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ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานและผลกระทบ 

ทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน ณ ฟารมไกแหงหนึ่ง 

HAZARD FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND OCCUPATIONAL 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานฟารมไก และเพ่ือศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพ

อาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานท้ังหมดในฟารมไก จำนวน 35 คน รวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซ่ึงแบงออกเปน 

3 ระดับ มีระดับคะแนนตั้งแต 1 – 3 โดยแบบสอบถามผานการประเมินดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ

ไดคา 1.0 และตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามไดคา 0.804 สถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานดานชีวภาพอยูในระดับสูง (  = 2.37     

± 0.73) ไดแก การสัมผัสสิ่งปฏิกูลของสัตว รองลงมาคือปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานดานการยศาสตร

อยูในระดับปานกลาง (  = 2.26 ± 0.56) ไดแก การบิดเอ้ียวลำตัว กม โคงตัวเพ่ือยกสิ่งของ ปจจัยคุกคามจาก

สภาพแวดลอมการทำงานดานเคมีอยูในระดับปานกลาง ( = 2.14 ± 0.55) ไดแก สัมผัสฝุนละอองจากอาหารสัตว 

ปจจัยคุกคามดานจากสภาพแวดลอมการทำงานดานกายภาพ อยูในระดับปานกลาง (  = 1.94 ± 0.41) ไดแก การ

ปฏิบัติงานในพ้ืนมีเสียงดังอยางตอเนื่อง และปจจัยคุกคามสภาพแวดลอมการทำงานดานจิตสังคมอยูในระดับต่ำ ( = 

1.54 ± 0.50) ไดแก รับผิดชอบภาระงานท่ีหนักเกินไป สำหรับผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยดานการย

ศาสตรอยูในระดับปานกลาง (  = 2.01 ± 0.44) ไดแก อาการปวดแขน ขอมือ ตนคอ หลังและปวดเม่ือยไปท้ังตัวหรือ

สวนตางๆ ของรางกาย ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยดานกายภาพอยูในระดับปานกลาง (  = 1.71 ± 0. 

57) ไดแก มีอาการระคายเคืองดวงตา ปวดตาจากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีแสงสวางไมเพียงพอ มีอาการหูอ้ือ ปวดหู 
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หรือปวดศีรษะจากเสียงเครื่องใหอาหารไก และมีปวดศีรษะ ออนเพลียจากการทำงานในท่ีอากาศรอนอบอาว 

ผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยดานเคมีอยูในระดับปานกลาง (  = 1.71 ± 0.57) ไดแก มีอาการคันบริเวณผิวหนัง

หรือมีอาการหายใจลำบาก หายใจไมเต็มปอดจากการสูดดมหรือสัมผัสฝุนละอองของอาหารสัตว และระคายเคืองตา 

น้ำตาไหล แสบคันบริเวณผิวหนังท่ีสัมผัสกับสารเคมีฟอรมาลีน, สารโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (ดางทับทิม) 

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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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 อุตสาหกรรมทุกประเภทยอมมีความเสี่ยงและอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพในสถานท่ี

ทำงานไมวาจะมีความเสี่ยงตอสุขภาพและโรคท่ีมีความหลากหลายตามลักษณะงาน หรือปจจัยท่ีผูปฏิบัติงานไดรับ

สัมผัสสิ่งคุกคามท่ีมีความแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม และปจจุบันประเทศไทยใหความสำคัญกับอาชีพ

เลี้ยงไกเนื้อและการผลิตไกเนื้อจึงทำใหอุตสาหกรรมประเภทนี้มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วจากปริมาณความตองการ

บริโภคไกเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องท้ังในประเทศและตางประเทศ (กรมปศุสัตว, 2563) หากพิจารณาดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงานท่ีทำงานในสถานประกอบการประเภทฟารมไกพบวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสปจจัย

คุกคามท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพจากการทำงานไมวาจะเปนปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ ชีวภาพ เคมี         

