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ทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน ณ ฟารมไกแหงหนึ่ง
HAZARD FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND OCCUPATIONAL
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานฟารมไก และเพื่อศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพ
อาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดในฟารมไก จำนวน 35 คน รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซึ่งแบงออกเปน
3 ระดับ มีระดับคะแนนตั้งแต 1 – 3 โดยแบบสอบถามผานการประเมินดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ
ไดคา 1.0 และตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามไดคา 0.804 สถิ ติในการวิเคราะห ขอมูล ไดแ ก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานดานชีวภาพอยูในระดับสูง ( = 2.37
± 0.73) ไดแก การสัมผัสสิ่งปฏิกูลของสัตว รองลงมาคือปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานดานการยศาสตร
อยูในระดับ ปานกลาง ( = 2.26 ± 0.56) ได แ ก การบิ ดเอี้ ยวลำตัว กม โค งตัว เพื่ อยกสิ่งของ ป จ จัยคุ กคามจาก
สภาพแวดลอมการทำงานดานเคมีอยูในระดับปานกลาง ( = 2.14 ± 0.55) ไดแก สัมผัสฝุนละอองจากอาหารสัตว
ปจจัยคุกคามดานจากสภาพแวดลอมการทำงานดานกายภาพ อยูในระดับปานกลาง ( = 1.94 ± 0.41) ไดแก การ
ปฏิบัติงานในพื้นมีเสียงดังอยางตอเนื่อง และปจจัยคุกคามสภาพแวดลอมการทำงานดานจิตสังคมอยูในระดับต่ำ ( =
1.54 ± 0.50) ไดแก รับ ผิดชอบภาระงานที่ หนักเกินไป สำหรับ ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยดานการย
ศาสตรอยูในระดับปานกลาง ( = 2.01 ± 0.44) ไดแก อาการปวดแขน ขอมือ ตนคอ หลังและปวดเมื่อยไปทั้งตัวหรือ
สวนตางๆ ของรางกาย ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยดานกายภาพอยูในระดับปานกลาง ( = 1.71 ± 0.
57) ไดแก มีอาการระคายเคืองดวงตา ปวดตาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่แสงสวางไมเพียงพอ มีอาการหูอ้ือ ปวดหู
นักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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หรือ ปวดศี ร ษะจากเสี ย งเครื่ อ งให อ าหารไก และมี ป วดศี รษะ อ อ นเพลี ย จากการทำงานในที่ อ ากาศร อ นอบอ า ว
ผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยดานเคมีอยูในระดับปานกลาง ( = 1.71 ± 0.57) ไดแก มีอาการคันบริเวณผิวหนัง
หรือมีอาการหายใจลำบาก หายใจไมเต็มปอดจากการสูดดมหรือสัมผัสฝุนละอองของอาหารสัตว และระคายเคืองตา
น้ ำ ตาไหล แสบคั น บริ เวณผิ วหนั งที่ สั ม ผั ส กั บ สารเคมี ฟ อรม าลี น , สารโพแทสเซี ย มเปอร แ มงกาเนต (ด า งทั บ ทิ ม )
ผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยดานชีวภาพอยูในระดับต่ำ ( = 1.40 ± 0.49) มีอาการมือลอก เทาเปอย ติดเชื้อรามี
ความผิดปกติบริเวณผิวหนัง หรือมีอาการผื่นขึ้นจากความชื้น และผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยดานจิตสังคมอยูใน
ระดับต่ำ ( = 1.31 ± 0.47) ไดแก มีภาวะความเครียดจากการทำงาน มีภาวะหมดไฟหรือรูสึกหมดพลังในการทำงาน
(Burnout syndrome)
คำสำคัญ: ปจจัยคุกคาม, สภาพแวดลอมการทำงาน, ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย

