
บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู และอภิปรายผล 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลหัวเมือง อําเภอสองจังหวัดแพร ทําการรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2554ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอโดยการบรรยายประกอบ
ตารางดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวนา 
 สวนท่ี 2 การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 สวนท่ี 3 การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา   
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวนา 
 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนเกษตรกรชาวนา ตําบลหัวเมือง อําเภอสองจังหวัดแพรท่ี
ทํางานครบทั้ง 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนการเตรียมดิน ข้ันตอนการปลูก ข้ันตอนการดูแล
รักษา และข้ันตอนการเก็บเกี่ยว จํานวนทั้งส้ิน 265 ราย ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียของครอบครัว และขอมูลการ
ประกอบอาชีพของกลุมตัวอยาง ไดแก ประวัติการประกอบอาชีพในอดีตและปจจุบัน ปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางานตามการรับรูของกลุมตัวอยางแสดงในตารางท่ี 4 - 1 ถึง 4 - 4 
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ตารางท่ี 4 - 1  
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง(n=265) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 258 97.4 
 หญิง 7 2.6 
อายุ(ป)   
 <20 1 0.4 
 20-29 17 6.4 
 30-39 33 12.5 
 40-49 112 42.3 
 50-59 87 32.8 
 > 60 15 5.6 
พิสัย = 19-65   
X̄ (S.D.)  = 47.68 (8.71)Median = 48   
สถานภาพสมรส   
 โสด 17 6.4 
 คู 233 87.9 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู 15 5.7 
การมีโรคประจําตัว   
 ไมมี 215 81.1 
 มี 50 18.9 
 โรคความดันโลหิตสูง 26 52.0 
 โรคเบาหวาน 22 44.0 
 โรคกระเพาะอาหาร  1  2.0 
 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1 2.0 

  
จากตารางท่ี 4 - 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 97.4 เปนเพศชายมีเพียง รอยละ 2.6

เปนเพศหญิงกลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 19 - 65 ป (อายุเฉล่ีย 47.68 ป S.D. = 8.71 Median = 48 
ป) กลุมตัวอยาง รอยละ 42.3 และ 32.8 มีอายุอยูในชวง 40 - 49 ปและ 50 - 59 ป ดานสถานภาพ
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สมรสกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 87.92 มีสถานภาพสมรสคูและพบวากลุมตัวอยางเพียงรอยละ 
18.9 ท่ีมีโรคประจําตัวโรคท่ีพบไดแกโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 52) และโรคเบาหวาน (รอยละ
44) 
 
ตารางท่ี 4 - 2 
ขอมูลสวนบุคคลดานการศึกษาและรายไดของกลุมตัวอยาง(n = 265) 
 

                             ขอมูล จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ประถมศึกษา 181 68.3 
 มัธยมศึกษา 82 30.9 
 อนุปริญญาหรือ ปวส. 2 0.8 
รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน (บาท)   
 <5,000   46 17.3 
 5,000 -9,999 156 58.9 
 10,000- 14,999 45 17.0 
 15,000 - 19,999 13 4.9 
 ≥20,000   5 1.9 
พิสัย = 3,080-25,833   
X̄ (S.D.) = 8,827.54 ( 3,923.33) Median = 8,000.00  
 ความเพยีงพอของรายได   
 พอใช เหลือเกบ็  49  
  พอใช ไมเหลือเก็บ  62  23.4 
  ไมพอใช มีหนี้สิน  154  58.1 

  
จากตารางท่ี 4 - 2 พบวากลุมตัวอยาง รอยละ 68.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาอีก          

รอยละ 30.9 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสําหรับรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนอยูในชวง 
3,080 - 25,833 บาท (เฉล่ีย8 827.54 บาท S.D. = 3,923.33 Median = 8,000.00 บาท) กลุมตัวอยาง
รอยละ 58.9 มีรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนอยูในชวง 5,000 - 9,999 บาท และในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกันคือกลุมตัวอยาง รอยละ 17.3 และรอยละ 17.0 มีรายไดเฉล่ียตอของครอบครัวตอเดือน
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อยูในชวงนอยกวา 5,000 บาทและในชวง 10,000 - 14,999 บาท และพบวากลุมตัวอยาง รอยละ 58.1
มีรายไดไมพอใชมีหนี้สินขณะท่ีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 18.5 มีรายไดพอใชและเหลือเก็บ 
 
ตารางท่ี 4-3 
ขอมูลการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยาง (n=265) 
 