การยศาสตร และดานจิตสังคม (ศุภกฤษณ เสวะกะ, 2559) จากการสำรวจกระบวนการทำงานของผูปฏิบัติงานท่ี

ปฏิบัติงานในฟารมไกพบวาผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอการไดรับสัมผัสสิ่งคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานอัน

ทำใหเกิดความไมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยสำหรับผูปฏิบัติงานได ดังนั้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานในฟารมไกไดมีความ

ตระหนักในเร่ืองของความปลอดภัยในการทำงานและไดทราบถึงปจจัยสิ่งคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานท่ี

อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยตอผูปฏิบัติงาน จึงทำใหผูวิจัยไดใหความสนใจในการศึกษาปจจัยคุกคามจาก

สภาพแวดลอมการทำงาน และศึกษากระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานของ

ผูปฏิบัติงานฟารมไก เพ่ือใหผูปฏิบัติงานนำขอมูลท่ีไดมาสงเสริมสุขภาพและจัดการสภาพแวดลอมในการทำงานได

อยางเหมาะสม อีกท้ังเปนขอมูลพ้ืนฐานตอสถานประกอบการในการนำขอมูลมาเปนแนวทางในการสรางมาตรการ

ปองกันควบคุมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานฟารมไก  

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานฟารมไก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือพนักงานท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานในฟารมไกแหงนี้ จำนวน 35 คน 

และกลุมตัวอยาง จำนวน 35 คน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังเปนแบบสอบถามปจจัยคุกคาม และผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัยจาก

สภาพแวดลอมในการทำงาน ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ประสบการณการ

ทำงาน และโรคประจำตัว 

สวนที่ 2 ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน เปนการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจาก

สภาพแวดลอมการทำงาน ประกอบไปดวย  

1. ปจจัยคุกคามดานกายภาพ   ขอท่ี 1-3  จำนวน 3 ขอ 

2. ปจจัยคุกคามดานเคมี  ขอท่ี 4-6  จำนวน 3 ขอ 

3. ปจจยัคุกคามดานชีวภาพ   ขอท่ี 7-9  จำนวน 3 ขอ 

4. ปจจัยคุกคามดานการยศาสตร  ขอท่ี 10-12 จำนวน 3 ขอ 

5. ปจจัยคุกคามดานจิตสังคม   ขอท่ี 13-15 จำนวน 3 ขอ 

แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซ่ึงแบง

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 ขอท่ี 1-3  จำนวน 3 ขอ 

2. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสขุภาพดานเคมี  ขอท่ี 4-6  จำนวน 3 ขอ 

3. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพชีวภาพ   ขอท่ี 7-9  จำนวน 3 ขอ 

4. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร  ขอท่ี 10-12 จำนวน 3 ขอ 

5. ผลกระทบจากสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานจิตสังคม  ขอท่ี 13-15 จำนวน 3 ขอ 

แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซ่ึงแบง

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

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู เชี่ยวชาญ โดยเทคนิค IOC (Index of item objective congruence) โดย

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.0 นำไปทดสอบ (Try Out) เพ่ือความเชื่อม่ัน 

(Reliability) กับกลุมประชากรท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด หลังจากนั้นนำไปวิเคราะหคำนวณหาคา

ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใชโปรแกรม 

สำเร็จรูป SPSS (Statistics Package for Social Sciences)  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานปจจัยคุกคาม

สุขภาพจากสภาพแวดลอมและผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย จากสภาพแวดลอมการทำงาน เทากับ 0.804 

ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันต้ังแต 0.7 ขึ้นไปจึงยอมรับวามีความเชื่อม่ันและเชื่อถือได 

 การเก็บและรวบรวมขอมูล 

1) สำรวจและติดตอพ้ืนท่ีเพ่ือเขาทำวิจัยและเก็บขอมูล 

2) วางแผนงานวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมในการเก็บขอมูล 

3) สรางเครื่องมือเก็บขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามปจจัยคุกคาม และผลกระทบสุขภาพ        

อาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมในการทำงาน 

4) เขาพ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยใหแกกลุมเปาหมายรับทราบ 

5) เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในกลุมเปาหมาย 

6) วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานและผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยของ

พนักงานฟารมไก มีผลการวิเคราะหขอมูลนำเสนอเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 2 ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน 

สวนท่ี 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (N=35) 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 18 51.4 

หญิง 17 48.6 

อายุ (ป)   

ต่ำกวา 30 ป 2 5.7 

30-35 ป 2 5.7 

36-40 ป 10 28.6 

มากกวา 41 ปขึ้นไป 21 60.0 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 20 57.1 

มัธยมศึกษา 10 28.6 

ปวส. / อนุปริญญา 3 8.6 

ปริญญาตร ี 2 5.7 

ตำแหนงงาน   

หัวหนางาน 4 11.4 

แมบาน 2 5.7 

พนักงาน 25 71.4 

ชางซอมบำรุง 4 11.4 

ประสบการณการทำงาน (ป)   

นอยกวา 5 ป 16 45.7 

 5 – 10 ป 6 17.1 

มากกวา 10 ป 13 37.1 
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ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

โรคประจำตัว   

ไมมี 28 80.0 

มี 7 20.0 

 

ดานขอมูลท่ัวไปของพนักงานท้ังหมด 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 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

สวนที่ 2 ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน 

ตารางที่ 2 ขอมูลการประเมินการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทำงาน (N=35) 

ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน  SD. ระดับการสัมผัส 

ปจจัยดานกายภาพ     

1. ทานสัมผัสความรอนจากอุปกรณท่ีใหความรอน  

(ตู Heater) ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

1.86 0.55 ปานกลาง 

2. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ  1.74 0.50 ปานกลาง 

3. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังอยางตอเนื่องตลอด 

ระยะเวลาการทำงาน 

2.14 0.69 ปานกลาง 

รวม 1.94 0.41 ปานกลาง 

ปจจัยดานชีวภาพ     

4. ทานสัมผัสกับสิ่งปฏิกูล เชน ปสสาวะ และอุจจาระของ

สัตว  

2.54 0.70 สูง 

5. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมี

ความเปยกชื้น  

2.09 0.61 ปานกลาง 

6. ทานสัมผัสกับพาหะนำโรค เชน หนู แมลงวัน และ

แมลงสาบ  

2.29 0.78 ปานกลาง 

รวม 2.37 0.73 สูง 

ปจจัยดานเคมี    

7. ทานสัมผัสฝุนละอองจากอาหารสัตว  2.66 0.72 สูง 

8. ทานสูดดมกลิ่นของกาซหุงตมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานนานเกิน 1 

ชั่วโมง 

1.86 0.81 ปานกลาง 

9. ทานสัมผัสกับสารเคมีมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน 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 เพ่ือยกสิ่งของท่ีมีน้ำหนักมาก 2.31 0.67 ปานกลาง 

11. ทานบิดเอ้ียวลำตัว กม หรือโคงตัวเพ่ือยกสิ่งของ  2.34 0.68 สูง 

12. ทานทำงานซ้ำซากติดตอกันนานเกิน 2 ชั่วโมง  2.03 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.26 0.56 ปานกลาง 

ปจจัยดานจิตสังคม     

13. ทานรับผิดชอบภาระงานท่ีหนักเกินไป  2.14 0.55 ปานกลาง 

14. ทานมีปฏิสัมพันธท่ีไมคอยดีกับเพ่ือนรวมงาน 1.37 0.59 ต่ำ 

15. ทานไมไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน  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 ทานบิดเอ้ียว

ลำตัว กม หรือโคงตัวเพ่ือยกสิ่งของ เปนตน ระดับการสัมผัสปจจัยคุกคามดานเคมีอยูในระดับปานกลาง ( = 2.14, 

SD. = 0.55) ไดแก การสัมผัสฝุนละอองจากอาหารสัตว เปนตน ระดับการสัมผัสปจจัยคุกคามดานกายภาพอยูในระดับ

ปานกลาง (  = 1.94, SD. = 0.41) ไดแก ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังอยางตอเนื่องตลอด มีการสัมผัสความรอนจาก