Abstract
This research was cross-sectional descriptive study and aimed to study of hazard factors of
work environment and study occupational health effect from work environment among workers in
a chicken farm. The research sample was workers in a farm 35 persons were assessed by
questionnaire as the data collection tool and questionnaire was rating scale reference Likert scale
by separated points 3 level since 1 – 3 level. The questionnaire was tested validity by experts and
content validity was 1.0 for reliability was 0 . 8 0 4. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, and standard deviation.
The result of hazard factors of work environment in biologicals hazard was high level ( =
2.37 ± 0.73) such the worker exposed waste of animals, ergonomics hazard was moderate level (
= 2 .2 6 ± 0 .5 6 ) such the worker lifting and bending things which its overload weight and twisted
body during moved things, chemical hazard was moderate level ( = 2.14 ± 0.55) such the worker
exposed dust of animal feed, physicals hazard was moderate level ( = 1 .9 4 ± 0 .4 1 ) such the
worker exposed noise, psychological hazard was low level ( = 1.54 ± 0.50) such the worker the
worker had over workload. For occupational health effect to workers in ergonomics effect was
moderate level ( = 2.01 ± 0.44) such the worker pained arm wrist nape back and body, physicals
effect was moderate level ( = 1.71 ± 0. 57) such eye irritant, pained eye effect from insufficient
light and hypoacusis, headache from exposed noise and fatigue from exposed heat, chemical effect
was moderate level ( = 1.71 ± 0.57) such skin irritant, dyspnea effect from dust of animal feed and
eye irritant, skin irritant from exposed formalin and potassium permanganate, biologicals effect was
low level ( = 1.40 ± 0.49) such arm and foot skin off, rash from humidity and psychological effect
was low level ( = 1.31 ± 0.47) such stress from work and burnout syndrome
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Keywords: Hazard factors, Work environment, Occupational health effect
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
อุตสาหกรรมทุกประเภทยอมมีความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพในสถานที่
ทำงานไมวาจะมีความเสี่ยงตอสุขภาพและโรคที่มีความหลากหลายตามลักษณะงาน หรือปจจัยที่ผูปฏิบัติงานไดรับ
สัมผัสสิ่งคุกคามที่มีความแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม และปจจุบันประเทศไทยใหความสำคัญกับอาชีพ
เลี้ยงไกเนื้อและการผลิตไกเนื้อจึงทำใหอุตสาหกรรมประเภทนี้มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วจากปริมาณความตองการ
บริโภคไกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศ (กรมปศุสัตว, 2563) หากพิจารณาดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงานที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทฟารมไกพบวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสปจจัย
คุ ก คามที่ ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพจากการทำงานไม ว า จะเป น ป จ จั ย คุ ก คามสุ ข ภาพด า นกายภาพ ชี ว ภาพ เคมี
การยศาสตร และดานจิตสังคม (ศุภกฤษณ เสวะกะ, 2559) จากการสำรวจกระบวนการทำงานของผูปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานในฟารมไกพบวาผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอการไดรับสัมผัสสิ่งคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานอัน
ทำใหเกิดความไมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยสำหรับผูปฏิบัติงานได ดังนั้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานในฟารมไกไดมีความ
ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและไดทราบถึงปจจัยสิ่งคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานที่
อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยตอผูปฏิบัติงาน จึงทำใหผูวิจัยไดใหความสนใจในการศึกษาปจจัยคุกคามจาก
สภาพแวดล อ มการทำงาน และศึ ก ษากระทบทางด า นสุ ข ภาพอาชี ว อนามั ย จากสภาพแวดล อ มการทำงานของ
ผูปฏิบัติงานฟารมไก เพื่อใหผูปฏิบัติงานนำขอมูลที่ไดมาสงเสริมสุขภาพและจัดการสภาพแวดลอมในการทำงานได
อยางเหมาะสม อีกทั้งเปนขอมูลพื้นฐานตอสถานประกอบการในการนำขอมูลมาเปนแนวทางในการสรางมาตรการ
ปองกันควบคุมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานฟารมไก
2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานฟารมไก
วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในฟารมไกแหงนี้ จำนวน 35 คน
