนในสภาพแวดลอมการทํางานของโรงงานผลิตเคร่ืองเรือนไม พบปริมาณฝุน
ไม ตั้งแตนอยมากจนถึง 31.275 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ 
และคณะ, 2553) การสัมผัสฝุนไมจะทําใหเกิดโรคผิวหนัง ผ่ืนคันและอาการแพอ่ืนๆ อาการระคาย
เคืองระบบทางเดินหายใจการอักเสบเฉียบพลันและเร้ือรังของทางเดินหายใจ รวมถึงโรคหอบหืด
และกอใหเกิดโรคมะเร็งโพรงจมูก (Bean, 2006; Mirza, 2010; OSHA, 1999) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาด
และระยะเวลาในการสัมผัสฝุนไม (Bevilacqua et al., 2007) การศึกษาในประเทศตุรกี พบวาคนงาน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม มีอาการหายใจลําบากรอยละ 53.7 มีอาการตาแดงรอยละ 43.0 มีอาการ
ปวดตารอยละ 41.2 และมีอาการน้ํามูกไหลรอยละ 23.8 (Osman & Pala, 2009) สวนการศึกษา
คนงานในอุตสาหกรรมไมในประเทศเดนมารกพบคนงานท่ีสัมผัสกับฝุนไมมีอาการไอและเกิดโรค
หลอดลมอักเสบเร้ือรัง (Schiunssn, Jacobsen, Schaumburg, Taudorf & Sigsgaard, 2008) หรือ
การศึกษาของชวพรพรรณ  จันทรประสิทธ์ิ  และคณะ  (2553) พบวา  คนงานอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไม รอยละ 96.1 มีการสัมผัสฝุนไมและกวาคร่ึงหนึ่งของคนงานมีอาการน้ํามูกไหล ไอ 
จาม แสบจมูก หรือการศึกษาของช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) พบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม        
รอยละ 99.58 สัมผัสกับฝุนไมมีอาการไอ จาม คัดจมูก น้ํามูกไหล รอยละ 57.92 มีอาการผ่ืนคัน ผ่ืน
แพตามผิวหนัง รอยละ 39.58 และมีอาการหอบหืด รอยละ 20.83 
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  1.3 ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (ergonomic hazards) หมายถึง ทาทาง
การทํางานท่ีไมเหมาะสม การทํางานซํ้าซาก การทํางานท่ีออกแรงมากเกินไป การนั่งหรือยืนผิด
ธรรมชาติ การเคล่ือนไหวมากเกินไป เชน มือขยับตลอดเวลา รวมท้ังเกาอ้ีนั่งหรือโตะท่ีใชในการ
ทํางานมีการออกแบบไมเหมาะสมกับงาน ซ่ึงสงผลตอความผิดปกติหรือปญหาระบบโครงราง
กลามเนื้อ (สมาคมการยศาสตรไทย, 2551; วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) การสัมผัสปจจัย
คุกคามสุขภาพดานการยศาสตรทําใหเกิดแรงดึงและแรงกดตอขอตอ เอ็น กลามเนื้อ เสนเลือดและ
เสนประสาท สงผลใหขอตอ เอ็น กลามเนื้อเกิดการ ตึงตัวและเม่ือยลา เชน การบาดเจ็บสะสมของ
ระบบโครงรางกลามเนื้อ เชน อาการปวดหลัง (back pain) อาการปวดตึงบริเวณคอหรือไหล 
(tension neck or shoulder) และการบาดเจ็บสะสมจากการทํางานของระบบหรือสวนอ่ืนๆของ
รางกาย เชน เสนเอ็นอักเสบ (tendinitis) เสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน (trigger finger) ปลอกเอ็น
อักเสบ (tenosynovitis) และการเส่ือมของขอตอ(osteo-arthritis) (สมาคมการยศาสตรไทย, 2551; 
สํานักงานประกันสังคม, 2550; วิทยา อยูสุข, 2549; Punnett & Wegman, 2004; Rogers, 2003) มี
การศึกษาคนงานเฟอรนิเจอรในประเทศอิหราน พบมีปญหาดานการยศาสตรรอยละ 55 
(Mirmohamadi, Seraji, Shahtaheri, Lahmi & Ghasemkani, 2004) หรือการศึกษาคนงาน
อุตสาหกรรมไมในประเทศตุรกีมีปญหาดานการยศาสตรโดยระบุทาทางการทํางานซํ้าๆ รอยละ 
68.5 (Soytas, 2006) การศึกษาในประเทศไทยของพัชริน พรมอนันต และคณะ (2550) พบพนักงาน
โรงงานเฟอรนิเจอรไมมีปญหาดานการยศาสตรจากทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสมรอยละ 56.96 
และพบอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อรอยละ 85.21 สวน
การศึกษาของช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) พบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมทํางานดวยทาทางท่ีไม
เหมาะสมรอยละ 95.0 ทาทางการทํางานซํ้าๆ รอยละ 90.4 มีการยกหรือการเคล่ือนยายของหนักรอย
ละ 77.50 และคนงานกลุมดังกลาวมีอาการปวดเอวรอยละ 69.17 ปวดไหล ขอศอก แขน รอยละ 
64.17 ปวดกลามเนื้อหลังรอยละ 53.33 สวนการศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ 
