
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา(descriptiveresearch) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลหัวเมืองอําเภอสอง
จังหวัดแพร ผูศึกษาไดคนควาศึกษาเอกสารตําราตางๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของครอบคลุม 
กระบวนการทํานาขาว ปจจัยคุกคามสุขภาพจากกระบวนการทํานาขาวการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ
ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 

กระบวนการทํานาขาว 
 

 กระบวนการทํานาขาวหมายถึงข้ันตอนการผลิตขาว ตั้งแต การปลูกขาวและการดูแลรักษา
จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต (มูลนิธิขาวไทย,2553) การทํานาขาวในประเทศไทยแบงเปน2 ประเภท
คือการทํานาปและการทํานาปรังการทํานาปหมายถึงการทํานาในฤดูฝนซ่ึงเปนฤดูกาลทํานา
ตามปกติสวนการทํานาปรังหมายถึงการทํานานอกฤดูฝนหรือทํานานอกฤดูกาล(กรมการขาว, 2550)
นอกจากนี้การทํานาขาวยังแบงตามวิธีการทํานาท่ีนิยมมี 2 วิธีคือ การทํานาหวานและการทํานาดํา
(มูลนิธิขาวไทย, 2553) วิธีการทํานาหวาน คือการนําเมล็ดพันธุขาวท่ีเตรียมไวนําไปหวานลงใน
แปลงนาท่ีเตรียมไวสวนการทํานาดําคือการนําเมล็ดพันธุขาวไปเพาะใหเปนตนกลากอน แลวจึง
ถอนตนกลาท่ีเพาะไวไปปกดําในแปลงนาวิธีนี้จะเปนท่ีนิยมเนื่องจากกําจัดวัชพืชไดงาย ตนขาว
แตกกอไดดี ไดผลผลิตมากและประหยัดเมล็ดพันธุขาว(กรมการขาว,2550)ในประเทศไทยการทํา
นาขาวโดยท่ัวไปมี 4 ข้ันตอนหลัก คือ การเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 
(กรมการขาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550; ศูนยสารสนเทศกรมวิชาการเกษตร, 2550; 
ลักขณาพร โทวรรธนะ, 2552) ซ่ึงเกษตรกรชาวนาจังหวัดแพรสวนใหญกวารอยละ 80 จะเปนการ
ทํานาตามฤดูกาล(นาป) และมีวิธีการทํานาขาวแบบนาดํา (สํานักงานเกษตรอําเภอสอง, 2553)โดย
เกษตรกรชาวนาสวนใหญจะทําครบ 4 ข้ันตอนดังกลาวขางตน เนื่องจากมีท่ีดินและรถไถนาแบบ
เดินตามเปนของตัวเอง(สํานักงานเกษตรอําเภอสอง, 2553) รายละเอียดของกระบวนการทํานาขาว4 
ข้ันตอน มีดังนี้ 
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 1. ข้ันตอนการเตรียมดิน เปนการเตรียมพื้นท่ีทํานาเพ่ือใหดินมีสภาพพรอมตอการปลูกขาว
และการเพาะเม็ดพันธุขาวเพ่ือเตรียมตนกลาในการปกดํา เร่ิมจากการตัดหญาหรือตัดตอซังขาว เพื่อ
ทําความสะอาดพื้นท่ีนาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรชาวนาในพื้นท่ีสวนใหญจะนิยมใชเคร่ืองตัด
หญาแบบสะพาย (ภาพท่ี 2 - 1) (ช้ันทองประไพ, ติดตอเปนการสวนตัว, 20 พฤศจิกายน 2553) และ
จะใชพราดามยาวท่ีมีความคมมากในการตัดหญาหรือกิ่งไมท่ีข้ึนในหรือขางแปลงนา(ภาพท่ี 2 - 2) 
จากน้ันจะทําการไถดะโดยใชรถแทรกเตอร(ภาพที่ 2 - 3) หรือเปดน้ําเขานาเพ่ือทําใหดินเปยกชุม
แลวไถดะหรือไถดอง ท้ิงไวประมาณ 1 - 2 สัปดาห เพ่ือใหวัชพืชเนาสลายและทําการไถแปรเพ่ือ
พลิกดินดวยรถไถนาเดินตามอีกคร้ัง (ภาพท่ี 2 - 4) จากน้ันจะใชรถแทรกเตอรหรือรถไถเดินตามใน
การไถคราด เพื่อนําเศษหญาหรือวัชพืชออกจากดินและยอยดินใหมีขนาดเล็กลงอีกคร้ัง และปรับ
ระดับพื้นท่ีใหมีความสมํ่าเสมอเพื่อสะดวกในการปกดําและงายในการดูแลรักษาตนขาว (ประถิน 
หนองอุดม, ติดตอเปนการสวนตัว, 18 พฤศจิกายน 2553) ข้ันตอนนี้เตรียมดินเพื่อทําแปลงสําหรับ
เพาะตนกลาหลังจากท่ีตนกลาอายุไดประมาณ 30 วัน เกษตรกรชาวนาจะเร่ิมเตรียมดินเพื่อการปก
ดําโดยการใชรถแทรกเตอรหรือรถไถเดินตามในการไถดะ ไถแปร และคราดดินเพื่อปรับสภาพดิน
ใหงายตอการปกดํา(กรมการขาว, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 2-1 การใชเคร่ืองตัดหญาตัดตอซังขาว                ภาพท่ี 2-2  การใชพราฟนหญาขางคันนา 
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ภาพท่ี 2-3 การไถดวยรถแทรกเตอร   ภาพท่ี 2-4 การไถดวยรถไถเดินตาม 
 
 2. ข้ันตอนการปลูก ประกอบดวยการเพาะตนกลาและการปกดํา การเพาะตนกลาเร่ิม จาก
การนําเมล็ดพันธุขาวท่ีแชน้ําไว 1 - 2 คืน นําไปหวานในแปลงนาท่ีเตรียมดินไว โดยเฉล่ียจะใชเวลา
ในการเตรียมกลาประมาณ  35 - 40 วัน(ชั้น ทองประไพ, ติดตอเปนการสวนตัว, 20 พฤศจิกายน 
2553) หลังจากท่ีตนกลามีอายุครบกําหนดแลวเกษตรกรชาวนาจะถอนตนกลาท่ีเพาะไวแลวมัด
รวมกันเปนกํา (ภาพท่ี 2 - 5) จากน้ันจะนําตนกลาไปตัดปลายออกดวยมีดคมกอนนําไปปกดําตาม
แปลงนาท่ีเตรียมดินไว ในการปกดําเกษตรกรชาวนาจะตองกมเงย บิดเอ้ียวตัว ทําทาทางซํ้าๆ ไปมา
อยูตลอดระยะเวลาการปกดําตนกลา (ภาพท่ี 2 - 6) เกษตรกรชาวนาตองแชน้ําหรือดินโคลนเปน
เวลานานตลอดระยะเวลาการปกดําท้ังไมนิยมสวมรองเทาบูทเนื่องจากไมสะดวกในการทํางานอัน
อาจเปนสาเหตุใหถูกเปลือกหอยบาดได(สมบัติหนองโศรก, ติดตอเปนการสวนตัว, 20พฤศจิกายน
2553) 
 

 
ภาพท่ี 2-5 การถอนตนกลา           ภาพท่ี 2-6  การปกดํา 
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 3. ข้ันตอนการดูแลรักษา เปนข้ันตอนการดูแลรักษาตนขาวใหตนขาวสมบูรณ แข็งแรง         
ใหผลผลิตดี โดยการใหน้ําใสปุยกําจัดวัชพืชตลอดจนแมลงศัตรูพืช การใหน้ําในการปลูกขาว
เกษตรกรชาวนาจะทําการปลอยน้ําเขานาทุก 7 วัน ตลอดฤดูเพาะปลูก ในชวงเดือนแรกของการ
ปลูกขาวเกษตรกรชาวนาตองดูแลตนขาวเกือบทุกวันเพื่อควบคุมระดับน้ําในนาใหหลอเล้ียงตนขาว
อยางสมํ่าเสมอ การใสปุย เกษตรกรชาวนาจะแบงปุยใสถังและนําไปหวานโดยใชมือขางหน่ึงหิ้วถัง
บรรจุปุยซ่ึงมีน้ําหนักประมาณ 5 - 10 กิโลกรัม แลวใชมืออีกขางหวานปุยใหท่ัวพื้นท่ีปลูกขาว(ภาพ
ท่ี 2 - 7) สวนการกําจัดวัชพืช เกษตรกรชาวนาจะฉีดพนสารเคมีกําจัดวัชพืชหลังปกดําตนกลา
ประมาณ 10 - 20 วัน ในการปองกันกําจัดแมลงและโรคพืช จะมีการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุก 
15 วันจนถึงการเก็บเกี่ยว เกษตรกรชาวนานิยมใชเคร่ืองฉีดพนแบบสะพายหลังซ่ึงบรรจุน้ําผสม
สารเคมีกําจัดแมลงหรือศัตรูพืชจะมีน้ําหนักประมาณ 15 - 20 กิโลกรัม (ภาพท่ี 2 - 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพท่ี 2-7 การใสปุยในนาขาว        ภาพท่ี 2-8 การฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพชื 
 
 4. ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรชาวนาจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือตนขาวมีอายุได
ประมาณ 100 - 120 วัน(กรมการขาว, 2550; ลักขณาพร โทวรรธนะ, 2552) ปจจุบันการเก็บเกี่ยวท่ี
นิยมมี 2 วิธีคือ การเก็บเกี่ยวดวยมือโดยใชเคียวเก่ียวขาวและการใชรถเกี่ยวพรอมนวด(มูลนิธิขาว
ไทย, 2550) ในสวนของเกษตรกรชาวนาในเขตตําบลหัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพรจะนิยมใช
เคียวในการเก็บเกี่ยวขาวเพราะการใชเคร่ืองเกี่ยวจะมีเมล็ดขาวบางสวนตกหลนเสียหายและรถเกี่ยว
ขาวมีน้ําหนักมากทําใหดินแนนไถยาก (ช้ัน ทองประไพ,ติดตอเปนการสวนตัว, 18 พฤศจิกายน 
2553) ในการเกี่ยวขาวเกษตรกรชาวนาจะมีทาทางการเกี่ยวขาวท่ีทําซํ้าๆ ตลอดระยะเวลาทํางานคือ
การยืนและโนมตัวไปขางหนา บิดเอ้ียวตัวไปมา จะใชมือขางท่ีไมถนัดรวบกอขาวจากน้ันใชมือขาง
ท่ีถนัดจับเคียวเกี่ยวขาวและออกแรงเกี่ยวขาว เกษตรกรชาวนาจึงมีโอกาสบาดเจ็บจากเคียวเกี่ยวขาว
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หรือกอขาวบาดมือได (ภาพท่ี 2 - 9) หลังจากตากขาวประมาณ 5 - 7 วัน (เพื่อลดความชื้น) ก็จะนํา
ขาวไปนวด ปจจุบันการนวดขาว สวนใหญนิยมใชรถนวดขาว (ภาพท่ี 2 - 10) ข้ันตอนนี้จะมีฝุนขาว
ละอองจากฟางปลิวออกมาจากรถนวดขาว รวมท้ังเสียงดังจากรถนวด มีการศึกษาพบวาเสียงดังจาก
รถนวดขาวมีระดับเสียง 90 - 120 dB(A)(อดุลย บันฑุกุล, 2544) ซ่ึงเกินกวาคามาตรฐานกําหนด
(NIOSH,1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาท่ี 2-9 การเกี่ยวขาวดวยเคียว   ภาพท่ี 2-10 การใชรถนวดขาว   
 