และกลุมตัวอยาง จำนวน 35 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาครั้งเปน แบบสอบถามปจจัยคุก คาม และผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยจาก
สภาพแวดลอมในการทำงาน ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ประสบการณ การ
ทำงาน และโรคประจำตัว
สวนที่ 2 ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน เปนการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจาก
สภาพแวดลอมการทำงาน ประกอบไปดวย
1. ปจจัยคุกคามดานกายภาพ
ขอที่ 1-3
จำนวน 3 ขอ
2. ปจจัยคุกคามดานเคมี
ขอที่ 4-6
จำนวน 3 ขอ
3. ปจจัยคุกคามดานชีวภาพ
ขอที่ 7-9
จำนวน 3 ขอ
4. ปจจัยคุกคามดานการยศาสตร
ขอที่ 10-12
จำนวน 3 ขอ
5. ปจจัยคุกคามดานจิตสังคม
ขอที่ 13-15
จำนวน 3 ขอ
แบบสอบถามเป น มาตราสวนประมาณค า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซึ่งแบ ง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ไมเคย เปนบางครั้ง ประจำ
คะแนน
1
หมายถึง ไมเคย
คะแนน
2
หมายถึง เปนบางครั้ง
คะแนน
3
หมายถึง ประจำ
จากระดับคะแนนการประเมินการสัมผัสสิ่งคุมคามจากสภาพแวดลอมการทำงานดังกลาวไดแบงมาตราสวน
ประมาณคาระดับออกเปน 3 ชวงเทาๆ กัน แบงเกณฑคะแนนออกเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท
(Best,1977) ดังนี้
คาเฉลี่ยของคะแนน
1.00 – 1.66
ระดับต่ำ
คาเฉลี่ยของคะแนน
1.67 – 2.33
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยของคะแนน
2.34 – 3.00
ระดับสูง
สวนที่ 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน ประกอบไปดวย
1. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ ขอที่ 1-3
จำนวน 3 ขอ
2. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี
ขอที่ 4-6
จำนวน 3 ขอ
3. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพชีวภาพ
ขอที่ 7-9
จำนวน 3 ขอ
4. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร ขอที่ 10-12
จำนวน 3 ขอ
5. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานจิตสังคม ขอที่ 13-15
จำนวน 3 ขอ
แบบสอบถามเป น มาตราสวนประมาณค า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซึ่งแบ ง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ไมเคย เปนบางครั้ง ประจำ
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คะแนน
1
หมายถึง ไมเคย
คะแนน
2
หมายถึง เปนบางครั้ง
คะแนน
3
หมายถึง ประจำ
จากระดับคะแนนการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานดังกลาว
ไดแบงมาตราสวนประมาณคาระดับออกเปน 3 ชวงเทาๆ กัน แบงเกณฑคะแนนออกเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาตาม
เกณฑของเบสท (Best, 1977) ดังนี้
คาเฉลี่ยของคะแนน
1.00 – 1.66
ผลกระทบระดับต่ำ
คาเฉลี่ยของคะแนน
1.67 – 2.33
ผลกระทบระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยของคะแนน
2.34 – 3.00
ผลกระทบระดับสูง
การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามปจจัยคุกคาม และผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดรับการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผู เชี่ ย วชาญ โดยเทคนิ ค IOC (Index of item objective congruence) โดย
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.0 นำไปทดสอบ (Try Out) เพื่อความเชื่อมั่น
(Reliability) กับกลุมประชากรที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด หลังจากนั้นนำไปวิเคราะหคำนวณหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS (Statistics Package for Social Sciences) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากสภาพแวดลอมและผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย จากสภาพแวดลอมการทำงาน เทากับ 0.804
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ขึ้นไปจึงยอมรับวามีความเชื่อมั่นและเชื่อถือได
การเก็บและรวบรวมขอมูล
1) สำรวจและติดตอพื้นที่เพือ่ เขาทำวิจัยและเก็บขอมูล
2) วางแผนงานวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมในการเก็บขอมูล
3) สร า งเครื่อ งมื อ เก็ บ ข อ มู ล ประกอบด ว ย แบบสอบถามป จ จั ย คุ ก คาม และผลกระทบสุ ข ภาพ
อาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมในการทำงาน
4) เขาพื้นที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยใหแกกลุมเปาหมายรับทราบ
5) เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในกลุมเปาหมาย
6) วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานและผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยของ
พนักงานฟารมไก มีผลการวิเคราะหขอมูลนำเสนอเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน
สวนที่ 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (N=35)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
ต่ำกวา 30 ป
30-35 ป
36-40 ป
มากกวา 41 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ตำแหนงงาน
หัวหนางาน
แมบาน
พนักงาน
ชางซอมบำรุง
ประสบการณการทำงาน (ป)
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
มากกวา 10 ป

