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บทที่  5 
 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพ 
การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานกลุมทําโครงรม กลุมตัวอยางเปนคนงานทํา
โครงรมท่ีทํางานในข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม ข้ันตอนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม และ
ข้ันตอนการข้ึนรูปโครงรม ท่ีทํางานในตําบลแมคืออําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 226 
คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของยามาเน (Yamane, 1973) ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน .05 คัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนด รวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนกันยายน 
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การ
เจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ท่ีดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ 
ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ
และคณะ(2553) รวมกับการทบทวนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ขอมูล
สวนบุคคลและการประกอบอาชีพ 2) ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและ3) การเจ็บปวยและ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน แบบสัมภาษณดังกลาวผาน
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ ไดคาดัชนีความตรงตามเน้ือหาเทากับ .99 
ทดสอบคาความเช่ือมั่นกับคนงานกลุมทําโครงรมหมูท่ี 6 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงเปนหมูบานท่ีไมถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 ราย ประเมินโดยใช
สัมประสิทธ์ิคูเดอร - ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 [KR-20]) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบ
สัมภาษณโดยรวมเทากับ 0.85 โดยคาความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณในแตละดานท้ังปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางานและการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.85 
 ผลการศึกษาในสวนของการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน 
พบวา ปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีสําคัญ คือ ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร กลุมตัวอยางสวน
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ใหญมีการใชมือหรือแขนทํางานซํ้าๆ (รอยละ 94.25) มีการนั่งกับพื้นตลอดระยะเวลาการทํางาน 
(รอยละ 89.38) มีการบิดเอ้ียวตัว กมตัวขณะทํางาน (รอยละ 82.30) รองลงมา คือ การสัมผัสปจจัย
คุกคามสุขภาพดานเคมี ไดแก สัมผัสกับฝุนไม รอยละ 55.75 สวนการสัมผัสปจจัยคุกคามดาน
กายภาพ ไดแก สัมผัสเสียงดังรบกวนการไดยิน (รอยละ 29.65) ทํางานในท่ีแสงสวางไมเพียงพอ 
(รอยละ 18.14) และการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ ไดแก ท่ีทํางานมีสัตวมีพิษ รอยละ 
21.68 สวนสภาพการทํางาน พบวา ทํางานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณของมีคม (รอยละ 97.79) 
ทํางานกับวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีความคม (รอยละ 85.84)  
 สําหรับการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามจากการทํางาน 
กลุมตัวอยางมีการรับรูอาการเจ็บปวยจากการทํางานท่ีพบมากที่สุด ไดแก การเจ็บปวยท่ีอาจ
เกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร คือ มีอาการปวดไหลและแขน          
(รอยละ 76.52) ปวดกลามเนื้อหลัง (รอยละ 65.04) ปวดกลามเน้ือคอ (รอยละ 50.44) และปวดมือ 
ขอมือและนิ้วมือ (รอยละ 48.15) รองลงมา คือ ความเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัย
คุกคามสุขภาพดานกายภาพ คือ มีอาการชาบริเวณปลายมือหรือปลายน้ิวมือ (รอยละ 53.98) 
กลามเนื้อตาลาจากแสงสวางไมเพียงพอ (รอยละ 16.81) มีอาการหูอ้ือไดยินเสียงพูดคุยไมชัด (รอย
ละ15.04) สวนการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี คือ ผ่ืนคัน
ตามผิวหนัง บริเวณมือ แขน ลําตัว (รอยละ 34.51) มีอาการนํ้ามูกไหล ไอ จามและแสบจมูก             
(รอยละ 21.68) และหอบหืดหายใจลําบาก (รอยละ 8.41) และการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเน่ืองจากการ
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ คือ สัตวมีพิษกัดตอย รอยละ 4.42 ท้ังยังพบกลุมตัวอยางท่ี
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการทํางาน 
เชน การสัมผัสเสียงดังมีความเส่ียงตอการเกิดอาการหูอ้ือหรือไดยินเสียงพูดคุยไมชัด 8.3 เทา (p = 
.000) การทํางานในท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอมีความเส่ียงตอการเกิดอาการกลามเนื้อตาลา 4.7 เทา (p 
= .000) การสัมผัสฝุนไมมีความเส่ียงตอการเกิดอาการนํ้ามูกไหล ไอ จาม แสบจมูก 2.7 เทา (p = 
.005) และการยืนทํางานเปนเวลานานๆ มีความเส่ียงตอการเกิดอาการปวดเขา 3.2 เทา (p = .016) 
 สําหรับการบาดเจ็บจากการทํางานในชวง 3 เดือนท่ีผานมา พบวา กลุมตัวอยางเคยไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางานรอยละ 23.45 การบาดเจ็บเกิดข้ึนในขั้นตอนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม 
มากท่ีสุด คือ รอยละ 55.40 การบาดเจ็บมีลักษณะเปนแผลต้ืน รอยละ 36.49 และแผลลึกรอยละ
31.08 สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจาก วัตถุ ส่ิงของ ตัด บาดหรือท่ิมแทงอวัยวะ รอยละ 70.27 อวัยวะ
ของรางกายท่ีไดรับบาดเจ็บ ไดแก นิ้วมือ งามมือ ขอมือ (รอยละ 67.57) สําหรับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ พบวา บาดเจ็บเล็กนอยโดยไมตองหยุดงาน (รอยละ 68.92) ท้ังพบวา กลุมตัวอยางท่ี
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ทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกันมีความเส่ียงตอการบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 
6.3 เทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 
 จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญในการดําเนินการแกไข
ปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดจากปจจัยคุกคามสุขภาพและสภาพการทํางาน ตลอดจน
การลดความเส่ียงจากการทํางานในคนงานกลุมทําโครงรม ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การใหบริการสงเสริมสุขภาพตามบริบทการทํางานของกลุมตัวอยางท้ังในระดับ
บุคคลและกลุมคน ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหคนงานมีความรูในการปองกันการเกิดอาการ
ผิดปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อ การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อลดความเส่ียงจาก
สภาพการทํางานที่ไมเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคลองกับบริบทการทํางาน 

2. การศึกษาคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการ
บาดเจ็บจากการทํางาน โดยการใหความรูแกกลุมตัวอยางในดานการใชอุปกรณปองกันตนเองท่ี
ถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ประโยชนของการใชอุปกรณปองกันตนเอง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย
และบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 

3. การจัดบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและใหบริการสุขภาพแกคนงานที่มีอาการ
เจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากงาน รวมท้ังการปฐมพยาบาลและการสงตอคนงานท่ี
เจ็บปวยในกรณีท่ีตองอาศัยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย 

4. การจัดบริการฟนฟูสภาพ โดยการติดตามเยี่ยมผูท่ีมีอาการเจ็บปวยและบาดเจ็บจาก
การทํางาน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการปองกันภาวะแทรกซอน ลดขนาด ความรุนแรงของการเจ็บปวย
และบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน รวมท้ังการวางแผนดําเนินงานเพื่อฟนฟูสภาพของกลุมตัวอยาง 
ภายหลังจากการเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการทํางาน 

5. การศึกษาคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือหาแนวทางในการรวมแกปญหาลด
ความเส่ียงจากการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางานรวมกัน โดยประสานงานกับทีม
สุขภาพ อาทิ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
เจาหนาท่ีเทศบาลตําบล คนงานกลุมทําโครงรม และผูท่ีเกี่ยวของ 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการทําการศึกษา ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานการยศาสตร โดยใชวิธีการประเมินปจจัยดานการย
ศาสตรและกลุมอาการในระบบโครงรางกลามเนื้อ ซ่ึงเปนปญหาสําคัญของกลุมตัวอยาง เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในความสัมพันธเชิงทฤษฎี ระหวางปจจัยดานการยศาสตรท่ีทําใหเกิดอาการเจ็บปวยใน
ระบบโครงรางกลามเนื้อ เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาท่ีตรงตามสาเหตุท่ีทําใหเกิดอาการเจ็บปวย 

2. ควรมีการศึกษาแบบไปขางหนา (prospective study) เพื่อเปนการเฝาระวังปจจัย
คุกคามสุขภาพจากการทํางานและติดตามอาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 