 จากข้ันตอนการทํานาจะพบวาเกษตรกรมีโอกาสสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
ท้ังเสียงดังจากรถไถ รถนวดขาว ความรอนจากแสงแดด สารเคมีกําจัดฆาแมลง ทาทางการทํางานท่ี
ไมเหมาะสม การรีบเรงทํางาน ตลอดจนการใชอุปกรณท่ีมีคม เชน เคร่ืองตัดหญา พรามีด เคียวส่ิง
เหลานี้ลวนเปนปจจัยคุกคามสุขภาพของเกษตรกรชาวนาสามารถสรุปปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานของเกษตรกรชาวนาจากการวิเคราะหกระบวนการทํานา ดังแสดงในตารางท่ี 2 - 1 สําหรับ
ของปจจัยคุกคามสุขภาพจากกระบวนการทํานาดังจะกลาวตอไป 
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ตารางท่ี 2-1 
การวิเคราะหปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานในกระบวนการทํานา 
 
ข้ันตอนการทาํนา ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํานา 
1. การเตรียมดิน 
 

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- เสียงดังและความส่ันสะเทือนจากการรถไถนา 
- แสงแดดรอน 
- ฝุนดินจากการไถนา 
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- อุปกรณเคร่ืองมือของมีคมเชนเคร่ืองตัดหญา มีด พรา จอบ เสียม 

2. การปลูก(ปกดํา)  
 

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- แสงแดดรอน 
- ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม เชน นั่งหรือยืนนานๆ บิดเอ้ียวตัว  
กมตัว 
- แมลง สัตวมีพิษกัดตอย เช้ือรา เช้ือโรค ท่ีอยูในน้ําขังหรือดิน
โคลน 
- ความเรงรีบในการปกดําเพื่อใหทันเวลา 
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- อุปกรณเคร่ืองมือของมีคมเชน มีดตัดปลายตนกลา 

3. การดูแลรักษา 
 

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
-อันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
-อุปกรณเคร่ืองมือของมีคมเชน เคร่ืองตัดหญา มีด พรา จอบ เสียม 

4. การเก็บเกี่ยว 
 

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- เสียงดังและความส่ันสะเทือนจากรถนวดขาว 
- แสงแดดรอน  
- ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม เชน ยืนนานๆ บิดเอ้ียวตัวกมตัว 
- ความเรงรีบในการเกี่ยวขาวเพื่อใหทันเวลา 
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
- อุปกรณเคร่ืองมือของมีคม เชน เคียว  
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ปจจัยคุกคามสุขภาพจากกระบวนการทํานาขาว 
 
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน 
 
 ในกระบวนการทํางานของเกษตรกรชาวนาภายใตสภาพแวดลอมของการทํางานท่ีไม
ปลอดภัยทําใหเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับปจจัยคุกคามสุขภาพที่สําคัญไดแกปจจัยดาน
กายภาพ (physical hazards) ดานเคมี (chemical hazards) ดานชีวภาพ (biological hazards) ดาน
การยศาสตร (ergonomic hazards) และดานจิตสังคม (psychosocial hazards) (สมาคมสงเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย), 2547;OSHA , 1999) ตามลําดับดังนี้ 
 1. ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ(physical hazards) ในสภาพแวดลอมการทํางาน
โดยท่ัวไปปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพจะประกอบไปดวยความรอนความเย็นแสงสวางเสียง
และความส่ันสะเทือนเปนตน (วิทยาอยูสุข, 2549) ในกรณีสภาพแวดลอมของการทํานาปจจัย
คุกคามดานกายภาพท่ีเกษตรกรชาวนาตองสัมผัสอยูเปนประจําไดแกเสียงดังจากรถไถนาความรอน
จากแสงแดด และการส่ันสะเทือนจากรถไถนาและรถนวดขาว (สุรศักดิ์บูรณตรีเวทย และคณะ, 
2547) สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
(NIOSH, 1998) ไดกําหนดมาตรฐานสากลใหความดังของเสียงท่ีสัมผัสไมเกิน85เดซิเบล(เอ) 
สําหรับผูปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือระดับ 90 เดซิเบล(เอ) ท่ีกําหนดโดยสมาคมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศสหรัฐอเมริกา(OSHA, 1998) สําหรับมาตรฐานของไทยโดยกระทรวง
แรงงาน เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเสียง พ.ศ. 2549 กําหนดใหระดับความดังของ
เสียงท่ีลูกจางไดรับติดตอกันไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ) หากทํางานไมเกินวันละ8ช่ัวโมง และไมเกิน 87 
เดซิเบล(เอ) หากทํางานเกินวันละ 8 ช่ัวโมงแตไมเกิน 12 ช่ัวโมง (กฎกระทรวงแรงงาน, 2549) จาก
บันทึกสถิติของสถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติประเทศอเมริกาพบวาภาคการ
เกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงสุดตอการสัมผัสกับเสียงดังในระดับท่ีเปนอันตราย
ตอการไดยิน(National Institute for Occupational Safety and Health, 2001) มีรายงานผลการศึกษา
ในกลุมเกษตรกรผูขับรถแทรกเตอรในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาเสียงดังจากรถ
แทรกเตอรมีระดับเสียงท่ี 92 dB(A)(Franklin et al.,2006) หรือการศึกษาในประเทศตุรกีพบวารถ
แทรกเตอรขณะไถนามีระดับเสียงดัง95.53 dB(A)(Aybek,Kamer,&Arslan,2010)สวนการศึกษาใน
ประเทศไทยพบวาเสียงจากเคร่ืองมือทางการเกษตรเชน รถไถนา รถแทรกเตอรเคร่ืองนวดขาวหรือ
อุปกรณเคร่ืองจักรทางการเกษตรมีระดับเสียงมากกวา 90 dB(A) (อดุลยบัณฑุกุล, 2544; สวัสดิ์ 
โนนสูงและสุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ,2007; The League for the Hard of Hearing 
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[LHH],2007)จะเห็นไดวาเกษตรกรชาวนามีความเส่ียงตอการสัมผัสเสียงดังจากอุปกรณทาง
การเกษตรที่อาจสงผลตอการสูญเสียการไดยิน (WHO, 2003) 
 นอกจากนี้สภาพแวดลอมของการทํางานของเกษตรกรท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแถบยุโรปกลุมเกษตรกรตองสัมผัสกับแสงแดดและคลื่นความรอนสูงขณะทํางาน 
(Jackson& Rosenberg, 2010) มีรายงานการศึกษาสภาพการทํางานของกลุมเกษตรกรท่ีทํางานใน
ฟารมเกษตรของรัฐนอรทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาพบวากลุมเกษตรกรสวนใหญ(รอยละ
94)ตองทํางานในสภาพอากาศที่รอนอบอาว(Mirabelliet al., 2010) คลายกับการศึกษาในเกษตรกรที่
อาศัยบริเวณลุมแมน้ําแยงซีเกียง ประเทศจีนท่ีพบวากลุมเกษตรกรดังกลาวตองทํางานในสภาพ
อากาศท่ีรอน(Li, Ting,&Rasaily, 2010) สวนการศึกษาในประเทศไทยพบวาเกษตรกรชาวนาตอง
ทํางานทามกลางแสงแดดเปนเวลานานกวาวันละ8 ช่ัวโมง(สุรศักดิ์บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547)
หรือการศึกษาในเกษตรกรชาวนาอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ท่ีพบวาเกษตรกรชาวนา 
รอยละ 100 ตองทํางานในอากาศรอนอบอาวและทํางานกลางแดดตลอดท้ังวัน (ลักขณาพร โทวรรธนะ, 
2552) 
 สวนการสัมผัสความส่ันสะเทือนเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับแรงส่ันสะเทือนจาก
การใชเคร่ืองมือทางการเกษตรเชนรถแทรกเตอร รถไถนา รถเก่ียวหรือเคร่ืองนวดขาว (Bovenziet 
al., 2008; European Union, 2006; Hoy et al., 2005) จากการศึกษาในกลุมเกษตรกรชาวนาจังหวัด
ปทุมธานีพบวาในข้ันตอนการเตรียมกลาเกษตรกรชาวนาจะสัมผัสแรงส่ันสะเทือนของเคร่ืองยนต
และรถไถและในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวท่ีมีการสัมผัสแรงส่ันสะเทือนของรถเกี่ยว (สุรศักดิ์ บูรณตรี
เวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547) จากผลการศึกษาของ ลักขณาพร โทวรรธนะ(2552) 
พบวากลุมเกษตรกรในตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ทุกคนมีการสัมผัส
แรงส่ันสะเทือนของรถไถนาและกลุมเกษตรกรสามในส่ีสัมผัสแรงส่ันสะเทือนของรถนวดขาวและ
การศึกษาในกลุมเกษตรกรชาวนาท่ีใชรถไถนาแบบเดินตามในประเทศอินเดียพบวา การสัมผัส
ความสั่นสะเทือนท่ีมือของเกษตรกรสงผลกระทบตอรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Dewangan&Tewari, 2009) 

2. ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี (chemical hazards) หมายถึง การสัมผัสกับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชท่ีเปนพิษตอรางกาย (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2553) จาก
การศึกษาถึงสภาพการทํางานของเกษตรกรชาวนาพบวาเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในทุกข้ันตอนของการทํางาน (สุรศักดิ์บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547; สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2548) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถแบงไดเปน 5 กลุม คือ          
สารกําจัดแมลง (insecticide) สารกําจัดวัชพืช (herbicides) สารกําจัดเช้ือรา (fungicides) สารกําจัด
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หนู(rodenticides) และสารรมควัน (fumigant) (กรมการขาว, 2550; WHO 2003) โดยในชวง
ศตวรรษท่ีผานมามีการใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเปนปจจัยสําคัญ
(Cooper&Dobson, 2007;Ahmedet al., 2011) ปจจุบันพบวามีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน
อยางกวางขวางท่ัวโลก (International Agency for Research on Cancer,1991; Jaga & Dharmani, 
2005; Macfarlane; et al., 2010) ประเทศไทยมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชสูงเปนอันดับสามในเอเชีย
รองจากประเทศเกาหลีและประเทศมาเลเซีย(FAO; Regional Office for Asia and the Pacific, 2005)
ซ่ึงประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรเปนจํานวนมากจากขอมูลสถิติการนําเขาสารเคมี
ทางการเกษตรพบวาใน ปพ.ศ. 2550 ถึง ปพ.ศ. 2552 มีการนําเขาสารเคมีกําจัดแมลงจํานวนมากถึง 
21,590 ตัน 25,332 ตัน และ 19,709 ตัน ตามลําดับ และมีการนําเขาสารกําจัดวัชพืชในชวงระยะเวลา
เดียวกันจํานวนมากถึง 79,239 ตัน 68,825 ตัน และ 85,821 ตัน ตามลําดับ(สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) จากสถิติดังกลาวเปนตัวบงช้ีสําคัญท่ีทําใหเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับ
สารเคมีทางการเกษตร ดังการศึกษาของในกลุมเกษตรกร ตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน ท่ีพบวาเกษตรกรชาวนา (รอยละ 89.80) มีการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในข้ันตอน
การดูแลรักษา (ลักขณา พรโทวรรธนะ, 2552)  
 3. ปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ (biological hazards) สภาพแวดลอมการทํางานของ
เกษตรกรชาวนาจะเปนแหลงน้ําขังและดินทําใหเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับเช้ือโรคตางๆ
เชนเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส เช้ือรา แมลงและสัตวมีพิษตางๆ ในทุกข้ันตอนของการทํานา(พรชัย
สิทธิศรัณยกุล, 2543; สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547) ในสภาพแวดลอมการทํางานของ
เกษตรกรชาวนาท่ีใกลกับแหลงท่ีอยูของแมลงหรือสัตวมีพิษตางๆ ทําใหเกษตรกรชาวนามีโอกาส
สัมผัสกับแมลงหรือสัตวมีพิษตางๆ เชน ผ้ึง ตอ แตน แมงปอง ตะขาบ และงูพิษ (วิทยา อยูสุข, 
2549) ในชวงฤดูกาลทํานาเกษตรกรชาวนาตองทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีน้ําทวมขังจึงมีความ
เส่ียงตอการถูกงูกัดสูงพบวาจํานวนผูถูกงูพิษกัดอยูในภาคเหนือมากกวาภาคอ่ืน(สํานักระบาดวิทยา, 
2552)หรือผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในอําเภอแมสะเรียงจังหวัดแมฮองสอนสวนใหญ รอยละ 
92.5 ตองทํางานในบริเวณท่ีมีสัตวหรือแมลงมีพิษกัดตอย(ลักขณาพรโทวรรธนะ, 2552) 
 4. ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (ergonomic hazards) หมายถึง ส่ิงคุกคามสุขภาพท่ี
เกิดข้ึนจากทาทางการทํางานท่ีผิดปกติฝนธรรมชาติของรางกาย การทํางานในทาเดิมท่ีซํ้าๆจาก
ลักษณะการทํางานดังกลาวท่ีตองกระทําเปนระยะเวลานานจะกอใหเกิดการเจ็บปวยและบาดเจ็บ
ดวยโรคระบบโครงรางและกลามเน้ือ(วิทยา อยูสุข, 2549; สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม, 2550) ในสภาพแวดลอมในการทํางานเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับปจจัยคุกคาม
สุขภาพดานการยศาสตรในทุกข้ันตอนของการทํางาน(สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547; วิทยา 
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อยูสุข, 2549; ILO, 2003) เกษตรกรชาวนาตองปกดําตนกลาหรือเก็บเกี่ยวขาวซ่ึงตองทํางานใน
ทาทางซํ้าๆ เปนเวลานาน(สุรศักดิ์บูรณตรีเวทยและคณะ, 2547; CCOHS, 2008) มีการศึกษาปญหา
ดานการยศาสตรในเกษตรกรชาวนาตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครพบวา
เกษตรกรชาวนาสวนใหญ รอยละ 85.67 กมตัวขณะปกดํานา (สุวัสสา เพ็งสีแสง, 2552) 
 5. ปจจัยคุกคามสุขภาพดานจิตสังคม (psychosocial hazards) ปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิด
ความเครียดจากงานท่ีสําคัญไดแกขอเรียกรองในการทํางาน (Karasek, 1998) ครอบคลุมความ
รับผิดชอบในงาน(job responsibility) ปริมาณงานท่ีหนักหรือมากเกินไป(work overload) หรือ
ช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนานเกินไป (Cox, Griffith & Gonzalez, 2000) มีการศึกษาพบวาปริมาณงาน
ท่ีมากเกินไปทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน รอยละ 84 (Cooper&Brown, 1996) มีการศึกษาใน
เกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย พบวาปริมาณงานท่ีมากเกินไปทําให
เกษตรกรตองรีบเรงทํางานเพ่ือใหเสร็จทันเวลา สงผลใหเกิดความเครียด (Kumar&Dewangan,2009) 
ในสวนของชั่วโมงการทํางาน (Hour of work) พบวาช่ัวโมงการทํางานสงผลใหรางกายของ
ผูปฏิบัติงานออนลา และเกิดความเครียดจากการทํางานได (Monk ,1998; Smith, 1998) สําหรับ
ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วาดวยการใชแรงงานท่ัวไป 
กําหนดใหคนงานมีช่ัวโมงการทํางานไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห (กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน,2550)จากการศึกษาในกลุมเกษตรกรจังหวัดแมฮองสอนพบเกษตรกร รอยละ 22.96 ทํางาน
เกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ลักขณาพร โทวรรธนะ,2552) 

นอกจากนี้ เกษตรกรชาวนายังมีโอกาสสัมผัสกับปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพการทํางาน
ท่ีไมปลอดภัย (unsafe working condition) ไดแก การทํางานกับเคร่ืองมือหรืออุปกรณของมีคม เชน 
มีด พรา เคียว รวมท้ังเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีชํารุด (วิทยาอยูสุข, 2549; Department of Labour, 2006; 
Heinrich,1959) เชน เคร่ืองตัดหญาหรือรถไถนาท่ีเกาชํารุดสงผลใหเกษตรกรชาวนาเส่ียงตอการเกิด
การบาดเจ็บจากการทํางาน เชนการถูกมีดหรือเคียวบาดนิ้วมือ หรืออุบัติเหตุจากเคร่ืองจักรท่ีชํารุด 
(สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน, 2547; OSHA, 1999) จากการศึกษาการ
บาดเจ็บของครอบครัวคนงานในฟารมท่ีเปนแรงงานขามชาติในภาคใตของรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยวิธีการติดตามขอมูลในปท่ี 1 และ 2 พบวาความชุกของการที่คนงานไดรับ
บาดเจ็บสูงท่ีสุดคือ จากมีดและเคร่ืองมือตัด รอยละ 57.9 ในปแรก และรอยละ 59.8 ในปท่ี 2 
รองลงมาคือการบาดเจ็บจากรถแทรกเตอร รอยละ 52.2 ในปแรก และรอยละ 54.4 ในปท่ี2 (Cooper 
et al., 2006) หรือการศึกษาการใชเคร่ืองมือ(hand tool)ในภาคการเกษตรในภาคเหนือของประเทศ
อินเดียท่ีพบวาในชวง1 ป เกษตรกรไดรับบาดเจ็บจากเคร่ืองมือทางการเกษตร รอยละ 58 โดยการ
บาดเจ็บสวนใหญมาจากจอบและเคียวซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีมีความคม (Kumaret al.,2006) สวน
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การศึกษาในประเทศไทยพบวาเกษตรกรชาวนาในจังหวัดปทุมธานีไดรับบาดเจ็บจากการถูกหอย
บาดเทา รอยละ 83.2 จากเคร่ืองตัดหญา รอยละ 63.3 และจากจานไถบาดเทา รอยละ 35.3 (สุรศักดิ์ 
บูรณตรีเวทย และคณะ,2547) 

สถิติและรายงานการศึกษาดังกลาวขางตนช้ีใหเห็นวากลุมเกษตรกรชาวนาเปนหนึ่งในกลุม
เส่ียงของการเกิดการเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานจากการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากสภาพแวดลอมในการทํางานและจากสภาพการทํางานดังนั้นจึงมีความจําเปนในการเฝา
ระวังสภาพแวดลอมการทํางานคือการประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
 
การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
 
 การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการ
รวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลตอกระทบตอสุขภาพคนงาน วิธีการประเมิน
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานประกอบดวยหลายวิธี ข้ึนอยูกับบริบทหรือแหลงกําเนิดปจจัย
คุกคามสุขภาพ (Rogers, 2003) ผลของการประเมินทําใหทราบสาเหตุและปญหาสุขภาพของ
คนทํางานหรือการเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน นําไปสูแนวทางการปองกัน
และลดผลกระทบตอสุขภาพของคนทํางานอีกทั้งทําใหทราบการกระจายและปริมาณการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพในสภาพแวดลอมการทํางาน นําไปสูการจัดการความเส่ียง (risk management) 
และการส่ือสารความเส่ียง (risk communication) (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธและคณะ, 2553) ใน
การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานสามารถประเมินได 2 วิธี คือ การประเมินโดยการ
ตรวจวัดโดยตรงและการประเมินโดยออม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.การประเมินโดยการตรวจวัดโดยตรง(direct Assessment) เปนการใชเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตรในการตรวจวัดปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานเชน การศึกษาของกัลยา อุรัจนา
นนท (2549) ประเมินโดยการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสภาพแวดลอมของการทํางานใน
โรงงานแปรรูปไมขนาดใหญจังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือท่ีใชเปนเคร่ืองวัดระดับความดังของเสียง
แบบอินติเกรติ้ง ซาวด เลเวล มิเตอร(Integrating sound level meter) หรือการเก็บตัวอยางฝุนของ
คนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดเชียงใหมเพื่อวิเคราะห
หาปริมาณฝุนท่ีคนงานมีโอกาสสัมผัสเขาสูทางเดินหายใจ(ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ, 
2553) หรือการวัดแรงส่ันสะเทือนในกลุมเกษตรกรประเทศอินเดียโดยใช เคร่ืองมือวัด
แรงส่ันสะเทือน(hand-transmitted vibration) เพ่ือหาคาความถ่ีของความส่ันสะเทือนท่ีเกิดข้ึนท่ีมือ
และน้ิวมือของเกษตรกรขณะขับรถไถนา (Sam &Kathirvel, 2006) หรือการตรวจวัดแสงสวาง โดย
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ใชลักซมิเตอร(Lux meter) เปนการตรวจวัดแสงสวางตามตําแหนงตางๆ ตามท่ีตองการ(พรพิมล 
กรองทิพย, 2543; สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552) การประเมินดวยวิธีการ
ตรวจวัดโดยตรงทําใหทราบปริมาณหรือคาของการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีแนนอน แตมี
ขอจํากัดท่ีตองอาศัยผูท่ีมีความรูความชํานาญในการใชเคร่ืองมือ เพื่อใหสามารถวินิจฉัยและแปลผล
การสัมผัสไดอยางถูกตองแมนยํา อีกทั้งยังตองใชระยะเวลาและคาใชจายในการตรวจวัด (สํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2553)  
 2. การประเมินโดยออม (indirect assessment) เปนการใชเคร่ืองมือทางสังคมศาสตรในการ
ตรวจประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานเคร่ืองมือท่ีใช ไดแก การใชแบบสอบถาม การใช
แบบสัมภาษณหรือใชการสังเกตทาทางการทํางาน  
  2.1 การประเมินโดยใชแบบสอบถาม เชน การประเมินการรับรูและพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากฝุนผาของพนักงานตัดเย็บเส้ือผาโรงงานขนาดกลาง 11 แหงในจังหวัดเชียงใหม 
ของ กฤตธีรา เคร่ืองนันตา (2548)หรือการศึกษาปจจัยดานจิตสังคมในการทํางานและความเครียด
จากการทํางานของแรงงานเยาวชนท่ีทํางานสะดวกซ้ือของดลฤดี เพชรขวาง (2551) หรือการศึกษา
ของ นันทณัฐ คชนาค (2548) ในการศึกษาความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเส่ียงของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราโดยใชแบบสอบถามความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรม
เส่ียงของคนงาน  
  2.2 การประเมินโดยใชแบบสัมภาษณ เชน การศึกษาของ รัตตินันท โภควิน
ภูดิสนันท (2549) ที่ประเมินการรับรูภาวะเส่ียงอันตรายจากฝุนและพฤติกรรมการปองกันของ
คนงานโรงงานเซรามิคประเมินโดยใชแบบสัมภาษณท่ีพัฒนามาจากแนวคิดของสจวด-เทเลอรและ
เชอรร่ี (Stewart-Taylor & Cherrie, 1998) ซ่ึงการใชแบบสัมภาษณมีขอดีในดานการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือไดรายละเอียดของขอมูลครบถวนและตรงกับความเปนจริงมากกวาการใชแบบสอบถาม
หรือการเฝาสังเกตุเนื่องจากผูสัมภาษณสามารถส่ือสารโดยตรงกับแหลงขอมูลหรือผูถูกสัมภาษณ มี
การโตตอบการส่ือสารและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดในทันทีเชนในกรณีท่ีกลุม
ตัวอยางท่ีอานหนังสือหรือเขียนหนังสือไมคลอง การตอบแบบสอบถาม อาจทําใหขอมูลท่ีไดอาจ
ผิดพลาดไปจากความเปนจริงได การใชแบบ(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) 
  2.3 การใชแบบสังเกต ทําใหมีโอกาสสัมผัสและเขาใจสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง แต
มีขอจํากัด คือ ใชเวลาและคาใชจายสูง อีกท้ังมีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนจากอคติหรือการบันทึก
ผลการสังเกต (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามีการศึกษา
เกี่ยวกับการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพโดยการใชแบบสังเกต เชน การศึกษาของพัชริน พรมอนันต
และคณะ (2549) โดยใชแบบสังเกตทาทางการทํางานดวยวิธีการประเมินทาทางของรยางคสวนบน
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อยางรวดเร็ว (RULA) ของแมคเอเทมเนยและคอรเลท ท่ีใชศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพดานการย
ศาสตรในสวนของทาทางการทํางานและการสัมผัสความส่ันสะเทือนจากเคร่ืองมือของพนักงาน
โรงงานเฟอรนิเจอร จังหวัดลําพูน โดยคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทากับ 1 เปนตน 
 จากท่ีกลาวมาขางตน วิธีการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานทําได
หลากหลายวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานของแตละกลุมอาชีพ 
สําหรับผูศึกษาไดเลือกใชแบบประเมินโดยการดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ 
ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของ ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ
และคณะ(2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพราะแบบสัมภาษณดังกลาวมีความ
ครอบคลุม ตรงกับประเด็นในการศึกษาคร้ังนี้ท้ังในสวนของการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพและ
การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 
 

การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 
การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน  
 
 การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา (work related illnesses among 
farmers) หมายถึง อาการผิดปกติหรือภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในเกษตรกรชาวนา
ระหวางปฏิบัติงานหรือหลังปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการไดสัมผัสกับปจจัยคุกคามทางสุขภาพจาก
สภาพแวดลอมการทํางาน(อดุลย บัณฑุกุล, 2552; สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2552; ILO, 
2003) ดังมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การเจ็บปวยจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพในเกษตรกรชาวนาเปนการ
เจ็บปวยท่ีเกิดจากการสัมผัสเสียงดัง ความรอน และความส่ันสะเทือน (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย               
และคณะ, 2547; วิทยา อยูสุข, 2549; อดุลย บัณฑุกุล, 2552) การสัมผัสกับเสียงดังท่ีเกินคามาตรฐาน 
(เกิน 85 เดซิเบล(เอ)) กอใหเกิดอาการหูอ้ือ ไดยินเสียงพูดไมชัด มีเสียงดังในหูหรือการสูญเสียการ
ไดยิน (วิทยาอยูสุข, 2549; NIOSH, 1998) ดังรายงานการสํารวจของประเทศอเมริกาท่ีมีอายุในชวง 
20-60 ป จํานวน 26 ลานคนพบวา รอยละ 15 มีอาการผิดปกติในหูหูอ้ือ เนื่องจากการสัมผัสเสียงดัง
ในท่ีทํางาน(NIOSH, 2010) สวนการศึกษาของประเทศไทยในเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานี
พบวาเกษตรกร รอยละ 51.38 มีการสัมผัสเสียงดังจากรถไถนาและรถเกี่ยวนวดขาว มีอาการหูอ้ือ
(สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547)   
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 สวนการทํางานท่ีสัมผัสกับแสงแดดเปนเวลานานๆอาจกอใหเกิดอาการผิวหนังไหมแดด 
(sun burn) โรคลมแดด (heat Stroke) (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2552; สํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน, 2553; ACGIH.,2009; NIOSH, 2010) การทํางานทามกลางแสงแดดเปน
เวลานานๆ อาจเจ็บปวยดวยอาการผ่ืนคันหรือแสบรอนตามผิวหนังอาการหนามืดวิงเวียนศีรษะ  
เปนลม มีเหง่ือออก กระหายนํ้าระดับเกลือแรต่ํา ชีพจรเตนเร็ว กลามเนื้อหดเกร็ง(ACGIH,2009)        
ในประเทศไทยพบวา สถิติการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพจากการสัมผัสความรอน          
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในป พ.ศ.2551 พบผูปวยดวยโรคลมแดดจํานวน 81 ราย เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา
จํานวน 63 ราย (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552) และการศึกษาในเกษตร
ชาวนาจังหวัดปทุมธานีพบวาเกษตรชาวนามีอาการหนามืด รอยละ 30.20 และอาการผิวหนังอักเสบ
รอยละ12.11 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547)  

การสัมผัสการส่ันสะเทือนจากรถไถนาหรือรถเกี่ยวนวดขาวในกรณีเกษตรกรชาวนา จะทํา
ใหรางกายเกิดความเม่ือยลามีการระคายเคืองหรือ การถูกทําลายเนื้อเยื่อของขอมือกลามเนื้อมือ
อักเสบปลายประสาทบริเวณมือเสียไป เกิดอาการชาบริเวณปลายมือหรือนิ้วมือ (วิทยา อยูสุข, 2549; 
Sam & Kathirvel, 2006) มือหรือนิ้วมือท่ีสัมผัสแรงส่ันสะเทือนเปนเวลานานๆ จะเกิดการผิดปกติ
ของระบบไหลเวียนโลหิตท่ีไปเล้ียงมือและนิ้วมือลดลง ทําใหเกิดอาการน้ิวซีดขาว(vibration white 
finger) เกิดอาการผิดปกติของกระดูกและขอตอนิ้วมือ เกิดอาการผิดปกติของระบบประสาท เกิด
อาการผิดปกติระบบกลามเน้ือหรือเกิดอาการผิดปกติอ่ืนๆเชนระบบประสาทสวนกลาง 
(Griffin,2010) มีรายงานระบุวาแรงส่ันสะเทือนของรถแทรกเตอรท่ีมีความถ่ี 1 - 7 เฮิรต จะเปน
อันตรายตอรางกายมนุษยและหากแรงส่ันสะเทือนของรถแทรกเตอรมีความถ่ี 4 - 8 เฮิรต อาจทําให
เกิดการปวดเอวและการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังได (Kang&Kaizu, 2011) การศึกษาในกลุม
เกษตรกรที่ประเทศอินเดียพบวา กลุมเกษตรกรผูสัมผัสแรงส่ันสะเทือนจากรถไถนาแบบใชมือ
บังคับจะมีอาการนิ้วซีดขาว รอยละ10 (Sam&Kathirvel, 2006) มีรายงานการศึกษาในประเทศไทย
พบวาเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีมีอาการปวดเม่ือยมือชาเคล็ดขัดยอกจากการสัมผัส
แรงส่ันสะเทือน รอยละ 75.59 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และคณะ, 2547) 