อุปกรณท่ีใหความรอน (ตู Heater) และปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ และระดับการสัมผัสปจจัยคุกคาม

สุขภาพดานจิตสังคมอยูในระดับต่ำ (  = 1.54, SD. = 0.50) ไดแก พนักงานรับผิดชอบภาระงานท่ีหนักเกินไป เปนตน 

ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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สวนที่ 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน 

ตารางที่ 3 ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงาน (N=35) 

ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย 

จากสภาพแวดลอมการทำงาน 
 SD. ระดับผลกระทบ 

ผลกระทบดานกายภาพ     

1. ทานเคยปวดศีรษะ ออนเพลียจากการทำงานในท่ีอากาศ

รอนอบอาว  

1.71 0.66 ปานกลาง 

2. ทานเคยมีอาการระคายเคืองดวงตา ปวดตาจากการ

ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี ท่ีแสงสวางไมเพียงพอ  

1.74 0.65 ปานกลาง 

3. ทานเคยมีอาการหูตึงชั่วคราว หูอ้ือ ปวดหู หรือปวดศีรษะ

จากเสียงเครื่องใหอาหารไก 

 1.74 0.70 ปานกลาง 

รวม 1.71 0.57 ปานกลาง 

ผลกระทบดานชีวภาพ     

4. ทานเคยมีอาการมือลอก เทาเปอย ติดเชือ้ราท่ีเล็บจากการ

ปฏิบัติงาน  

1.51 0.658 ต่ำ 

5. ทานเคยมีความผิดปกติบริเวณผิวหนัง หรือมีอาการผื่นขึ้น

จากความชื้น  

1.71 0.667 ปานกลาง 

6. ทานเคยเปนโรคฉี่หนูท่ีมีสาเหตุจากการทำงานขณะท่ีทาน

ทำงานท่ีสถานประกอบกิจการแหงนี ้ 

1.00 0.000 ต่ำ 

รวม 1.40 0.497 ต่ำ 

ผลกระทบดานเคมี    

7. ทานเคยคนับริเวณผิวหนงั หรือมีอาการหายใจลำบากจาก

การสัมผัสฝุนละอองอาหารสัตว 

1.80 0.75 ปานกลาง 

8. ทานเคยหายใจลำบาก ปวดศีรษะ มึนงง ออนเพลีย      

จากการไดรับกลิน่กาซหุงตม  

1.66 0.80 ต่ำ 

9. ทานเคยระคายเคืองตา/น้ำตาไหล แสบคันบริเวณผิวหนังท่ี

สัมผัสกับสารเคมี ท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน เชน                      

ฟอรมาลีน โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (ดางทับทิม)  

1.74 0.56 ปานกลาง 

รวม 1.71 0.57 ปานกลาง 

ผลกระทบดานการยศาสตร     

10. ทานเคยปวดแขน มือ ขอมือและหลังจากการยกของหนัก

ท่ีมีสาเหตุจากการทำงาน 

2.17 0.514 ปานกลาง 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

548 

ผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย 

จากสภาพแวดลอมการทำงาน 
 SD. ระดับผลกระทบ 

11. ทานเคยปวดไหล ปวดตนคอและหลัง หลังจากเอ้ียวตัวท่ี

มีสาเหตุจากการทำงาน 

2.09 0.373 ปานกลาง 

12. ทานเคยรูสึกปวดเม่ือยไปท้ังตัวท่ีมีสาเหตุจากการทำงาน 1.89 0.631 ปานกลาง 

รวม 2.09 0.445 ปานกลาง 

ผลกระทบดานจิตสังคม     

13. ทานเคยมีความเครียดท่ีมีสาเหตุจากการทำงาน 1.63 0.598 ต่ำ 

14. ทานเคยมีภาวะหมดไฟในการทำงาน 1.43 0.558 ต่ำ 

15. ทานเคยขาดงาน หรือลางาน เนื่องจากความเบื่อหนาย

จากการทำงาน 

1.06 0.236 ต่ำ 

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 ปวดเม่ือยไป

ท้ังตัวหรือสวนตางๆ ของรางกายจาการออกแรงยกของท่ีมีน้ำหนักมาก ผลกระทบดานกายภาพอยูในระดับปานกลาง 

