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แผนการบริหารการสอนประจําบทท่ี 9 

การประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาปญหาดานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 

1. กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาขนาดของผลกระทบสุขภาพ            

จากการทํางาน  

2. กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม

ปองกันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

3. กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาสาเหตุและปจจัยเสี่ยงของผลกระทบ

สุขภาพจากการทํางาน 

4. กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสารเคมีชนิดใหม

ในกระบวนการผลติ 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาขนาดของผลกระทบสุขภาพ

จากการทํางาน 

2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาประสิทธิภาพของมาตร     

การควบคุมปองกันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาสาเหตุและปจจัยเสี่ยง      

ของผลกระทบสุขภาพจากการทํางาน 

4. เพ่ือใหนักศึกษาทราบการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสารเคมี

ชนิดใหมในกระบวนการผลติ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. วิธีสอน 

1.1 การฟงการอภิปรายและบรรยาย 

1.2 การศึกษาดวยตนเอง 
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1.3 การนําเสนอผลการทํางานกลุม 

1.4 การประเมินความรูหลังเรียน 

 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 อาจารยยกตัวอยางการศึกษาวิจัย ท่ี เ ก่ียวของกับการประยุกตระบาดวิทยา                    

ในการศึกษาขนาดของผลกระทบสุขภาพจากการทํางาน ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมปองกัน    

ดาน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของผลกระทบสุขภาพจากการทํางาน  

ผลกระทบสุขภาพของสารเคมีชนิดใหมในกระบวนการผลิต 

2.2 อาจารยมีการตั้งคําถามระหวางการอธิบายตัวอยางการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับ              

การประยุกตระบาดวิทยาใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

2.3 อาจารยมอบหมายงานใหนัก ศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุ ม  ศึกษาคนคว า                   

การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประยุกตระบาดวิทยาท่ีเก่ียวของกับการเฝาระวังสุขภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การประกอบอาชีพ  การสอบสวนการระบาดของโรคท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ 

2.4 นักศึกษานําผลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. สื่อ PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการสอน 

 3. แบบทดสอบยอย 

 4. แบบฝกหัด 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินการมีสวนรวมในการอภิปราย และเนื้อหาในการอภิปรายของนักศึกษา 

 2. ประเมินผลงานจากการศึกษาคนควาของนักศึกษา 

 3. ประเมินการทํางานกลุม และผลท่ีไดจากการทํางานกลุม 

 4. ความตรงตอเวลา และความตั้งใจในระหวางเรียน 

 5. คะแนนการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 9 

การประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาปญหาดานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

 

บทนํา 

 ขอมูลเก่ียวกับขนาดและการกระจายของปญหาดานอาชีวอนามัย จะมีประโยชนสําหรับ

ผูดําเนินการดานอาชีวอนามัยในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดประชากรท่ีมีความเสี่ยง

สูง และการคนหาสิ่งท่ีเปนสาเหตุหรือปจจัยท่ีสําคัญตอการเกิดปญหาดังกลาว อันจะทําใหการวางแผน

ดําเนินการควบคุมปองกันปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบทนี้จะขอยกตัวอยางกรณีศึกษา                       

การประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษา ขนาดของผลกระทบสุขภาพจากการทํางาน ประสิทธิภาพ                  

ของมาตรการควบคุมปองกันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของผลกระทบ

สุขภาพจากการทํางาน  และผลกระทบสุขภาพของสารเคมีชนิดใหมในกระบวนการผลิต  

 

กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาขนาดของผลกระทบสุขภาพจากการ

ทํางาน 
 

ตัวอยางท่ี 1 การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออย 

ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 

ท่ีมาและความสําคัญ   

ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนตําบลหนึ่งท่ีประชากรสวน

ใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนท่ีท่ีใชในการเกษตรรอยละ 65 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด                 

ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีทําไรออยรอยละ 40 ทํานาขาวรอยละ 11 ทําสวนลําไย รอยละ 7 ทําไรมัน

สําปะหลังรอยละ 5 ทําสวนขาวโพดรอยละ 2 ตามลําดับ และการใชสารเคมีในการควบคุมและกําจัด

กําจัดศัตรูพืชจึงกระจายขยายเปนวงกวางและเปนท่ีนิยมของเกษตรกร จากการจัดทําโครงการสํารวจ

ความเสี่ยงจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลหนองกุงแกว ป 2553 โดยการเจาะเลือด

เกษตรกรกลุมเสี่ยงจํานวน 320 คน เพ่ือตรวจหาระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มโดยใช reactive Paper 

พบวา เกษตรกรท่ีมีระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มอยูในระดับมีความเสี่ยง 160 คน คิดเปนรอยละ 50 

ระดับไมปลอดภัย 109 คน คิดเปนรอยละ 34.6 ซ่ึงถือวาเปนสัดสวนท่ีคอนขางสูง ในตําบลหนองกุงแกว

มีสถานบริการดานการสาธารณสุข 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงแกวและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผาสุก ถึงแมจะไมมีการเก็บสถิติการเจ็บปวยของเกษตรกรไรออย             
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แตพบวาประชาชนเจ็บปวยดวยโรคระบบกลามเนื้อและโครงรางยึดเสริม และอาการแสดงอ่ืนๆ                     

เชน วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ผื่นคัน ตุมพุพอง เปนตน 

จึงมีการศึกษาผลกระทบจากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออย ในพ้ืนท่ีตําบลหนองกุง

แกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ท้ังนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําไรออย 