2. การเจ็บปวยจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี การสัมผัสสารเคมีกําจัดแมลง
และศัตรูพืช กอใหเกิดพิษเฉียบพลันจากสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช มีอาการผ่ืนคันตามผิวหนัง 
บริเวณมือ แขน ขา หรือลําตัว คล่ืนไสอาเจียน ปวดศีรษะ ตาพรามัว ปวดกลามเน้ือ เหง่ือออกมาก
ผิดปกติ ตะคริวหอบหืดหายใจลําบาก (WHO, 2003) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะผานเขาสูทางรางกาย
โดยการดูดซึม 3 ทาง คือ ทางปาก ทางเดินหายใจ และทางผิวหนัง (FAO,2005) พิษตอรางกายท่ีเกิด
ข้ึนกับประเภทของสารเคมีท้ังขนาด และปริมาณ เชน กลุมออรกาโนฟอสเฟตเปนสารพิษในกลุมท่ี
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ถูกดูดซึมไดดีทางผิวหนัง ทางเดินอาหาร ทางปอด (ศูนยพิษวิทยาโรงพยาบาล.รามาธิบดี, 2553)
ผูปวยจะมีอาการเฉียบพลันคือหายใจลําบาก คล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย ปวดทองบิด เหง่ือออก (ศูนย
พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553) สวนพาราควอทเปนสารเคมีกําจัดวัชพืชจะทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังผ่ืนคัน และเกิดแผลไหมอยางรุนแรง คล่ืนไส อาเจียน 
ปวดทอง ทองเสีย (ศูนยพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553) การศึกษากลุมเกษตรกรทาง
ภาคเหนือของประเทศแทนซาเนีย ท่ีมีการใชสารเคมีกําจัดแมลงสารเคมีกําจัดเช้ือราและสารเคมี
กําจัดวัชพืชพบวาเกษตรกร รอยละ 68 มีอาการทางผิวหนัง มีอาการวิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะ
(Ngowiet al., 2007) หรือการศึกษาในเกษตรกรทางตอนใตของประเทศอินเดียท่ีมีการสัมผัสกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีอาการเวียนศีรษะ รอยละ 28.40 ผ่ืนคันตามผิวหนัง รอยละ 20.60 เหนื่อย
เพลีย รอยละ 30.40 (Abhilash & Singh, 2008) สวนการศึกษาในประเทศเวียดนามพบวา เกษตรกร
ชาวนามีอาการปวดศีรษะ รอยละ 61 ระคายเคืองผิวหนัง รอยละ 66 เวียนศีรษะ รอยละ 49 หายใจ
หอบ รอยละ 44 (Dasgupta, Meisner, Wheeler, Xuyen & Lam, 2005) สําหรับการศึกษาในประเทศ
ไทยพบ วาเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีท่ีสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีอาการเวียนศีรษะ
รอยละ24.68 อาการผ่ืนคัน รอยละ11.06 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547)  
 3. การเจ็บปวยจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเน่ือง
จากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ คือ การสัมผัสกับเช้ือโรค แมลงหรือสัตวมีพิษตางๆ
(WHO, 2003) ในสภาพแวดลอมของการทํางานท่ีเปนแหลงน้ําขังหรือดินโคลนเกษตรกรชาวนา
ตองสัมผัสน้ําหรือความเปยกชื้นเปนเวลานาน(วิทยา อยูสุข, 2549; WHO, 2003) การสัมผัสหรือ         
แชน้ําเปนเวลานานๆ จะทําใหผิวหนังเปอยเกิดอาการผ่ืนคัน ผิวหนังอักเสบ (วลัยอร ปรัชญพฤทธ์ิ, 
2554) หากมีเช้ือโรคเขาไปจะทําใหเกิดการติดเช้ือท่ีผิวหนังเชนเช้ือราท่ีผิวหนัง เช้ือราท่ีเล็บ
(Onychomycosis) (วลัยอร ปรัชญพฤทธ์ิ และจิโรจ สินธวานนท, 2549) มีการศึกษาในเกษตรกร
ชาวนาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพบวาเกษตรกรชาวนาสองในสามสัมผัสน้ําและดินโคลน
มีอาการระคายเคืองและผ่ืนคันทางผิวหนัง รอยละ 15 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวต
ศรีสกุล, 2547) สวนการเจ็บปวยจากเช้ือโรคตางๆ ท่ีพบบอยไดแก โรคฉ่ีหนู(leptospirosis) (สุรศักดิ์
บูรณตรีเวทย, 2547) จากสถานการณ ปพ.ศ.2553 พบวา มีผูปวยดวยโรคฉ่ีหนูจํานวน 4,944 ราย 
เสียชีวิต 43 ราย ในกลุมนี้มากกวาคร่ึงหนึ่งเปนเกษตรกร (รอยละ 55.6) (สํานักระบาดวิทยา, 2553) 
สวนการเจ็บปวยจากแมลงหรือสัตวมีพิษในทองนา เชน ผ้ึง ตอ แตน ตะขาบ แมงปอง และงู พบวา
ในประเทศไทยเกษตรกรชาวนาถูกงูพิษกัด 7,603 ราย สวนใหญพบในภาคเหนือและภาคใต (สํานัก
ระบาดวิทยา,2552) จากการศึกษาในเกษตรกรตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอนพบวากลุมตัวอยางถูกสัตวมีพิษกัด/ตอย รอยละ7 (ลักขณาพร โทวรรธนะ, 2552) 
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 4. การเจ็บปวยจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร ไดแก กลุมอาการ
ผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อ ไดแก อาการเจ็บปวดเม่ือยลาเคล็ดตึงหรืออักเสบบริเวณ
กลามเนื้อกระดูกขอตอเอ็นกลามเนื้อเอ็นกระดูกและเสนประสาท (National academy of sciences, 
1999; University of Victoriaoccupational health and safety, 2007) เปนการเจ็บปวยที่พบไดบอยใน
กลุมคนทํางาน(สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ, 2553; NIOSH,2010) มีการศึกษาเกษตรกร
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา มีอาการผิดปกติทางโครงรางและกลามเนื้อโดยเฉพาะอาการปวดหลัง
รอยละ 37.5 (Rosecrance, Rodger, &Merlino, 2006) การศึกษาในเกษตรกรประเทศสวีเดนพบวา           
มีอาการปวดหลังรอยละ 47 กลุมเกษตรกร ในประเทศฟนแลนดมีอาการปวดหลัง รอยละ23 
(Rosecrance, Rodger, &Merlino, 2006) สวนในประเทศไทยพบวาเกษตรกรชาวนามีโรคประจําตัว
ท่ีพบมากคือโรคปวดหลัง(สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2543) คลายกับผล
การศึกษาของ สุวัสสา เพ็งสีแสง(2552) ท่ีพบวาเกษตรกรชาวนาตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนครสวนใหญ (รอยละ85.67) กมตัวขณะปกดํานาสงผลใหเกษตรกรชาวนาแทบทุกคน
(รอยละ99.7) มีอาการปวดหลัง (สุวัสสา เพ็งสีแสง, 2552) ใกลเคียงกับการศึกษาในประเทศจีน 
(Barrero et al., 2006) พบอาการปวดหลัง รอยละ 64 (Rosecrance, Rodger & Merlino, 2006) และ
การศึกษาของ ปนดา เตชทรัพยอมร และคณะ (2551) กรณีศึกษาเกษตรกรชาวนาตําบลวังน้ําคู 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวาเกษตรกรชาวนามีอาการปวดหลังสวนลาง รอยละ77.39 
 5. การเจ็บปวยจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานจิตสังคมการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพดานจิตสังคม หมายถึง ส่ิงแวดลอมในสภาพแวดลอมของการทํางานท่ีกอใหเกิดความเครียด
สงผลใหรางกายเกิดอาการหรือการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากจากการทํางาน(Occupational Stress) 
(Cooper, Elbatawi & Kalimo,1987; Karasek, 1998; Rogers, 2003) ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงทาง
สรีระ เนื่องจากสภาพหรือเหตุการณตางท่ีมีผลตอสภาพจิตใจไดรับการบีบค้ันตางๆ เชนภาระงานท่ี
มากหรือหนักเกินไป(workOverload) อาจเปนงานหนักท้ังในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เชน               
มีปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมากเกินไปทําใหตองรีบเรงทํางานใหทันเวลาการทํางานท่ีมีช่ัวโมง
ทํางานท่ียาวนานเกินไปหรือเกินกวา 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห อาจสงผลใหเกิดอาการเครียดจากการ
ทํางานได (Cox,Griffith & Gonzalez, 2000) จากการศึกษาในกลุมเกษตรกรประเทศเนเธอรแลนด
พบวาสองในสามของกลุมเกษตรกรมีภาระงานและปริมาณงานท่ีมากเกินไป (รอยละ66.4) 
(Hartman et al., 2004) หรือการศึกษาในเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย 
พบวาปริมาณงานท่ีมากเกินไป ทําใหเกษตรกรตองรีบเรงทํางานเพื่อใหเสร็จทันเวลาสงผลใหเกิด
อาการออนลา ประมาท และเกิดการเจ็บปวย และบาดเจ็บจากการทํางานได(Kumar & Dewangan, 
2009) จะเห็นไดวา ปริมาณงานท่ีมากเกินไป การรีบเรงทํางานใหทันเวลา ทําใหเกิดอาการเครียด
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จากการทํางานและอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางานได (วิทยา อยูสุข, 2549; Cooper, 
Karasek, 1998) 
 
การประเมินการเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน 
 
 การประเมินการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน เปนสวนหน่ึงของการเฝาระวังทาง
สุขภาพ ซ่ึงในกระบวนการการเฝาระวังทางสุขภาพประกอบดวยการรวบรวมขอมูลดานตางๆของ
คนทํางาน เพื่อประเมินความเส่ียงตอการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจนเกิดการเจ็บปวยเปนอันตราย
ตอสุขภาพ(สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพแหงประเทศไทย,2553)นําไปสูการวิเคราะหหา
สาเหตุของการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานและใชเปนแนวทางในการปองกันและควบคุม
ปจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการทํางาน (ILO, 2002) โดยท่ัวไปประเมินได 2 วิธี คือ การประเมิน
ทางปรนัย (objective measure) และทางอัตนัย (subjective measure)  

