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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงส ารวจ
เร่ืองนี้ เพื่อทราบสถานการณ์ของปัญหาและ
ปัจจัยด้านต่างๆ ที่เป็นสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่
ส่ ง ผล ให้ เกิ ดปัญหาสุ ขภ าพและควา ม
ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ท าสวน 
ท านา และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่เป็นสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับการเกิด
ปัญหาสุขภาพ ท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 102 คน  ผลการวิจัยพบว่า 
ส่วนค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพด้ านพฤติกรรมบุคคล ด้ าน
อุปกรณ์ / เคร่ืองจักร ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ท่าทางการปฏิบัติงาน กับปัญหาสุขภาพและ
ความปลอดภัย ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพและความ

ปลอดภัยอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 คือ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและท่าทางการปฏิบัติงาน โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .737 

 
ค าส าคัญ  อาชีวอนามัย  ความปลอดภัย        
สิ่งคุกคามทางสุขภาพ  แรงงานนอกระบบ 
 

Abstract 
                The purpose of this survey 
research was to investigate the situation and 
gather information on various threatening 
factors causing health problems and safety 
of workers in the informal sector of 
agriculture. The relationship between a 
health threat to the health problems was also 
aimed at. Data collection was made by the 
questionnaire constructed by the researcher 
from 102 sample for the correlation between 

1  อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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the health hazards of individual behavior, 
equipment/machinery, environmental and 
performance posture with health and safety 
of the sample group showed that the factors 
having association with health and safety at 
the significance level of .01 were the factors 
of environmental and performance posture 
by having correlation value of  .737. 
 

Keywords Occupational Health, Safety, 
Health Hazard, Workers outside the system 
 
บทน า 
  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
มีความมั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดีย่อมเป็น
ความปรารถนาสูงสุดของทุกชาติ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังพัฒนา ผลจาก
ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศไทยคือ
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมไทย 
ทั้ งอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบา 
ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่ งมี
แรงงานทั้งในและนอกระบบอยู่  ในปัจจุบัน   
เป็นที่ทราบกันดีถึงสภาวการณ์ด้านแรงงาน
ของกลุ่มปฏิบัติการแรงงานนอกระบบล้วนมี
ข้อจ ากัดต่างๆมากมาย และเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนามาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของกลุ่มแรงงาน  อาชีพของ
ประชากรไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  
2550) และจากข้อมูลทางสถิติของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ หรือ สสช.ได้ด าเนินการส ารวจ
แรงงานนอกระบบ ปี 2551 พบว่ามีแรงงาน

นอกระบบ 24 ล้าน 1 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 
63.7 ของผู้มีงานท าทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้น8 
แสน คน  จ า ก ปี  2550  ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น
ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดการคุ้มครองจากการ
ท างาน ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
ค่าแรง ไม่มีสวัสดิการและการประกัน สังคม
ที่ เท่าเทียมกับแรงงานในระบบ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการจ้างแรงงานนอก
ระบบมากที่สุด 10 ล้าน 1 แสนคน ตามมา
ด้วยภาคเหนือ 5 ล้าน 2 แสนคน   ด้านระดับ
การศึกษา  เป็น ผู้จบการศึกษาต่ าก ว่า
ประถมศึกษา หรือไม่ได้รับการศึกษา 10 ล้าน 
7 แสนคน  ทั้งนี้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 15 
ล้านคน มีแรงงานนอกระบบที่บาดเจ็บและ
ต้องรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจ านวน 4 
แสน 4 หมื่นคน โดยใช้บัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าร้อยละ 65.8 จ่ายเอง ร้อยละ 20.6   
ใช้ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย ร้อย
ละ 5.2 ใช้สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 2.6 ใช้ประกันสังคม/กองทุนเงิน
ทดแทน ร้อยละ 1.9   นอกจากนี้ ยังพบว่า การ
ท างานของแรงงานนอกระบบประสบปัญหา
มากที่สุดในเร่ืองค่าตอบแทนน้อย   รองลง มา
เป็นปัญหาด้านอิริยาบถในการท างาน การ
ได้รับสารเคมีเป็นพิษ ปัญหางานที่ไม่มีความ
ต่อเนื่อง งานหนัก ปัญหาฝุ่นควันและกลิ่น 
ปัญหาอันตรายจากเครื่องมือเครื่องจักร สภาพ
ที่ท างานไม่สะอาด และสภาพการท างานที่
เป็ นอั นตรา ยต่อ ระบบหูและระบบตา 
ตามล าดับ (กรมประชาสัมพันธ์.  2552) 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึง
ลักษณะและสภาพปัญหาอาชีวอนามัยและ
ความปลอด ภัยในการท างานรวมทั้งโรคจาก
การประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบในภาคเกษตรกรรมโดยเน้นเร่ืองการท า
สวนและการท านาเป็นอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับ
สารเคมีทางการเกษตรซึ่งจังหวัดนครราชสีมา
มีจ านวนผู้เสียชีวิตจากการประกอบอาชีพถึง 
24 คน เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย 
(ส านักงานประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน.  2550) 
 
