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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลูและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวย
และบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานของคนงานกลุมทําโครงรมตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ทําการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณคนงานกลุมทําโครงรมท่ีเปนกลุมตัวอยาง ตั้งแต
เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอโดยการบรรยายประกอบ
ตาราง ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของคนงานกลุมทําโครงรม 
 สวนท่ี 2 ปจจยัคุกคามสุขภาพจากการทํางานของคนงานกลุมทําโครงรม 
 สวนท่ี 3 การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานของคนงานกลุมทําโครงรม 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของคนงานกลุมทําโครงรม 
 
 กลุมตัวอยางเปนคนงานกลุมทําโครงรมท่ีทํางานในตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 226 คน ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียของครอบครัว โรคประจําตัว และขอมูลการประกอบอาชีพของ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ประวัติการประกอบอาชีพในอดีต และปจจุบัน และการใชอุปกรณ
ปองกันตนเอง แสดงในตารางท่ี 4 - 1 ถึง 4 - 5 
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ตารางท่ี 4-1  
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 

                    ขอมูล  จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย   69 30.53 
 หญิง 157 69.47 
อายุ (ป)   
 < 40     4  1.77 
 40-49   12  5.31 
 50-59 124 54.87 
 60-69   63 27.88 
 70-79   21   9.29 
 > 80     2   0.88 
พิสัย = 38-86  (S.D.) = 58.38 (7.73) 
Median = 58 
สถานภาพสมรส   
 โสด   28 12.39 
 คู 145 64.16 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู   53 23.45 
โรคประจําตัว   
 ไมมี  150 66.37 
 มี*          76 33.63   
         โรค   
 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ        49          60.49 
 ระบบตอมไรทอ        29          35.80 
 ระบบทางเดินหายใจ                      3            3.71 
หมายเหตุ. * เจ็บปวยดวยโรคประจําตัวมากกวา 1 โรค 
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 จากตารางท่ี 4 - 1 กลุมตัวอยางรอยละ 69.47 เปนเพศหญิงขณะท่ีกลุมตัวอยาง รอยละ 30.53 
เปนเพศชาย กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 38 - 86 ป (อายุเฉล่ีย 58.38 ป S.D. = 7.73 median = 58 ป) 
กลุมตัวอยาง รอยละ 54.87 มีอายุอยูในชวง 50 - 59 ป และกลุมตัวอยางรอยละ 27.88 มีอายุอยู
ในชวง 60 - 69 ป มีเพียงรอยละ 0.88 ท่ีมีอายุมากกวาหรือเทากับ 80 ป ดานสถานภาพสมรสกลุม
ตัวอยางรอยละ 64.16 มีสถานภาพสมรสคู และกลุมตัวอยาง หนึ่งในสาม (รอยละ 33.63) มีโรค
ประจําตัว โดยรอยละ 60.49 และรอยละ 35.80 เปนโรคระบบหลอดเลือดหัวใจและระบบตอมไรทอ 
ท่ีเหลือเปนโรคระบบทางเดินหายใจ 
 
ตารางท่ี 4 - 2 
ขอมูลระดับการศึกษาและรายไดของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 
                    ขอมูล       จํานวน    รอยละ 
ระดับการศึกษา   
 ไมไดเรียน     9 3.98 
 ประถมศึกษา 216 95.58 
 มัธยมศึกษา/ปวช.     1 0.44 
รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน (บาท)   
 < 2,500   68 30.09 
 2,500-4,999 132 58.41 
 5,000-7,499   20 8.85 
 7,500-9,999     2 0.88 
 >10,000     4 1.77 
พิสัย = 1,000-15,000   (S.D.) = 3,397.39 (1,740.48)   
Median = 3,000 
 ความพอเพยีงของรายได   
 พอใชเหลือเก็บ 110 48.67 
 พอใชไมเหลือเก็บ 99 43.81 
 ไมพอใช มีหนี้สิน 17   7.52 
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 จากตารางท่ี 4 - 2 กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 95.58 จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา 
สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวกลุมตัวอยางอยูในชวง 1,000 - 15,000 บาท (รายไดเฉล่ีย 
3,397.39 บาทตอเดือน S.D. = 1,740.48 median = 3,000 บาท) กลุมตัวอยาง รอยละ 58.41 มีรายได
อยูในชวง 2,500 - 4,999 บาท โดยท่ีกลุมตัวอยาง รอยละ 48.67 มีรายไดพอใชและเหลือเก็บ ขณะท่ี
กลุมตัวอยางอีก รอยละ 7.52 มีรายไดไมพอใชและมีหนี้สิน 
 
ตารางท่ี 4 - 3  
ขอมูลการประกอบอาชีพในอดีตของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 
                  ขอมูล     จํานวน รอยละ 
การประกอบอาชีพในอดีต     
 ไมเคย   168  74.34  
 เคย         58  25.66  
 ลักษณะงาน     
 รับจางท่ัวไป  41  70.69 
 คาขาย  12  20.69 
 เกษตรกรรม   5  8.62 
 ระยะเวลาทํางาน (ป)     
 < 5  7  12.07 
 5 - 9  7  12.07 
 10 - 14  17  29.31 
 15 - 19  8  13.79 
 20 - 24  16   27.59 
 >25  3  5.17 
 พิสัย = 3  - 30    (S.D.) =13.78 (6.65)   

Median = 13. 50 
  
 จากตารางท่ี 4 - 3 กลุมตัวอยางหนึ่งในส่ี (รอยละ 25.66) เคยประกอบอาชีพในอดีต โดย
กลุมตัวอยาง รอยละ 70.69 เคยประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป อีกรอยละ 20.69 เคยประกอบอาชีพ
คาขาย มีเพียง รอยละ 8.62 เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาการทํางานอยูในชวง 3-
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30 ป (เฉล่ีย 13.78 ป S.D. = 6.65 median= 13.50 ป) กลุมตัวอยางรอยละ 29.31 มีระยะเวลาการ
ทํางานอยูในชวง10-14 ป กลุมตัวอยางอีกรอยละ 27.59 มีระยะเวลาการทํางานอยูในชวง 20-24 ป มี
กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 5.17 มีระยะเวลาการทํางานอยูในชวง 25 ปข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 4 - 4  
ขอมูลการประกอบอาชีพปจจุบันของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 
ขอมูล จํานวน รอยละ 
ข้ันตอนการทํางานหลัก*   