ซ่ึงเกษตรกรกลุมนี้ควรไดรับการดูแลสุขภาพเพ่ือใชในการวางแผนสงเสริมสุขภาพและป องกันและลด

ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร ตลอดจนสงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออย

และผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตําบลหนองกุงแกวมีการดูแลตนเองอยางเหมาะสมในการป องกันการเจ็บปวยท่ี

เกิดจากหรือเก่ียวของกับการทํางานท่ีสอดคลองกับบริบท วิถีชีวิต ทําใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง                       

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยทําการสํารวจสภาพปญหาดานความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรชาวไรออย          

โดยวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยขอมูลในแบบสัมภาษณประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป   แบบประเมิน

การรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพทาง เคมี ชีวภาพ กายภาพและการยศาสตร ในข้ันตอนการทํางาน                      

แบบประเมินอุบัติเหตุจากการทํางาน  ขอมูลดานการปฏิบัติในระหวางการทํางานในไรออย                       

แบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพทางกาย จิต และสงัคม 

  และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหามาตรการ/แนวทางปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพ

จากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณ 

การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการทําไรออยของเกษตรชาวไร

ออย ซ่ึงจํานวนหลังคาเรือนท่ีทําไรออยไดมาจากการสํารวจโดยอาสาสมัครสาธารณสุขของแตละหมูบาน

และรวบรวมขอมูลโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงแกวอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวลําภู จากจํานวน 13 หมูบานมีประชากรท้ังหมด 492 คน โดยวิธีการสุมแบบงายไดจํานวน

ประชากร 146 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ีอหามาตรการ/แนวทางปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพ                

จากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออย คือ ตัวแทนกลุมเกษตรกรชาวไรออยหมูบานละ 2 คน 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมตําบลหนองกุงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมตําบล                      

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงแกว สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 1 คน  

เกษตรตําบล นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีบุญเรือง 1 คน รวม 44 คน                 

เปนตัวแทนเขารวมประชุมกลุม เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางท่ีมีความสะดวกในการติดตอประสานงาน               

มีความพรอมในการเดินทางเขาประชุม 
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 ผลการศึกษา 

เกษตรกรชาวไรออยสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.2±7.5 ป สิ่งคุกคามสุขภาพท่ีพบ 

ดานเคมี คือข้ันตอนการเตรียมดินไดรับสิ่งคุกคามประเภทฝุนจากการไถพรวนดินมากท่ีสุดรอยละ 58.9 

และในข้ันตอนการกําจัดวัชพืชและใสปุยไดรับสิ่งคุกคามประเภทสารกําจัดศัตรูพืชมากท่ีสุดรอยละ 56.9 

ดานชีวภาพ คือ ข้ันตอนการเตรียมดินไดรับสิ่งคุกคามสุขภาพประเภทยุงและแมลงมากท่ีสุด                   

รอยละ 11.6 ดานกายภาพ คือ ข้ันตอนการตัดออยไดรับสิ่งคุกคามสุขภาพประเภทแสงแดดมากท่ีสุด

รอยละ 70.5 รองลงมาคือ ข้ันตอนการปลูกออยรอยละ 66.4 ดานการยศาสตร คือ ข้ันตอนการสงออย

ข้ึนรถมีการยกของหนักมากท่ีสุด รอยละ 39.7 ข้ันตอนการปลูกออยมีการกมหลังหรือกมศีรษะซํ้าๆ มาก

ท่ีสุดรอยละ 39.0 ข้ันตอนการตัดออยตองยกแขนหรือเคลื่อนไหวขอมือซาๆ มากท่ีสุดรอยละ 61.6 

ผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรชาวไรออย พบวา รอยละ 69.9 เคยเจ็บปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับ

การทํางาน ผลกระทบทางกายสวนใหญรอยละ 78.4 ไดแก ปวดเม่ือยกลามเนื้อปวดหลัง กลามเนื้อเปน

ตะคริวเนื่องจากการทํางานหนัก ยกของหนัก ตัดออย แบกขนออย และขับรถไถ ผลกระทบตอสุขภาพ

ทางจิตดานบวก พบวา สวนใหญรอยละ 96.6 มีความสุขเม่ือไดผลผลิตและรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากการทํา

ไรออย รองลงมารอยละ 92.6 การทําไรออยทําใหมีรายไดและปจจัยบริจาคทานไดมากข้ึน ผลกระทบ

ตอสุขภาพทางจิตดานลบ พบวา สวนใหญรอยละ 97.3 ไมมีความม่ันคง ปลอดภัยและวิตกกังวล                

กลัวการปนเปอนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและพิษตกคางในอาหาร อากาศ ดิน และน้ํา รองลงมารอย

ละ 96.6 รูสึกขัดแยงในใจ ท่ีจําเปนตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพราะทราบดีถึงอันตราย และพิษตกคาง

ตอตนเองและผูอ่ืน ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมดานบวก พบวา สวนใหญรอยละ 97.3 การทําไรออย

ทําใหมีงานทํา ไมตกงานไมตองไปทํางานตางถ่ิน รองลงมารอยละ 95.9 ทําใหพึงพอใจตอภาวะ

เศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเปนอยูของตนและคนในครอบครัว ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมดานลบ 

พบวา สวนใหญรอยละ78.8 การมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการทําไรออยทําใหมีภาระหนี้สิน รองลงมา

รอยละ 70.5 การมุงเพ่ิมผลผลิตจากการทําไรออยทําใหมีเวลารวมกิจกรรมในหมูเครือญาติ เพ่ือนบาน 