(2553) พบปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตรของคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมทํางานดวยทาทางท่ี
ไมเหมาะสม รอยละ 94.4 และมีอาการปวดเอว รอยละ 66.4 ปวดกลามเนื้อบริเวณมือ ขอมือและ
ไหล รอยละ 63.3  
  1.4 ปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ (biological hazard) ไดแก อันตรายท่ีมีสาเหตุ
จากเชื้อโรค เชน เช้ือไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา พยาธิ หรือแมลง สัตวมีพิษตางๆ (วิทยา อยูสุข, 2549; 
Rogers, 2003) กระบวนการทําโครงรมคนงานมีโอกาสสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ
จําพวกแมลงหรือสัตวมีพิษตางๆในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีกองไมไผหรือทอนไมกองตาม
พื้นดิน จึงเหมาะเปนท่ีอาศัยของสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปอง (Lelievre, Demers, Bonnet & 
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Lourdais, 2010) มีรายงานการสํารวจขอมูลสุขภาพผูใชแรงงานกลุมงานกอสรางในประเทศไทย ป 
พ.ศ. 2552 ระบุมีสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ และแมงปองในสถานท่ีทํางานรอยละ 44.8 (วิวัฒน เอก
บูรณะวัฒน, สุทธิพัฒน วงศวิทยวิโชติ, และจิราพร เงินแจม, 2552) หรือการศึกษาความเส่ียงตอ
สุขภาพในการทํางานของแรงงานอกระบบชุมชนมุสลิม ตําบลบางปู อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี 
ระบุแรงงานนอกระบบถูกสัตวทํารายหรือแมลงกัดตอยในท่ีทํางาน รอยละ 21.5 (อุสมาน แวหะยี 
และพัทธนันท คงทอง, 2554)  
  2. สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย (unsafe working condition) ไดแก ลักษณะของบริเวณ
สถานที่ทํางาน สภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีไมมีการติดต้ังเคร่ืองปองกันอันตราย รวมท้ัง
สภาพพื้นท่ีทํางาน เชน บริเวณพ้ืนท่ีทํางานล่ืนหรือขรุขระ การจัดวางส่ิงของไมเปนระเบียบ (วิทยา 
อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) สภาพการทํางานดังกลาวเปนท่ียอมรับและมีการศึกษาวาทําใหคนงาน
เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บตอรางกาย พิการหรือเสียชีวิตจากการทํางาน (Lipscomb et al., 
2003) มีรายงานพบวา สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรอยละ15 (ILO, 2002) 
หรือจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2553 พบวา แรงงานนอกระบบไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน รอยละ 14.52 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) หรือรายงานสถิติผูประสบ
อันตรายจากการทํางานของสํานักงานประกันสังคม ป 2553 พบวา มีผูเสียชีวิตรอยละ 0.42 พิการ
รอยละ 0.01 สูญเสียอวัยวะ รอยละ 1.47 (สํานักงานประกันสังคม, 2553) ดังรายงานการศึกษาพบ
คนงานเกมสไมทุกคนทํางานในบริเวณท่ีมีการจัดเก็บ จัดวางส่ิงของไมเหมาะสม หรือทํางานกับ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีมีความคมรอยละ 86.25 พบคนงานไดรับบาดเจ็บจากการทํางานรอยละ 
90.00 ถูกวัตถุหรือส่ิงของตัด บาด ท่ิมแทง รอยละ 47.90 (วรารักษ บุญมากและคณะ, 2552) หรือ
การศึกษาชวพรพรรณ จันทรประสิทธและคณะ (2553) พบวาคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมทํางานกับ
เคร่ืองจักรหรือของมีคม รอยละ 78.1 และคนงานไดรับบาดเจ็บจากการทํางานรอยละ 32.5 โดยมี
สาเหตุจากวัตถุหรือส่ิงของตัด บาดหรือท่ิมแทง รอยละ 79.1 สวนการศึกษาของช่ืนกมล สุขดีและ
คณะ (2553) พบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม ทํางานกับเคร่ืองจักรอุปกรณไฟฟาและของมีคม รอยละ 
94.58 บริเวณพ้ืนท่ีทํางานและทางเดินมีส่ิงกีดขวาง รอยละ 45.83 และการวางเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ไมเปนระเบียบ รอยละ 26.25 และพบคนงานไดรับการบาดเจ็บจากการทํางาน รอยละ 55.88 โดย
สาเหตุจากอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตัด บาดหรือท่ิมแทง รอยละ 27.10  

โดยสรุปการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการ
ทํางานของคนงาน กอใหเกิดความเส่ียงตอการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
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การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
 

 การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานเปนกระบวนการสําคัญทําใหทราบสาเหตุ
และปญหาสุขภาพของคนทํางานซ่ึงหมายถึง การเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน 
นําไปสูแนวทางการปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพของคนทํางาน ทําใหทราบการกระจายและ
ปริมาณปจจัยคุกคามสุขภาพในสภาพแวดลอม นําไปสูการจัดการความเส่ียง (risk management) 
และการส่ือสารความเส่ียง (risk communication) (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ และคณะ, 2553) 
สําหรับการประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานสามารถประเมินได 2 วิธี คือ การประเมิน
โดยการตรวจวัดโดยตรงและการประเมินโดยออม  

1.  การประเมินการตรวจวัดโดยตรง เปนการใชเคร่ืองมือในการตรวจวัดปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน เชน การตรวจวัดปริมาณฝุนในสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําไดโดยเก็บ
ตัวอยางอากาศ จากน้ันนํามาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ แลวนํามาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐาน เพ่ือประเมินการสัมผัสปจจัยเส่ียงของคนงาน หากเกินคามาตรฐานอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของคนงานท่ีสัมผัสกับฝุน (พรพิมล กรองทิพย, 2543; สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดลอม, 2552) การตรวจวัดเสียง สามารถทําไดโดยใชเคร่ืองมือในการตรวจวัดตามความ
เหมาะสม โดยอาจใชเคร่ืองวัดระดับความดังเสียง (sound level meter) และ เคร่ืองวัดความถ่ีเสียง 
(octave band analyzer) ท่ีใชสําหรับแยกความถ่ี เพ่ือประเมินระดับการสัมผัสเสียงดังของคนงาน  
ทําใหทราบระดับความดังของเสียงท่ีไดยิน หากเกินคาท่ีมาตรฐานกําหนด จะไดดําเนินการปรับปรุง
แกไขเพื่อปองกันการสูญเสียการไดยินจากการทํางาน (พรพิมล กรองทิพย, 2543; สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552) การตรวจวัดแสงสวาง นิยมใชเคร่ืองมือตรวจวัด คือ 
ลักซมิเตอร เปนการตรวจวัดแสงสวางตามตําแหนงตางๆ ตามท่ีตองการ (พรพิมล กรองทิพย, 2543; 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552) การประเมินดวยวิธีการตรวจวัดโดยตรง
ทําใหทราบปริมาณการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพ แตการตรวจวิธีนี้ตองใชเคร่ืองมือท่ีเฉพาะและ
ตองอาศัยผูท่ีมีความเช่ียวชาญและความชํานาญในการใชเคร่ืองมือ เพื่อใหสามารถวินิจฉัยและแปล
ผลการสัมผัสไดอยางถูกตองแมนยํา แตมีขอเสีย คือ มีคาใชจายในการตรวจวัดสูงและใชระยะเวลา
ในการตรวจ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552)  

2.  การประเมินโดยออม โดยการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
ตามการรับรูของคนงานหรือผูประเมิน เชน การใชแบบสัมภาษณหรือการใชแบบสอบถามการ
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพ การใชแบบสังเกตทาทางการทํางาน ดังนี้ 
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2.1 แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม สําหรับการสัมภาษณเปนการสอบถาม
ขอมูลจากผูใหขอมูลโดยตรง ใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล ไดรับขอมูลท่ีละเอียดครบถวน
มากกวาการใชแบบสอบถาม สามารถปรับคําถามใหชัดเจนข้ึนหากผูถูกสัมภาษณไมเขาใจ ขอจํากัด
ของแบบสัมภาษณ คือ คุณภาพขอมูลจากการสัมภาษณข้ึนอยูกับประสบการณและบุคลิกภาพของ 
ผูสัมภาษณ ใชเวลาและคาใชจายมากกวาการใชแบบสอบถาม (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550) 
สําหรับการใชแบบสอบถาม เปนวิธีการหนึ่งท่ีประหยัดท้ังเวลาและคาใชจาย สามารถรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนจํานวนมาก ผูตอบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบ แตมีขอจํากัด คือ 
ไมสามารถใชไดกับกลุมตัวอยางท่ีไมสามารถอานและเขียนหนังสือได อาจไดขอมูลไมครบถวน
สมบูรณ กรณีการเลือกใชแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถามข้ึนอยูกับพื้นฐานทางการศึกษาของกลุม
ตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา             
มีการศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพโดยใชแบบสัมภาษณ เชน การศึกษาของชวพร
พรรณ  จันทรประสิทธ์ิและคณะ(2553) ใชแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การ
บาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน เพื่อศึกษาการรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานของคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงใหม 
โดยคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือชนิดนี้เทากับ 0.70 หรือการศึกษาของสุริสา ตันชุมพรและคณะ
(2551) โดยใชแบบสัมภาษณท่ีดัดแปลงจากเคร่ืองมือท่ีพัฒนาโดย ลัสคและคณะ (Lusk et al., 1994) 
รวมกับการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษาอํานาจการทํานายของปจจัย การรับรูประโยชน การรับรู
อุปสรรค การรับรูสมรรถนะแหงตนในการใชอุปกรณปองกันเสียง ของคนงานไมแปรรูปขนาด
ใหญจังหวัดเชียงใหม โดยมีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมืออยูในระดับท่ียอมรับได (0.71-0.86) หรือ
การศึกษาของกัลยา อุรัจนานนท, ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ, และวันเพ็ญ ทรงคํา (2549) ใช
แบบสอบถามท่ีดัดแปลงจากการประเมินการรับรูภาวะเส่ียงจากการสัมผัสเสียงของ อารเซสและมิกู
เอล (Arezes & Miguel, 2005) เพื่อศึกษาการรับรูภาวะเส่ียงจากการสัมผัสเสียงของคนงานไมแปร
รูปขนาดใหญ โดยมีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมืออยูในระดับท่ียอมรับได (0.81-0.87) เปนตน 