การทําหัวรมและตุมรม 21 8.27 
การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม 121 47.64 
การข้ึนรูปโครงรม 112 44.09 

ประสบการณการทํางาน (ป)   
< 10 13 5.75 
10 - 19 8 3.54 
20 - 29 30 13.27 
30 - 39 49 21.68 
40 – 49 77 34.07 
50-59 43 19.03 
>60 6 2.66 

พิสัย = 1 - 70  (S.D.) = 37.55 (13.34)  
Median = 40.00 

  

จํานวนช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห   
< 48 75 33.19 
> 48 151 66.81 

พิสัย=24-77  (S.D.) = 50.73 (1.10)   
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ตารางท่ี 4 - 4 (ตอ) 
 
ขอมูล จํานวน รอยละ 
การประกอบอาชีพเสริม   

ไมทํา 205 90.71 
ทํา   21 9.29 

อาชีพเสริม   
รับจาง 7 33.33 
คาขาย 1 4.76 
เกษตรกรรม 13 61.91 

หมายเหตุ * ทํางานมากกวา 1 ข้ันตอน 
 
 จากตารางท่ี 4 - 4 กลุมตัวอยางรอยละ 47.64 ทํางานในข้ันตอนการทําซ่ีคํ้ารม และซ่ีกลอน
รม กลุมตัวอยางรอยละ 44.09 ทํางานในข้ันตอนการข้ึนรูปโครงรม และกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 
8.27 ทํางานในข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม กลุมตัวอยางมีประสบการณการทํางานอยูในชวง 1 -
70 ป (เฉล่ีย 37.55 ป S.D. = 13.34 median= 40 ป) กลุมตัวอยางรอยละ 34.07 มีประสบการณการ
ทํางานอยูในชวง 40-49 ป กลุมตัวอยางอีกรอยละ 21.68 มีประสบการณการทํางานอยูในชวง 30 - 
39 ปกลุมตัวอยางมีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหอยูในชวง 24 - 77 ช่ัวโมง (เฉล่ีย 50.73 ช่ัวโมง 
S.D.=1.10) กลุมตัวอยางรอยละ 66.81 ทํางานมากกวา 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห กลุมตัวอยางอีกรอยละ 
33.19 ทํางานนอยกวาหรือเทากับ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห สําหรับการประกอบอาชีพเสริมกลุม
ตัวอยางเพียงรอยละ 9.29 ท่ีประกอบอาชีพเสริม ไดแก อาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 61.91) อาชีพ
คาขาย (รอยละ 33.33) และอาชีพรับจาง (รอยละ 4.76)  
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ตารางท่ี 4 - 5 
การใชอุปกรณปองกันอันตรายตามการรับรูของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
การใชอุปกรณปองกันอันตราย     

ไมใช 119   52.65  
ใช 107  47.35  

ชนิดของอุปกรณปองกันอันตราย* (n=177)     
แวนตากันเศษไม  70  39.55 
ปลอกมือ  47  26.55 
ผาปดจมูก  41  23.16 
ถุงมือ  18  10.17 
สําลี  1  0.57 

ลักษณะการใช (n=177)     
ใชประจํา  125  70.62 
ใชบางคร้ัง  52  29.38 

หมายเหตุ. * ใชอุปกรณปองกันอันตรายมากกวา 1 ชนิด  
   
 ตารางท่ี 4 - 5 แสดงการใชอุปกรณปองกันอันตรายตามการรับรูของกลุมตัวอยางโดย กลุม
ตัวอยางเพียง รอยละ 47.35 มีการใชอุปกรณปองกันอันตราย ชนิดของอุปกรณปองกันอันตรายท่ี
กลุมตัวอยางใชเปนแวนตากันเศษไม (รอยละ 39.55) ปลอกมือ (รอยละ 26.55) และผาปดจมูก     
(รอยละ 23.16) โดยมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายเปนประจํารอยละ 70.62  
 
สวนท่ี 2  ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของคนงานกลุมทําโครงรม 
  

ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของคนทํางานกลุมทําโครงรม ประกอบดวย ปจจัย
คุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน และสภาพการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 4-6 
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ตารางท่ี 4 - 6  
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานตามการรับรูของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 

ปจจัยคุกคามสุขภาพ 
ใช  ไมใช 

จํานวน 
 (รอยละ) 

 จํานวน  
(รอยละ) 

สภาพแวดลอมการทํางาน    
    ปจจัยดานกายภาพ    

มีเสียงดังรบกวนการไดยนิ 67 (29.65)  159 (70.35) 
ทํางานกับเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือท่ีส่ันสะเทือน 34 (15.04)  192 (84.96) 
มีอากาศรอนอบอาว 37 (16.37)  189 (83.63) 
แสงสวางไมเพียงพอ 41 (18.14)  185 (81.86) 

ปจจัยดานเคมี    
สัมผัสฝุนไม 126 (55.75)  100 (44.25) 

ปจจัยดานการยศาสตร    
นั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางาน 202 (89.38)  24  (10.62) 
ยืนทํางานเปนเวลานานๆ 18   (7.96)  208 (92.04) 
ใชมือหรือแขนทํางานซํ้าๆ 213 (94.25)  13   (5.75) 
บิดเอ้ียวตัว กมตัว ขณะทํางาน 186 (82.30)  40 (17.70) 
ยกของหนักหรือออกแรงเกนิกําลัง 35 (15.49)    191 (84.51) 

ปจจัยดานชีวภาพ    
มีสัตวมีพิษ ไดแก งู ตะขาบ แมงปอง 49 (21.68)    177 (78.32) 

สภาพการทํางาน    
ทํางานกับเคร่ืองจักร/อุปกรณของมีคม 221 (97.79)  5 (2.21) 
ทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกัน 29 (12.83)  197 (87.17) 
วัตถุดิบในการผลิตมีความคม 194 (85.84)  32 (14.16) 



45 

 
 