ชุมชนนอยลง 
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ตารางท่ี 9.1 การไดรับสิ่งคุกคามสุขภาพดานเคมีของเกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรี 

                บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (n =146) 

ข้ันตอนการทํางาน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ 

ดานเคมี 

การไดรับส่ิงคุกคามสุขภาพดานเคมี 

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. ข้ันตอนการเตรียมดิน ฝุน 28 (19.2) 32 (21.9) 86 (58.9) 

สารกําจัดศัตรูพืช 52 (35.6) 78 (53.4) 16 (11.0) 

2. ข้ันตอนการปลูกออย ฝุน 17 (11.7) 44 (30.1) 85 (58.2) 

สารกําจัดศัตรูพืช 40 (27.4) 56 (38.4) 50 (34.2) 

3. ข้ันตอนการกําจัดวัชพืช / 

ใสปุย 

ฝุน 30 (20.5) 94 (64.4) 22 (15.1) 

สารกําจัดศัตรูพืช 24 (16.4) 39 (26.7) 83 (56.9) 

4. ข้ันตอนการตัดออย ฝุน 20 (13.7) 90 (61.6) 36 (24.7) 

สารกําจัดศัตรูพืช 66 (45.2) 62 (42.5) 18 (12.3) 

5. ข้ันตอนการสงออยข้ึนรถ ฝุน 20 (13.7) 90 (61.6) 36 (24.7) 

สารกําจัดศัตรูพืช 66 (45.2) 62 (42.5) 18 (12.3) 
 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 
 

ตารางท่ี 9.2  การไดรับสิ่งคุกคามสุขภาพดานชีวภาพของเกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนองกุงแกว 

                 อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (n = 146) 

ข้ันตอนการทํางาน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ 

ดานชีวภาพ 

การไดรับส่ิงคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ 

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. ข้ันตอนการเตรียมดิน สัตวพิษ 68 (46.6) 65 (44.5) 13 (8.9) 

ยุง/แมลง 53 (36.3) 76 (52.1) 17 (11.6) 

2. ข้ันตอนการปลูกออย สัตวพิษ 63 (43.4) 70 (48.3) 12 (8.3) 

ยุง/แมลง 51 (34.9) 82 (56.2) 13 (8.9) 

3. ข้ันตอนการกําจัดวัชพืช / 

ใสปุย 

สัตวพิษ 63 (43.1) 75 (51.4) 8 (5.5) 

ยุง/แมลง 60 (41.1) 78 (53.4) 8 (5.5) 
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ข้ันตอนการทํางาน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ 

ดานชีวภาพ 

การไดรับส่ิงคุกคามสุขภาพดานชีวภาพ 

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

4. ข้ันตอนการตัดออย สัตวพิษ 60 (41.1) 73 (50.0) 13 (8.9) 

ยุง/แมลง 63 (43.4) 71 (49.0) 11 (7.6) 

5. ข้ันตอนการสงออยข้ึนรถ สัตวพิษ 60 (41.1) 73 (50.0) 13 (8.9) 

ยุง/แมลง 63 (43.4) 71 (49.0) 11 (7.6) 
 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 

 

ตารางท่ี 9.3  การไดรับสิ่งคุกคามสุขภาพดานกายภาพของเกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนองกุงแกว  

                 อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (n = 146) 

ข้ันตอนการทํางาน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ 

ดานกายภาพ 

การไดรับส่ิงคุกคามสุขภาพดานกายภาพ 

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. ข้ันตอนการเตรียมดิน แสงแดด 21 (14.4) 29 (19.9) 96 (65.7) 

มีด/ของมีคม 42 (28.8) 76 (52.0) 28 (19.2) 

2. ข้ันตอนการปลูกออย แสงแดด 21 (14.4) 28 (19.2) 97 (66.4) 

มีด/ของมีคม 45 (30.8) 32 (21.9) 69 (47.3) 

3. ข้ันตอนการกําจัดวัชพืช / 

ใสปุย 

แสงแดด 27 (18.5) 24 (16.4) 95 (65.1) 

มีด/ของมีคม 47 (32.4) 57 (39.3) 41 (28.3) 

4. ข้ันตอนการตัดออย แสงแดด 23 (15.7) 20 (13.7) 103 (70.5) 

มีด/ของมีคม 22 (15.1) 42 (28.7) 82 (56.2) 

5. ข้ันตอนการสงออยข้ึนรถ แสงแดด 23 (15.8) 37 (25.3) 86 (58.9) 

มีด/ของมีคม 22 (15.1) 42 (28.7) 82 (56.2) 
 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 
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ตารางท่ี 9.4  การไดรับสิ่งคุกคามสุขภาพดานการยศาสตรของเกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนองกุงแกว 

                  อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (n = 146) 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ 

ดานการยศาสตร 

การไดรับส่ิงคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร 

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. ข้ันตอนการเตรียมดิน ยกของหนัก 40(27.4) 80(54.8) 26(17.8) 

กมหลังหรือกมศีรษะ

ซํ้าๆ 

35(24.0) 78(53.4) 33(22.6) 

ตองยกแขนหรือ 

เคลื่อนไหวขอมือซํ้าๆ 

33(22.6) 60(41.1) 53(36.3) 

2. ข้ันตอนการปลูกออย ยกของหนัก 35(24.0) 63(43.1) 48(32.9) 

กมหลังหรือกมศีรษะ

ซํ้าๆ 

22(15.1) 

 

67(45.9) 

 

57(39.0) 

 

ตองยกแขนหรือ 

เคลื่อนไหวขอมือซํ้าๆ 

35(24.0) 63(43.2) 83(56.8) 