2.2 แบบสังเกต การใชแบบสังเกตทําใหมีโอกาสสัมผัสและเขาใจสถานการณท่ี
เกิดข้ึนจริง แตมีขอจํากัด คือ ใชเวลาและคาใชจายสูง อาจเกิดความคลาดเคล่ือนจากอคติหรือการ
บันทึกผลจากการสังเกต (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามี
การศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพโดยการใชแบบสังเกต เชน การศึกษาของพัชริน 
พรมอนันต และคณะ (2549) ใชแบบสังเกตทาทางการทํางาน ดวยวิธีการประเมินทาทางของรยางค
สวนบนอยางรวดเร็ว (RULA) ของแมคเอเทมเนย และคอรเลท เพื่อใชศึกษาปจจัยดานการยศาสตร
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ในสวนของทาทางการทํางานของพนักงานโรงงานเฟอรนิเจอร จังหวัดลําพูน โดยคาความเช่ือม่ัน
ของเคร่ืองมือเทากับ 1 เปนตน 
 จากท่ีกลาวมาขางตน วิธีการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานทําได
หลากหลายวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานของแตละกลุมอาชีพ 
สําหรับผูศึกษาเลือกใชแบบประเมินท่ีดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะ
สุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและ
คณะ(2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อประเมินการรับรูการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานของคนงานในทุกข้ันตอนของการทําโครงรม ซ่ึงการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพดังกลาวสงผลใหคนงานมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน 

 
การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากงาน 

 
 การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน (work-related illness) หมายถึง การเจ็บปวยท่ีเปนผลท่ีเกิด
จากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมเหมาะสมทําให
เกิดอาการหรือเกิดความผิดปกติของรางกาย (Rogers, 2003) สําหรับคนงานมีโอกาสสัมผัสกับ
สภาพแวดลอมการทํางานแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะงาน ขนาดสัมผัสและการตอบสนองตอ
รางกาย ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคนงาน (พงศเทพ วิวรรธนะเดช, 2547) อาจ
กอใหเกิดความเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน ดังไดกลาวมาแลวในสวนของผลกระทบตอสุขภาพจาก
การสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานท้ัง 4 ประการ ดังเชน การสัมผัสปจจัย
ดานกายภาพ เชน เสียงดังทําใหเกิดอาการหูอ้ือ ไดยินเสียงพูดคุยไมชัดเจน มีเสียงดังในหู การ
สูญเสียการไดยินช่ัวคราว จนถึงการสูญเสียการไดยินแบบถาวร (OHSA, 1999; Picard et al., 2008) 
ความส่ันสะเทือนทําใหเนื้อเยื่อเกิดการระคายเคือง เกิดอาการชาบริเวณปลายมือ ปลายนิ้วมือ (วิทยา 
อยูสุข, 2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549; HSE, 2005; OSHA, 1999) แสงสวางไมเพียงพอ
ทําใหเกิดอาการกลามเนื้อตาลา (eye strian) หรือสมรรถภาพการมองเห็นลดลง (สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ, 2552; Chawia & Samei, 2007) และความรอนหรืออากาศรอนอบอาวทําใหรางกาย
ออนเพลีย ตะคริวและเปนลมแดด (Yan et al., 2006) การสัมผัสปจจัยดานเคมี เชน ฝุนไมทําใหเกิด 
ผ่ืนคันหรืออาการแพอ่ืนๆ การระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด หายใจลําบาก (Bean, 
2006; Mirza, 2010; OSHA, 1999) การสัมผัสปจจัยดานการยศาสตร เชน ทาทางการทํางานท่ีไม
เหมาะสม การทํางานซํ้าซาก การทํางานท่ีตองออกแรงมากเกินไป การน่ังหรือยืนผิดธรรมชาติ ทํา
ใหเกิดแรงตึงและแรงกดขอตอ เอ็น กลามเน้ือ สงผลใหเกิดอาการเจ็บ ปวดเม่ือย เคล็ดตึงกลามเน้ือ
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บริเวณตางๆ เชน อาการปวดหลัง อาการปวดตึงบริเวณคอหรือไหลเปนตน (สมาคมการยศาสตร
ไทย, 2551; สํานักงานประกันสังคม, 2550; วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) และปจจัยดาน
ชีวภาพ เชน สัตวหรือแมลงท่ีมีพิษตางๆ ทําใหมีโอกาสถูกสัตวมีพิษกัดตอย เชน งู ตะขาบ แมงปอง 
(วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) การประเมินการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงานจึงมีความสําคัญ 
เปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการปองกันและลดความรุนแรงของการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 