วัตถุประสงค์  

1 .  เ พื่ อ ท ร าบสถ านก า รณ์ แ ล ะ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆและปัจจัยสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัยจากการประกอบ
อา ชีพ ในกลุ่ ม แรง ง านนอกระบบภาค
เกษตรกรรมท าสวน ท านา 

2. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่เป็นสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับการเกิด
ปัญหาสุขภาพ 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้าน
พูนทอง หมู่ที่  16 ต าบลหินดาด อ าเภอด่าน 
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษา 
ประชากรที่ศึกษาคือ  หัวหน้าครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวนและท านา 
ในเขตพื้นที่ ต าบลหัวทะเล  อ า เภอ เมือง 

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 102 ครัวเรือน 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Study) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ใน
กลุ่มแรงงานนอกระบบในสาขาอาชีพภาค
เกษตรกรรมก ารท าสวนและท าน า  ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
                  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
                  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ปัจจัยทางด้าน
สิ่งคุกคามสุขภาพ (ปัจจัยด้านพฤติกรรม
บุคคล ปัจจัยด้านเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร ปัจจัย
ทางด้ านสิ่ งแวดล้อมและท่าทางในการ
ปฏิบัติงาน) 
   ตัวแปรตาม ได้แก่  ปัญหาสุขภาพ
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 แบบสอบถาม “การศึกษาปัญหา
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท า ง า น ก ลุ่ ม แ ร ง ง า นน อ ก ร ะ บบภ า ค
เกษตรกรรม” ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้ค าถาม
ปลาย เปิดและปลายปิดแบบค าถ ามให้
เลือกตอบ (Multiple Choice Questionnaire) 
เป็นจ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการท างานโดยส่วน
ใหญ่จะใช้ค าถามปลายเปิด  เป็นจ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพทั่ วไป  โดยใช้ค าถาม



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.5  No.1  January – June  2011           . 28 

ปลายเปิด และใช้ค าถามปลายปิดแบบค าถาม
ให้เลือกตอบ (Multiple Choice Questionaire) 
เป็นส่วนใหญ่  เป็นจ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสิ่งคุกคามทางสุขภาพ 
ปัจ จัยด้ านพฤติกรรมบุคคล  ปัจ จัยด้ าน
อุปกรณ์/เคร่ืองจักร  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
โด ยใ ช้ม าต ร วั ดขอ ง  Osgood ( Semantic 
Differential Scale) Osgood (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธ์ิ. 2542)โดยทั้ง 3 ปัจจัยจะใช้
ดัชนีวัด 2 ระดับคือ ปฏิบัติ กับ ไม่ปฏิบัติ   
เป็นจ านวนรวมทั้งหมดในส่วนนี้มี 27 ข้อ  ซึ่ง
ทั้ง 3 ปัจจัย ต้องเลือกตอบด้วยว่า มีอาการ
เจ็บป่วยหรือไม่สบายจากการท างานหรือไม่ 
อย่างไรด้วย เพื่อใช้ในการหาความสัมพันธ์
ของแต่ละปัจจัยกับการเกิดปัญหาสุขภาพ  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมบุคคลและ
ปัจจัยด้านอุปกรณ์/เคร่ืองจักร  ข้อที่ 1-15 ข้อ
ที่ตอบ ไม่เคยปฏิบัติ  ให้ 0 คะแนน ข้อที่ตอบ 
ปฏิบัติ ให้ 1 คะแนน  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 16-27  ข้อที่ตอบ ไม่เคยปฏิบัติ ให้ 1 
คะแนน  ข้อที่ตอบ ปฏิบัติ  ให้ 0 คะแนน และ 
ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย ข้อที่ 1- 27 
ข้อที่ตอบไม่มีอาการ ให้  1 คะแนน  ข้อที่
ตอบ มีอาการ ให้ 0 คะแนน 
 การแปลผลคะแนนด้านการปฏิบัติ
ใช้วิธีการน าคะแนนทั้งหมดมารวมกันเพื่อหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแบ่ง
ออกเป็นอันตรภาคช้ัน 3 ช้ัน ดังนี้ 
 ระหว่างคะแนนมากกว่า X + S.D. 
ถึงคะแนนสูงสุด หมายถึง มีระดับความ
ปลอดภัยในการท างานมาก  