3. ข้ันตอนการกําจัดวัชพืช 

/ใสปุย 

ยกของหนัก 37(25.3) 69(47.3) 40(27.4) 

กมหลังหรือกมศีรษะ

ซํ้าๆ 

37(25.3) 

 

66(45.2) 

 

43(29.5) 

 

ตองยกแขนหรือ 

เคลื่อนไหวขอมือซํ้าๆ 

29(19.9) 47(32.2) 70(47.9) 

4. ข้ันตอนการตัดออย ยกของหนัก 26(17.8) 69(47.3) 51(34.9) 

กมหลังหรือกมศีรษะ

ซํ้าๆ 

21(14.4) 

 

71(48.6) 

 

54(37.0) 

 

ตองยกแขนหรือ 

เคลื่อนไหวขอมือซํ้าๆ 

21(14.4) 35(24.0) 90(61.6) 

5. ข้ันตอนการสงออยข้ึน

รถ 

ยกของหนัก 25 (17.1) 63 (43.2) 58 (39.7) 

กมหลังหรือกมศีรษะ

ซํ้าๆ 

25 (17.1) 

 

68 (46.6) 

 

53 (36.3) 
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ข้ันตอนการทํางาน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ 

ดานการยศาสตร 

การไดรับส่ิงคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร 

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ตองยกแขนหรือ 

เคลื่อนไหวขอมือซํ้าๆ 

29 (19.9) 32 (21.9) 85 (58.2) 

 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 

 

ตารางท่ี 9.5 จํานวนรอยละของการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับการทํางานในไรออยในปจจุบัน ของ 

                เกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู(n=146) 

การเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในไรออยในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

เจ็บปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับการทํางานในปจจุบัน(n=146)    

- ไมเคย 87 59.6 

- เคย 59 40.4 

ลักษณะการเจ็บปวย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (n=59)   

ปวดเม่ือยกลามเนื้อ/ปวดหลัง/กลามเนื้อเปนตะคริว เนื่องจาก การ

ทํางานหนัก ยกของหนัก ตัดออย แบกขนออย และขับรถไถ 

41 

 

69.5 

 

ผื่นแดง/ตุมพุพอง/ผิวแหงแตก/คันตามผิวหนัง เนื่อจากผดผื่นจาก

แสงแดด ฝุนจากออย ฝุนจากปุย 

11 

 

18.6 

 

ระคายเคืองจมูก/มีน้ํามูกไหลท่ีไมใชหวัด เนื่องจากความรอนจาก

แสงแดด ฝุนละอองจากออยและปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

9 15.3 

ระคายคอ/เจ็บคอ/ไอแหงๆ หรือไอมีเสมหะ เนื่องจากฝุนละอองจาก

ออยและปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สูบบุหรี่ 

10 

 

16.9 

 

แนนหนาอก หายใจลําบาก/เหนื่อยงายกวาปกติ เนื่องจากสัมผัสกับ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทํางานหนัก สูบบุหรี่ 

5 

 

8.5 

 

ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ เนื่องจากแดดรอน พักผอนไมเพียงพอสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช 

32 

 

54.2 

 

ช็อก หมดสติ/หนามืดเปนลม เนื่องจากทํางานหนัก ไมไดรับประทาน

อาหาร 

4 6.8 

ตาพรามัว/แสบตา น้ําตาไหล/ตาอักเสบ เนื่องจากฝุนจากออย ใบออย 4 6.8 
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การเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในไรออยในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ท่ิมแทงตา เหง่ือเขาตา 

คอแหง/เหง่ือออกตามมือ เทา/งวงซึม เนื่องจาก สัมผัสสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช อากาศรอนเหง่ือออกมาก 

6 

 

10.2 

 

คลื่นไสอาเจียน/ปวดทอง/ทองเดิน ทองอืด จุกแนนทอง เนื่องจาก

รับประทานอาหารไมตรงเวลา 

3 

 

5.1 

 

ถูกของมีคมบาด/ใบออยท่ิมแทงตา/ตกจากท่ีสูง 9 15.3 

เครียด นอนไมหลับ เนื่องจาก หนี้สินมาก ทํางานหนัก ดื่มกาแฟ 3 5.1 
 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 

 

ตารางท่ี 9.6 ผลกระทบตอสุขภาพทางจิตจากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนองกุง  

                แกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (n = 146) 

ผลกระทบตอสุขภาพทางจิต 

ไมใช ใช 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. การทําไรออยทําใหมีรายได และมีปจจัยบริจาคทานไดมากข้ึน 11(7.5) 135(92.6) 

2. การทําไรออยทําใหทานมีปจจัยในการชวยเหลือ สงเคราะห

เครือญาติ และสังคมไดมากข้ึน 

27(18.5) 

 

119(81.5) 

3. ทานหรือสมาชิกในครอบครัวรูสึกทอ จากการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชท่ีมีราคาแพง ทําใหตนทุกการผลิตสูง 

7(4.8) 

 

139(95.2) 

4. ทานหรือสมาชิกในครอบครัวรูสึกบีบค้ัน และขาดความม่ันคงใน

ชีวิต จากภาระหนี้สินและภาษีตางๆ 

48(32.9) 

 

98(67.1) 

5. ทานรูสึกขัดแยงในใจ ท่ีจําเปนตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

เพราะทราบดีถึงอันตราย และพิษตกคางตอตนเองและผูอ่ืน 

5(3.4) 

 

141(96.6) 