 ตารางท่ี 4 - 6 แสดงปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานตามการรับรูของกลุมตัวอยาง ใน
สวนของปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานดานกายภาพ พบวากลุมตัวอยางรอยละ 
29.65 สัมผัสเสียงดังรบกวนการไดยิน และกลุมตัวอยางอีกรอยละ 18.14 ทํางานในท่ีแสงสวางไม
เพียงพอ สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 55.75 สัมผัสกับฝุนไม 
ขณะท่ีการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 82.30 
- 94.25) มีการบิดเอ้ียวตัว กมตัวขณะทํางาน นั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางานและมีการใชมือ
หรือแขนทํางานซํ้าๆ สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 21.68 ระบุท่ี
ทํางานมีสัตวมีพิษ ไดแก งู ตะขาบ แมงปอง สําหรับสภาพการทํางานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
(รอยละ 85.84 - 97.79) ทํางานกับวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีความคมและทํางานกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณของมีคม  
 
สวนท่ี 3 การเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางาน  
 
 การเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
แสดงในตารางท่ี 4-7 ถึง 4-9 
 
ตารางท่ี 4 - 7 
อาการหรือการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองกับการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการ
ทํางานในชวง 1 เดือนท่ีผานมาตามการรับรูของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 

ขอมูล 
            มี  ไมมี 

จํานวน (รอยละ)  จํานวน (รอยละ) 
ปจจัยดานกายภาพ     

หูอ้ือหรือไดยนิเสียงพูดคุยไมชัด 34 (15.04)   192 (84.96) 
มีเสียงดังในหู 
ชาบริเวณปลายมือ/ปลายนิ้วมือ 
เปนลมแดดจากอากาศรอน 
กลามเนื้อตาลาจากแสงสวางไมเพียงพอ 

25 (11.06) 
122 (53.98) 

- 
38 (16.81) 

  201 (88.94) 
104 (46.02) 

   226 (100.00) 
188 (83.19) 
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ตารางท่ี 4-7 (ตอ) 
 

ขอมูล 
            มี  ไมมี 

จํานวน (รอยละ)  จํานวน (รอยละ) 
ปจจัยดานเคมี     

น้ํามูกไหล ไอ จาม แสบจมูก 49 (21.68)   177 (78.32) 
หอบหืด  หายใจลําบาก 19  (8.41)   207 (91.59) 
ผ่ืนคันตามผิวหนัง บริเวณมือ แขน ลําตัว 78 (34.51)   148 (65.49) 

ปจจัยดานการยศาสตร     
ปวดกลามเนื้อคอ 114 (50.44)   112 (49.56) 
ปวดไหล แขน 
ปวดมือ ขอมือ นิ้วมือ 

172 (76.52) 
104 (48.15) 

  54 (23.48) 
112 (51.85) 

ปวดกลามเนื้อหลัง 147 (65.04)   79 (34.96) 
 ปวดเขา 
 ปวดกลามเนือ้ขา 
 ปวดเทา นิ้วเทา 

59 (26.11) 
64 (28.32) 
10   (4.42) 

  167 (73.89) 
162 (71.68) 
216 (95.58) 

ปจจัยดานชีวภาพ     
         สัตวมีพษิกัดตอย      10  (4.42)   216 (95.58) 

 
 จากตารางท่ี  4 -7 แสดงการเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองจากการสัมผัสปจจัย
คุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานในชวง 1 เดือนท่ีผาน มาตามการรับรูของกลุมตัวอยาง
พบวา ความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ คือ อาการชา
บริเวณปลายมือหรือปลายน้ิวมือพบ รอยละ 53.98 กลามเนื้อตาลาจากแสงสวางไมเพียงพอพบ         
รอยละ16.81 และอาการหูอ้ือ ไดยินเสียงพูดคุยไมชัดพบ รอยละ 15.04 สวนการเจ็บปวยท่ีอาจ
เกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี คือ ผ่ืนคันตามผิวหนัง บริเวณมือ แขน ลําตัว
พบรอยละ 34.51 น้ํามูกไหลไอ จามและแสบจมูกพบรอยละ 21.68 และหอบหืดหายใจลําบากพบ
รอยละ  8.41 สําหรับการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดาน                
การยศาสตร คือ อาการปวดไหลและแขน พบรอยละ 76.52 ปวดกลามเนื้อหลัง พบรอยละ 65.04 
ปวดกลามเน้ือคอ พบรอยละ 50.44 และปวดมือ ขอมือและนิ้วมือ พบรอยละ 48.15 ขณะท่ีการ
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เจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ คือ สัตวมีพิษกัดตอย พบ
เพียงรอยละ 4.42 
 
ตารางท่ี 4-8 
ขอมูลการบาดเจ็บจากการทํางานในชวง 3 เดือนท่ีผานมาของกลุมตัวอยาง (n=226) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
การบาดเจ็บจากการทํางาน     
 ไมเคย 173  76.55  
 เคย*   53  23.45  
 ความถ่ีในการบาดเจ็บ(คร้ัง) (n=74) 

1- 2  
                > 3          

พิสัย = 1 – 3 คร้ัง Median = 2.0        

  
70 
4 

  
94.59
5.41 

  ข้ันตอนงานท่ีเกิดการบาดเจบ็**(n=74)     
   การทําหัวรมและตุมรม 

การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม 
การข้ึนรูปโครงรม 

 21 
41 
12 

 28.38 
55.40 
16.22 

 ลักษณะการบาดเจ็บ (n=74)     
  บาดแผลต้ืน 

บาดแผลลึก 
การไดรับพิษจากสัตวกดัตอย 
ขอตอเคล็ดและการอักเสบตึงตัวของกลามเน้ือ 
อวัยวะถูกตดั/ทําลาย 
ขอตอเคล่ือน 
กระดูกหัก กระดูกแตก กระดูกราว 