จำนวน

รอยละ

18
17

51.4
48.6

2
2
10
21

5.7
5.7
28.6
60.0

20
10
3
2

57.1
28.6
8.6
5.7

4
2
25
4

11.4
5.7
71.4
11.4

16
6
13

45.7
17.1
37.1
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ขอมูลทั่วไป
โรคประจำตัว
ไมมี
มี

จำนวน

รอยละ

28
7

80.0
20.0

ดานขอมูลทั่วไปของพนักงานทั้งหมด 35 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.4 มีอายุมากกวา 40 ป
ขึ้นไป รอยละ 60.0 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 57.1 มีประสบการณทำงานนอยกวา 5 ป รอย
ละ 45.7 และไมมีโรคประจำตัว รอยละ 80.0 ดังแสดงในตารางที่ 1
สวนที่ 2 ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน
ตารางที่ 2 ขอมูลการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทำงาน (N=35)
ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน
SD.
ระดับการสัมผัส
ปจจัยดานกายภาพ
1. ทานสัมผัสความรอนจากอุปกรณที่ใหความรอน
1.86
0.55
ปานกลาง
(ตู Heater) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. ทานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ
1.74
0.50
ปานกลาง
3. ทานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอยางตอเนื่องตลอด
2.14
0.69
ปานกลาง
ระยะเวลาการทำงาน
รวม
1.94
0.41
ปานกลาง
ปจจัยดานชีวภาพ
4. ทานสัมผัสกับสิ่งปฏิกูล เชน ปสสาวะ และอุจจาระของ
2.54
0.70
สูง
สัตว
5. ทานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมการทำงานที่มี
2.09
0.61
ปานกลาง
ความเปยกชื้น
6. ทานสัมผัสกับพาหะนำโรค เชน หนู แมลงวัน และ
2.29
0.78
ปานกลาง
แมลงสาบ
รวม
2.37
0.73
สูง
ปจจัยดานเคมี
7. ทานสัมผัสฝุนละอองจากอาหารสัตว
2.66
0.72
สูง
8. ทานสูดดมกลิ่นของกาซหุงตมในพื้นที่ปฏิบัติงานนานเกิน 1
1.86
0.81
ปานกลาง
ชั่วโมง
9. ทานสัมผัสกับสารเคมีมีที่มีฤทธิ์กัดกรอน เชน ฟอรมาลีน
1.77
0.54
ปานกลาง
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ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน
SD.
ระดับการสัมผัส
และโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (ดางทับทิม)
รวม
2.14
0.55
ปานกลาง
ปจจัยดานการยศาสตร
10. ทานออกแรงเกินกำลัง เพื่อยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
2.31
0.67
ปานกลาง
11. ทานบิดเอี้ยวลำตัว กม หรือโคงตัวเพื่อยกสิ่งของ
2.34
0.68
สูง
12. ทานทำงานซ้ำซากติดตอกันนานเกิน 2 ชั่วโมง
2.03
0.82
ปานกลาง
รวม
2.26
0.56
ปานกลาง
ปจจัยดานจิตสังคม
13. ทานรับผิดชอบภาระงานที่หนักเกินไป
2.14
0.55
ปานกลาง
14. ทานมีปฏิสัมพันธทไี่ มคอยดีกับเพื่อนรวมงาน
1.37
0.59
ต่ำ
15. ทานไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน
1.26
0.44
ต่ำ
รวม
1.54
0.50
ต่ำ
หมายเหตุ: คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ, คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง,
คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
ผลการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน พบวา ระดับการสัมผัสปจจัยคุกคาม
ดานชีวภาพอยูในระดับสูง ( = 2.37, SD. = 0.73) ไดแก สัมผัสกับสิ่งปฏิกูล เชน ปสสาวะ และอุจจาระของสัตว เปน
ตน ระดับการสัมผัสปจจัยคุกคามดานการยศาสตรอยูในระดับปานกลาง ( = 2.26 , SD. = 0.56) ไดแก ทานบิดเอี้ยว
ลำตัว กม หรือโคงตัวเพื่อยกสิ่งของ เปนตน ระดับการสัมผัสปจจัยคุกคามดานเคมีอยูในระดับปานกลาง ( = 2.14,
SD. = 0.55) ไดแก การสัมผัสฝุนละอองจากอาหารสัตว เปนตน ระดับการสัมผัสปจจัยคุกคามดานกายภาพอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 1.94, SD. = 0.41) ไดแก ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอยางตอเนื่องตลอด มีการสัมผัสความรอนจาก
อุปกรณที่ใหความรอน (ตู Heater) และปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ และระดับการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพดานจิตสังคมอยูในระดับต่ำ ( = 1.54, SD. = 0.50) ไดแก พนักงานรับผิดชอบภาระงานที่หนักเกินไป เปนตน
ดังแสดงในตารางที่ 2
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สวนที่ 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน (N=35)
ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย
SD.
จากสภาพแวดลอมการทำงาน
ผลกระทบดานกายภาพ
1. ทานเคยปวดศีรษะ ออนเพลียจากการทำงานในที่อากาศ
1.71
0.66
รอนอบอาว
2. ทานเคยมีอาการระคายเคืองดวงตา ปวดตาจากการ
1.74
0.65
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ที่แสงสวางไมเพียงพอ
3. ทานเคยมีอาการหูตึงชั่วคราว หูอื้อ ปวดหู หรือปวดศีรษะ
1.74
0.70
จากเสียงเครื่องใหอาหารไก
รวม
1.71
0.57
ผลกระทบดานชีวภาพ
4. ทานเคยมีอาการมือลอก เทาเปอย ติดเชือ้ ราที่เล็บจากการ
1.51
0.658
ปฏิบัติงาน
5. ทานเคยมีความผิดปกติบริเวณผิวหนัง หรือมีอาการผื่นขึ้น
1.71
0.667
จากความชื้น
6. ทานเคยเปนโรคฉี่หนูที่มีสาเหตุจากการทำงานขณะที่ทาน
1.00
0.000
ทำงานที่สถานประกอบกิจการแหงนี้
รวม
1.40
0.497
ผลกระทบดานเคมี
7. ทานเคยคันบริเวณผิวหนัง หรือมีอาการหายใจลำบากจาก
1.80
0.75
การสัมผัสฝุนละอองอาหารสัตว
8. ทานเคยหายใจลำบาก ปวดศีรษะ มึนงง ออนเพลีย
1.66
0.80
จากการไดรับกลิน่ กาซหุงตม
9. ทานเคยระคายเคืองตา/น้ำตาไหล แสบคันบริเวณผิวหนังที่
1.74
0.56
สัมผัสกับสารเคมี ที่มีฤทธิ์กัดกรอน เชน
ฟอรมาลีน โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (ดางทับทิม)
รวม
1.71
0.57
ผลกระทบดานการยศาสตร
10. ทานเคยปวดแขน มือ ขอมือและหลังจากการยกของหนัก
2.17
0.514
ที่มีสาเหตุจากการทำงาน
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ระดับผลกระทบ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย
SD.
ระดับผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมการทำงาน
11. ทานเคยปวดไหล ปวดตนคอและหลัง หลังจากเอี้ยวตัวที่
2.09
0.373
ปานกลาง
มีสาเหตุจากการทำงาน
12. ทานเคยรูสึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวทีม่ ีสาเหตุจากการทำงาน
1.89
0.631
ปานกลาง
รวม
2.09
0.445
ปานกลาง
ผลกระทบดานจิตสังคม
13. ทานเคยมีความเครียดที่มีสาเหตุจากการทำงาน
1.63
0.598
ต่ำ
14. ทานเคยมีภาวะหมดไฟในการทำงาน
1.43
0.558
ต่ำ
15. ทานเคยขาดงาน หรือลางาน เนื่องจากความเบื่อหนาย
1.06
0.236
ต่ำ
จากการทำงาน
รวม
1.31
0.471
ต่ำ
หมายเหตุ: คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ผลกระทบระดับต่ำ, คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง ผลกระทบระดับปานกลาง,
คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ผลกระทบระดับสูง
ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน พบวา ระดับผลกระทบดานการย
ศาสตรอยูในระดับปานกลาง ( = 2.01, SD. = 0.44) ไดแก มีอาการปวดแขน ขอมือตนคอ และหลัง ปวดเมื่อยไป
ทั้งตัวหรือสวนตางๆ ของรางกายจาการออกแรงยกของที่มีน้ำหนักมาก ผลกระทบดานกายภาพอยูในระดับปานกลาง
( = 1.71, SD. = 0.57) ไดแก มีอาการระคายเคืองดวงตา ปวดตาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่แสงสวางไมเพียงพอ มี
อาการหูอื้อ ปวดหู หรือปวดศีรษะจากเสียงเครื่องใหอาหารไก และมีปวดศีรษะ ออนเพลียจากการทำงานในที่อากาศ
รอนอบอาว ผลกระทบดานเคมีอยูในระดับปานกลาง ( = 1.71, SD. = 57) ไดแก คันบริเวณผิวหนังหรือมีอาการ
หายใจลำบากจากการสัมผัสฝุนละอองอาหารสัตว ระคายเคืองตา น้ำตาไหล แสบคันบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสารเคมี
ฟอรม าลีน โพแทสเซียมเปอรแ มงกาเนต (ดางทั บ ทิ ม) เป น ตน ผลกระทบดานชีวภาพอยูในระดับ ต่ำ ( = 1.40,
SD. = 0.49) มีความผิดปกติบริเวณผิวหนังหรือมีอาการผื่นขึ้นจากความชื้น เปนตน ผลกระทบดานจิตสังคมอยูใน
ระดับต่ำ ( = 1.31, SD. = 47) ไดแก ความเครียดที่มีสาเหตุจากการทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout
syndrome) และการขาดงาน หรือลางาน เนื่องจากความเบื่อหนายจากการทำงาน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวาพนักงานสัมผัสปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานทางดานชีวภาพอยูใน
ระดับสูง เนื่องจากพนักงานตองมีการสัมผัสสิ่งปฎิกูลของสัตวอยูเปนประจำ แตพนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพ
อนามัยจากการสัมผัสปจจัยดานชีวภาพอยูในระดับต่ำ เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีการสวมใสอุปกรณปองกันสวน
บุ ค คลจึ ง ส ง ผลให ไม เกิ ด ผลกระทบจากการสั ม ผั ส สิ่ ง ปฏิ กู ล ของสั ต ว (โชติ ก า รถน อ ย, 2553) ป จ จั ย คุ ก คามด า น
ภาคโปสเตอร
548