6. ทานรูสึกเครียดท่ีจําเปนตองใช หรือสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

เนื่องจากภาวะบีบค้ันทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

14(9.6) 

 

137(93.8) 

 

7. ทานหรือสมาชิกในครอบครัวรูสึกเปนทุกข และขาดความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต เพราะเสี่ยงตอการเจ็บปวย จากการมีสารเคมี

สะสมในรางกาย 

9(6.2) 137(93.8) 

8. ทานรูสึกวิตกกังวลและกลัว ลูกหลานจะไปในท่ีท่ีมีสารเคมี 10(6.8) 136(93.2) 
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ผลกระทบตอสุขภาพทางจิต 

ไมใช ใช 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

กําจัดศัตรูพืชตกคางอยู  

9. ทานหรือสมาชิกในครอบครัวรูสึกไมมีความม่ันคง ปลอดภัย

และวิตกกังวล กลัวการปนเปอนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและพิษ

ตกคางในอาหาร อากาศ ดิน และน้ํา 

4(2.7) 

 

142(97.3) 

10. ทานรูสึกมีความสุข เม่ือไดผลผลิตมากข้ึนและรายได 

เพ่ิมข้ึนจากการทําไรออย 

5(3.4) 

 

141(96.6) 

 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 

 

ตารางท่ี 9.7 ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมจากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออยตําบลหนองกุง 

                 แกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (n = 146) 

ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคม 

ไมใช ใช 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. การนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาใชในการทําไรออยของทานและ 

ครอบครัวทําใหประหยัด แรงงาน รวดเร็ว เห็นผลทันตา 

10(6.6) 136(93.1) 

2. การมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการทําไรออยในปจจุบันทําให 

ทานและครอบครัวมีภาระหนี้สิน 

31(21.2) 

 

115(78.8) 

3. รายไดท่ีไมเพียงพอกอใหเกิดความขัดแยงและทะเลาะกันใน 

ครอบครัว 

91(62.3) 

 

55(37. 7) 

4. การมุงเพ่ิมผลผลิตจากการทําไรออยทําใหทานและ 

คนในครอบครัวของทานมีเวลาอยูกันอยางพรอมหนานอยลง 

46(31.5) 

 

100(68.5) 

 

5. การทําไรออยทําใหทานและครอบครัวมีรายไดและมี 

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

7(4.8) 139(95.2) 

6. การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในบริเวณหรือติดกับถนนโดยไม 

บอกกลาว ทําใหเพ่ือนบานตอวา ไมพอใจ 

62(42.5) 

 

84(57.5) 

7. การมุงเพ่ิมผลผลิตจากการทําไรออยทําใหทานมีเวลาในการไป

มา 

43(29.5) 

 

103(70.5) 
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ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคม 

ไมใช ใช 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

หาสู หรือการรวมกิจกรรมในหมูเครือญาติ เพ่ือนบาน ชุมชน 

นอยลง 

8. การทําไรออย ทําใหทานและคนในครอบครัวคนมีงานทํา 

ไมตกงาน ไมตองไปทํางานตางถ่ิน 

4(2.7) 

 

142(97.3) 

9. การทําไรออยทําใหทานพึงพอใจตอภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิต 

ความเปนอยูของตนเอง และครอบครัว 

6(4.1) 

 

140(95.9) 

 

ท่ีมา : (นิภาพร ศรีวงษ, 2555) 

 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการทําไรออย พบวา ผลกระทบทางกาย สวนใหญ

เกษตรกรชาวไรออย เจ็บปวยดวยอาการท่ีเก่ียวกับระบบกลามเนื้อ เชน ปวดหลัง ปวดเอว ขอมืออักเสบ 

ปวดแขน จากการทํางานหนักตอเนื่องกันเปนเวลานาน และมีการทํางานท่ีตองกมหลัง หรือกมศีรษะ 

และมีการเคลื่อนไหวเฉพาะขอมือหรือตองยกแขนซํ้าๆและมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เกิดผื่นคัน

เนื่องจากการทํางานในไรออยตองสัมผัสกับแสงแดด ฝุนจากออยและ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช                

ซ่ึงแนวทางในการป องกันและลดผลกระทบดังกลาว คือ ทํางานในทาทางท่ีเหมาะสม ไมยกของหนัก

เกิน 50 กิโลกรัมในผูชาย และไมเกิน 25 กิโลกรัม (กฎหมายกระทรวงแรงงาน, 2547) ในผูหญิงหยุดพัก

เปนระยะ หาอุปกรณชวย และจัดอบรมใหความรูในเรื่องการยศาสตรแกเกษตรกร  ดื่มน้ําใหเพียงพอกับ

ความตองการของรางกายพักเปนระยะๆ ไมตากแดดนานเกิน 1-2 ชั่วโมงสวมหมวก  เสื้อแขนยาว

ปองกันแดด 

1.  ผลกระทบตอสุขภาพทางจิต พบวา จากการนําสารเคมีมาใชกันอยางแพรหลาย           

ในปจจุบันทําใหเกษตรสวนใหญรูสึกกลัวและวิตกกังวลจากอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช     

เนื่องจากในเขตตําบลหนองกุงแกวสวนใหญประกอบอาชีพทําไรออย และไรออยบางแปลงก็อยูติดกับ

หมูบานทําใหไดกลิ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตลอดเวลาท้ังผูใชสารเคมีเองและเพ่ือนบานท่ีอยูในละแวก

ใกลเคียง นอกจากนี้ยังรูสึกไมมีความม่ัน คงปลอดภัยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทศัตรูพืชท่ีอาจตกคาง