ประกอบอาชพี จํานวน รอยละ 
ประสบการณการทํานา(ป)   
 <5 6 2.3 
 5-9 17 6.4 
 10-14 16 6.0 
 15-19 25 9.4 
 20-24 51 19.3 
 ≥25 150 56.6 
พิสัย = 1-47X̄ (S.D.) = 25.33 (9.99) Median = 26 
การประกอบอาชีพเสริม   
 ไมทํา 17 6.4 
 ทํา 248 93.6 
 เกษตรกรรม   141  56.8 
 รับจางท่ัวไป  137  55.2 
 คาขาย  25  10.0 
จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห *   
 ≤48 23 8.7 
 >48 242 91.3 
พิสัย = 32- 56X̄ (S.D.) = 53.18(5.71)Median = 56 
หมายเหตุ. *รวมจํานวนช่ัวโมงทํางานอาชีพเสริม    
 

จากตารางท่ี 4 - 3 พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณการทํานาอยูในชวง 1 - 47 ป (เฉล่ีย
25.33 ป S.D. = 9.99 Median = 26 ป) โดยกลุมตัวอยาง รอยละ 56.6 มีประสบการณการทํานา
เทากับหรือมากกวา 25 ป กลุมตัวอยางอีก รอยละ 19.2 มีประสบการณการทํานา 20 - 24 ป มีกลุม
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ตัวอยางเพียง รอยละ 2.3 ท่ีมีประสบการณการทํานานอยกวา 5 ป กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 
93.6 ประกอบอาชีพเสริมในกลุมนี้ รอยละ 56.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีก รอยละ 55.2 
ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปจํานวนช่ัวโมงทํางานตอสัปดาหอยูในชวง 32 – 56 ชั่วโมง (เฉล่ีย 53.18
ช่ัวโมง S.D. = 5.71 Median = 56 ช่ัวโมง) กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 91.3 ทํางานมากกวา 48 
ช่ัวโมงตอสัปดาห มีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 8.7 ท่ีมีช่ัวโมงการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 48 
ช่ัวโมง 

 
ตารางท่ี 4.4 
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานตามการรับรูของกลุมตัวอยาง (n = 265) 
 

ขอมูล 
ใช ไมใช 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

สภาพแวดลอมการทํางาน   
 ดานกายภาพ   
 สัมผัสความรอนจากแสงแดด ตลอดระยะเวลาการ

ทํางาน 
265 (100.0) - 

 สัมผัสความส่ันสะเทือนจากรถไถนาหรือรถนวด 239 (90.2)      26 (9.8) 
 เสียงดังรบกวนการไดยินจากรถไถนาหรือรถนวดขาว 237(89.4) 28 (10.6) 
 ดานเคมี   
 สัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 249 (94.0)      16 (6.0) 
 สัมผัสกับฝุนขาว  ละอองฟาง   199 (75.1) 66 (24.9) 
 ดานชีวภาพ   
 ทํางานในท่ีมีน้ําขังหรือ ดินโคลน 265(100.0)           - 
 ในท่ีนามีสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปอง ผ้ึง ตอ แตน    190(71.7)     75 (28.3) 
 มีปญหาเช้ือรา เช้ือโรค หรือโรคฉ่ีหนู ในท่ีทํางาน   159(60.0) 106 (40.0) 
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ตารางท่ี 4-4 (ตอ) 
 

ขอมูล 
ใช ไมใช 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 ดานการยศาสตร   
 การบิดเอ้ียว กมตัว ขณะทํางาน   265 (100.0)               - 
 ทํางานท่ีตองนัง่หรือยืนนานๆ   259 (97.7)          6 (2.3) 
 ทํางานซํ้าๆบริเวณขอมือหรือแขน    257 (97.0)          8 (3.0) 
 มีการยกของหนักหรือออกแรงเกินกําลัง    247 (93.2)        18 (6.8) 
 ดานจิตสังคม   
 ตองเรงรีบทํางานเพ่ือใหไดผลผลิตตามความตองการ   252(95.1) 13 (4.9) 
สภาพการทํางาน   
 ทํางานกับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณของมีคม      265 (100.0)              - 
 ทํางานกับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีชํารุด      45(17.0 )  220 (83.0) 

 
จากตารางท่ี 4 - 4 พบวาในสวนของปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพจากสภาพแวดลอม

