
1 

บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ภาคเกษตรกรรมนับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอันตรายโดยเฉพาะเปนกลุมอาชีพท่ีมีการเจ็บปวย
และการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานในปริมาณสูง(Gates & Jones, 2007) องคกรแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labour Organization [ILO]) ไดจัดการทํางานในภาคเกษตรกรรมเปนอาชีพ
ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอภาวะสุขภาพสูงสุดท่ัวโลกเนื่องจากลักษณะงานภาคเกษตรกรรมมี
ลักษณะเฉพาะ และมีความเส่ียงท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บตอสุขภาพในสหรัฐอเมริกาการทํางาน
เกษตรกรรมเปนกลุมอาชีพท่ีมีอัตราตายสูงเปนอันดับสองรองจากเหมืองแรถานหิน (Gates, 2007) 
หรือในประเทศอิตาลี การทํางานเกษตรกรรมเปนหนึ่งอาชีพท่ีอันตรายนอกเหนือจากอาชีพงาน
กอสรางและเหมืองแร (Bulat, Somaruga, & Colosio, 2006) ท้ังยังพบการเจ็บปวยเรื้อรังจากการ
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีหลากหลาย อาทิ อากาศรอน เสียงดังจากเคร่ืองจักรทางการเกษตร           
ฝุนที่เกิดจากผลผลิตดานการเกษตร สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สัตวหรือพืชท่ีมีพิษรวมทั้งลักษณะทาทาง
การทํางานท่ีไมเหมาะสม ช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนานตลอดจนการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรดาน
การเกษตรท่ีไมปลอดภัย หรือใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังขับเคลื่อนสูง (powered equipment) (Gates, 
2007; ILO, 2003) การสํารวจของสํานักงานสถิติแรงงานแหงประเทศสหรัฐอเมริกา(The US Bureau 
of Labor Statistics [BLS]) และการสํารวจสํามะโนประชากรดานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ทํางานประเทศสหรัฐอเมริกา (Census of Fatal Occupational Injuries [CFOI]) ระบุวาในชวง ป 
ค.ศ. 1992 ถึง ปค.ศ. 2008 มีคนงานเสียชีวิตจากการสัมผัสกับความรอนจากการทํางานจํานวน 487 
ราย โดยเฉล่ีย 29 รายตอป (BLS, 2009; CFOI, 2009) ท้ังผลจากการสํารวจในป ค.ศ. 2009 พบวาใน
ภาคการเกษตรพบจํานวนผูเสียชีวิตจากการทํางานจํานวน 127 ราย ขณะท่ีป ค.ศ. 2010 ผูเสียชีวิต
จากการทํางานเพิ่มเปน 156 ราย (BLS, 2011) จากสถิติดังกลาวช้ีชัดถึงความเปนกลุมเส่ียงของ
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 ในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา กลุมเกษตรกรจะสัมผัสกับปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานมากกวากลุมเกษตรกรในประเทศท่ีพัฒนาแลว (Bulat, Somaruga & Colosio, 2006) ปจจัย
คุกคามสุขภาพจากการทํางานในภาคเกษตรกรรมประกอบดวย ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ 
 
ดานเคมี ดานชีวภาพดานการยศาสตรและทางดานจิตสังคม (สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการทํางาน, 2547; OSHA, 1999) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ ไดแก เสียงดัง ความ
รอน และแรงส่ันสะเทือน(วิทยา อยูสุข, 2549; สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547) มีรายงานระบุ
วาเสียงดังจากรถไถนา รถแทรกเตอร รถนวดขาวมีระดับเสียง 90-120 dB(A) ซ่ึงเปนคาท่ีเกิน
มาตรฐาน85 dB(A)(NIOSH, 1998) ท่ีสําคัญการสัมผัสเสียงดังจากเคร่ืองจักรทางการเกษตรเปน
เวลานานจะสงผลตอการสูญเสียการไดยินซ่ึงไมสามารถคืนสูภาวะปกติ (McCullagh, Lusk & 
Ronis, 2002) สวนการทํางานในท่ีโลงแจงทามกลางแสงแดดและความรอนตลอดเวลาทํางาน             
มีการศึกษาพบวา การทํางานท่ีสัมผัสความรอนเปนเวลานาน ทําใหเส่ียงตอการเกิดลมแดด ตะคริว
หรือมะเร็งผิวหนัง(Occupational Safety and Health Administration[OSHA], 1999; WHO, 2003) 
สวนการสัมผัสความส่ันทะเทือนท่ีพบไดบอยในเกษตรกรชาวนาคือความส่ันสะเทือนจากรถไถนา
แบบเดินตาม รถแทรกเตอร หรือรถนวดขาวการสัมผัสความส่ันทะเทือนเปนเวลานานจะทําให
เสนประสาทมีเดียนบริเวณขอมือถูกกด นิ้วมือมีอาการชา อาจกอใหเกิดการเส่ือมของไหล ขอศอก
และการบาดเจ็บของกลามเนื้อบริเวณมือและแขน (พิมพพรรณ ศิลปะสุวรรณ, 2548; วิทยา อยูสุข, 
2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549; OSHA, 1999) 

ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมีท่ีสําคัญในกลุมเกษตรกรคือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท้ังยาฆา
หญาและยาฆาแมลงการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะกอใหเกิดความเส่ียงสูงตอการเจ็บปวยและ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค,2550; Bulat, Somaruga & 
Colosio, 2006) การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตาและระบบ
ทางเดินหายใจ ภูมิแพและโรคในระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหอบหืด โรคปอด ท้ังกอใหเกิดพิษ
เฉียบพลันและเร้ือรังตอระบบประสาท ระบบสืบพันธุ และมะเร็ง จากรายงานขององคการอนามัย
โลกพบขอมูลการเจ็บปวยจากการไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาถึง
รอยละ 99 ท้ังๆ ท่ีมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพียง รอยละ 20 (Bulat, Somaruga & Colosio, 2006; 
WHO, 2003) นอกจากนี้เกษตรกรชาวนายังมีโอกาสสัมผัสกับฝุนขาวหรือละอองฟาง ทําใหเกิดการ
ระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการหอบหืดภาวะภูมิแพของทางเดินหายใจและโรคปอด
ในเกษตรกรชาวนา(วิทยาอยูสุข, 2549; Smith & Bernstein, 2009) สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดาน
ชีวภาพ เชน การถูกงู และแมลงท่ีมีพิษกัดตอย หรือสัมผัสเชื้อรา ปรสิต หรือเช้ือท่ีกอใหเกิดโรคและ
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การเจ็บปวยเม่ือมีการสัมผัส เชน โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง (Bulat, Somaruga & Colosio, 2006)
สําหรับปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร ไดแก การทํางานดวยทาทางท่ีไมเหมาะสม ทํางาน
ซํ้าซากในทาทางเดิมๆ เชน ตองกมเงย เปนเวลานานๆ การยกหรือแบกของหนักเปนเวลานานซ่ึง
อาจทําใหเกิดอาการผิดปกติในระบบโครงรางและกลามเน้ือ(Bulat, Somaruga & Colosio, 
2006;WHO, 2003) มีรายงานการศึกษาในประเทศไนจีเรียพบวา กลุมชาวนาเพศหญิงสวนใหญ         
มีปญหาสุขภาพเนื่องจากการทํางานท่ีพบไดบอย ไดแก อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อสวนปจจัยคุกคาม
สุขภาพดานจิตสังคม คือ การท่ีเกษตรกรชาวนาทํางานในภาวะท่ีรีบเรงเพ่ือใหไดผลผลิตตามความ
ตองการจนทําใหเกิดความเครียด (Cooper, 1987) นอกจากนี้สภาพการทํางานในภาคเกษตรกรรมยัง
ไมปลอดภัย มีการใชอุปกรณของมีคมตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดการบาดเจ็บขณะทํางาน(Vanderwalet al., 
2010) การสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานดังกลาวขางตนจึงสงผลตอภาวะสุขภาพกลุม
เกษตรกร 
 ปญหาสุขภาพจากการทํางานท่ีสําคัญของคนงานภาคเกษตรกรรมในประเทศกําลังพัฒนา 
ไดแก พิษจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การสูญเสียการไดยิน อาการผิดปกติของระบบโครงราง
และกลามเนื้อและโรคจากการทํางาน เชนโรคติดตอจากสัตวเล้ียงมาสูคน(zoonoses) รวมถึงการ
บาดเจ็บขณะทํางานจากการใชอุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีไมปลอดภัย(Kumar,Singh,Mohan, &Varghese, 
2010) ซ่ึงองคกรแรงงานระหวางประเทศประมาณวาคร่ึงหนึ่งของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจาก
การทํางานพบในภาคเกษตรกรรม ท้ังพบวามีเกษตรกรประมาณ 170,000 รายท่ีเสียชีวิตในแตละป
จะเกิดจากอุบัติเหตุจากการทํางานเกษตรกรรมมีการประมาณวา 130 ลานของการบาดเจ็บจากงาน
ในแตละปอยูในภาคเกษตรกรรม(Bulat, Somaruga & Colosio, 2006; ILO, 2006; Rainbird & 
O’Neill, 1993) นอกจากนี้การสํารวจในป ค.ศ. 1997 ระบุวา ปญหาการเจ็บปวยท่ีสําคัญท่ีพบใน
กลุมเกษตรกรชาวนาเพศชายจํานวน 100 คน ในประเทศกานาคือ การบาดเจ็บจากเคียวเกี่ยวขาว
และปวดหลัง หรือการศึกษาของจอหน โอนีล (O’Neill,1997) พบอาการผิดปกติของระบบโครงราง
และกลามเนื้อ โดยเฉพาะอาการปวดหลังสวนลาง (low back pain) เปนปญหาเดนชัดท่ีพบในกลุม