หรือปนเปอนในอาหาร อากาศ ดิน  และน้ํา ทําใหประชาชนไมกลาบริโภคอาหารตามแมน้ําลําธาร

สาธารณะเหมือนในอดีต สามารถหาแนวทางปองกันและลดผลกระทบดังกลาว โดยการลด ละ                 

เลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี ไมลางภาชนะ  
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อุปกรณท่ีปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงในแหลงน้ําสาธารณะจัดอบรมใหความรูเรื่องการใช การ

จัดเก็บ และอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร 

2.  ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคม พบวา ปจจุบันการทําไรออยมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขา

มาใชกันมากข้ึนเพ่ือชวยในการประหยัดแรง เวลา ทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  สินคาทางการเกษตรมี

ราคาแพง สงผลใหเกิดภาระหนี้สิน เกษตรกรเกิดภาวะเครียด นอนไมหลับ ทําใหเกิดโรคความดันโลหิต

สูงตามมา และการฉีดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเนื่องจากมีไรออยติดกับบานเรือนคนอ่ืนโดยไมบอกกลาวใกล

ทําใหเพ่ือนบานตอวาไมพอใจ สามารถหาแนวทางปองกันและลดผลกระทบดังกลาว โดยรวมกลุมกัน

เพ่ือสรางความเขมแข็งเปนอํานาจในการตอรองในดานราคา ตนทุนผลผลิตและผลผลิต และควรมีการ

บอกกลาวเพ่ือนบานกอนฉีดพนสารเคมีและติดปายประกาศบริเวณท่ีฉีดสารเคมีหลังฉีดพน 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสุขภาพ ควรมีการตรวจหาสารเคมีตกคางแกเกษตรกรกลุม

เสี่ยง ใหความรูเก่ียวกับการป องกันและรักษาอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

เพ่ือสงเสริมสุขภาพและเปนการผอนคลายกลามเนื้อใหกับกลุมเกษตรกรชาวไรออย และควรมีการเฝา

ระวังโรคท่ีเกิดจากการทําไรออย 

จากตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นถึงวิธีการหาขอมูลเบื้องตนท่ีปฏิบัติไดงาย เพ่ือนํามาประกอบการ

กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยของประเทศท้ังดานสิ่งแวดลอม และ

รวมถึงการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพแบบมีสวนรวมเพ่ือปองกันการเกิดกลุมอาการผิดปกติ

ทางระบบโครงรางกลามเนื้อ ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางระบบใหมีความครอบคลุมกลุมเปาหมาย

มากยิ่งข้ึน ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองตามสภาพท่ีเปนจริงมากข้ึน และสงผลใหการกําหนดนโยบายและการ

วางแผนการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยเปนไปอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม

ปองกันดาน   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตัวอยางท่ี 2  การออกแบบสถานีงานของพนักงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืน โดยใชหลัก          

การยศาสตร (สาวิตรี ฉุดกระโทก, 2553) 

 ท่ีมาและความสําคัญ   

 ในศูนยกระจายสินคาท่ีดําเนินธุรกิจดานการกระจายสินคาสิ่งพิมพ ลักษณะงานรับคืนสินคา

เคลียรคืนประเภทหนังสือพิมพจากรานสาขา ซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การตรวจสอบสินคาเคลียรคืน 

การคัดแยกสินคา การตรวจนับและมัดสินคา โดยเฉพาะพนักงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืนหนังสือพิมพ

มีการทํางานปริมาณงานประมาณวันละ 667 ชิ้นตอคน (ขอมูล ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2553 แผนก

วางแผนและขอมูลศูนยกระจายสินคาโชคชัยรวมมิตร) ซ่ึงมีลักษณะการทํางานแบบซํ้าซาก และ
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ผูปฏิบัติงานทํางานยกเคลื่อนยายสิ่งของ การเอ้ือมแขน หรือเอนตัวไปขางหนา การกมหลัง การบิดเอ้ียว

ตัว หรืออิริยาบถทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม และจากรายงานขอมูลการใชบริการหองพยาบาลสรุป

รวบรวมขอมูลสถิติแนวโนมการเจ็บปวยแยกตามสาเหตุท่ีเกิดจากการยกหรือเคลื่อนยายของและจาก

ทาทางการทํางานของแผนกรับคืนสินคาหนังสือพิมพ ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2552 (ขอมูล ณ วันท่ี 3 

มกราคม 2553 หองพยาบาลศูนยกระจายสินคาโชคชัยรวมมิตร) พบวา พนักงานตรวจสอบสินคาเคลียร

คืนมีแนวโนมการเจ็บปวยท่ีเกิดจากการยกหรือเคลื่อนยายของและจากทาทางการทํางานสูงมากกวา

กิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนั้น การแกปญหาการยศาสตรของสถานีงานในงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืน จึงมี

ความสําคัญเพราะปญหาดานการยศาสตรกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ เชน การประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนักจากทาทางการทํางาน 

การเจ็บปวยจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนักและจากทาทางการทํางาน เปนตน 

 ผูศึกษาสนใจศึกษาการออกแบบปรับปรุงสถานีงาน ไดแก โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน ท่ีพักเทา

และรถเข็นของพนักงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืนสินคาในแผนกรับคืนสินคาหนังสือพิมพท่ีเหมาะสม 

เพ่ือปองกันปญหาอาการปวดเม่ือยลาของกลามเนื้อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตอไป ถาองคกร

สามารถหาวิธีในการปรับปรุงสถานีงานใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักการยศาสตร 