การทํางานกลุมตัวอยางทุกคนระบุมีการสัมผัสความรอนจากแสงแดดตลอดระยะเวลาการทํางาน
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 90.2 และรอยละ 89.4 ระบุมีการสัมผัสความส่ันสะเทือนจากรถไถนา
หรือรถนวดและเสียงดังรบกวนการไดยินเชนกัน สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมีพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 94.0 ระบุสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอีกสามในส่ีระบุมีการสัมผัส
กับฝุนขาว ละอองฟาง ปจจัยดานชีวภาพกลุมตัวอยางทุกคนระบุทํางานในท่ีมีน้ําขังหรือดินโคลน
ขณะท่ีกลุมตัวอยางอีก รอยละ 71.1 และรอยละ 60 ระบุในท่ีนามีสัตวมีพิษและมีปญหาเชื้อรา เช้ือ
โรคหรือโรคฉ่ีหนู สวนปจจัยดานการยศาสตรกลุมตัวอยางทุกคนระบุมีการบิดเอ้ียวกมตัวขณะ
ทํางานกลุมตัวอยางสวนใหญระบุมีการทํางานท่ีตองนั่งหรือยืนนานๆ (รอยละ 97.7) ทํางานซํ้าๆ
บริเวณขอมือหรือแขน (รอยละ 97.0) และมีการยกของหนักหรือออกแรงเกินกําลัง(รอยละ93.2)
สวนปจจัยดานจิตสังคมกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 95.1 ระบุตองเรงรีบทํางานเพ่ือใหไดผลผลิต
ตามความตองการในดานสภาพการทํางานพบวากลุมตัวอยางทุกคนระบุทํางานกับเคร่ืองจักร
อุปกรณของมีคมมีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ17.0 ท่ีระบุวาทํางานกับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีชํารุด 
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สวนท่ี 2 การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 

ขอมูลเกี่ยวกับอาการและการเจ็บปวยของเกษตรกรชาวนาที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพภายใตสภาพแวดลอมของการทํางานในชวง 1 เดือนท่ีผานมาแสดงดังตารางท่ี 
4 - 5 
 
ตารางท่ี 4-5 
อาการหรือการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพการทํางานตาม
การรับรูของกลุมตัวอยาง(n = 265) 
 

 
อาการและการเจ็บปวย 

มี ไมมี 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
ปจจัยดานกายภาพ     

 ชาบริเวณปลายมือ หรือปลายน้ิวมือ  217 (81.9)  48 (18.1)  
 ผิวหนังไหมจากการโดนแดด  187 (70.6)  78 (29.4)  
 หูอ้ือ ไดยนิเสียงพูดคุยไมชัดเจน 177 (66.8)  88 (33.2)  
 มีเสียงดังในหู 122 (46.0)  143 (54.0)  
 เปนลมจากการตากแดด        13 (4.9)  252 (95.1)  

ปจจัยดานเคมี     
 ผ่ืนคัน ตามผิวหนัง บริเวณมือ แขน ลําตัว 168 (63.4)  97 (36.6)  
 ปวดศีรษะตาพรามัว 149 (56.2)  116 (43.8)  
 คล่ืนไส อาเจียน จากการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 56 (21.1)  209 (78.9)  
 หอบหืด หายใจลําบาก        22 (8.3)  243 (91.7)  
ปจจัยดานชีวภาพ     

 มือลอก เทาเปอย ติดเช้ือราท่ีเล็บ 136 (51.3)  129(48.7)  
 งูหรือสัตวมีพษิกัดตอย   29 (10.9)  236(89.1)  
 โรคฉ่ีหนู          5 (1.9)  260(98.1)  

 
 
 



48 

ตารางท่ี 4-5 (ตอ) 
 

 
อาการและการเจ็บปวย 

มี ไมมี 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
ปจจัยดานการยศาสตร     

 ปวดไหล  แขน  มือ  ขอมือ    265 (100.0)  -  
 ปวดเขาเทาขอเทา   265 (100.0)  -  
 ปวดกลามเนื้อหลัง     262 (98.9)            3(1.1)  
 ปวดกลามเนื้อคอ    218 (82.3)  47 (17.7)  
 ปวดกลามเนื้อขานอง      183 (69.1)  82(30.9)  

ปจจัยดานจิตสังคม     
 เครียดจากการทํางาน    197 (74.3)  68 (25.7)  

 
ตารางท่ี 4 - 5 แสดงอาการและการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคาม

สุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานตามการรับรูของกลุมตัวอยางในชวง 1 เดือนท่ีผานมา อาการ
และการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางท่ีอาจเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพท่ีพบ
ในสัดสวนท่ีสูงคือชาบริเวณปลายมือหรือปลายน้ิวมือ (รอยละ81.9) ผิวหนังไหมจากการโดนแดด
(รอยละ70.6) หูอ้ือไดยินเสียงพูดคุยไมชัดเจน(รอยละ 66.8) สวนอาการและการเจ็บปวยท่ีอาจ
เกี่ยวเน่ืองจากการสัมผัสปจจัยคุกคามดานเคมีท่ีพบสูงสุดคือผ่ืนคันตามผิวหนัง บริเวณมือ แขน 
ลําตัว (รอยละ 63.4) ปวดศีรษะตาพรามัว (รอยละ 56.2) ขณะท่ีอาการหอบหืดหายใจลําบากพบเพียง
รอยละ 8.3 สําหรับอาการและการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามดานชีวภาพ       
ท่ีพบในสัดสวนท่ีสูงคืออาการมือลอก เทาเปอย ติดเช้ือราท่ีเล็บ(รอยละ51.3)โรคฉ่ีหนูพบเพียง          
รอยละ 1.9 อาการและการเจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามดานการยศาสตรท่ีพบ
ในกลุมตัวอยางทุกคนคืออาการปวดไหล แขน มือ ขอมือและปวดเขา เทาขอเทาท้ังกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีปวดกลามเนื้อหลัง (รอยละ98.9) ปวดกลามเนื้อคอ (รอยละ82.3) ปวดกลามเน้ือขา         
นองพบรอยละ 69.1 สวนอาการและการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามดานจิต
สังคมพบวาเกือบสามในส่ีของกลุมตัวอยางมีความเครียดจากการทํางาน (รอยละ 74.3)  
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สวนท่ี 3 การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 
ตารางท่ี 4-6 
ขอมูลการบาดเจ็บจากการทํางานของกลุมตัวอยาง (n = 265) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
การบาดเจ็บจากการทํางาน*   
 ไมเคย 163 61.5 
 เคย 102 38.5 
 จํานวนคร้ัง   
 1 97 95.1 
 2 5 4.9 
 ข้ันตอนของการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บ *   
 การเตรียมดนิ   58  54.7 
 การปลูก (การเพาะกลา การปกดํา) 26  24.5 
 การบํารุงรักษา 22  20.7 
หมายเหตุ  * บาดเจ็บมากกวา 1 ข้ันตอน 
 

จากตารางท่ี 4 - 6 พบวากลุมตัวอยาง รอยละ 38.5 เคยไดรับบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานเม่ือพิจารณาความถ่ีในการเกิดการบาดเจ็บเปนจํานวนคร้ังพบวาความถ่ีสวนใหญอยูในชวง 1
คร้ัง (รอยละ 95.1) และกลุมตัวอยางท่ีเคยการบาดเจ็บจํานวน 2 คร้ัง พบเพียงรอยละ 4.9 สําหรับ
ข้ันตอนการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บจะพบในข้ันตอนการเตรียมดินในสัดสวนท่ีสูงสุดคือ รอยละ
54.7 ข้ันตอนการปลูก (การเพาะกลา การปกดํา) (รอยละ 24.5) และในข้ันตอนการบํารุงรักษาพบ
เพียงรอยละ 20.7 
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ตารางท่ี 4 - 7 
 