 1.การประเมินทางปรนัย (objective measure) เปนการประเมินทางกายภาพหรือ
การประเมินทางคลินิค (physician-assessed measures) โดยบุคลากรทางการแพทยหรือผูเช่ียวชาญ
ไดแกวิธีการตรวจเช็ครางกายตามระบบ (physician examination) การตรวจอาการและอาการแสดง
ท่ีผิดปกติของรางกาย เชนการตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ 
ความดันโลหิต ปริมาณนํ้าตาลในโลหิต ดัชนีมวลกายตลอดจนการตรวจวัดสมรรถภาพของรางกาย
แตละดาน เชน การตรวจวัดสมรรถภาพการไดยิน(audiometer) เพ่ือเปนการคนหาผูท่ีมีการสูญเสีย
การไดยินในระยะเร่ิมตน เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการควบคุมปองกันการสูญเสียการไดยิน
ในสถานท่ีทํางานและติดตามผลการปองกันการสูญเสียการไดยินในท่ีทํางาน(วิชัย จตุรพิตร, 2553) 
การตรวจวัดสมรรถภาพปอด (spirometry) เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของปอด บอกระดับความ
รุนแรงของโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเปนอยูเพื่อการเฝาระวังการเกิดโรคในผูท่ีมีปจจัยเส่ียง เชน          
ผูท่ีสูบบุหร่ี ผูท่ีมีอาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคปอด (วิชัย จตุรพิตร, 2553) ขอดีของการประเมินทาง
ปรนัย คือ สามารถตรวจพบอาการผิดปกติและกลุมอาการของโรค (Sheridan & Radmacher, 1992) 
ทราบขนาดและความรุนแรงท่ีเปนอันตรายตอรางกายไดในระยะเวลาอันส้ันสามารถใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการควบคุมปองกันการสูญเสียการไดยินในสถานท่ีทํางาน และติดตามผลการ
ปองกันการสูญเสียการไดยินในท่ีทํางาน (วิชัย จตุรพิตร, 2554) สวนขอจํากัดของการประเมินทาง
ปรนัย คือ การตรวจวินิจฉัยและการตรวจรางกายตองกระทําโดยแพทยหรือผูเช่ียวชาญที่มีทักษะ
และความเช่ียวชาญในการตรวจวินิจฉัย เคร่ืองมือท่ีใชตรวจวัดตองผานการตรวจสอบและได
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มาตรฐาน หากผูใชไมมีความชํานาญพอหรือขาดการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
กอนการใชงานเปนประจํา อาจสงผลใหการแปลผลในการตรวจมีความคลาดเคล่ือน  
  2. การประเมินทางอัตนัย (subjective measure) เปนการประเมินการเจ็บปวยตาม
การรับรูของผูถูกประเมิน(self-reported measure) โดยใชแบบวัดภาวะสุขภาพ (perceived health 
status) ประเมินจากการรับรูของคนงานตอภาระงานและความรูสึกไมสุขสบายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางาน รวมท้ังความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดจากการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน วิธีการ
ประเมินโดยการรายงานดวยตนเองเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายเพราะสะดวก ทําใหได
รายละเอียดของลักษณะงานและปจจัยดานการยศาสตรท่ีคนงานสัมผัสจริง แตวิธีการนี้ก็อาจทําให
ไดขอมูลท่ีไมสมบูรณเพราะการรับรู ระดับการศึกษาของคนงานแตกตางกันและมีโอกาสที่จะเกิด
อคติไดท้ังจากคนงานและผูทําการประเมิน (Li & Buckle, 1999; Smith et al., 1991) แตเปนวิธีท่ี
สะดวกสามารถประเมินในกลุมคนจํานวนมากในเวลาอันส้ัน ทําใหประหยัดคาใชจาย ทําใหทราบ
ความรูสึก รายละเอียดของการเจ็บปวยของผูถูกประเมิน แตวิธีการดังกลาวอาจไมสมบูรณ เพราะ
การรับรูของบุคคลมีความแตกตางกัน มีโอกาสเกิดอคติไดและบิดเบือนคําตอบได (Stomski, 
Mackintosh & Stanley, 2011) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามีการศึกษาการประเมินความ
ทางอัตนัย ดังนี้ 

2.1 การประเมินโดยใชแบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน พัฒนาโดย ลักขณาพร โทวรรธนะ (2552) เพื่อศึกษา
การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของเกษตรกร
ตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีคาความเช่ือม่ันโดยรวมของเคร่ืองมือ
ชนิดนี้เทากับ 0.73 

2.2 การประเมินโดยใชแบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน
และพฤติกรรมเส่ียงในการทํางานพัฒนาโดย ปนัดดา มธุรภาณี (2553) เพื่อศึกษาการบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานและพฤติกรรมเส่ียงในการทํางานและความสัมพันธระหวางการบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานและพฤติกรรมเส่ียงในการทํางานของพนักงานแปรรูปโลหะแผนใน
จังหวัดเชียงใหม โดยมีคาความเช่ือม่ันโดยรวมในแตละดานของเคร่ืองมืออยูในชวง 0.80 - 0.90 

2.3 การประเมินโดยใชแบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสราง พัฒนาโดย นภาพร วงควิวัฒนนุกิจ 
(2553) เพื่อศึกษาการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
ของคนงานกอสราง จังหวัดเชียงใหมโดยมีคาความเช่ือม่ันโดยรวมของคนงานในกลุมงานไมเทากับ 
0.74 ในกลุมคนงานปูนเทากับ 0.72 
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 2.4 การประเมินโดยใชแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพการ
บาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน พัฒนาโดยชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ 
(2553) เพื่อศึกษาการรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมประเภทเคร่ืองเรือนหรือเฟอรนิเจอรไมในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
โดยมีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือชนิดนี้เทากับ 0.70 
 สําหรับการประเมินเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาในคร้ัง
นี้จึงตองหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะแกการนําไปวิเคราะหเพื่อหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม ผูศึกษาไดเลือกใชแบบสัมภาษณในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เนื่องจากแบบสัมภาษณทําใหไดรับขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกร
ชาวนาท่ีรวบรวมจากแหลงขอมูลโดยตรง มีความละเอียดชัดเจนเนื่องจากสามารถซักถามหรือ
ส่ือสารโดยตรงระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ สามารถเขาใจในประเด็นของคําถามและ
ตอบตรงประเด็นคําถาม ลดอุปสรรคในการอานขอคําถามเพราะเกษตรกรชาวนาบางคนอาจอานไม
คลองหรือสายตาไมดี จึงทําใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณโดยแบบสัมภาษณในคร้ังนี้ไดมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพการ
บาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอมประเภททําเคร่ืองเรือนหรือเฟอรนิเจอรไมในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนของ ชว
พรพรรณจันทรประสิทธ์ิ และคณะ(2553) 
 

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 
การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน  
 

การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงาน(work related injuries) หมายถึง การบาดเจ็บท่ีเปนผลมา
จากสภาพการทํางานหรือกระตุนใหสภาพการท่ีมีอยูกอนแลวใหรุนแรงยิ่งข้ึน (OSHA, 2003; 
Rogers; 2003) หรือการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจาก
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย สภาพเคร่ืองจักรท่ีชํารุด การกระทําท่ีไมปลอดภัยของพนักงาน
สงผลใหผูทํางานไดรับบาดเจ็บ (ILO, 2005; WHO, 2001) ในขณะท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ
นิวซีแลนด (Statistics New Zealand, 2005) ไดใหความหมายวา เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวทําให
เกิดการบาดเจ็บในสวนตางๆ ของรางกายเปนผลมาจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจาก
สภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย หรือในความหมายของเฮนริชและ



27 
 

 

คณะเปนผลจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยมีสาเหตุจากการทํางานท่ีไมปลอดภัยหรือ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเปนอันตรายกอใหเกิดการบาดเจ็บของอวัยวะและอาจนําไปสูการ
เสียชีวิตได (Heinrich et al.,1980) และมีนักวิชาการของไทยเชน วิทยา อยูสุข (2549) ไดให
ความหมายของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานวาเปนอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนเหตุการณท่ีไม
พึงประสงคเกิดข้ึนไดโดยมิไดวางแผนไวลวงหนาโดยมีสาเหตุจากการทํางานท่ีทําใหเกิดผลกระทบ
หรือความสูญเสียตอคนงาน เคร่ืองจักรและส่ิงของได หรือพรพิมล กองทิพย (2545) ไดให
ความหมายวาเปนผลเน่ืองมาจากการไดรับอุบัติเหตุขณะทํางานโดยมีสาเหตุจากปจจัยตางๆเชน
เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ท่ีชํารุด 
 จะเห็นไดวาการบาดเจ็บจากการทํางานจะประกอบไปดวยหลากหลายความหมายมีท้ังจาก
ท้ังสาเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บและผลท่ีเกิดการบาดเจ็บ โดยสาเหตุท่ีทําใหไดรับบาดเจ็บเกิดจาก
การสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
เชน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือชํารุด การศึกษาการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานคร้ังนี้ เพื่อให
ครอบคลุมความหมายของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงาน สอดคลองกับวัตถุประสงคและกลุม
ประชากรท่ีจะศึกษา ผูศึกษาไดใหความหมายของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานของเกษตรกร
ชาวนา วาหมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนของการทํางานสงผลใหอวัยวะหรือรางกายของ
เกษตรกรชาวนาไดรับการบาดเจ็บ เชน กระดูกหัก แตกราวขอเคล่ือน บาดแผลฉีกขาด จากการถูก
ของมีคม ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉ่ียวชนเกิดการฟกชํ้า บาดแผลไหมจากสารเคมีกระเด็นหกรด
ลักษณะการบาดเจ็บขณะทํางานมีลักษณะต้ังแตเล็กนอยสามารถทํางานไดตามปกติจนถึงการ
บาดเจ็บรุนแรงไมสามารถทํางานไดหรือตองเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
 ท้ังนี้ การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานท่ีเกิดข้ึนกับคนงานยอมมีสาเหตุและผลของ
การบาดเจ็บท่ีแตกตางกันไปโดยท่ัวไปในแตละหนวยงานของแตละประเทศไดแยกประเภทของ
การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานแตกตางกัน 
 
ประเภทของการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน 
 

สถาบันมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute; 
Rogers, 2003) ไดแบงประเภทของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานตามสาเหตุ ดังน้ี 

1. การกระแทก (struck by) คนงานมีโอกาสไดรับบาดเจ็บจากการถูกอุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆ กระแทกขณะทํางานรวมถึงการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการกระแทกจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน จาก
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ยานพาหนะตางๆ หรืออุปกรณท่ีใชในการกอสรางมีผลทําใหคนงานเกิดแผลฉีกขาดฟกชํ้า
กระดูกหักอวัยวะภายในถูกกระทบกระเทือนและเสียชีวิตได 

2. การถูกหนีบหรือถูกดึง (caught in under or between) การบาดเจ็บจากการถูกหนีบหรือ
ถูกดึงจากอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องจักรท่ีอวัยวะบางสวนของรางกายทําใหไดรับบาดเจ็บและอาจ
พิการได 