 คะแนนระหว่าง X – S.D. และ X + 
S.D. หมายถึง มีระดับความปลอดภัยในการ
ท างานปานกลาง 
         ระหว่างคะแนนน้อยกว่า X – S.D 
ถึงคะแนนต่ าสุด หมายถึง มีระดับความ
ปลอดภัยในการท างานน้อย 
 การแปลผลคะแนนด้ านปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัยก็จะใช้วิธีการน า
คะแนนทั้งหมดมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแบ่งออกเป็น
อันตรภาคช้ัน 3 ช้ัน เช่นกัน ดังนี ้
 ระหว่างคะแนนมากกว่า X + S.D. 
ถึงคะแนนสูงสุด  หมายถึง มีสภาพการ
เจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก 

คะแนนระหว่าง X ± S.D. หมายถึง 
มีสภาพการเจ็บป่วยเป็นจ านวนปานกลาง 

ระหว่างคะแนนน้อยกว่า X – S.D 
ถึ งคะแนนต่ าสุด  หมายถึง  มีสภาพการ
เจ็บป่วยเป็น จ านวนน้อย 
 โดยการคิดคะแนนปัจจัยสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพทั้ง 3 ด้าน จะแยกคิดตามแต่ละ
ด้านของปัจ จัย  ส่วนคะแนนของปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัยจะคิดรวมทั้งหมด 
27 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 1.  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ โดยน าหนังสือออกจากบัณฑิตวิทยาลัย
ไปให้ หน่วยงานราชการจังหวัดนครราชสีมา
ต่างๆเพื่อขอข้อมูล เช่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
เทศบาลต าบลหัวทะเล ศูนย์แพทย์ชุมชนโนน
ฝร่ัง ฯลฯ 
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2.ลงส ารวจข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน 
และอสม.หมู่บ้าน 

3. เข้าศึกษาและขอความร่วมมือใน
การส ารวจข้อมูลตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

4.สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาความ รู้ที่ ได้ จ าก
ผลการวิจัยไปสู่มาตรการก าหนดแนวทางการ
คุ้มครองความปลอดภัย  ตลอดจนการ
ปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
ในเร่ืองความปลอดภัยของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
               ข้อมูลด้านประชากร น ามาแจกแจง
ความถี่ ค านวณค่าร้อยละ และน าเสนอในรูป
ตาราง 

ข้อมูลการท างาน น ามาแจกแจง
ความถี่ ค านวณค่าร้อยละ และน าเสนอในรูป
ตาราง 
ข้อมูลด้านสุขภาพ น ามาแจกแจงความถี่ 
ค านวณค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตาราง 

 ข้อมูลด้านสิ่งคุกคามทางสุขภาพซึ่ง
ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านพฤติกรรมบุคคล 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์/เคร่ืองจักร และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม น ามาค านวณหา ค่าเฉลี่ย ( X )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ข้ อมูลปัญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัย น ามาค านวณหา ค่าเฉลี่ย ( X )  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 3 ด้านที่
เป็นสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาสุขภาพ

และความปลอดภัย โดยใช้สัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r ) 
 
ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้าน
พฤติกรรมบุคคล ด้านอุปกรณ์/เคร่ืองจักร 
แล ะด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อ ม แล ะท่ าท า งก า ร
ปฏิบัติ งาน กับปัญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัย ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัยอย่างมีนัยส าคัญที่  .01 คือปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและท่าทางการปฏิบัติงานโดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เป็น .737 ส่วนปัจจัยด้าน
พฤติกรรมบุคคล  และปัจจัยด้านอุปกรณ์/
เค ร่ืองจักรไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัย 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันระหว่างปัจจัยสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
กับปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย 

 ** ระดับนัยส าคัญที่ .01  
 
 

ปัจจัยส่ิงคุกคาม 
ทางสุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพและ
ความปลอดภัย 

r p-value 
 
* ปัจจัยด้านพฤติกรรม
บุคคล 
* ปัจจัยด้านอุปกรณ์/
เครื่องจักร 
* ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 
- .184 

 
- .165 

 
.737** 

 
.065 

 
.097 

 
.000 
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สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 
ปัจจัยสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้าน