ขอมูลท่ีเกี่ยวกบัสาเหตุการบาดเจ็บอวยัวะที่ไดรับบาดเจบ็และลักษณะการไดรับบาดเจ็บท่ีเกีย่วเนื่อง
จากการทํางานของกลุมตัวอยางในชวง 1 เดือน (n = 265) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
 สาเหตุการบาดเจ็บ *  
 วัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ท่ิมแทง 57 50.0 
 หกลมและล่ืนลม 23  20.2 
 แมลงสัตวมีพษิ กัดตอย 21 18.4 
 วัตถุหรือส่ิงของกระแทก/ ชน/หนีบ/ดึง 10 8.8 
 ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน 3 2.6 
 อวัยวะท่ีบาดเจ็บ * 
 เทาฝาเทา นิ้วเทา 48 41.7 
 มือ นิ้วมือ งามน้ิวมือขอมือ 30 26.1 
 แขน ศอก ขอศอก 15 13.1 
 หนา แกม ค้ิว คาง คอ 10 8.7 
 ซ่ีโครง ชายโครง ลําตัว เอว 9 7.8 
 อกและอวัยวะในชองอก 3 2.6 
 ลักษณะการบาดเจ็บ *   
 บาดแผลต้ืน 76  69.7 
 การฟกชํ้า และการถูกชน การถูกเบียด 13  12.0 
 บาดแผลลึก 10  9.2 
 ขอตอเคล็ดและการอักเสบตึงตัวของกลามเน้ือ 8 7.3 
 กระดูกหัก กระดูกแตก กระดูกราว 1  0.9 
 บาดแผลไหม 1  0.9 
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ตารางท่ี 4-7 (ตอ) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
 ความรุนแรงของการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน    
 บาดเจ็บเล็กนอยโดยไมตองหยุดงาน 57 55.9 
 บาดเจ็บโดยหยุดงานนอยกวา 3  วัน 34 33.3 
 บาดเจ็บโดยหยุดงาน 3  วันข้ึนไป 11 10.8 
หมายเหตุ  * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 4-7 พบวาสาเหตุการการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานเกิดจากวัตถุหรือ
ส่ิงของตัด/บาด/ท่ิมแทง (รอยละ 49.56) หกลมและล่ืนลม (รอยละ 20) แมลงสัตวมีพิษกัดตอย           
(รอยละ 18.26) วัตถุกระแทก/ชน/หนีบ/ดึง (รอยละ 9.17) สวนอวัยวะท่ีบาดเจ็บจะเปนเทา ฝาเทา 
นิ้วเทา (รอยละ 41.37) และอีกหนึ่งในส่ีจะเปนการบาดเจ็บท่ีมือ นิ้วมืองามนิ้วมือและขอมือ 
ลักษณะของการบาดเจ็บจะมีลักษณะเปนบาดแผลตื้น (รอยละ 69.72) การฟกชํ้า และการถูกชน การ
ถูกเบียด (รอยละ 11.92) บาดแผลลึก (รอยละ 9.17) สวนความรุนแรงของการบาดเจ็บพบวากลุม
ตัวอยาง (รอยละ 55.88) ไดรับบาดเจ็บเล็กนอยโดยไมตองหยุดงานอีกรอยละ 33.34 หยุดงานนอย
กวาหรือเทากับ 3 วัน ขณะท่ีรอยละ 10.78 ของกลุมตัวอยางหยุดงานมากกวา 3 วัน 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาการเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
ตําบลหัวเมืองอําเภอสอง จังหวัดแพร ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
 การเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 81.9) มีอาการชาบริเวณปลายมือหรือปลายน้ิวมือ (ตารางท่ี 4-5) อาการ
ดังกลาวอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสความส่ันสะเทือนรถไถนาหรือรถนวดในข้ันตอนการเตรียม
ดินและการเก็บเกี่ยวซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 90.2 ระบุวามีการสัมผัสความ
ส่ันสะเทือนจากรถไถนาหรือรถนวดซ่ึงในเชิงทฤษฎีพบวาการสัมผัสความส่ันสะเทือนทําให
รางกายเกิดความเม่ือยลาสงผลตอการไหลเวียนโลหิตท่ีไปเล้ียงมือและนิ้วมือ ทําใหกลามเน้ือมือ
อักเสบปลายประสาทบริเวณมือเสียเสนเลือดตีบตัน(WHO, 2003) การศึกษาคร้ังใกลเคียงกับผล
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การศึกษาของเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีท่ีมีการสัมผัสความส่ันสะเทือนของรถไถนาทุกคน
และกลุมตัวอยางมีอาการมือชา รอยละ 75.59 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 
2547) 
 นอกจากนี้กลุมตัวอยาง รอยละ 70.6 มีอาการผิวหนังไหมจากการโดนแดด ซ่ึงอาจ
เกี่ยวเนื่องการสัมผัสแสงแดดเปนเวลานานสงผลใหเกิดอาการผิวหนังไหมแดด(สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ, 2552; สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2553; ACGIH, 2009; NIOSH, 2010) ท้ังนี้
เนื่องจากเกือบทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะข้ันตอนการเตรียมดินและการปลูก
ขาวเกษตรกรตองทํางานกลางแสงแดดรอนตลอดระยะเวลาทํางานซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยาง
ทุกคนระบุทํางานภายใตความรอนจากแสงแดดตลอดระยะเวลาการทํางาน (ตารางท่ี 4 - 4) 

สวนความเจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสเสียงดัง พบวากลุมตัวอยางสองในสามมี
อาการหูอ้ือไดยินเสียงพูดคุยไมชัดเจน (รอยละ 66.8) และมีอาการเสียงดังในหู (รอยละ 46.0) 
(ตารางท่ี 4 - 5) อาการดังกลาวอาจเนื่องจากการสัมผัสเสียงดังรบกวนการไดยินจากรถไถนาหรือรถ
นวดในข้ันตอนการเตรียมดินและเก็บเกี่ยว การศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยาง รอยละ 89.4 ระบุท่ีทํางานมี
เสียงดังรบกวนการไดยินจากรถไถนาหรือรถนวด (ตารางท่ี 4 - 4) ซ่ึงในเชิงทฤษฎีการสัมผัสกับ
เสียงดังในระยะเวลานานอาจสงผลใหเกิดอาการหูอ้ือ ไดยินเสียงพูดไมชัด มีเสียงดังในหู หรือการ
สัมผัสเสียงดังมากเกิน 85 dB(A) ตลอดระยะ 8 ช่ัวโมงของการทํางาน จะสงผลตอสมรรถภาพการ
ไดยิน เกิดการสูญเสียการไดยิน (NIOSH, 1998) ผลการศึกษาครั้งนี้คลายกับการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีพบวาชาวอเมริกัน รอยละ15 ของคนชวงอายุ 20 - 60 ป (26 ลานคน) มีอาการ
ผิดปกติในหู หูอ้ือเนื่องจากการสัมผัสเสียงดังในท่ีทํางาน (NIOSH, 2010) หรือคลายกับการศึกษา
ในเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีท่ีสัมผัสเสียงดังจากอุปกรณทางการเกษตรท่ีพบกลุมตัวอยางมี
อาการหูอ้ือ รอยละ 51.38 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547) 

การเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมีการศึกษาคร้ังนี้
พบวากลุมตัวอยาง รอยละ 63.4 และรอยละ 56.2 มีอาการผ่ืนคันตามผิวหนังบริเวณมือ แขน ลําตัว
และปวดศีรษะตาพรามัว (ตารางที่ 4 - 5) ความเจ็บปวยดังกลาวอาจสืบเนื่องมาจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะในข้ันตอนการบํารุงรักษาเกษตรกรมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช 
ภายหลังการปกดําตนกลาและสารเคมีกําจัดแมลงโรคพืชทุกๆ 15 วันจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตซ่ึง
กลุมตัวอยาง รอยละ 94 ระบุวามีการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช(ตารางท่ี 4 - 4)ในเชิงทฤษฎีการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอตเฟตหรือคารบารเมตในปริมาณไมมากจะเกิดอาการ
หายใจลําบาก คล่ืนไส อาเจียน (ศูนยพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553) หรือหากไดรับสาร
พาราควอทจะเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ทําลายเย่ือบุผิวหนังผ่ืนคัน คล่ืนไส 
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อาเจียน ปวดทอง (ศูนยเคมีจุฬาลงกรณ, 2553; ศูนยพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553)
การศึกษาคร้ังนี้คลายกับการศึกษาในกลุมเกษตรกรทางภาคเหนือของประเทศแทนซาเนียที่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการใชยาฆาแมลง รอยละ59 และเกษตรกร รอยละ 68 มีอาการทางผิวหนัง
รวมท้ังอาการวิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะ(Ngowi et al., 2007) หรือคลายกับผลการศึกษาใน
เกษตรกรทางตอนใตของประเทศอินเดียท่ีมีการสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีอาการเวียนศีรษะ 
รอยละ 28.40 หรือผ่ืนคันตามผิวหนัง รอยละ 20.60 (Abhilash & Singh, 2008) และคลายกับ
การศึกษาในประเทศไทยคือในเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีท่ีสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมี
อาการเวียนศีรษะ รอยละ 24.68 และอาการผ่ืนคันรอยละ 11.06 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียง
จันทร เศวตศรีสกุล, 2547) 
 การเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานชีวภาพพบวากลุม
ตัวอยางกวาคร่ึง (รอยละ 51.3) มีอาการมือลอก เทาเปอย ติดเช้ือราท่ีเล็บ (ตารางท่ี 4 - 5) อาการ
ดังกลาวอาจเนื่องมาจากการสัมผัสน้ําขังหรือดินโคลน โดยเฉพาะในข้ันตอนการปลูกขาวซ่ึงมีการ
ปกดําตนกลา เกษตรกรตองแชน้ําหรือดินโคลนเปนระยะเวลานานรวมท้ังไมนิยมสวมรองเทาบูท
(สมบัติ หนองโศรก , ติดตอเปนการสวนตัว, 20 พฤศจิกายน 2553) ซ่ึงกลุมตัวอยางทุกคนระบุวามี
การทํางานในท่ีมีน้ําขังหรือดินโคลน ซ่ึงลักษณะบริเวณท่ีทํางานดังกลาวจะเปนแหลงแพรพันธุของ
จุลินทรียเช้ือโรค (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547) การสัมผัสน้ําขังหรือ
ดินโคลนเปนเวลานานๆ จะทําใหเกิดอาการมือลอก เทาเปอย (สถาบันโรคผิวหนัง, 2554) และเกิด
การติดเช้ือท่ีผิวหนังหากมีเช้ือโรคผานเขาไปไดเชนเช้ือราท่ีผิวหนัง เช้ือราท่ีเล็บ (วลัยอร ปรัชญ-
พฤทธ์ิ, จิโรจ สินธวานนท,สถาบันโรคผิวหนัง, 2554) การศึกษาคร้ังนี้คลายกับการศึกษาใน
เกษตรกรชาวนาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีท่ีพบวาเกษตรกรกวาสองในสามสัมผัสน้ําขัง
และดินโคลนมีอาการทางผิวหนัง ระคายเคือง ผ่ืนคันรอยละ 15 (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และ        
เพียงจันทร เศวตศรีสกุล, 2547) ท้ังการศึกษาในคร้ังนี้พบกลุมตัวอยาง รอยละ10.9ถูกงูหรือสัตวมี
พิษกัดตอย (ตารางท่ี 4 - 5) ซ่ึงผลการศึกษาในเกษตรกรตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 92.95) สัมผัสกับบริเวณที่มีสัตวหรือแมลงมีพิษ 
และถูกสัตวมีพิษกัด/ตอย รอยละ7 (ลักขณาพร โทวรรธนะ, 2552) 

การเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามดานการยศาสตรพบวากลุมตัวอยาง
ทุกคนมีอาการปวดไหล แขน มือ ขอมือ และปวดเขา เทา ขอเทา และกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาการ
ปวดกลามเนื้อหลัง(รอยละ 98.9) ปวดกลามเน้ือคอ (รอยละ 82.3) ปวดกลามเน้ือขา นอง (รอยละ
69.1) (ตารางท่ี 4 - 5) ความเจ็บปวดดังกลาวอาจเกี่ยวเนื่องจากลักษณะทาทางการทํางานซ่ึง
เกษตรกร มีการบิดเอ้ียวตัว กมตัวยกของหนักขณะทํางานและการทํางานดวยทาทางท่ีซํ้าๆ ตลอด
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ระยะเวลาการทํางาน โดยเฉพาะการปกดําในข้ันตอนการปลูกขาวและการเก็บเกี่ยวขาวในข้ันตอน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการยกหรือหิ้วถังปุยในข้ันตอนของการดูแลรักษาซ่ึงการศึกษาครั้งนี้กลุม
ตัวอยางทุกคนระบุวามีการบิดเอ้ียวตัว กมตัวขณะทํางานและกลุมตัวอยางเกือบทุกคนตองนั่งหรือ
ยืนนานๆขณะทํางาน (รอยละ 97.7) มีการทํางานซํ้าๆบริเวณขอมือหรือแขน (รอยละ 97) มีการยก
ของหนักหรือออกแรงเกินกําลัง (รอยละ 93) (ตารางท่ี 4 - 4) การบิดเอ้ียวตัว หรือทาทางการทํางาน
ท่ีไมเหมาะสมทาทางซํ้าๆ เปนเวลานานๆ ทําใหกลามเนื้อและเอ็นเกิดการบาดเจ็บแบบสะสมทีละ
นอย จนกระทั่งถึงจุดวิกฤตท่ีรางกายหรือโครงสรางนั้นๆ ไมสามารถรับสภาวะบาดเจ็บหรือเส่ือม
โทรมตอไปไดอีก เกิดการเสียหายหรือสูญเสียหนาท่ี (OSHA, 2003; CDC, 2010) ผลการศึกษาคร้ัง
นี้คลายกับการศึกษาในกลุมเกษตรกรประเทศจีนท่ีมีอาการปวดหลัง(รอยละ 64) (Barreroet al., 
2006) และคลายกับการศึกษาในประเทศไทยกรณีศึกษาเกษตรกรชาวนาตําบลวังน้ําคู อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีอาการปวดหลังสวนลาง รอยละ 77.39 (ปนดา เตชทรัพย
อมร, ทวีศักดิ์ นพเกษร, ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย, 2551) 

สําหรับการเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานจิตสังคม พบวา
กลุมตัวอยาง รอยละ 74.3 มีความเครียดจากการทํางาน (ตารางท่ี 4 - 5) ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากภาระ
งานท่ีมากหรือหนักเกินไป(work overload) ทําใหเกษตรกรตองรีบเรงทํางานเพ่ือใหเสร็จทันเวลา
โดยเฉพาะการปกดําและการเก็บเกี่ยวผลผลิตซ่ึงการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ           
(รอยละ 95.1) ตองรีบเรงทํางานเพ่ือใหไดผลผลิตตามความตองการนอกจากน้ียังพบวา กลุมตัวอยาง
รอยละ 91.3 มีช่ัวโมงการทํางานมากกวา 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ซ่ึงเกินกวาเกณฑท่ีกําหนดไว
ใกลเคียงกับผลการศึกษาในเกษตรกรทางตะวันออกของประเทศอินเดีย ท่ีพบวาเกษตรกรตอง
ทํางานในปริมาณงานท่ีมากจนเกินไปทําใหตองรีบเรงทํางานเพื่อใหเสร็จทันเวลาจึงสงผลใหเกิด
ความเครียดขณะทํางาน(Kumar & Dewangan, 2009)  