 
การประเมินการเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากงาน 
 
  การประเมินการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานเปนข้ันตอนหน่ึงในการเฝาระวังทาง
สุขภาพและความปลอดภัยของคนงานโดยท่ัวไป ประเมินได 2 วิธี คือ การประเมินทางปรนัย 
(objective measure) และทางอัตนัย (subjective measure)  

1. การประเมินทางปรนัย (objective measure) เปนการประเมินทางคลินิก (physician-
assessed measures) โดยบุคลากรทางการแพทยหรือผูเช่ียวชาญโดยจากการสังเกต การตรวจรางกาย
ตามระบบ การตรวจอาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติของรางกาย ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการ
เตนของหัวใจ อัตราการหายใจ ดัชนีมวลกาย อุณหภูมิรางกาย การตรวจสมรรถภาพของรางกาย   
แตละดาน เชน การตรวจสมรรถภาพการไดยิน เปนการตรวจคนหาภาวะประสาทหูเส่ือมหรือการ
สูญเสียการไดยินในระยะเร่ิมตน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เพ่ือคัดกรองการมองเห็นตาม
ความเส่ียงของคนงานท่ีมีการใชสายตาในการทํางาน การตรวจสมรรถภาพปอด เปนการวัดปริมาตร
และความเร็วของอากาศท่ีหายใจเขาและออกจากปอด ทําใหทราบการเส่ือมสภาพการทํางานของ
ปอดกอนท่ีจะปรากฏอาการ เชน อาการหอบหืด หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด หรือการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน การตรวจเลือด การฉายเอ็กซเรยปอด เปนตน (สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552; Berger & Williams, 1999) ขอดีของการประเมินทางปรนัย คือ 
สามารถตรวจพบอาการผิดปกติและกลุมอาการของโรค ทราบขนาดและความเปนอันตรายตอ
รางกาย ขอจํากัดของการประเมินทางปรนัย คือ การตรวจวินิจฉัยและการตรวจรางกายตองกระทํา
โดยแพทยหรือผูเช่ียวชาญท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย สําหรับการตรวจทาง
หองปฏิบัติการตองใชเทคโนโลยี รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีเฉพาะทําใหมีคาใชจายสูง หากเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณไมไดมาตรฐานและผูใชไมมีความชํานาญ รวมทั้งไมมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ
หรืออุปกรณกอนการใชงานเปนประจํา สงผลใหการแปลผลในการตรวจมีความคลาดเคล่ือน 
(วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน, สิรวิชญ เดชธรรม และนวพรรณ ผลบุญ, 2554; สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552; Berger & Williams, 1999) 
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 2. การประเมินทางอัตนัย (subjective measure) เปนการประเมินการเจ็บปวยและการ
บาดเจ็บตามการรับรูของผูถูกประเมิน (self-reported measure) วิธีการรายงานดวยตนเองเปนวิธีท่ี
สะดวก สามารถประเมินในกลุมคนจํานวนมากในเวลาอันส้ัน ทําใหประหยัดคาใชจาย แตวิธีการ
ดังกลาวอาจไมสมบูรณ เพราะการรับรูของบุคคลมีความแตกตางกัน มีโอกาสเกิดอคติไดและ
บิดเบือนคําตอบได (Williamson, 2007) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมามีการศึกษาการ
ประเมินทางอัตนัย ดังเชน  
  1) แบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการทํางาน ซ่ึงพัฒนาโดยชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) สรางข้ึนโดย
ใชแนวคิดการประเมินสุขภาพตามความเส่ียงรวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
ประเมินการรับรูอาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจาก
การทํางานในระยะ 1 เดือนท่ีผานมาของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยอมในจังหวัดเชียงใหม โดยคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เทากับ .70  
  2) แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพตามความเส่ียงจากการทํางาน ท่ีพัฒนาโดยช่ืนกมล 
สุขดีและคณะ (2553) สรางข้ึนโดยใชแนวคิดการประเมินสุขภาพตามความเส่ียงรวมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อประเมินอาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน ตามการรับรูอาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองจากการ
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานในระยะ 1 เดือนท่ีผานมาของคนงานท่ีทํางานใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมประเภทผลิตเคร่ืองเรือนไม ในอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .71  
 สําหรับการประเมินการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน การพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือในการ
ประเมินข้ึนอยูกับบริบทในการทํางานของแตละอาชีพ ในการศึกษาการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานคร้ังนี้ ผูศึกษาเลือกใชแบบประเมินท่ีดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะ
สุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและ
คณะ (2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ สําหรับแบบประเมินดังกลาวครอบคลุม
ประเด็นการรับรูอาการผิดปกติหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางานของคนงาน ในข้ันตอนการทําโครงรมนอกจากคนงานมีโอกาสเกิดการ
เจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน คนงานยังมี
โอกาสเกิดการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย เชน คนงานตองทํางานกับ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณของมีคม เคร่ืองจักรไมมีเคร่ืองปองกันอันตราย รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการ
ทําโครงรมมีความคม  
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การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากงาน 
 
 การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงาน (work related injuries) หมายถึง การบาดเจ็บใดๆท่ีมีผล
เนื่องมาจากการทํางานหรือมาจากการสัมผัสกับเหตุการณ (incidents) ในสภาพแวดลอมการทํางาน
หรือสภาพการทํางาน (วิทยา อยูสุข, 2549, OSHA, 2006) ซ่ึงการสัมผัสกับสภาพแวดลอมการ
ทํางาน ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือกระตุนใหเกิดการบาดเจ็บมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน (Rogers, 
2003) ผลของการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงตั้งแตเล็กนอยสามารถทํางานไดตามปกติ ตองหยุด
งาน สูญเสียอวัยวะบางสวน ทุพพลภาพหรือจนกระท่ังเสียชีวิต (สํานักงานประกันสังคม, 2554) 
สําหรับการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน สถาบันมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา 
(American National Standards Institute (ANSI) as cited in Rogers, 2003) ไดแบงประเภทของการ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานตามสาเหตุ ดังนี้ 

1. การกระแทก (struck by) เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูปฏิบัติงาน ถูกตี ชน หรือ
กระแทกโดยวัตถุหรืออนุภาคท่ีมีการเคล่ือนไหว 

2. การถูกจับ เกี่ยวหรือถูกหนีบ (caught in, under, or between) เปนเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับ
การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการบด การบีบหรือการหนีบสวนใดสวนหนึ่งของรางกายระหวางวัตถุท่ี
เคล่ือนไหวและหยุดนิ่ง ตัวอยางเชน การทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร 

3. การชน (struck against) เปนเหตุการณท่ีคนงานชนกับวัตถุท่ีหยุดนิ่งกับท่ี หรืออวัยวะ
บางสวนสัมผัสอยางแรงกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมืออยางทันทีทันใด 
 4. การตกจากท่ีสูง (fall from elevation) เปนเหตุการณท่ีคนงานตกลงสูพื้นท่ีมีระดับตํ่ากวา 
เชน การตกจากบันได การตกจากนั่งราน เปนตน 
 5. การหกลมในระนาบเดียวกัน (fall on same level) เปนเหตุการณท่ีคนงานสูญเสียความ
ม่ันคงในการเดิน เชน การล่ืน การหกลม หรือการสะดุดส่ิงของ เปนตน 

6. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (motor vehicle accidents) สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะไดแก 
การไดรับบาดเจ็บโดยการถูกยานพาหนะพุงชน โดยมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอม เชน แสงสวางไมเพียงพอ หรือฝนตก และการไดรับบาดเจ็บขณะท่ีคนงานมีการ
ขับเคล่ือนยานพาหนะ เชน การเกิดอุบัติเหตุขณะทํางานกับรถยก 

7. การบาดเจ็บจากการออกแรงเกินกําลังและการทํางานท่ีซํ้าซาก (overextension and 
repetitive trauma) เปนเหตุการณท่ีรางกายไดรับบาดเจ็บ โดยการออกแรงในการทํางานมากเกินไป 
หรือมีการเคล่ือนไหวซํ้าซากอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการบาดเจ็บตอระบบโครงรางกลามเนื้อ เชน 
อาการปวดหลัง ขอเคล็ดและกลามเนื้อขัดยอก เปนตน 
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 8. สาเหตุอ่ืนๆของการบาดเจ็บ (other causes of physical trauma) เปนเหตุการณท่ีคนงาน
ไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุตางๆ เชน การสัมผัสไฟฟา การสัมผัสอุณหภูมิท่ีสูง หรือตํ่าเกินไป การ
สัมผัสกับรังสี หรือสารเคมีท่ีมีพิษ อุบัติเหตุจากการขนสงและอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถระบุสาเหตุได 
 ในสวนของประเทศไทยกระทรวงแรงงาน (2547) ไดแบงลักษณะการบาดเจ็บจากการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพ ดังนี้ 