เกษตรกรชาวนา สวนการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวของจากงานมีรายงานระบุสาเหตุการบาดเจ็บเกิดจากการ
ใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณของมีคม การใชเคร่ืองมือท่ีไมปลอดภัย ขาดการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ
หรือไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะทํางานโดยเฉพาะเคร่ืองจักรท่ีมีความแรงสูง 
(แรงมา) จะกอใหเกิดความเส่ียงสูงตอการเกิดบาดเจ็บรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต(ILO, 2003; Paksorn et 
al., 2007) แตละปสถิติการเกิดการบาดเจ็บของคนทํางานในภาคเกษตรกรรมอยางนอย 170,000 คร้ัง
ในจํานวนหลายลานคร้ังกอใหเกิดการเสียชีวิตของคนทํางานรวมท้ังการสูญเสียดานเศรษฐกิจ
การศึกษาในประเทศอินเดียในป ค.ศ.2000 พบการสูญเสียดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะคาใชจายจากการ
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บาดเจ็บและเสียชีวิตในภาคเกษตรกรรมคิดเปนมูลคาถึงประมาณ 27 ลานดอลลารสหรัฐ และมี
แนวโนมสูงข้ึนเร่ือยๆ (Kumar et al., 2010) 
 อยางไรก็ดีการเจ็บปวยและการบาดเจ็บข้ึนกับประเภทของกิจกรรมดานเกษตรกรรม
ประเภทของคนทํางาน และลักษณะท่ีตั้งของสภาพภูมิประเทศ สงผลตอความแตกตางของการ
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพและปญหาสุขภาพ แนวทางการแกไขปญหาจึงตางกันตามบริบทการ
ทํางาน โดยท่ัวไปในข้ันแรกท่ีจําเปนจะตองระบุปญหาสุขภาพจากการทํางานในประเด็นความ
เจ็บปวยและการบาดเจ็บโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตรกรรมเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
สุขภาพและลดความเส่ียงจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพของคนทํางานในภาคเกษตรกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Cole, 2006) กรณีประเทศไทยเกษตรกรรมถือเปนหนึ่งในอาชีพหลักของชาวไทย
ประมาณรอยละ 40 ของแรงงานไทยประกอบอาชีพเปนเกษตรกรชาวนา ซ่ึงจัดเปนแรงงานนอก
ระบบที่การทํางานไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ประการ
สําคัญมากกวาคร่ึงเปนแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม โดยมีจํานวน 15.1 ลานคน (รอยละ 
61.4) อยูในพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)             
ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2554 พบวา กลุมแรงงานนอกระบบท่ีสวนใหญ
เปนแรงงานภาคการเกษตรประสบปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานท่ีพบสูงสุดคือการไดรับ
บาดเจ็บจากการถูกของมีคม (รอยละ 67.3) ไดรับพิษจากสารเคมี(รอยละ65.0)เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ
เปนอันตราย (รอยละ21.8) พลัดตกหกลม (รอยละ 12.3) ชนและกระแทก (รอยละ 8.7) ไดรับ
อันตรายตอระบบหู/ระบบตา (รอยละ 6.1) สวนปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีพบมาก คือ 
ไมมีการเปล่ียนอิริยาบถในการทํางาน (รอยละ 44.2) และสถานท่ีทํางานมีฝุน ควัน และกล่ิน(รอยละ 
17.8) จึงเห็นไดวา แรงงานนอกระบบตองเผชิญกับปญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวเนื่องจากสภาพแวดลอม
การทํางานและสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา อาจสงผลทําใหเกิดการ
เจ็บปวยและการบาดเจ็บต้ังแตเล็กนอยจนถึงรุนแรงอันตรายถึงแกชีวิต  
 ประเทศไทยยังไมมีรูปแบบหรือแนวทางในการสงเสริมและปองกันโรคจากการทํางานใน
กลุมเกษตรกรชาวนาอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกษตรกรชาวนาเปนกลุมอาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดการ
เจ็บปวยและไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน จากการศึกษาปญหาดานสุขภาพจากการทํางานของ
เกษตรกรชาวนาในประเทศไทย พบปญหาหลักท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 1) ปญหาการเจ็บปวย