3. การตกจากท่ีสูง (fall from elevation) การตกจากท่ีสูงทําใหเกิดการบาดเจ็บไดแกขอ
แพลงกระดูกหักกลามเนื้อฉีกขาดชํ้าหรืออวัยวะภายในถูกกระทบกระเทือนและเสียชีวิต 

4. การหกลมและล่ืนลม (fall on the same level) เกิดจากการสูญเสียการทรงตัวจากพื้นล่ืน
หรือสูญเสียแรงเสียดทานของรองเทากับพื้นหรือการเดินบนพ้ืนท่ีเปยกแฉะดวยน้ํามันทําใหหกลม
และล่ืนลมไดการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนมักจะไมรุนแรงเชนฟกชํ้าขอแพลงกลามเน้ือฉีกขาดกระดูกหัก
เปนตน 

5. การบาดเจ็บจากการออกแรงเกินกําลังและการทํางานท่ีซํ้าซาก (overextension and 
repetitive trauma) เกิดจากกลามเนื้อและอวัยวะบางสวนทํางานมากเกินไปหรืออาจเกิดจากทาทาง
การปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองรวมไปถึงการบาดเจ็บจากการทํางานท่ีซํ้าซากในลักษณะตางๆกันไดแก
การยกการผลักไสดึงกดสงผลใหเกิดการบาดเจ็บเชนปวดหลังขอแพลงกลามเนื้อฉีกขาดเอ็นอักเสบ
เปนตน 

6. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (motor vehicle accidents) เปนอุบัติเหตุท่ีพบไดบอยและ           
มีความรุนแรงจนทําใหเสียชีวิตได 

7. สาเหตุอ่ืนๆ (other causes) เปนการบาดเจ็บท่ีไมสามารถจัดจําพวกเขากับประเภทตางๆ
ดังท่ีกลาวมาแลวเชนกระแสไฟฟาดูดการชนกับส่ิงของท่ีอยูกับท่ีการสัมผัสกับความรอนปฏิกิริยา
ภายในรางกายการสัมผัสกับรังสีและสารเคมีตางๆ 
  

สวนองคการแรงงานระหวางประเทศไดจําแนกการบาดเจ็บตามผลของการไดรับบาดเจ็บ
ของผูประกอบอาชีพ (ILO, 1998) ดังนี้ 

 1. การบาดเจ็บท่ีผิวหนังภายนอกบาดแผลไมลึกและเปนแผลเปด (superficial 
injuries and open wounds) โดยการบาดเจ็บท่ีผิวหนังภายนอกรวมถึงรอยถลอกต้ืนๆ ผิวหนังพุพอง
ท่ีไมไดเกิดจากความรอนบาดแผลฟกชํ้าบาดเเผลที่เกิดจากการถูกของแหลมท่ิมตําโดยไมเปนแผล
ขนาดใหญแมลงท่ีไมมีพิษกัดตอยบาดแผลเปดเปนบาดแผลที่เกิดจากการถูกของมีคมตัดบาด
กอใหเกิดแผลฉีกขาดแผลฟกชํ้าซ่ึงมีวัสดุหรือส่ิงแปลกปลอมแทรกผานและแผลท่ีเกิดจากสัตว
ตางๆ กัด 
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 2. กระดูกหัก (fracture) โดยมีการหักของกระดูกในลักษณะเปนบาดแผลเปดหรือ
ปดรวมถึงการหักของกระดูกในลักษณะอ่ืนๆ เชน การหักเคล่ือนจากตําแหนงเดิม 

 3. กระดูกเคล่ือนขอเคล็ดและเกิดความตึงตัวของกลามเนื้อ (dislocations, sprains 
andstrains) รวมถึงการฉีกขาดเคล็ดตึงของกลามเนื้อมีการแตกราวของกระดูกและขอมีการหลุดและ
ฉีกขาดของขอตอและเสนเอ็น 

 4. การถูกตัดอวัยวะ (traumatic amputations) รวมถึงการไดรับบาดเจ็บโดยการถูก
ควานหรือควักดวงตา 

 5. บาดแผลจากการกระทบกระเทือนและบาดเจ็บภายใน (concussion and 
internalinjuries) รวมถึงการไดรับบาดเจ็บจากแรงระเบิดแผลฟกชํ้าการถูกกระทบกระเทือนอยาง
รุนแรงบาดแผลฉีกขาดบาดแผลหอเลือดหรือมีเลือดค่ังอยูภายในการถูกแทงการแตกหรือการฉีก
ขาดของอวัยวะภายใน 

 6. บาดแผลไฟไหมการกัดกรอนน้ํารอนหรือของเหลวรอนลวกและบาดแผลจาก
ถูกน้ําแข็งหรือความเย็นจัดกัด (burns corrosion scalds and frostbite) โดยบาดแผลไฟไหมเกิดจาก
การถูกระแส ไฟฟาจากเคร่ืองมือหรืออุปกรณไฟฟาดูดหรือชอตการถูกสัมผัสโดยเปลวไฟอากาศ
หรือกาซท่ีมีความรอนวัตถุส่ิงของท่ีมีความรอนแสงแดดและรังสีตางๆ รวมถึงบาดแผลไหมจากการ
กัดกรอนของสารเคมี 

 7. การไดรับพิษอยางเฉียบพลัน (acute poisonings) ซ่ึงไดรับสารพิษจากการฉีดเขา
รางกายการรับประทานการซึมผานทางผิวหนังหรือการหายใจการถูกน้ํากรดหรือสารพิษกัดกรอน
ซ่ึงรวมถึงการสัมผัสสัตวท่ีมีพิษ 

 8. การบาดเจ็บชนิดอ่ืนๆท่ีสามารถระบุได (other specified types of injury) ไดแก
ผลกระทบจากรังสีตางๆ ผลกระทบจากความรอนหรือแสงแดดผลกระทบจากแรงกดอากาศและ
แรงดันน้ําการสลบหมดสติการหายใจไมออก เนื่องจากขาดออกซิเจนผลกระทบจากการถูกทารุณ
ทางรางกายและจิตใจการจมน้ําผลกระทบจากเสียงและความส่ันสะเทือนซ่ึงรวมถึงการสูญเสียการ
ไดยินอยางเฉียบพลันไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาและการบาดเจ็บชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถระบุได 

 9. การบาดเจ็บชนิดอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถระบุได (type of injury unspecified) 
  
สําหรับประเทศไทย กระทรวงแรงงาน(2547) ไดจําแนกประเภทของการบาดเจ็บท่ี

เกี่ยวเนื่องจากการทํางานโดยพิจารณาตามสาเหตุท่ีทําใหไดรับบาดเจ็บดังนี้ 
 1. การตกจากท่ีสูง (fall from a height) หมายถึง การพลัดตกจากท่ีสูงตางระดับ 

เชนตนไม เคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ ตางๆเปนตน 
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  2. การหกลมหรือล่ืนลม (fall over or slipped) หมายถึ การล่ืนลม ล่ืนสะดุด และ
เสียหลักของบุคคลบนพื้นระดับเดียวกัน 

 3. การถูกอาคารหรือส่ิงกอสรางพังทับ (injured by fallen building) หมายถึง การ
ถูกอาคาร หรือส่ิงกอสรางพังทับ 
  4. การถูกวัตถุหรือส่ิงของพังทลายหรือหลนทับ (injured by falling object) 
หมายถึง การถูกวัตถุหรือส่ิงของพังทลาย หรือหลนทับ 
  5. การถูกวัตถุหรือส่ิงของกระแทกหรือชน (injured by thrown object) หมายถึง
การถูกวัตถุหรือส่ิงของท่ีอยูในระดับเดียวกัน กระแทก อัด ดัน หรือชน 
  6. การถูกวัตถุหรือส่ิงของหนีบหรือดึง (being pressed or pulled by object) 
หมายถึง การท่ีสวนของรางกายถูกวัตถุหรือส่ิงของหนีบ จับยึด หรือดึงอยูระหวางอุปกรณหรือ
เคร่ืองมือเชน คีมหนีบมือ สายพานรถไถนาหนีบมือ  
  7. การถูกวัตถุหรือส่ิงของตัด บาด ท่ิมแทง (cut or wound by sharp material) 
หมายถึง การท่ีสวนของรางกายถูกวัตถุหรือส่ิงของตัด บาด ท่ิมแทงเกี่ยว เชนเคียวบาดนิ้วมือ เปลือก
หอยบาดเทา  
  8. การถูกวัตถุหรือส่ิงของหรือสารเคมีกระเด็นเขาสูดวงตา (foreign material in 
eye-eye injured) หมายถึง การถูกวัตถุหรือส่ิงของหรือสารเคมี ฝุนผง กระเด็นเขาสูดวงตา 

 9. การประสบอันตรายจากการยกหรือเคล่ือนยายของหนัก (injured by lifting 
heavy object) หมายถึงการออกแรงมากในการผลัก ถือ โยก ดึง ดัน วัตถุท่ีมีน้ําหนักมากจนทําให
รางกายบาดเจ็บ 
  10. การประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน (injured/illness caused by working 
in the same position constantly) หมายถึง ทาทางการเคล่ือนไหวท่ีซํ้าๆ บอยๆ จนทําใหรางกาย
บาดเจ็บเชน นั่ง ยืน กม เงยเอ้ียวตัว เปนตน 
  11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (car accidents) หมายถึง อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
ขณะขับเคล่ือนทางจราจร  
  12. วัตถุหรือส่ิงของระเบิด (injured by explosion) หมายถึง การประสบอันตราย
จากการระเบิดของวัตถุ ส่ิงของ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  
  13. ไฟฟาชอต (electric shock) หมายถึง การประสบอันตรายจากกระแสไฟฟาจาก
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรท่ีใชไฟฟา ท่ีสายไฟอยูในสภาพชํารุด ทําใหกระแสไฟฟาร่ัว จนทําให
บาดเจ็บได 
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  14. ผลจากความรอนสูงหรือการสัมผัสความรอนจากวัตถุหรือส่ิงของ (burns from 
exposure to hot objects/materials) หมายถึงการไดรับผลจากความรอนของวัตถุ ส่ิงของ หรือ
เคร่ืองมือ เชนการสัมผัสความรอนจากหมอน้ํารถไถนา   
  15. การสัมผัสส่ิงมีพิษ สารเคมี (affected by toxic substances or chemicals) 
หมายถึง การสัมผัสกับสารระคายเคืองจากการทํางาน สัมผัสโดยการกลืนกิน สูดดมหรือสัมผัสกับ
สารเคมีในทางอ่ืนๆ จนทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ 
  16. การไดรับอันตรายจากแสง (injured/ burns by exposure to light) หมายถึง
อันตรายจากการไดระบบแสงจา เชน จากการเช่ือมโลหะ การทํางานกลางแจง 
  17. การถูกทํารายรางกาย (other physical injuries) หมายถึง การถูกบุคคลอ่ืนทําร
ายรางกาย 
  18. การถูกสัตวทําราย (animal attacks) หมายถึง การถูกสัตวทํารายเชน งูกัด ผ้ึง 
ตอ แตน ตอย เปนตน 
  19. โรคท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน (occupational diseases)  
  20. อ่ืนๆ (others) นอกเหนือจากท่ีระบุไว 