1.  กระดูกหัก ขอตอเคล่ือน 
2.  ขอตอเคล็ด และอักเสบตึงตัวของกลามเนื้อ 
3.  การถูกกระแทกและบาดเจ็บของอวัยวะภายในรางกาย  
4.  การตัดขาด การเลาะควาน ทําลายอวัยวะ 
5.  บาดแผลลึก 
6.  บาดแผลต้ืน 
7.  การฟกชํ้า จากการถูกชน การถูกเบียด 
8.  บาดแผล 
9. ไหม 
10. การไดรับสารพิษ สารเคมี เฉียบพลัน 
11. ผลจากสภาพอากาศ การสัมผัสและสถานะท่ีเกี่ยวของ 
12. การหายใจไมออกเนื่องจากโลหิตขาดออกซิเจน 
13. ผลจากกระแสไฟฟา 
14. ผลกระทบจากรังสี 
15. การบาดเจ็บหลายอยาง จากหลายสาเหตุตางๆกัน 
16. การบาดเจ็บอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจําแนกสาเหตุได ตามลักษณะดังกลาวขางตน 

สวนสํานักงานประกันสังคม แบงประเภทของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานตาม
ความรุนแรงและผลของการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึนของแรงงานออกเปน 5 ประเภท (สํานักงาน
ประกันสังคม, 2554) ไดแก 

1. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหเสียชีวิต 
2. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางานได 
3. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหสูญเสียอวัยวะบางสวน หมายถึง การสูญเสีย

อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหลังจากไดรับบาดเจ็บและทําการรักษาดวยวิธีการตางๆ ทางการแพทยอยาง
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เต็มท่ีแลวไมสามารถรักษาใหเปนปกติไดและพยาธิสภาพของอวัยวะนั้นไมสามารถเปล่ียนแปลง
กลับคืนสูสภาพปกติได 

4. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหหยุดงานเกิน 3 วัน 
5. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหหยุดงานไมเกิน 3 วัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การแบงประเภทของการบาดเจ็บข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ของการประเมิน ความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงานของคนงานในแตละงาน ท้ังนี้เพื่อหา
แนวทางปองกันและลดอันตรายท่ีจะสงผลตอการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 
 
การประเมินการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากงาน 
 
 สําหรับการประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานข้ึนอยูกับแนวคิด วัตถุประสงคของ
การศึกษาและรูปแบบของการศึกษาที่จะนํามาใชในการประเมินการบาดเจ็บของคนงาน (อนามัย 
(ธีรวิโรจน) เทศกระทึก, 2549) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามีการศึกษาการประเมินการ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน ตามบริบทการทํางานหรือลักษณะของกระบวนการทํางานในแตละ
อาชีพ สําหรับการประเมินสามารถทําได 2 วิธี คือ การประเมินทางปรนัย (objective measure) และ
ทางอัตนัย (subjective measure)  

1. การประเมินทางปรนัย (objective measure) เปนการประเมินโดยใชแบบรายงานหรือ
แบบบันทึกเหตุการณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของพัฒนาข้ึน 
เพื่อใชสําหรับบันทึกการบาดเจ็บและรายงานสาเหตุการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน รวมท้ัง
ข้ันตอนการทํางาน เชน แบบบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน (OSHA 
Form for recording work-related injuries and illnesses โดยกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อใชสําหรับการแบงประเภท ขนาด ความรุนแรงและรายละเอียดของการบาดเจ็บและการเจ็บปวย
ท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน (OSHA, 2001) หรือแบบรายงานการบาดเจ็บ โรคและเหตุการณ
อันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน (The reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences 
Regulation) ตามขอกําหนดของประเทศสหราชอาณาจักร ([HSE], 2007) สําหรับประเทศไทยใช
แบบบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางานและสาเหตุ พัฒนาโดยสํานักงาน
ประกันสังคม ประกอบดวย อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ เชน ทํางานไมไดช่ัวคราว ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน (สํานักงานประกันสังคม, 
2554) การรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบรายงานหรือแบบบันทึกเหตุการณทําใหสะดวกในการ
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รวบรวมและแปรผลขอมูล แตมีขอจํากัด คือ การบันทึกขอมูลอาจไมครบถวน ไมถูกตอง และขาด
การสงรายงานท่ีตอเนื่อง ทําใหขอมูลไมชัดเจน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2550) 

2. การประเมินทางอัตนัย (subjective measure) เปนการประเมินโดยใชวิธีการรายงาน
ดวยตนเอง เชน แบบสัมภาษณ เปนวิธีท่ีสะดวก ประหยัดคาใชจาย แตอาจทําใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนหรือมีอคติ (Williamson, 2007) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามีการศึกษาการ
ประเมินการบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางานโดยการประเมินทางอัตนัย ดังนี้  

1. แบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน พัฒนาโดย ชวพรพรรณ 
จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) ซ่ึงสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใชประเมิน
การรับรูการบาดเจ็บจากการทํางานของคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม จังหวัดเชียงใหม โดยประเมินการรับรูการบาดเจ็บของกลุมตัวอยางในระยะ 3 เดือนท่ี
ผานมา ไดแก การบาดเจ็บจากการทํางาน สาเหตุการบาดเจ็บ ความรุนแรงของการบาดเจ็บและการ
ปองกันการบาดเจ็บ มีคาความตรงตามเน้ือหาเทากับ .79 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .70 สําหรับ
แบบประเมินดังกลาวสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาในคร้ังนี้ เนื่องจากมีความครอบคลุมตาม
บริบทการทํางานของแรงงานนอกระบบ  

2. แบบสัมภาษณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการทํางาน พัฒนาโดย วรารักษ บุญ
มากและคณะ (2552) โดยใชแบบสัมภาษณอุบัติเหตุจากการทํางานและพฤติกรรมเส่ียงในการ
ทํางาน ท่ีผูวิจัยสรางจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงในการทํางาน
และความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุจากการทํางานของผูประกอบอาชีพผลิตเกมสไมในจังหวัด
เชียงใหมในสวนของอุบัติเหตุจากการทํางาน ประกอบดวย การเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณเกือบเกิด
อุบัติเหตุในชวง 3 เดือนท่ีผานมา สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ กิจกรรมท่ีปฏิบัติขณะ
เกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ อวัยวะของรางกายท่ีไดรับบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บและ
การหยุดงานหลังการเกิดอุบัติเหตุ มีคาความตรงตามเน้ือหาเทากับ 0.99 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 
0.71 แบบประเมินดังกลาวทําใหทราบปญหาของการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง รวมท้ัง
ครอบคลุมเหตุการณท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนําไปสูการวางแผนปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

3. แบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน พัฒนาโดย ปนัดดา มธุร
ภาณี (2552) โดยใชแบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานและพฤติกรรมเส่ียงในการ
ทํางาน ท่ีผูวิจัยสรางจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาการบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานและพฤติกรรมเส่ียงในการทํางานของพนักงานแปรรูปโลหะแผนใน
จังหวัดเชียงใหมในสวนของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ประกอบดวย การไดรับ
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บาดเจ็บจากการทํางานในชวง 3 เดือนท่ีผานมา ข้ึนตอนการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บ ชวงเวลาการ
ทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน กิจกรรมท่ีปฏิบัติขณะเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน 
ลักษณะของการบาดเจ็บจากการทํางาน อวัยวะของรางการที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน และการ
หยุดงานหลังการบาดเจ็บจากการทํางาน มีคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.00 คาความเช่ือม่ัน
โดยรวมเทากับ 0.89 แบบประเมินดังกลาวทําใหทราบการเกิดการบาดเจ็บและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ เพื่อนําไปสูการวางแผนปองกันการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 
 จากท่ีกลาวมาขางตนการพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือเพ่ือประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนือ่งจาก
การทํางานควรพิจารณาใหเหมาะสมตามลักษณะการทํางานของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ใน
การศึกษาการประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงานของคนงานกลุมทําโครงรม ผูศึกษาพิจารณา
จากวัตถุประสงคและลักษณะการทํางาน จึงเลือกใชแบบประเมินโดยใชแบบสัมภาษณ ท่ีผูศึกษา
ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวย ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการทํางานของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) ในสวนของการบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน รวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากลักษณะการทํางาน
เกี่ยวกับงานไม การใชเคร่ืองจักร อุปกรณของมีคมในการทํางาน เชน เล่ือยวงเดือน ซ่ึงใกลเคียงกับ
การศึกษาในคร้ังนี้ โดยครอบคลุมประเด็น จํานวนครั้งของการบาดเจ็บ ข้ันตอนท่ีทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ สาเหตุการเกิดการบาดเจ็บ อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ และความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ เพ่ือพิจารณาปองกันการเกิดการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานอยางมีประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมตามบริบทการทํางานตอไป 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 คนงานในกระบวนการทําโครงรมตองเผชิญความเส่ียงจากสภาพแวดลอมการทํางานท่ีไม
ปลอดภัย คือ ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ (เสียงดัง การส่ันสะเทือน ความรอนและแสงสวาง
ไมเพียงพอ) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี (ฝุนไม) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (ทาทาง
การทํางานท่ีไมเหมาะสม การทํางานซํ้าๆ) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ (สัตวมีพิษกัดตอย) และ
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย จากการใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณของมีคม เคร่ืองจักรไมติดต้ัง
เคร่ืองปองกันอันตรายและวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตมีความคม ทําใหคนงานเส่ียงตอการเจ็บปวยและ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน ดังภาพท่ี 2- 18 
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ภาพท่ี 2 - 18 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- ดานกายภาพ (เสียงดงั การส่ันสะเทือน ความรอน

และแสงสวางไมเพยีงพอ)   
- ดานเคมี (ฝุนไม) 
- ดานการยศาสตร (ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

การทาํงานซํ้า )ๆ  
- ดานชีวภาพ (สัตวมีพษิกดัตอย ) 
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- เคร่ืองจักรหรืออุปกรณของมีคม 
- เคร่ืองจักรไมตดิต้ังเคร่ืองปองกันอันตราย 
- วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตมีความคม   

การเจ็บปวยและบาดเจ็บ      
ท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน 