เนื่องจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (รอยละ 65) จากการนําเขาสารเคมีอันตรายและผลิตใน
ประเทศไทยมีเพิ่มข้ึนจึงสงผลตอความเจ็บปวยจากสารเคมีเพิ่มมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษและ
ส่ิงแวดลอม, 2553) โดยในป พ.ศ. 2552 พบการเจ็บปวยของเกษตรกรท่ีรับพิษจากสารเคมี จํานวน 
1,982 ราย(กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2553) 2) ปญหาระบบโครงรางและกลามเน้ือ
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ในชวงระหวางการทํางาน (รอยละ16.6 - 25.9) จากทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสมการทํางานท่ี
ซํ้าซากหรือการยกกระบุงขาวและแบกกระสอบขาวหนัก มีรายงานพบเกษตรกรชาวนาไทยประสบ
อาการปวดเม่ือย เคล็ดขัดยอก รอยละ 75.59 (Buranatrevedh & Sweatsriskul, 2005) และ 3) ปญหา
การบาดเจ็บในแตละข้ันตอนการทํางาน (รอยละ20.6 - 83.2) (Buranatrevedh & Sweatsriskul, 
2005; Cole, 2006) สวนการศึกษาการบาดเจ็บของเกษตรกรชาวไทย พบการบาดเจ็บจากการถูกรถ
ไถนาตีหรือรถไถนาคว่ํา (รอยละ 37.6) ช้ินสวนของรถไถนากระเด็นใสมือ (รอยละ 20.6) สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชหกหรือกระเด็นใสรางกาย (รอยละ 21.2) (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547) จาก
ขอมูลดังกลาวจึงเห็นไดวาการเจ็บปวยและบาดเจ็บเปนปญหาสําคัญของเกษตรกรในประเทศไทยช้ี
ชัดถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมสําหรับกลุม
เกษตรกร 
 จังหวัดแพรเปนจังหวัดท่ีอยูทางภาคเหนือของประเทศไทยประชากรสวนใหญ รอยละ74 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร, 2553) อําเภอสองเปนหนึ่งอําเภอในเขต
จังหวัดแพรมีจํานวนเกษตรกรชาวนาเปนหลักมีผูประกอบอาชีพทางการเกษตร รอยละ 68 ของ
ประชากรทั้งหมด จํานวน 52,223 คน โดยมีข้ันตอนการทํางาน 4 ข้ันตอน ประกอบดวยข้ันตอนการ
เตรียมดิน ข้ันตอนการปลูก ข้ันตอนการดูแลรักษาและข้ันตอนการเก็บเกี่ยว (สํานักงานเกษตร
อําเภอสอง, 2553) และในเขตตําบลหัวเมือง มีผูประกอบอาชีพทางการเกษตร รอยละ65 ของ
ประชากรจํานวน 7,328 คน โดยเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 82 มีอาชีพทํานาเปนหลัก (สํานักงาน
เกษตรอําเภอสอง, 2553) ปจจุบันสถานบริการดานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหรือโรงพยาบาลชุมชน ยังขาดการรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานอยางเปนระบบ ประการสําคัญการจัดการความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพสรางความปลอดภัยในการทํางานจําเปนตองอาศัยขอมูลดังกลาว อีกท้ังฐานขอมูล
แรงงานนอกระบบเปนท่ีตองการในระดับประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ(พ.ศ. 
2551 - 2554) ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาสังคม              
กลยุทธการวิจัยท่ี 3การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ขอ 3.2 ท่ีเนนการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ 
ประชาชนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ผู ศึกษาในฐานะท่ีรับผิดชอบงานดาน
สาธารณสุขตระหนักความสําคัญในการปองกันโรค ลดความเส่ียงการบาดเจ็บจากงาน เล็งเห็น
ความสําคัญของการวิเคราะหภาวะสุขภาพในลักษณะการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน
ของกลุมเกษตรกรชาวนา เพื่อไดขอมูลฐานหลักสําคัญในการพัฒนากลไกการเฝาระวังสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะกับบริบทสภาพแวดลอมและสภาพการ
ทํางานของกลุมเกษตรกรชาวนาตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาการเจ็บปวยท่ีเกีย่วเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
2. เพื่อศึกษาการบาดเจ็บท่ีเกีย่วเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

