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ภาคผนวกก 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
แบบสัมภาษณ การเจ็บปวยและบาดเจ็บ ท่ีเก่ียวเนื่องมาจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

 
เลขท่ีแบบสัมภาษณ....………….. 

 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณประกอบดวย 3สวน คือ 
 สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวนา 
 สวนท่ี 2 การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องมาจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 สวนท่ี 3 การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องมาจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
  
ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ      1 ชาย  2 หญิง 
2. อายุ........................ ป 
3. สถานภาพสมรส   1 โสด    2 คู 
     3 หมาย/ หยา/ แยกกันอยู  
4. ระดับการศึกษา  1 ไมไดเรียนหนังสือ  2 ประถมศึกษา 
  3 มัธยมศึกษา 

 5 ปริญญาตรี 
 4 อนุปริญญา หรือปวส. 
 6 อื่นๆ (ระบุ).............. 

5.รายไดของครอบครัวเฉล่ีย / เดือน ........................... บาท 
 1 พอใชเหลือเก็บ    2 พอใชไมเหลือเก็บ 
 3 ไมพอใช มีหน้ีสิน  
6.ทานมีโรคประจําตัวหรือไม (ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยหรือบุคลากรดานสาธารณสุข) 

  1 ไมม ี

  2 มี โปรดระบุ……………………………………………………….. 
 
 
 
 

 



72 

ขอมูลการประกอบอาชีพ 
7. กอนประกอบอาชีพทํานา ทานเคยทํางานอื่นหรือไม 

  1 ไมเคย 

  2 เคย โปรดระบุลักษณะงานท่ีทําและระยะเวลาการทํางาน 
 .................................................................................................................  
 ................................................................................................................. 
8.ทานประกอบอาชีพทํานาเปนระยะเวลา....................................ป ........................................เดือน 
9.ปจจุบันทานทํานาในขั้นตอนใด (ตอบไดมากวา 1 ขอ ) 
 1. การเตรียมดิน    2. การปลูก(เพาะกลา,ปกดํา) 
 3. การบํารุงรักษา 4. การเก็บเก่ียว 
10.ทานทํานาต้ังแตเวลา ...................ถึง...........................จํานวนวันทํางาน...................วัน/ สัปดาห 
11.ทานประกอบอาชีพอื่นเพ่ือเสริมรายไดหรือไม  
 1. ไมทํา   
 2. ทํา( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )  
 1. ทําสวน 2. ทําไร  3. กอสราง                 
 4. คาขาย  5. อื่นๆ(ระบุ)................................................ 
ทานทําประมาณวันละ ................ช่ัวโมง   สัปดาหละ.................วัน 
 

สวนท่ี 2 การรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
คําช้ีแจง โปรดเลือกคําตอบท่ีตรงตามความรูสึก หรือการรับรูของทานมากท่ีสุด แลวทําเคร่ือง 

ลงในชอง  ท่ีตรงกับขอมูลของผูใหสัมภาษณมากท่ีสุด 
งานท่ีทานทําประจํา มีลักษณะดังตอไปนีห้รือไม 

ปจจัยคุกคามสุขภาพ ใช ไมใช 

ดานกายภาพ   
1.ในการทํางานมีเสียงดังรบกวนจากรถไถนาหรือรถนวด   
.   
.   

.   

.   

ดานเคมี   
.   
.   
.   
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ปจจัยคุกคามสุขภาพ ใช ไมใช 

ดานชีวภาพ   
.   
.   
ดานการยศาสตร   
.   
.   

ดานจิตสังคม   
.   
.   
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย   
14.ทํางานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณของมีคม เชน เครื่องตัดหญา มีด พรา จอบ 
เสียม เคียว  

  

.   

.   

.   
 