นอกจากนั้นยังชวยใหพนักงานสามารถลดเวลาในการทํางานนอยลง สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนดวย ซ่ึงยังสงผลใหองคกรสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานลงไดอีกดวย 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาในศูนยกระจายสินคาโชคชัยรวมมิตร ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน) ธุรกิจคาปลีก ประเภทสิ่งพิมพ ท่ีตั้งอยูในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะพนักงาน

ตําแหนงตรวจสอบสินคาเคลียรคืนในแผนกรับคืนสินคาหนังสือพิมพ ท่ีปฏิบัติงานในชวงเวลาทํางาน 

08.00 – 17.00 น. มีผูปฏิบัติงานท้ังหมดจํานวน 5 คน จึงเลือกประชากรท้ังหมดมาทําการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลและทดลองในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย  

1. แบบสํารวจสุขภาพของพนักงานและแบบสัมภาษณพนักงาน เพ่ือใชประเมินระดับความ

รุนแรงของปญหา  

2. การวิเคราะหทาทางการทํางานดวยเทคนิค Rapid Upper Limb Assessment (RULA)  

3. การวัดสัญญาณไฟฟาท่ีกลามเนื้อ  

4. การใชแผนภูมิกระบวนการไหลท่ีบันทึกการทํางาน เวลาและระยะทางแตละกิจกรรม  

5. แบบสอบถามความรูสึกสบาย ความพึงพอใจ และความคิดเห็นหลังจากการปรับปรุงสถานี

งาน 
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ผลการศึกษา 

ผลการออกแบบปรับปรุงสถานีงานสําหรับพนักงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืน แผนกรับคืน

สินคาหนังสือพิมพ โดยใชหลักการยศาสตร  

ผลการออกแบบปรับปรุงสถานีงาน สําหรับพนักงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืน พบวา โตะ

ทํางาน มีขนาดความกวาง 180 เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตร ความสูง 75 เซนติเมตร หนา 25 

มิลลิเมตร เกาอ้ีทํางานมีขนาดความกวาง 65 เซนติเมตร ลึก 68 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ท่ีพัก

เทามีขนาดความกวาง 450 มิลลิเมตร ความยาว 350 มิลลิเมตร ปรับความชันได 0˚- 20˚และรถเข็น

สินคา มีขนาดความกวาง 90 เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีความไมปกติ การประเมินสังเกตทาทางการ

ทํางานและคาคลื่นไฟฟาของกลามเนื้อกอนและหลังการปรับปรุงสถานีงาน  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีความไมปกติ การประเมินสังเกตทาทางการ

ทํางานและคาคลื่นไฟฟาของกลามเนื้อกอนและหลังการปรับปรุงสถานีงาน พบวา คาดัชนีความไมปกติ

กอนการปรับปรุงสถานีงาน พนักงานท่ีมีอาการเจ็บปวดมีคาดัชนีความไมปกติ (AI) เทากับ 3.15 (±0.5) 

หลังการปรับปรงุสถานีงาน มีคาเทากับ 1.85 (±0.78) คาดัชนีความไมปกติ (AI) หลังการปรับปรุงสถานี

งานมีคานอยกวากอนการปรับปรุงสถานีอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001) แสดงวา การปรับปรุงสถานีงาน

ทําใหพนักงานมีความเม่ือยลาจากการทํางานลดลง  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาคะแนนการประเมินสังเกตทาทางการทํางาน คาคะแนน

ทาทางการทางาน (RULA) หลังการปรับปรุงสถานีงานนอยกวากอนการปรับปรุง แสดงวาหลังการ

ปรับปรุงสถานีงานทําใหการทํางานของพนักงานมีการเคลื่อนไหวสวนของรางกายนอยลง  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาคลื่นไฟฟาของกลามเนื้อ โดยคาเฉลี่ยของคา

สัญญาณไฟฟาท่ีกลามเนื้อกอนการปรับปรุงสถานีงาน มีคาสัญญาณไฟฟาท่ีกลามเนื้อท่ีตําแหนงไหล 

(Trapezius) ดานซายและดานขวาเทากับ 192.4 (±63.21) และ270 (±46.39) หลังการปรับปรุงสถานี

งาน มีคาเทากับ 97.6 (±35.91) และ126.6 (±167) จึงสรุปไดวาคาสัญญาณไฟฟาท่ีกลามเนื้อหลังการ

ปรับปรุงสถานีงานมีคานอยกวากอนการปรับปรุงสถานีอยางมีนัยสําคัญ (p < .001)  

ผลการศึกษาวิเคราะหกระบวนการไหลของการทํางาน ไดแก ข้ันตอนการทํางาน ระยะทาง 

การทํางานและเวลาท้ังหมดกอนและหลังการปรับปรุงสถานีงาน  

ผลการวิเคราะหกระบวนการไหลของการทํางาน ไดแก ข้ันตอนการทํางาน ระยะทาง การ

ทํางานและเวลาท้ังหมดกอนและหลังการปรับปรุงสถานีงาน พบวา กอนการปรับปรุงสถานีงานมี

กระบวนการทํางาน 5 ข้ันตอน ระยะทางท่ีใชท้ังหมด 6.8 เมตร สวนเวลาท่ีใชท้ังหมด 890 วินาที หลัง

การปรับปรุงสถานีงานมีกระบวนการทํางาน 4 ข้ันตอน ระยะทางท่ีใชท้ังหมด 5 เมตร สวนเวลาท่ีใช