 
คําถามการศึกษา 

 
1. การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาเปนอยางไร? 
2. การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาเปนอยางไร? 

 
ขอบเขตในการศึกษา 
  
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาการเจ็บปวยและบาดเจ็บ
ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาตําบลหัวเมือง อําเภอสองจังหวัดแพร ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรชาวนาจํานวน 265 ราย ในชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
นิยามศัพท 
 
 เกษตรกรชาวนา หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพทํานาครบ 4 ข้ันตอน ไดแก การเตรียมดิน          
การปลูก บํารุงรักษา และการเก็บเกี่ยว ในเขตพื้นที่ตําบลหัวเมืองอําเภอสอง จังหวัดแพร ท้ังเพศชาย
และเพศหญิงท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป 
 
 การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องมาจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา หมายถึง อาการผิดปกติ
หรือภาวะเบ่ียงเบนทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในเกษตรกรชาวนาระหวางปฏิบัติงานหรือหลังปฏิบัติงาน
อันเนื่องมาจากการไดสัมผัสกับปจจัยคุกคามทางสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน ประเมินโดย
ใชแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและดัดแปลงจากแบบสัมภาษณภาวะ
ปจจัยคุกคามสุขภาพในสภาพแวดลอมการทํางานภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่อง
จากงานในผูประกอบอาชีพผลิตเคร่ืองเรือนไมในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมของ        
ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ (2553) 
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 การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางานหมายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนของการ
ทํางานสงผลใหอวัยวะหรือรางกายของเกษตรกรชาวนาไดรับการบาดเจ็บ เชน กระดูกหัก แตกราว
ขอเคล่ือน บาดแผลฉีกขาด จากการถูกของมีคม ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉ่ียวชนเกิดการฟกชํ้า 
บาดแผลไหมจากสารเคมีกระเด็นหกรดลักษณะการบาดเจ็บขณะทํางานมีลักษณะตั้งแตเล็กนอย
สามารถทํางานไดตามปกติจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงไมสามารถทํางานไดหรือตองเขารับการรักษา 
ท่ีโรงพยาบาลประเมินโดยใชแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและ
ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณภาวะปจจัยคุกคามสุขภาพในสภาพแวดลอมการทํางาน ภาวะสุขภาพ 
การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานในผูประกอบอาชีพผลิตเคร่ืองเรือนไมในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมของ ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ (2553) 
 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 


