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บทคัดยอ 

 
 เกษตรกรรมเปนหนึ่งในกลุมอาชีพท่ีมีอันตรายสูงจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจาก
การทํางาน ทําใหเกษตรกรชาวนาเส่ียงตอการเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการทํางานการศึกษาวิจัย           
เชิงพรรณนาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเจ็บปวยและบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานของ
เกษตรกรชาวนา ตําบลหัวเมือง อําเภอสองจังหวัดแพร จํานวน 265 ราย รวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณ 
ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพ การเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจาก
การทํางาน แบบสัมภาษณดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ             
คาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1 ทดสอบความเชื่อม่ันไดคาในระดับท่ียอมรับได (0.87) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานท่ีพบบอยคือ กลุมอาการผิดปกติโครงรางและกลามเนื้อ (รอยละ 82.3-100) เชน อาการปวด
ไหล ขอมือ และปวดกลามเน้ือหลัง นอกจากนี้ยังพบอาการชาบริเวณปลายมือหรือนิ้วมือ (รอยละ 
81.9) ความเครียดจากการทํางาน (รอยละ 74.3) และผิวหนังไหมจากการโดนแดด (รอยละ 70.6)
สําหรับการบาดเจ็บจากการทํางานในชวง 3 เดือนท่ีผานมาพบรอยละ 38.5 ซ่ึงเปนการบาดเจ็บเพียง
เล็กนอย (รอยละ 55.9) โดยพบการบาดเจ็บในข้ันตอนการเตรียมดินในอัตราสูงสุด คือ รอยละ 54.7 
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สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากวัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ท่ิมแทง (รอยละ 49.6) โดยลักษณะการ
บาดเจ็บเปนบาดแผลตื้น (รอยละ 69.7)สวนอวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บท่ีพบบอย คือ เทา ฝาเทา และ
นิ้วเทา (รอยละ 41.4)  
 ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา นักการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
ควรตระหนักในความสําคัญของจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ              
เนนการปองกันการเจ็บปวยและบาดเจ็บจากงาน ท้ังการเฝาระวังทางสุขภาพและการเฝาระวังทาง
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องสงผลใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรชาวนา 
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ABSTRACT 
 
 Farming is one of the hazardous occupations due to exposure of occupational health 
hazards, resulting in work related illnesses and injuries among farmers.  The main purpose of this 
descriptive study was toexamine work related illnesses and injuries among 265 farmers working 
in   Huamuang sub-district, Song district, Phrae province.  Data collection was undertaken during 
June to August, 2011. The study instrument was an interview form consisting of personal data 
and occupational history, including work related illnesses and injuries.This interview form was 
confirmed a content validity by a panel of experts and received a content validity index of 1. 
Reliability was also tested and its value was at an acceptable level (0.87).  Data analysis was 
performed using descriptive statistics.  
 The main findings revealed that the most common ailmentspossibly related to exposure 
of occupational hazards were musculoskeletal disorders (82.3%- 100%) like shoulder pain, wrist 
pain and back pain.  Further, other common ailments found were hands or fingers numbness 
(81.9%), work related stress (74.3%) andsunburn (70.6%). Regarding work-related injuries during 
the past three months was 38.5% which were non-fatal injuries (55.9%). The highest proportion 
of such injuries occurred in land preparation (54.7%). Nearly half of the injury causation was 
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related to sharp objects (49.6%), and such injuries weresuperficial wounds (69.7%). Theinjured 
body parts found includedfoot, sole, and toe (41.4%).   
 The results of this study indicate that public health personnel who take main 
responsibility for occupational and environmental health should recognize the importance of 
effective occupational health and safety services, focusing on prevention of work related illnesses 
and injuries. This necessitates both continuous health and environmental surveillance, 
contributing to safety at work among farmers. 
 
 