 
2. การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 
จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวาเกษตรกรชาวนา รอยละ 38.50 เคยไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางานซ่ึงเกษตรกรชาวนาสวนใหญ รอยละ 95.10 เคยไดรับบาดเจ็บจํานวน 1 คร้ัง(ตารางท่ี 4 - 6)
ในข้ันตอนของการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บท่ีพบไดบอยเกิดในขั้นตอนการเตรียมดิน (รอยละ 
54.71) คลายกับการศึกษาของ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และเพียงจันทร เศวตศรีสกุล (2547) ท่ีพบวา
ข้ันตอนของการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บท่ีพบบอยในเกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีคือ ข้ันตอน
การเตรียมดิน (รอยละ83) สวนหรือผลการศึกษาของ ลักขณาพร โทวรรธนะ(2552) ซ่ึงพบวา
ข้ันตอนการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บท่ีพบไดบอยในกลุมเกษตรกร อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
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แมฮองสอน จะเกิดในข้ันตอนการเก็บเกี่ยว (รอยละ 46.10) เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของการบาดเจ็บ
ในกลุมตัวอยางเกิดจากวัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ท่ิมแทง รอยละ 49.6 (ตารางท่ี 4-7) เม่ือเปรียบเทียบ
กับสาเหตุการบาดเจ็บของแรงงานทั่วประเทศไทย ป พ.ศ. 2553 พบวาสาเหตุท่ีทําใหแรงงานไดรับ
บาดเจ็บสูงสุดคลายกับการศึกษาคร้ังนี้คือวัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ท่ิมแทง รอยละ 22.97 ของ
จํานวนการบาดเจ็บท้ังหมด (สํานักงานประกันสังคม, 2554) หรือคลายกับผลการศึกษาในเกษตรกร
ทางตอนใตของรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาสาเหตุการบาดเจ็บท่ีพบสูงสุดคือถูกมีดและ
เคร่ืองมือตัด/บาด (รอยละ 59.8) (Cooperet al., 2006) ท้ังคลายกับการศึกษาในเกษตรกรประเทศ
อินเดีย ท่ีพบวาสาเหตุการบาดเจ็บท่ีพบในเกษตรกรเกิดจากการถูกมีดและเคร่ืองมือ ตัด/บาด รอยละ
33.14 (Kumar & Dewangan,2009) 

สวนอวัยวะของกลุมตัวอยางท่ีไดรับบาดเจ็บคือการบาดเจ็บท่ีเทา ฝาเทา นิ้วเทา (รอยละ 
41.37) มือ นิ้วมือ งามน้ิวมือ ขอมือ (รอยละ 25.86) แขนศอก ขอศอก พบรอยละ 12.93 (ตารางท่ี 4 -
7) และเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากับการบาดเจ็บของแรงงานท่ัวประเทศไทยในป พ.ศ. 2553 ท่ี
พบอวัยวะท่ีแรงงานไดรับบาดเจ็บสูงสุดคือนิ้วมือ/นิ้วหัวแมมือ รอยละ  27.87 (สํานักงาน
ประกันสังคม, 2554) จึงเห็นไดวาอัตราการไดรับบาดเจ็บบริเวณมือ หรือนิ้วมือ ของการศึกษาคร้ังนี้ 
อยูในระดับท่ีใกลเคียงกันกับการบาดเจ็บของแรงงานท่ัวประเทศ สวนลักษณะการบาดเจ็บในกลุม
ตัวอยางท่ีพบสูงสุดคือ บาดแผลต้ืน รอยละ 69.7 (ตารางท่ี 4 - 7) ขณะท่ีการศึกษาของ ลักขณาพร 
โทวรรธนะ (2552) พบวากลุมเกษตรกรมีการบาดเจ็บท่ีนิ้วมือ รอยละ 21.02 มีสาเหตุจากเคร่ืองมือ
ตัดบาด รอยละ 21.61 ลักษณะเปนบาดแผลเล็กนอย รอยละ 22.10  

เม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้พบวา         
รอยละ 33.3 เปนการบาดเจ็บท่ีตองหยุดงานไมเกิน 3 วัน ต่ํากวาสถิติการบาดเจ็บของแรงงานท่ัว
ประเทศไทยป พ.ศ.2553 ท่ีบาดเจ็บและหยุดงานไมเกิน 3 วัน รอยละ70.8 (สํานักงานประกันสังคม, 
2554) 