 
นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังแบงประเภทของการบาดเจ็บตามความรุนแรงตอบุคคล

(severity) ออกเปน 5 ประเภท ไดแก (สํานักงานประกันสังคม, 2553) 
  1. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหเสียชีวิต 
  2. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางานได 
  3. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหสูญเสียอวัยวะบางสวน หมายถึง การสูญเสีย
อวัยวะบางสวน หลังจากไดรับบาดเจ็บและภายหลังจากการรักษาอยางเต็มท่ีแลวไมสามารถทําให
ปกติได 
  4. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหหยดุงานเกิน 3 วัน 
  5. การบาดเจ็บจากการทํางานทําใหหยดุงานไมเกนิ 3 วนั 
 การแบงประเภทของความรุนแรงนี้ กระทรวงแรงงานจะใชเปนเง่ือนไขในการรับคา
ทดแทนจากการบาดเจ็บจากการทํางาน (กระทรวงแรงงาน, 2547) การทํางานภายใตส่ิงแวดลอม
และสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย ยอมสงผลใหเกษตรกรชาวนาเกิดการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ
ไดดังนั้นการจะระบุหรือแบงแยกประเภทการบาดเจ็บจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาไดนั้น
จําเปนตองประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา  
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การประเมินการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํานา 
 

การรวบรวมขอมูลการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ในประเทศท่ีพัฒนาแลวเชน
ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศแถบทวีปยุโรป แตละประเทศลวนมีการ
รวบรวมขอมูลการบาดเจ็บจากการทํางานไว เชนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสํานักงานสํารวจ
สถิติแรงงานประจําป (The Bureau of Labor Statistics Annual Survey.[BLS]) หรือในประเทศ
อังกฤษมีการกําหนดแนวทางการรายงานการบาดเจ็บโรคและอันตรายตามกฎขอบังคับ (The 
Reporting of Injuries Disease and Dangerous Regulations[RIDDR]) ท่ีกําหนดโดยองคกรบริหาร
สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Executive. [HSE, 2012])  แตการรวบรวมขอมูลการ
บาดเจ็บจากการทํางานในอดีตท่ีผานมายังไมครอบคลุมในประชากรทุกกลุมอาชีพทําใหขอมูลท่ีได
ต่ํากวาความเปนจริงมาก(Azaroff, Levenstein & Wegman, 2002) สวนในประเทศไทยมีการ
รวบรวมขอมูลการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานโดยใชแบบแจงการประสบอันตรายการ
บาดเจ็บการเจ็บปวย หรือสูญหายและคํารองขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
2537 (กระทรวงแรงงาน, 2553; สํานักงานประกันสังคม, 2553) พบวาในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา
รวมท้ังประเทศไทย ยังไมมีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีถูกตองไมครอบคลุมแรงงานทุกกลุมอาชีพ 
ขาดความรวมมือในการรายงานขอมูล (Hamalainen,Saarela &Takala, 2009) ทําใหจํานวนผูท่ี
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานมีจํานวนนอยและต่ํากวาความเปนจริงมาก(Concha Barrientos, 
Nelson, Fingerhut, Driscoll & Leigh, 2005) ในการประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 
ตองรวบรวมขอมูลใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพื่อประโยชนในการวิเคราะหหาสาเหตุและ 
ใชเปนแนวทางในการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงตอการทํางาน(ILO, 2002) โดยทั่วไปในการ
ประเมินการบาดเจ็บจะตองมีการประเมินในหัวขอ 1) อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ 2) อัตราความ
รุนแรงของการไดรับบาดเจ็บ 3) ความรุนแรงโดยเฉล่ียของการบาดเจ็บ และ 4) ดัชนีการบาดเจ็บ
พิการของสถาบันความปลอดภัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา(ANSI) การประเมินการบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานสามารถประเมินไดหลายวิธีแตละวิธีลวนมีขอดีและขอจํากัดเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีตรงตามขอเท็จจริง โดยท่ัวไปวิธีท่ีนิยมใช ไดแก วิธีการใชแบบสอบถาม(questionaire) เปน
วิธีท่ีสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายนอย แตมีขอจํากัดคืออาจไดรับขอมูลไมครบถวน ไมตรง
กับขอเท็จจริง เนื่องจากคําตอบท่ีมีจํากัดในแบบสอบถามอาจไมตรงกับคําตอบท่ีผูตอบตองการ 
สวนวิธีการสัมภาษณ ใชเวลามากแตจะไดขอมูลท่ีละเอียดและครบถวนกวา (Polit & Beck, 2004) 
วิธีการสังเกต เปนวิธีท่ีใชเวลามากและอาจไดขอมูลท่ีไมตรงหากผูถูกสังเกตรูตัว (บุญใจ ศรีสถิต
นรากูร, 2553) จะเห็นไดวาการประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานมีหลากหลายวิธี           
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ในการประเมินการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาในคร้ังนี้จึงตองหา
วิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลท่ีเหมาะแกการนําไปวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามีเคร่ืองมือท่ีใชดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานพัฒนาโดย ลักขณาพร โทวรรธนะ (2552) 
เพ่ือศึกษาการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกร ตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน แบบสัมภาษณประกอบดวย การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานในชวง 1 ป 
กอนทําการศึกษา ความถ่ีในการเกิดการบาดเจ็บ ข้ันตอนท่ีเกิดการบาดเจ็บ สาเหตุการเกิดการ
บาดเจ็บ อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บ ผลของการไดรับบาดเจ็บ การรักษาการไดรับบาดเจ็บ และการหยุด
งานหลังจากไดรับบาดเจ็บ ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือโดยรวมเทากับ 0.73 
 2. แบบสัมภาษณการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานพัฒนาโดย นภาพร วงศวัฒนนุกิจ (2552) 
เพื่อศึกษาการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงานของคนงานกอสรางในจังหวัดเชียงใหม แบบสัมภาษณ
ประกอบดวย การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานในชวง 12 เดือน กอนทําการศึกษา สถานท่ีเกิด
การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน กิจกรรมท่ีบาดเจ็บขณะเกิดการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางาน อวัยวะของรางกายท่ีไดรับบาดเจ็บ ลักษณะของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงแบงตามเกณฑของสถาบันมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา (American National 
Standards Institute [ANSI]) ป ค.ศ.2007 และความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการ
ทํางาน แบงตามเกณฑของสํานักงานประกันสังคมไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทากับ 0.74  
 3. แบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทํางาน ซ่ึงพัฒนาโดย ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ (2553) สรางข้ึนโดยใชแนวคิด
การประเมินสุขภาพตามความเส่ียงรวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือใชประเมินการ
รับรูอาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานใน
ระยะ 1 เดือนท่ีผานมาของคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดเชียงใหม โดยคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เทากับ.70 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกใชแบบสัมภาษณในการรวบรวมขอมูล เนื่องจากแบบ
สัมภาษณจะทําใหไดรับขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาท่ีรวบรวมจาก
แหลงขอมูลโดยตรง มีความละเอียด ชัดเจน สามารถซักถามหรือส่ือสารระหวางผูสัมภาษณและผู
ถูกสัมภาษณ สามารถเขาใจในประเด็นของคําถามและตอบตรงประเด็นคําถาม ลดอุปสรรคในการ
อานขอคําถามในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาเลือกใชแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ
การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอมประเภทเคร่ืองเรือนหรือเฟอรนิเจอรไมในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนของ ชวพรพรรณ
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จันทรประสิทธ์ิ และคณะ(2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เนื่องจากแบบ
สัมภาษณดังกลาวสามารถประยุกตกับการศึกษาคร้ังนี้ซ่ึงเปนกลุมแรงงานนอกระบบเชนเดียวกัน 

 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 
การศึกษาการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาในคร้ังนี้ 

ผูศึกษาไดอาศัยแนวความคิดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาเปนแนวทางในการศึกษา 
กลาวคือ กระบวนการทํางานของเกษตรกรชาวนามีโอกาสสัมผัสกับปจจัยคุกคามทางสุขภาพจาก
สภาพแวดลอมการทํางาน สงผลใหรางกายของเกษตรกรชาวนาเกิดอาการผิดปกติหรือภาวะ
เบ่ียงเบนทางสุขภาพโดยเกิดข้ึนในระหวางปฏิบัติงานหรือหลังปฏิบัติงานและกระบวนการทํางาน
ของเกษตรกรชาวนามีโอกาสไดรับบาดเจ็บ หมายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนของการทํางาน
สงผลใหอวัยวะหรือรางกายของเกษตรกรชาวนาไดรับการบาดเจ็บ เชน กระดูกหัก แตกราวขอ
เคล่ือน บาดแผลฉีกขาด จากการถูกของมีคม ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉ่ียวชนเกิดการฟกชํ้า 
บาดแผลไหมจากสารเคมีกระเด็นหกรดโดยแบงตามเกณฑของสถาบันมาตรฐานความปลอดภัย
ของอเมริกา (ANSI, 2007) การบาดเจ็บจากท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน ลักษณะการบาดเจ็บขณะ
ทํางานมีลักษณะต้ังแตเล็กนอยสามารถทํางานไดตามปกติจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงไมสามารถ
ทํางานไดหรือตองเขารับการรักษา ท่ีโรงพยาบาลสูญเสียอวัยวะบางสวนหรือทุพพลภาพโดยความ
รุนแรงแบงตามเกณฑของสํานักงานประกันสังคม (พ.ศ.2547) กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา
ดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปนแผนภูมิดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
 

ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน
ท่ีไมปลอดภยั 

1. ดานกายภาพ   
2. ดานเคมี    
3. ดานชีวภาพ   
4. ดานการยศาสตร 
5. ดานจิตสังคม  

 

การเจ็บปวย 
ท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน 

ของเกษตรกรชาวนา 

การบาดเจ็บ 
ท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน 

ของเกษตรกรชาวนา 

สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
     - เคร่ืองจักรหรืออุปกรณของมีคม 
     - เคร่ืองจักรไมติดต้ังเคร่ืองปองกันอันตราย 
 