การยศาสตรพนักงานสัมผัสอยูในระดับปานกลาง และพนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการสัมผัสปจจัย
ดานการยศาสตรอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากลักษณะงานของพนักงานฟารมไกมีการออกแรงยก
ของที่มีน้ ำหนัก มากและมีการใชท าทางที่ไมเหมาะสม และในบางลักษณะงานการทำงานมีการกม เงยศีรษะขณะ
ปฏิบัติงานซึ่งพนักงานจำเปนตองใชแรงงานในทุกขั้นตอนการทำงาน ทำใหมีอาการปวดเมื่อยทั้งรางกาย ปวดขอมือ
ไหล และหลัง (ฤทธดรงค เอมแยม และคณะ, 2563) ปจจัยคุกคามดานเคมีพนักงานสัมผัสอยูในระดับปานกลาง และ
พนั ก งานได รั บ ผลกระทบด า นสุ ข ภาพอนามั ย จากการสั ม ผั ส ป จ จั ย ด า นเคมี อ ยู ในระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากใน
กระบวนการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการเตรียมโรงเรือนพนักงานตองมีการใชสารฟอรมาลีน สารโพเทสเชียม
เปอรเมงกาเนต (ดางทับทิม) และผลิตภัณ ฑฆาเชื้อในการฉีดพนเพื่อฆาเชื้อในโรงเรือน แตพนักงานไมมีการสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะใชสารเคมี จึงสงผลใหพนักงานมีอาการระคายเคืองตา น้ำตาไหล แสบคัน
บริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสารเคมี รวมกับคันบริเวณผิวหนังจากการสัมผัสฝุนละอองอาหารสัตว ปจจัยคุกคามดาน
กายภาพพนักงานสัมผัสอยูในระดับปานกลาง และพนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการสัมผัสปจจัย
ดานกายภาพอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากลักษณะงานของการทำงานของพนักงานฟารมไกสวนใหญทำงานในพื้นที่
ที่มีอากาศถายเทไมสะดวกจึงทำใหพนักงานไดรับผลกระทบจากการสัมผัสความรอนจากบรรยากาศทั่วไป และสัมผัส
ความรอนจากอุปกรณที่ใหความรอนแกไกในฟารมจึงทำใหเกิดอาการออนเพลีย ปวดหัว (วชิระ สุริยะวงค และคณะ,
2563) และพนั ก งานยั ง สั ม ผั ส เสี ย งดั ง จากเครื่ อ งให อ าหารไก จึ ง ส ง ผลกระทบให พ นั ก งานเกิ ด อาการหู อื้ อ หู ตึ ง
ขณะปฏิบัติงาน และพื้นที่การทำงานมีแสงสวางไมเพียงพอเนื่องจากลักษณะการทำงานในฟารมไกเปนลักษณะงาน
หยาบจึงทำใหมีการติดตั้งหลอดไฟเปนจำนวนนอยแตการทำงานในบางพื้นที่ก็สงผลใหพนักงานมีอาการปวดตาในพื้นที่
ที่แสงสวางไมเพียงพอ ปจจัยคุกคามดานจิตวิทยาสังคมพนักงานสัมผัสอยูในระดับต่ำ และพนักงานไดรับผลกระทบดาน
สุขภาพอนามัยจากการสัมผัส ปจจัยดานจิตวิทยาสังคมอยูในระดับ ต่ำ ถึงแม วาผลจากการตอบแบบสอบถามของ
พนักงานจะพบความเครียดที่มีสาเหตุจากการรับผิดชอบภาระงานที่หนักเกินไป แตพนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานใน
ฟารมไกนี้มีปฏิสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และมีการใหความรวมมือในการทำงานเปนอยางดี จึงสงผลให
พนักงานไดรับผลกระทบดานจิตสังคมที่มสี าเหตุจากการทำงานนอย (ปาณิภา เสียงเพราะ และคณะ, 2557)
จะเห็น ไดวาปจ จัยคุ กคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานของพนั ก งานที่ ป ฏิ บัติงานในฟารมไกที่ อยูใน
ระดับสูงคือปจจัยคุกคามดานชีวภาพ ระดับปานกลางคือปจจัยคุกคามดานกายภาพ เคมี การยศาสตร และระดับต่ำคือ
ปจจัยคุกคามดานจิตวิทยาสังคม แตผลกระทบดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานกลับพบวาการ
สัมผัสปจจัยดานชีวภาพ และจิตวิทยาสังคมอยูในระดับต่ำ และผลกระทบดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอม
การทำงานปจจัยดานกายภาพ เคมี การยศาสตร อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลประเมิน
ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงาน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ควรจัดใหมีการอบรมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและใหทราบถึงความเปนอันตรายของ
สารเคมี และเสียงดังใหกับพนักงาน เพื่อสรางความตระหนักในการทำงานที่ปลอดภัย
(2) ควรมีการใชเครื่องทุน แรง หรือติดตั้งสายพานลำเลียงสิ่งของเพื่อลดปญหาดานการยศาสตรของพนักงาน
(3) ควรมีการติดตั้งหลอดไฟนพื้นที่การทำงานเพื่อเพิ่มแสงสวางในพื้นที่การทำงาน และลดอุบัติเหตุในการ
ทำงาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรจัดใหมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อนำไปประเมินผลและสอดคลองตามที่กฎหมาย
กำหนด
(2) ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง หรือนำผลขอมูลดานสุขภาพของพนักงานที่เก็บบันทึกที่หอง
ปฐมพยาบาลของสถานประกอบการนำมาวิเคราะหเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูลผลกระทบดานสุขภาพอนามัย
(3) ควรศึ ก ษาตัวแปรความสัม พั น ธระหวางป จ จัยคุกคามจากสภาพแวดล อมการทำงานและผลกระทบ
ทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย
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