 27 
23 
7 
7 
5 
4 
1 

 36.49 
31.08 
9.46 
9.46 
6.76 
5.40 
1.35 

หมายเหตุ. * บาดเจ็บมากกวา 1 คร้ัง   * * บาดเจ็บมากกวา 1 ข้ันตอน 
 
 จากตารางท่ี 4 - 8 พบวาในชวง 3 เดือนท่ีผานมากลุมตัวอยางเคยไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน รอยละ 23.45 โดยมีความถ่ีของการเกิดบาดเจ็บอยูในชวง 1 - 3 คร้ัง (Median = 2.0) โดยกลุม
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ตัวอยางสวนใหญรอยละ 94.59 เคยไดรับบาดเจ็บอยูในชวง 1 - 2 คร้ัง สวนข้ันตอนท่ีเกิดการ
บาดเจ็บจากการทํางาน คือ การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรมพบรอยละ 55.40 การทําหัวรมและตุมรม 
และการข้ึนรูปโครงรมพบรอยละ 28.38 และรอยละ 16.22 ตามลําดับ สวนลักษณะการบาดเจ็บ 
พบวา เปนแผลตื้นรอยละ 36.49 และบาดแผลลึกรอยละ 31.08 และพบอวัยวะถูกตัด/ทําลาย รอยละ 
6.76 
 
ตารางท่ี 4 - 9 
ขอมูลสาเหตุของการบาดเจ็บ อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บ และความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ือง
จากการทํางานของกลุมตัวอยาง ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
สาเหตุของการบาดเจ็บ (n=74) 

วัตถุ/ส่ิงของ ตัด/บาด/ท่ิมแทง 
หกลมและล่ืนลม 
แมลงสัตวมีพษิกัดตอย 
การยกหรือเคล่ือนยายของหนัก 
วัตถุ/ส่ิงของกระแทก/ชน หนีบดึง 
วัตถุ/ส่ิงของ หนีบ ดึง 
วัตถุ/ส่ิงของ กระเด็นเขาตา 

 
52 
7 
7 
5 
1 
1 
1 

 
70.27 
9.46 
9.46 
6.76 
1.35 
1.35 
1.35 

อวัยวะของรางกายท่ีไดรับบาดเจ็บ (n=74) 
นิ้วมือ มือ งามมือ ขอมือ 
ศีรษะ ตา 
ไหล สะบัก รักแร 
แขน ศอก 
ซ่ีโครง ลําตัว 
เทา 

 
50 
8 
7 
4 
3 
2 

 
67.57 
10.81 
9.46 
5.41 
4.05 
2.70 
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ตารางท่ี 4 – 9 (ตอ) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
ความรุนแรงของการบาดเจบ็ (n=74) 

บาดเจ็บเล็กนอยโดยไมตองหยุดงาน 
บาดเจ็บโดยตองหยุดงาน < 3 วัน 
บาดเจ็บโดยตองหยุดงาน > 3 วันข้ึนไป 

 
51 
11 
12 

 
68.92 
14.86 
16.22 

 
 จากตารางท่ี 4-9  พบวา กลุมตัวอยางท่ีรอยละ 70.27 ไดรับบาดเจ็บจากวัตถุหรือส่ิงของตัด/
บาด/ท่ิมแทง กลุมตัวอยางอีก รอยละ 9.46 ไดรับบาดเจ็บจากการหกลม/ล่ืนลมหรือแมลงสัตวมีพิษ
กัดตอยขณะท่ีกลุมตัวอยางรอยละ 6.76 ไดรับบาดเจ็บจากการยกหรือเคล่ือนยายของหนัก สวน
อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บพบวากลุมตัวอยางรอยละ 67.57 ไดรับบาดเจ็บบริเวณ นิ้วมือ มือ งามมือ 
ขอมือกลุมตัวอยางรอยละ 10.81 ไดรับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ตา และกลุมตัวอยางรอยละ 9.46 ไดรับ
บาดเจ็บบริเวณไหล สะบัก รักแร ความรุนแรงของการบาดเจ็บพบวา เปนการบาดเจ็บเล็กนอยโดย
ไมตองหยุดงาน (รอยละ 68.92) สวนการบาดเจ็บท่ีตองหยุดงานมากกวา 3 วันพบรอยละ 16.22 
 จากผลการศึกษาขางตน กลุมตัวอยางมีการสัมผัสกับปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานท้ัง
จากสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางาน (ตารางท่ี 4-6) และมีการเจ็บปวยและการ
บาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน (ตารางท่ี 4-7 ถึง 4-9) เพ่ือ
ทดสอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีดังกลาว จึงทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการสัมผัสปจจัย
คุกคามสุขภาพจากการทํางานและการเจ็บปวยและบาดเจ็บของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 4-
10 ถึง 4 - 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 
 

ตารางท่ี 4 -10 
การเจ็บปวยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสัมผัสปจจัยคุกคามดานกายภาพจากสภาพแวดลอม
การทํางาน (n=226) 
 

การสัมผัสปจจัย
คุกคาม 

ปจจัยคุกคามดานกายภาพ OR 
(95% CI) 

p-value 
การเจ็บปวย สัมผัส   ไมสัมผัส 
การเจ็บปวยจากการสัมผัสเสียงดัง 
หูอ้ือหรือไดยินเสียงพูดคุยไมชัด  

    

มี 24 (70.59)  10 (29.41) 8.3 .000 
ไมมี 43 (22.40) 149 (70.60) (3.7-18.7)  

มีเสียงดังในหู    
มี 14 (56.00) 11 (44.00) 3.6 .002 
ไมมี 53 (26.37) 148 (73.63) (1.5-8.3)  

การเจ็บปวยจากการสัมผัสความ
ส่ันสะเทือน 
ชาบริเวณปลายมือ/ปลายนิ้วมือ 

   

มี 21 (17.21) 101 (82.79) 1.5 .014 
ไมมี   13 (12.50)  91 (87.50) (.6-3.1)  

การเจ็บปวยจากการสัมผัสแสงวางไม
เพียงพอ 
กลามเนื้อตาลา 

   

มี 16 (42.11) 22(57.89) 4.7 .000 
ไมมี 25 (13.30) 163 (86.70) (2.2-10.2)  

  
 จากตารางท่ี 4 - 10 พบวา กลุมตัวอยางสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานดาน
กายภาพมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
กลุมตัวอยางท่ีสัมผัสเสียงดังมีความเส่ียงตอการเกิดอาการหูอ้ือหรือไดยินเสียงพูดคุยไมชัด 8.3 เทา 
(p = .000) และมีความเส่ียงตอการเกิดอาการเสียงดังในหู 3.6 เทา (p = .002) การทํางานกับ
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือท่ีมีความส่ันสะเทือนทําใหกลุมตัวอยางมีความเส่ียงตอการเกิดอาการชา
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บริเวณปลายมือ/ปลายนิ้วมือ 1.5 เทา (p = .014) และกลุมตัวอยางท่ีทํางานในท่ีมีแสงสวางไม
เพียงพอมีความเส่ียงตอการเกิดอาการกลามเนื้อตาลา 4.7 เทา (p = .000) 
 