สวนท่ี 3 การเจ็บปวยอันเนือ่งมาจากการทํางาน  
คําชี้แจง โปรดเลือกคําตอบท่ีตรงตามความรูสึก หรือการรับรูของทานมากท่ีสุด แลวทําเคร่ือง 

ลงในชอง  ท่ีตรงกับขอมูลของผูใหสัมภาษณมากท่ีสุด 
 
ในชวง 1 เดือนท่ีผานมาขณะหรือหลังทํางานทานมีอาการดังตอไปนี้หรือไม 

อาการ มี ไมมี 
1.หูอื้อไดยินเสียงพูดคุยไมชัดเจน   
2.มีเสียงดังในหู    
3.เปนลมจากการตากแดด   
4.ผิวหนังไหมจากการโดนแดด   
.   
.   
.   
.   
14.เครียดจากการทํางาน   
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สวนท่ี 4   การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํางานของเกษตรกรชาวนา   
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงการรับรูภาวะสุขภาพท่ัวไป โปรดเลือกคําตอบท่ีตรงตาม 
 ความรูสึกหรือการรับรูของทานมากท่ีสุด แลวทําเคร่ือง ลงในชอง  ท่ีตรงกับ

ขอมูลของผูใหสัมภาษณมากท่ีสุด 
 
ในชวงระยะเวลา 3  เดือนท่ีผานมาทานเคยไดรับบาดเจ็บจากการทํางานหรือไม 

1. ไมเคย (จบการสัมภาษณ)  
2.เคย ระบุจํานวน…………………ครั้ง  
 ลักษณะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ครั้งที่………. 

 1.กระดูกหัก กระดูกแตก กระดูกราว 2.ขอตอเคล่ือน 

 3.ขอตอเคล็ดและการอักเสบตึงตัวของกลามเน้ือ 4.การถูกกระแทกและการบาดเจ็บภายในอื่นๆ 
ที่ไมปรากฎ 

 5.การถูกตัดขาด ถูกทําลายของอวัยวะ 6.บาดแผลลึก 

 7.บาดแผลต้ืน 8.การฟกช้ํา และการถูกชน การถูกเบียด 

 9.บาดแผลไหม 10.การไดรับสารพิษ สารเคมี 

 11.อื่นๆระบุ………………………………..  
 
2.การบาดเจ็บสวนใหญเกิดในขั้นตอนใด (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 
 1. การเตรียมดิน   2. การปลูก(การเพาะกลา,การปกดํา)  

 3. การบํารุงรักษา 4. การเก็บเก่ียว 

. 

. 

. 
5.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น มีความรุนแรงมากนอยแคไหน 
 บาดเจ็บเล็กนอยโดยไมตองหยุดงาน 
 บาดเจ็บโดยหยุดงานนอยกวา 3  วัน 
 บาดเจ็บโดยหยุดงาน 3  วันขึ้นไป 
 อื่นๆระบุ........................ 

 
วันที่สัมภาษณ..................................................................................................... 
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ภาคผนวกข 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูทรงคุณวุฒิสังกัด 
 

1. รองศาสตราจารยดร.นพ.พงศเทพววิรรธนะเดช 
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชนคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
2. ผูชวยศาสตราจารยอนนทวสุิทธ์ิธนานนท 

กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 

3. อาจารยวนัเพญ็  ทรงคํา        
กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตรหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาคผนวกค 
 

การคํานวณดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity index) 

 
การคํานวณดชันีความตรงตามเน้ือหา(Content validity index [CVI]) = จํานวนขอท่ีเห็นดวยตรงกนั 
                   จํานวนขอท้ังหมด 
 

 คาดัชนีความตรงตามเน้ือหาของแบบสัมภาษณการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานและภาวะสุขภาพตามความเส่ียงของแรงงานนอกระบบไมแกะสลักไดคาเฉล่ียของคาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒทิานที่ 1 และ 2 =   29/29 = 1 
 ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒทิานที่ 1 และ 3=   29/29 = 1 
 ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒทิานที่ 2 และ 3=   29/29 = 1 
       รวม = 1 
 
 จํานวนคูของผูทรงคุณวุฒ ิ =   3คู 
 คาดัชนีความตรงตามเน้ือหา =   1 
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77 

ภาคผน
สารรับรองโ

 

 

นวกง 
โครงการวิจัยย 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารชี้แจงขอมูลการเขารวมโครงการศึกษา 