พฤติกรรมบุคคลด้านอุปกรณ์/เคร่ืองจักรและ
ด้านสิ่ง แวดล้อมและท่าทางการปฏิบัติงาน
กับปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับ
ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยอย่างมี
นัยส าคัญที่  .01 คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
แล ะ ท่ า ท า ง ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  โ ด ย มี ค่ า
สหสัมพันธ์ เป็น  .737 ส่วนปัจ จัยด้ าน
พฤติกรรมบุคคล  และปัจจัยด้านอุปกรณ์/
เคร่ืองจักรไม่มีมีความสัมพันธ์กับปัญหา
สุขภาพและความปลอดภั ย  ซึ่ งผลจาก
การศึกษาในคร้ังนี้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎี รูปแบบระบบความปลอดภัยของ 
Firenze (Firenze System Model) Firenze 
(เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ . 2533)ได้อธิบาย
แนวคิด รูปแบบระบบความปลอดภัย ว่า 
การศึกษาเร่ืองสาเหตุของอุบัติเหตุจะต้อง
ศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบ ซึ่งมีปฏิกิริยา
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบดังกล่าว
ประกอบด้วย คน  (Man) เค ร่ืองจักร 
(Machine) และสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ความส าคัญขององค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ
ของอุบั ติ เหตุ  แต่ละองค์ประกอบมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจในการผลิตงาน 
(Task) และการเกิดอุบัติเหตุ (Accident) การ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วย  จะเห็นได้ว่าจาก
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนี้ปัจจัยสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
กั บปัญหาสุ ขภ าพและความ ปลอดภั ย 
กล่าวคือ  เกษตรกรที่ปฏิบัติงานอยู่กับสิ่ง

คุกคามทางสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและ
ท่าทางการปฏิบัติงานมากกันส่งผลให้เกิด
ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยมากด้วย ซึ่ง
สอดคล้องและอยู่ในองค์ ประกอบหนึ่งของ
ทฤษฎี รูปแบบระบบความปลอดภัยของ 
Firenze ส่วนปัจจัยสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้าน
พฤติกรรมบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาสุขภาพและความปลอดภั ย  ไม่
สอดคล้องในทฤษฎีนี้  กล่าวคือเกษตรกรที่
ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ดี 
อาจจะไม่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัยได้ก็เป็นได้ ดังทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคมของ Lewin (Lewin’s Field Theory) 
และทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavior Theory) 
ที่ เ ช่ือ ว่าการรับ รู้ของบุคคลเป็นตัวบ่ง ช้ี
พฤติกรรม โดยบุคคลจะกระท าหรือเข้าใกล้
สิ่งที่ตนพอใจและคิดว่าเกิดผลดีแก่ตน และ
จะหนีสิ่งทีต่นไม่ปรารถนาส าหรับปัจจัยด้าน
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย  กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างนี้ ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้
ในงานเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสมมากก็อาจ
ไม่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพและความปลอด 
ภัยได้หรือเกิดได้ เล็กน้อยเท่านั้น เป็นเพราะ
อุปกรณ์เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการเกษตรเป็น
อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีอันตรายมากหรือไม่ได้เป็น
เคร่ืองจักรที่มีการท างานซับซ้อนเหมือน กับ
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ที่ ท า ง า น อ ยู่ ต า ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม จึงมีผลน้อยต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัยนั่นเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในการศึกษาขั้นต่อไปควรจะมี

การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยง(Risk assessment) ของส่ิงคุกคาม
ต่าง ๆ เพื่อที่จะน าไปสู่การเฝ้าระวังความเสี่ยง 
(Risk surveillance) หรือการ เฝ้าระวังการรับ
สัมผัส (Exposure surveillance)  

2. ข้อมูลสิ่งคุกคามที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม 
ควรจะมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไปเกี่ยวกับ
ระดับปริมาณการรับสัมผัส รวมทั้งผลกระทบ

ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นซึ่งประเด็นเหล่านี้
สามารถที่จะน าไปเป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัย
ต่อไปได ้

3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึง
การเปลี่ยนแปลงของระดับความปลอดภัยใน
การท างานในอดีตกับปัจจุบันเพ่ือดูแนวโน้ม
ของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

4 .  ควรมีก ารขยายประ เด็นการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพไปใน
กลุ่ม เสี่ยงอื่นๆ และกลุ่มอาชีพอื่นๆของ
แรงงานนอกระบบต่อไป 
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