ตารางท่ี 4 - 11 
การเจ็บปวยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสัมผัสฝุนไมจากสภาพแวดลอมการทํางาน (n=226) 
 

การสัมผัสปจจัย
คุกคาม 

                 ฝุนไม 
OR  

(95% CI) 
p-value 

การเจ็บปวย สัมผัส ไมสัมผัส 
น้ํามูกไหล ไอ จาม แสบจมูก     
 มี 36 (73.47) 13 (26.53) 2.7 .005 
 ไมมี 90 (50.85) 87 (49.15) (1.3-5.4)  
หอบหืด หายใจลําบาก    
 มี  15 (78.95) 4 (21.05) -   .033* 
 ไมมี  111 (53.62) 96 (46.38)   
ผ่ืนคันตามผิวหนังบริเวณมือ แขน ลําตัว     
 มี 36 (46.15) 42 (53.85) .552 .035 
 ไมมี  90 (60.81) 58 (39.19) (0.4-0.9)  
หมายเหตุ. * Fisher’s exact test 
   
 จากตารางท่ี 4-11 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานดาน
เคมี คือ การสัมผัสฝุนไมมีความเส่ียงตอการเกิดอาการนํ้ามูกไหล ไอ จาม แสบจมูก 2.7 เทาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = .005) และพบการสัมผัสฝุนไมมีความสัมพันธกับอาการหอบหืด หายใจ
ลําบากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =.033) 
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ตารางท่ี 4 - 12 
การเจ็บปวยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสัมผัสปจจัยคุกคามดานการยศาสตรจาก
สภาพแวดลอมการทํางาน (n=226) 
 

การสัมผัสปจจัยคุกคาม ปจจัยคุกคามดานการยศาสตร OR 
(95% CI) 

p-value 
การเจ็บปวย สัมผัส ไมสัมผัส 
นั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางาน     

อาการปวดกลามเนื้อหลัง     
มี 135 (91.84) 12   (8.16) 2.0 .017 
ไมมี  67 (84.81) 12 (25.19) (1.9-4.7)  

ยืนทํางานเปนเวลานานๆ     
อาการปวดเขา     

มี    9 (15.25) 50 (84.75) 3.2 .016 
ไมมี 9 (5.35)    158 (94.61) (1.2-8.4)  

อาการปวดกลามเนื้อขา     
มี 13 (20.31) 51 (79.69) - .000* 
ไมมี  5 (3.09)  157 (96.91)   

ยกของหนักหรืออกแรงเกินกําลัง     
อาการปวดมือ ขอมือ นิ้วมือ     

มี 22 (21.15) 82 (78.85) 2.3 .030 
ไมมี 13 (10.66) 109 (89.34) (1.1-4.7)  

หมายเหตุ. * Fisher’s exact test 
  
 จากตารางท่ี 4 - 12 พบวา กลุมตัวอยางท่ีสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานดาน
การยศาสตรมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 
กลุมตัวอยางท่ีมีการยืนทํางานเปนเวลานานๆ มีความเส่ียงตอการเกิดอาการปวดเขา 3.2 เทา (p = 
.016) การนั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางานมีความเส่ียงตอการเกิดอาการปวดหลัง 2 เทา (p = 
.017) และการยกของหนักมีความเส่ียงตอการเกิดอาการปวดมือ ขอมือ นิ้วมือ 2.3 เทา (p= .030) 
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ตารางท่ี 4 - 13 
การเจ็บปวยของกลุมตัวอยางจําแนกตามสัตวมีพิษจากสภาพแวดลอมการทํางาน (n=226) 
 

การสัมผัสปจจัยคุกคาม สัตวมีพิษ 
p-value 

การเจ็บปวย      สัมผัส ไมสัมผัส 
สัตวมีพิษกัดตอย     
 มี 10 (100.00) - .000* 
 ไมมี 39 (18.06)   177 (81.94) 
หมายเหตุ. * Fisher’s exact test 
 

ตารางท่ี 4 - 13 พบวา การสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานดานชีวภาพ คือ การ
ทํางานในสถานท่ีท่ีมีสัตวมีพิษ มีความสัมพันธกับการถูกสัตวมีพิษกัดตอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p = .000) 
 
ตารางท่ี 4-14 
การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของกลุมตัวอยางจําแนกตามสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
(n=226) 
 

สภาพการทํางาน 
การบาดเจ็บ OR 

(95% CI) 
p-

value มี ไมมี 
ทํางานกับเคร่ืองจักร/อุปกรณของมีคม     
 สัมผัส 51 (23.08) 170 (76.92) -   .377* 
 ไมสัมผัส   2 (40.00)   3 (60.00)   
ทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกัน     
 สัมผัส 17 (58.62) 12 (41.38) 6.3 

(2.8-14.4) 
.000 

 ไมสัมผัส 36 (18.27) 161 81.73)  
วัตถุดิบในการผลิตมีความคม     
 สัมผัส 43 (22.16) 151 (77.84) .6 

(.7-3.6) 
.261 

 ไมสัมผัส 10 (31.25)    22 (68.75)  
หมายเหตุ. * Fisher’s exact test 
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 จากตารางท่ี 4 - 14 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกันมีความ
เส่ียงตอการบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 6.3 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจาก
งานของคนงานกลุมทําโครงรมตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงคและคําถามการศึกษา ดังนี้ 
 