 
เรียน  ผูเขารวมโครงการศึกษาทุกทาน 

กระผม นายธนาวุฒิ   ธรรมจักร  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความสนใจท่ีจะศึกษาการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจาก
การทํางานของเกษตรกรชาวนา ประโยชนของการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปใชเพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานและเปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพ รวมท้ังลดภาวะเส่ียงดานพฤติกรรมสุขภาพใหมี
ความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการทํางาน สอดคลองกับปญหาสุขภาพและความตองการ
ของชาวนา โดยในการวิจัยคร้ังนี้ไมมีความเส่ียงหรือผลเสียใดๆ ท้ังส้ินท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวม
โครงการศึกษา 
 ทานเปนผูหนึ่งท่ีควรไดรับการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาจึงคัดเลือกทานในการตอบ
สัมภาษณเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของชาวนา โดยมีผูให
ขอมูลจํานวน 265 ราย ซ่ึงใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 20-30 นาที การเขารวมในโครงการ
ศึกษาเปนโดยสมัครใจ ทานมีสิทธ์ิปฏิเสธ หรือถอนตัวในภายหลังไดโดยไมตองแจงเหตุผลและจะ
ไมไดรับผลกระทบใดๆ ขอมูลของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ และนําเสนอขอมูลในภาพรวม
ของผลการวิจัยเทานั้น สิทธิประโยชนอ่ืนๆ อันเกิดจากผลการศึกษาจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หากทานมีคําถามเก่ียวกับการศึกษาคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอกับผูศึกษา คือนายธนาวุฒิ   
ธรรมจักร ไดท่ีภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
50200 โทรศัพท 0-81322-5403 หรือ อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ชวพรพรรณ จันทร
ประสิทธ์ิ โทรศัพท 0-5394-9032 (ในเวลาราชการ) อาจารย ดร. ธานี แกวธรรมานุกูล โทรศัพท 0-
5394-9031 (ในเวลาราชการ)  

 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีใหความรวมมือ 
ลงช่ือ...............................................ผูศึกษา 

(นายธนาวุฒิ   ธรรมจักร)                                                       
วันท่ี.......................................................... 
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เอกสารแสดงการยินยอมของผูเขารวมโครงการศึกษา 
 

 ขาพเจาไดอานเอกสารคําช้ีแจงขอมูลสําหรับผูเขารวมโครงการ (หรือผูศึกษาอาน
เอกสารใหขาพเจาฟง) และขาพเจาไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยจนเปนท่ีพอใจแลวขาพเจารับทราบ
และเขาใจวัตถุประสงคของโครงการศึกษานี้โดยละเอียดขาพเจายินดีใหความรวมมือในฐานะ
ผูเขารวมศึกษาทั้งนี้ขาพเจาเขาใจดีวาขาพเจามีสิทธ์ิจะถอนตัวจากการศึกษาคร้ังนี้ไดตลอดเวลาเม่ือ
ตองการโดยไมเกิดผลกระทบตอตัวขาพเจาแตอยางใด 

 
 

ลงช่ือ.................................................................ผูยินยอม 
     (....................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูศึกษา 
(.....................................................................) 
 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 
(.....................................................................) 

     วันท่ี.................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ–สกุล   นายธนาวุฒิ  ธรรมจักร 
 

วันเดือนปเกิด   24  มกราคม 2511 
 

ประวัติการศึกษา   
ปการศึกษา 2528  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร 
ปการศึกษา2531  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุข วิทยาลัยการ 

สาธารณสุขภาคเหนือจังหวดัพิษณุโลก 
ปการศึกษา 2535  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
ปการศึกษา 2539  สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2531 - 2543  ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

สถานีอนามัยวงัดิน อําเภอสองจังหวดัแพร 
    
พ.ศ. 2543 - 2554  ตําแหนงนักวชิาการสาธารณสุข 
    สถานีอนามัยหนองเส้ียวอําเภอสองจังหวดัแพร 
    
พ.ศ. 2554 -ปจจุบัน  ตําแหนงนักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รักษาราชการในตําแหนง หวัหนาสถานีอนามัยตําบลทุงนาว  
อําเภอสองจังหวัดแพร 

 
 