(  = 1.71, SD. = 0.57) ไดแก มีอาการระคายเคืองดวงตา ปวดตาจากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีแสงสวางไมเพียงพอ มี

อาการหูอ้ือ ปวดหู หรือปวดศีรษะจากเสียงเคร่ืองใหอาหารไก และมีปวดศีรษะ ออนเพลียจากการทำงานในท่ีอากาศ

รอนอบอาว ผลกระทบดานเคมีอยูในระดับปานกลาง (  = 1.71, SD. = 57) ไดแก คันบริเวณผิวหนังหรือมีอาการ

หายใจลำบากจากการสัมผัสฝุนละอองอาหารสัตว ระคายเคืองตา น้ำตาไหล แสบคันบริเวณผิวหนังท่ีสัมผัสกับสารเคมี 

ฟอรมาลีน โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (ดางทับทิม) เปนตน ผลกระทบดานชีวภาพอยูในระดับต่ำ (  = 1.40,       

SD. = 0.49) มีความผิดปกติบริเวณผิวหนังหรือมีอาการผื่นข้ึนจากความชื้น เปนตน ผลกระทบดานจิตสังคมอยูใน

ระดับต่ำ (  = 1.31, SD. = 47) ไดแก ความเครียดท่ีมีสาเหตุจากการทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout 

syndrome) และการขาดงาน หรือลางาน เนื่องจากความเบื่อหนายจากการทำงาน  

 

อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาพบวาพนักงานสัมผัสปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานทางดานชีวภาพอยูใน 

ระดับสูง เนื่องจากพนักงานตองมีการสัมผัสสิ่งปฎิกูลของสัตวอยูเปนประจำ แตพนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพ

อนามัยจากการสัมผัสปจจัยดานชีวภาพอยูในระดับต่ำ เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีการสวมใสอุปกรณปองกันสวน

บุคคลจึงสงผลใหไมเกิดผลกระทบจากการสัมผัสสิ่งปฏิกูลของสัตว (โชติกา รถนอย, 2553) ปจจัยคุกคามดาน      
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การยศาสตรพนักงานสัมผัสอยูในระดับปานกลาง และพนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการสัมผัสปจจัย

ดานการยศาสตรอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากลักษณะงานของพนักงานฟารมไกมีการออกแรงยก

ของท่ีมีน้ำหนักมากและมีการใชทาทางท่ีไมเหมาะสม และในบางลักษณะงานการทำงานมีการกมเงยศีรษะขณะ

ปฏิบัติงานซ่ึงพนักงานจำเปนตองใชแรงงานในทุกข้ันตอนการทำงาน ทำใหมีอาการปวดเม่ือยท้ังรางกาย ปวดขอมือ 

ไหล และหลัง (ฤทธดรงค เอมแยม และคณะ, 2563) ปจจัยคุกคามดานเคมีพนักงานสัมผัสอยูในระดับปานกลาง และ

พนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการสัมผัสปจจัยดานเคมีอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากใน

กระบวนการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการเตรียมโรงเรือนพนักงานตองมีการใชสารฟอรมาลีน สารโพเทสเชียม

เปอรเมงกาเนต (ดางทับทิม) และผลิตภัณฑฆาเชื้อในการฉีดพนเพ่ือฆาเชื้อในโรงเรือน แตพนักงานไมมีการสวมใส

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะใชสารเคมี จึงสงผลใหพนักงานมีอาการระคายเคืองตา น้ำตาไหล แสบคัน

บริเวณผิวหนังท่ีสัมผัสกับสารเคมี รวมกับคันบริเวณผิวหนังจากการสัมผัสฝุนละอองอาหารสัตว ปจจัยคุกคามดาน

กายภาพพนักงานสัมผัสอยูในระดับปานกลาง และพนักงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการสัมผัสปจจัย

ดานกายภาพอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากลักษณะงานของการทำงานของพนักงานฟารมไกสวนใหญทำงานในพ้ืนท่ี

ท่ีมีอากาศถายเทไมสะดวกจึงทำใหพนักงานไดรับผลกระทบจากการสัมผัสความรอนจากบรรยากาศท่ัวไป และสัมผัส

ความรอนจากอุปกรณท่ีใหความรอนแกไกในฟารมจึงทำใหเกิดอาการออนเพลีย ปวดหัว (วชิระ สุริยะวงค และคณะ, 

2563) และพนักงานยังสัมผัสเสียงดังจากเครื่องใหอาหารไกจึงสงผลกระทบใหพนักงานเกิดอาการหูอ้ือ หูตึง          

ขณะปฏิบัติงาน และพ้ืนท่ีการทำงานมีแสงสวางไมเพียงพอเนื่องจากลักษณะการทำงานในฟารมไกเปนลักษณะงาน

หยาบจึงทำใหมีการติดต้ังหลอดไฟเปนจำนวนนอยแตการทำงานในบางพ้ืนท่ีก็สงผลใหพนักงานมีอาการปวดตาในพ้ืนท่ี

ท่ีแสงสวางไมเพียงพอ ปจจัยคุกคามดานจิตวิทยาสังคมพนักงานสัมผัสอยูในระดับต่ำ และพนักงานไดรับผลกระทบดาน

สุขภาพอนามัยจากการสัมผัสปจจัยดานจิตวิทยาสังคมอยูในระดับต่ำ ถึงแมวาผลจากการตอบแบบสอบถามของ

พนักงานจะพบความเครียดท่ีมีสาเหตุจากการรับผิดชอบภาระงานท่ีหนักเกินไป แตพนักงานทุกระดับท่ีปฏิบัติงานใน

ฟารมไกนี้มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และมีการใหความรวมมือในการทำงานเปนอยางดี จึงสงผลให

พนักงานไดรับผลกระทบดานจิตสังคมท่ีมีสาเหตุจากการทำงานนอย (ปาณิภา เสียงเพราะ และคณะ, 2557)  

จะเห็นไดวาปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในฟารมไกท่ีอยูใน

ระดับสูงคือปจจัยคุกคามดานชีวภาพ ระดับปานกลางคือปจจัยคุกคามดานกายภาพ เคมี การยศาสตร และระดับต่ำคือ

ปจจัยคุกคามดานจิตวิทยาสังคม แตผลกระทบดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอมการทำงานกลับพบวาการ

สัมผัสปจจัยดานชีวภาพ และจิตวิทยาสังคมอยูในระดับต่ำ และผลกระทบดานสุขภาพอาชีวอนามัยจากสภาพแวดลอม

การทำงานปจจัยดานกายภาพ เคมี การยศาสตร อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลประเมิน

ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมในการทำงาน 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ควรจัดใหมีการอบรมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและใหทราบถึงความเปนอันตรายของ

สารเคมี และเสียงดังใหกับพนักงาน เพ่ือสรางความตระหนักในการทำงานท่ีปลอดภัย   

(2) ควรมีการใชเครื่องทุนแรง หรือติดตั้งสายพานลำเลยีงสิ่งของเพ่ือลดปญหาดานการยศาสตรของพนักงาน 

(3) ควรมีการติดต้ังหลอดไฟนพ้ืนท่ีการทำงานเพ่ือเพ่ิมแสงสวางในพ้ืนท่ีการทำงาน และลดอุบัติเหตุในการ

ทำงาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรจัดใหมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือนำไปประเมินผลและสอดคลองตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 

(2) ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง หรือนำผลขอมูลดานสุขภาพของพนักงานท่ีเก็บบันทึกท่ีหอง

ปฐมพยาบาลของสถานประกอบการนำมาวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของขอมูลผลกระทบดานสุขภาพอนามัย 

(3) ควรศึกษาตัวแปรความสัมพันธระหวางปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานและผลกระทบ

ทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย 
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