 1. ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครงรม 
 ผลการศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครงรม
ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 29.65 ระบุท่ีทํางานมี
เสียงดังรบกวนการไดยิน (ตารางท่ี 4 - 6) ท้ังนี้เปนไปตามกระบวนการทํางาน กลาวคือ ในข้ันตอน
การทําหัวรมและตุมรม คนงานมีการใชเคร่ืองมือท่ีกอใหเกิดเสียงดัง ไดแก เล่ือยวงเดือน ซ่ึงผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงดังของเล่ือยวงเดือนขนาดใหญ พบวามีระดับเสียงดัง 100 เดซิเบล(เอ) (วิทยา  
อยูสุข, 2549) ผลการศึกษาคร้ังนี้คลายกับผลการศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ 
(2553) ท่ีพบวาคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัด
เชียงใหมรอยละ 72.2 ระบุท่ีทํางานมีเสียงดัง หรือการศึกษาของช่ืนกมล สุขดีและคณะ (2553) พบ
คนงานผลิตเคร่ืองเรือนไม อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ระบุท่ีทํางานมีเสียงดังรบกวนการได
ยิน (รอยละ 80.42) แตการศึกษาท่ีผานมามีสัดสวนการทํางานในท่ีมีเสียงดังสูงกวาการศึกษา 
ปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากคนงานมีการใชอุปกรณในการทํางานหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเล่ือยฉลุ 
เคร่ืองไสไมและเคร่ืองเซาะรองไม เปนตน (ช่ืนกมล สุขดี และคณะ, 2553) นอกจากนี้ผลการศึกษา
ยังพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 18.14 ทํางานในสถานท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ (ตารางท่ี 4 - 6) ซ่ึง
เปนไปตามบริบทการทํางานของกลุมทําโครงรมท่ีดัดแปลงใตถุนบานหรือบริเวณบานของ กลุม
ตัวอยางเปนสถานท่ีทํางาน คลายคลึงกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2553 ท่ี
พบแรงงานนอกระบบรอยละ 18.7 ทํางานในสถานท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ หรือการศึกษาของ
ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) ท่ีพบคนงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไมรอยละ 
7.8 ทํางานในสถานท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ  
 สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 55.75 สัมผัสกับฝุนไม 
(ตารางท่ี 4 - 6) ถาพิจารณาจากกระบวนการทํางานจะเห็นไดวากลุมตัวอยางจะสัมผัสกับฝุนไมใน
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ทุกข้ันตอนของการทําโครงรมโดยเฉพาะการทําหัวรมและตุมรมจะเกิดฝุนไมจากการตัด การเค่ียน
ไมและการเจาะชองหัวรมและตุมรม ผลการศึกษาคร้ังนี้คลายกับการศึกษาของ ชวพรพรรณ           
จันทรประสิทธ และคณะ(2553) ท่ีระบุคนงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนไมมีการสัมผัสกับฝุน
ไมสูงถึงรอยละ 96.1 หรือการศึกษาของช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) ท่ีพบคนงานผลิตเคร่ือง
เรือนไมสวนใหญ (รอยละ 99.58) สัมผัสกับฝุนไม สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 82.30 - 94.25) มีการบิดเอ้ียวตัว การกมตัวขณะทํางาน นั่งกับ
พื้นตลอดระยะเวลาการทํางานและใชมือหรือแขนทํางานซํ้าๆ (ตารางท่ี 4 - 6) ท้ังนี้เปนไปตาม
กระบวนการทําโครงรมโดยเฉพาะลักษณะการทํางานในข้ันตอนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม 
รวมท้ังข้ันตอนการข้ึนรูปโครงรม คนงานตองนั่งทํางานกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางาน มีการใช
มือหรือแขนทํางานซํ้าๆ การบิดเอ้ียวตัวขณะทํางาน คลายคลึงกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติป พ.ศ. 2553 ท่ีพบแรงงานนอกระบบประสบปญหาดานการยศาสตร อาทิ ไมปรับเปล่ียน
อิริยาบถในการทํางาน รอยละ 37.9 คลายกับการศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ 
(2553) ท่ีพบคนงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไมรอยละ 94.4 ทํางานดวยทาทางการทํางานท่ีไม
เหมาะสม หรือการศึกษาของช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) ท่ีพบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมรอยละ 
95.00 มีทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม และคนงานรอยละ 90.42 ทํางานดวยทาทางการทํางานซํ้าๆ  

สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ กลุมตัวอยางรอยละ 21.68 ระบุท่ีทํางานมีสัตว มีพิษ 
(ตารางท่ี 4 - 6) จากลักษณะบริเวณสถานท่ีทํางานของกลุมทําโครงรมจะมีทอนไม ไมไผ ท่ีนํามา
กองรวมกันไวสําหรับเปนวัตถุดิบท่ีจะใชในการทําโครงรม มีการศึกษาพบวา กองไมหรือเศษวัสดุท่ี
กองรวมกันอาจเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวมีพิษ (Lelievre et al., 2010) หรือรายงานการสํารวจขอมูล
สุขภาพผูใชแรงงานกลุมงานกอสรางในประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 ระบุคนงานรอยละ 44.8 ทํางาน
ในสถานท่ีมีสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ และแมงปอง (วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน และคณะ, 2552) 
 สําหรับสภาพการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 97.79 ทํางานกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณของมีคม กลุมตัวอยางรอยละ 85.84 ทํางานกับวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีความคม (ตารางท่ี 4 -
6) ท้ังนี้เปนไปตามบริบทการทํางานข้ันตอนการทําโครงรม ข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม กลุม
ตัวอยางตองทํางานกับเคร่ืองจักรและอุปกรณของมีคม เชน เล่ือยวงเดือน สวานไฟฟา และมีด สวน
ข้ันตอนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรมกลุมตัวอยางตองทํางานกับอุปกรณของมีคม เชน ยนต มีดและ
สวานไฟฟา ข้ันตอนการข้ึนรูปโครงรม กลุมตัวอยางตองทํางานกับอุปกรณของมีคม เชน เข็ม ผล
การศึกษาคร้ังนี้คลายกับการศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ (2553) ท่ีพบวา 
คนงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไม รอยละ 78.1 ทํางานกับเคร่ืองจักรหรือของมีคม หรือ
การศึกษาของช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2552) พบวา คนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมรอยละ 94.58 ทํางาน
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กับเคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟาและของมีคม และการศึกษาของวรารักษ บุญมาก และคณะ (2552) 
พบวา ผูประกอบอาชีพผลิตเกมสไมรอยละ 86.25 ทํางานกับเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีมีความคม 
 2. การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครง
รม 

1) การเจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ 
(เสียงดัง ความส่ันสะเทือนจากเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือ แสงสวางท่ีไมเพียงพอ) ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางมีอาการเสียงดังในหู หูอ้ือหรือไดยินเสียงพูดคุยไมชัด (รอยละ 15.04) (ตารางที่ 4-8) 
อาการเจ็บปวยดังกลาวอาจเนื่องจากการสัมผัสเสียงดังในที่ทํางาน ซ่ึงกลุมตัวอยางรอยละ 29.65 
ระบุท่ีทํางานมีเสียงดัง (ตารางท่ี 4 - 6) ในเชิงทฤษฎีการสัมผัสเสียงดังจะสงผลตอสมรรถภาพการ
ไดยินทําใหความสามารถในการไดยินลดลง โดยอาจเร่ิมจากการสูญเสียการไดยินเพียงเล็กนอย เชน 
หูอ้ือ ไดยินเสียงไมชัดเจน หูตึง เกิดเสียงดังในหู จนถึงการสูญเสียการไดยินแบบถาวร (วิทยา อยูสุข
, 2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549; OHSA, 1999) นอกจากนี้ผลการทดสอบทางสถิติ
พบวา การสัมผัสเสียงดังมีความเส่ียงตอการเกิดอาการหูอ้ือหรือไดยินเสียงพูดคุยไมชัด 8.3 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) และมีความเส่ียงตอการเกิดอาการเสียงดังในหู 3.6 เทาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = .002) (ตารางท่ี 4-10)  
  กลุมตัวอยางรอยละ 53.98 มีอาการเจ็บชานิ้วมือหรือมือ (ตารางท่ี 4 - 7) อาการ
ดังกลาวอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสความส่ันสะเทือนจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือท่ีใชในการ
ทํางาน ในเชิงทฤษฎีการทํางานกับอุปกรณท่ีมีความส่ันสะเทือน ไดแก เล่ือยวงเดือนและสวาน
ไฟฟา อาจทําใหเกิดความส่ันสะเทือนเฉพาะมือและแขน สงผลใหการไหลเวียนเลือดไปเล้ียงนิ้วมือ
ลดลง ความส่ันสะเทือนจะทําลายเสนประสาทรับความรูสึกและเสนประสาทส่ังการ เนื้อเยื่อเกิด
การระคายเคือง การสัมผัสกับความส่ันสะเทือนเปนเวลานาน ทําใหนิ้วมือมีอาการชา อาจกอใหเกิด
การเส่ือมของไหล ขอศอก การบาดเจ็บของกลามเน้ือบริเวณมือและแขน (วิทยา อยูสุข, 2549; 
อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549; HSE, 2005; OSHA, 1999) ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยาง
รอยละ 15.04 ระบุทํางานกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือท่ีส่ันสะเทือน (ตารางท่ี 4 - 6) ผลการทดสอบ
ทางสถิติพบวา การทํางานกับเครื่องจักรหรือเคร่ืองมือท่ีมีความส่ันสะเทือนทําใหคนงานมีความ
เส่ียงตอการเกิดอาการชาบริเวณปลายมือ/ปลายนิ้วมือ 1.5 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .014) 
(ตารางท่ี 4 - 10)  
  2) การเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี คือ ฝุน
ไม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอาการผ่ืนคันตามผิวหนัง บริเวณมือ แขน ลําตัว รอยละ 34.51 
มีอาการน้ํามูกไหล ไอ จามและแสบจมูก รอยละ 21.68 และมีอาการหอบหืดหายใจลําบาก รอยละ 
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8.41 (ตารางท่ี 4 - 7) อาการเจ็บปวยดังกลาวอาจเกี่ยวเนื่องจากสัมผัสฝุนไม ซ่ึงคนงานรอยละ 55.75 
ระบุมีการสัมผัสฝุนไม (ตารางท่ี 4-6) การสัมผัสฝุนไมจะทําใหเกิดโรคผิวหนัง ผ่ืนคัน อาการระคาย
เคืองระบบทางเดินหายใจ การอักเสบเฉียบพลันและเร้ือรังของทางเดินหายใจ รวมถึงโรคหอบหืด 
(OSHA, 1999) ทั้งผลการทดสอบทางสถิติพบวา การสัมผัสฝุนไมมีความเส่ียงตอการเกิดอาการ
น้ํามูกไหล ไอ จาม แสบจมูก 2.7 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .005) และมีความสัมพันธกับ
การเกิดอาการหอบหืด หายใจลําบาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =.033) (ตารางท่ี 4-11)  
  3) การเจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเน่ืองจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการย-
ศาสตร พบวา กลุมตัวอยางมีอาการปวดไหลและแขน รอยละ76.52 มีอาการปวดกลามเน้ือหลัง       
รอยละ 65.04 และมีอาการปวดมือ ขอมือและนิ้วมือ รอยละ 48.15 (ตารางท่ี 4 - 7) ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ82.30- 94.25) มีการบิดเอ้ียวตัว การกมตัวขณะทํางาน 
การนั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางานและการใชมือหรือแขนทํางานซํ้าๆ (ตารางท่ี 4 - 6) ในเชิง
ทฤษฎีการทํางานดวยทาทางท่ีไมเหมาะสม เชน การทํางานซํ้าซาก การทํางานท่ีออกแรงมากเกินไป 
การนั่งหรือยืนผิดธรรมชาติ การเคล่ือนไหวมากเกินไป เชน มือขยับตลอดเวลา ทําใหเกิดแรงดึงและ
แรงกดตอขอตอ เอ็น กลามเนื้อ เสนเลือดและเสนประสาท สงผลใหขอตอ เอ็น กลามเน้ือ เกิดการ 
ตึงตัวและเม่ือยลา ซ่ึงอาจสงผลตอความผิดปกติหรือปญหาระบบโครงรางกลามเนื้อ (สมาคมการย-
ศาสตรไทย, 2551; สํานักงานประกันสังคม, 2550; วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) ท้ังผลการ
ทดสอบทางสถิติ พบวา การนั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางานมีความเส่ียงตอการเกิดอาการปวด
กลามเนื้อหลัง 2 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .017) การยืนทํางานเปนเวลานานๆ มีความเส่ียง
ตอการเกิดอาการปวดเขา 3.2 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .016) และการยืนทํางานเปน
เวลานานๆ มีความสัมพันธกับการเกิดอาการปวดกลามเนื้อขาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) 
การยกของหนักมีความเส่ียงตอการเกิดอาการปวดมือ ขอมือ นิ้วมือ 2.3 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p= .030) (ตารางท่ี 4 - 12) 
  4) การเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ พบ
กลุมตัวอยางถูกสัตวมีพิษกัดตอย รอยละ 4.42 (ตารางท่ี 4-7) ท้ังนี้อาจเนื่องจากในสถานท่ีทํางานมี
สัตวมีพิษซ่ึงกลุมตัวอยางรอยละ 21.68 ระบุบริเวณท่ีทํางานมีสัตวมีพิษ (ตารางท่ี 4-6) จากลักษณะ
การทํางานของคนงานกลุมทําโครงรมท่ีทํางานในสถานท่ีท่ีมีกองไมไผหรือทอนไมท่ีกองตาม
พื้นดิน ทําใหมีโอกาสท่ีสัตวจําพวกสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปองอาศัยอยู (Lelievre et al., 
2010) จากการทดสอบทางสถิติ พบการทํางานในสถานท่ีท่ีสัตวมีพิษ มีความสัมพันธกับการถูกสัตว
มีพิษกัดตอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) (ตารางท่ี 4-13)  
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3. การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครงรม 
การบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน กลุมตัวอยางรอยละ 23.45 เคยไดรับบาดเจ็บ

จากการทํางาน เม่ือพิจารณาการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน พบกลุมตัวอยางรอยละ 55.40 
บาดเจ็บจากข้ันตอนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมตัวอยางรอยละ 28.38 
บาดเจ็บจากข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม (ตารางท่ี 4 - 8) เม่ือพิจารณาจากสภาพการทํางานกลุม
ตัวอยางรอยละ 97.79 ระบุทํางานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณของมีคม กลุมตัวอยางรอยละ 85.84 
ระบุทํางานกับวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตท่ีมีความคม และกลุมตัวอยางรอยละ 12.83 ระบุทํางานกับ
เคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกันอันตราย (ตารางท่ี 4 - 6) สภาพการทํางานดังกลาวถือวาไมปลอดภัย
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย เชน การทํางานกับเครื่องจักร เคร่ืองมือ อุปกรณที่ไมมีการติดต้ัง
เคร่ืองปองกันอันตราย สงผลใหเกิดอุบัติเหตุคิดเปน รอยละ15 (ILO, 2002) ท้ังการทดสอบทางสถิติ
พบวา การทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกันความเส่ียงตอการบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจาก
การทํางาน 6.3 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) (ตารางที่ 4 - 14) ผลการศึกษาคร้ังนี้
สอดคลองกับการศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) ท่ีพบคนงานอุตสาหกรรม
ผลิตเคร่ืองเรือนไมเคยไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน รอยละ 32.5  
 สําหรับสาเหตุการบาดเจ็บ พบวากลุมตัวอยางรอยละ 70.27 ถูกวัตถุหรือส่ิงของตัด บาด
หรือท่ิมแทง (ตารางท่ี 4-9) ท้ังนี้สาเหตุการบาดเจ็บดังกลาวอาจเนื่องจากสภาพการทํางานท่ีไม
ปลอดภัย (วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) หากพิจารณาจากการทํางานกลุมตัวอยางตองทํางาน
กับเครื่องจักรหรืออุปกรณของ มีคม อุปกรณไมมีเคร่ืองปองกัน เชน เล่ือยวงเดือน สวานไฟฟา มีด 
ยนต เข็ม และวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตมีความคม เชน ผิวไม เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ
ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) พบคนงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไมไดรับ
บาดเจ็บจากวัตถุหรือส่ิงของตัด บาดหรือท่ิมแทง รอยละ 79.1 หรือการศึกษาของ วรารักษ บุญมาก
และคณะ (2552) พบคนงานผลิตเกมสไมถูกวัตถุหรือส่ิงของตัด บาด ท่ิมแทง รอยละ 40.56
 สําหรับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน พบวากลุมตัวอยางรอยละ 67.57 
บาดเจ็บบริเวณนิ้วมือ มือ งามมือและขอมือ (ตารางท่ี 4 - 9) ท้ังนี้อาจเนื่องจากลักษณะการทํางาน 
กลุมตัวอยางตองใชมือและนิ้วมือในการทํางานในทุกข้ันตอน นอกจากนี้คนงานยังทํางานในสภาพ
การทํางานท่ีไมปลอดภัย คือ ทํางานกับเครื่องจักรหรือของมีคม วัสดุท่ีใชในการผลิตมีความคม 
การศึกษาคร้ังนี้คลายกับการศึกษาของวรารักษ บุญมาก และคณะ (2552) ท่ีพบคนงานผลิตเกมสไม
ไดรับบาดเจ็บบริเวณมือ รอยละ 47.90 การศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยางมีลักษณะการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน คือ เปนแผลตื้น (รอยละ 36.49) และถูกตัดขาดอวัยวะ การถูกทําลายอวัยวะ (รอยละ 6.76) 
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(ตารางท่ี 4 - 8) คลายคลึงกับลักษณะการบาดเจ็บของคนงานผลิตเกมสไมไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน คือ เปนแผลต้ืน รอยละ 41.59 (วรารักษ บุญมากและคณะ, 2552)  
 สําหรับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางบาดเจ็บเพียง
เล็กนอยโดยไมตองหยุดงาน (รอยละ 68.92) (ตารางท่ี 4 - 9) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมี
ประสบการณการทํางานโดยเฉล่ียในการทําโครงรม 37.55 ป (ตารางท่ี 4 - 4) ซ่ึงการมีประสบการณ
การทํางานกอใหเกิดทักษะในการทํางาน การปฏิบัติตัวและระมัดระวังในการทํางาน เม่ือ
เปรียบเทียบกับความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของคนงานไมอ่ืนๆ พบวามี
ความใกลเคียงกัน เชน การศึกษาของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) พบคนงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไมมีการบาดเจ็บเพียงเล็กนอย สามารถทํางานไดตามปกติโดยไมตอง
หยุดงาน (รอยละ 89) 
 