ท้ังหมด 437 วินาที และผลการเปรียบเทียบกระบวนการไหลของการทํางานกอนและหลังการปรับปรุง
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สถานีงาน พบวา สามารถลดกระบวนการทํางานได 1 ข้ันตอน ลดระยะเวลาได 1.8 เมตร และลดเวลา

ได 453 วินาที  

ผลการสํารวจความรูสึกสบาย ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอสถานีงาน

หลังการปรับปรงุ  

ผลการสํารวจความรูสึกสบาย ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอสถานีงาน

หลังการปรับปรงุ พบวา พนักงานแสดงความคิดเห็น ความรูสึกสบายท่ีมีตอสถานีงานในสวนตาง ๆ ของ

รางกายอยูในระดับมากท่ีสุดและระดับสบายมาก ความความพึงพอใจท่ีมีตอสถานีงาน พบวา อยูใน

ระดับพอใจมากท่ีสุดและระดับพอใจมาก การสํารวจความคิดเห็นดานความสะดวกสบายท่ีมีตอสถานี

งาน พบวา ความคิดเห็นอยูในระดับสะดวกสบายมาก การสํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจท่ีมีตอ

สถานีงาน พบวา พนักงานแสดงความคิดเห็นอยูในระดับพึงพอใจมาก สวนการสํารวจความคิดเห็นของ

พนักงานดานความเหมาะสมท่ีมีตอสถานีงาน พบวา ความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสม 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้ศึกษาในศูนยกระจายสินคาโชคชัยรวมมิตรในแผนกรับคืนสินคาหนังสือพิมพ        

มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 10 คน คัดเลือกกลุมทดลองคือพนักงานตรวจสอบสินคาเคลียรคืน เลือก

ผูปฏิบัติงานท้ังหมดจํานวน 5 คนมาทําการศึกษา  

จากการศึกษาวิจัยขณะทําการสํารวจ โดยใชแบบสัมภาษณพนักงานเปนการวัดท่ีอาจจะเกิด

ความผิดพลาดไดงาย เนื่องจากการแบงระดับคะแนนท่ีมีความถ่ีมากเกินไป ทําใหผูถูกสํารวจเกิดการเดา

ไมสามารถระบุใหชัดเจนได เพราะในแบบสัมภาษณแบงระดับคะแนน 0-9 หรือ 10 ระดับ ซ่ึง 0 

หมายถึง สบายมาก 9 หมายถึง แสนทรมาน ดังนั้น อาจตองปรับแบบสอบถามเชิงจิตรวิสัย เพ่ือลดการ

ผิดพลาด  

การประเมินสังเกตทาทางการทํางาน พบวา คาคะแนนทาทางการทํางาน (RULA) หลังการ

ปรับปรุงสถานีงานนอยกวากอนการปรับปรุงสอดคลองการศึกษาของธวัช เมฆโพธิ์ ท่ีศึกษาการลดการ

ทํางานของกลามเนื้อของพนักงานโดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน : กรณี ศึกษาการผลิต

ลออลูมิเนียมสําหรับรถจักรยานยนต พบวา กอนการปรับปรุงมีระดับความรุนแรงท่ีบอกไดวาตองมีการ

ปรับปรุงการทํางานอยางเรงดวน หลังการปรับปรุงพ้ืนท่ีการทํางาน พบวา มีระดับความรุนแรงอาจตอง

ปรับปรุงการทํางานบางอยาง ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบแลวสามารถลดระดับความรุนแรงได  

การวัดคาสัญญาณไฟฟากลามเนื้ออาจเกิดความผิดพลาดของคาท่ีวัดได เนื่องจากการติด

อิเล็กโทรด(electrode) กอนและหลังปรับปรุง อาจมีความคลาดเคลื่อนในตําแหนงเดิมเพราะเวลาท่ี

ทดลองกอนการปรับปรุงเวลา 10.00 น.แลวพนักงานไปรับประทานอาหารยังติดอิเล็กโทรด 

(electrode) อยู สวนหลังการปรับทดสอบอีกครั้งในเวลา 13.30 น. ดังนั้น ควรทดลองใหจบภายใน

เวลาครั้งเดียว 
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การวัดคาสัญญาณไฟฟาท่ีกลามเนื้อ (EMG) หลังการปรับปรุงสถานีงานมีคานอยกวากอนการ

ปรับปรุงสถานีอยางมีนัยสําคัญ (p < .001) สอดคลองการศึกษาของสุมณฑา มีทรัพยอนันต (2547) ได

ศึกษาการออกแบบ สรางและประเมินโตะเกาอ้ีท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษา

ปริญญา พบวา ภาวการณทํางานของกลามเนื้อเม่ือสถานีงานท่ีสรางข้ึนใหมมีคาลดลงจากท่ีใชอยูใน

ปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < .05)  

การเปรียบเทียบกระบวนการไหลของการทํางานกอนและหลังการปรับปรุงสถานีงาน พบวา 

สามารถลดกระบวนการทํางานได 1 ข้ันตอน ลดระยะเวลาได 1.8 เมตร และลดเวลาได 453 วินาที 

สอดคลองการศึกษาของธนพล ปุปผา ท่ีศึกษาการปรับปรุงสถานีงานโดยใชหลักการยศาสตร: 

กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก ในเรื่องการศึกษาเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน พบวา 

หลังการปรับปรงุสถานีงานจะทําใหคาเฉลี่ยท่ีใชในการปฏิบัติงานตอ 1 รอบการทํางาน ลดลงจาก 20.46 

วินาที เปน 18.5 วินาที หรือลดลง เทากับ รอยละ 9.58  

การทําแบบสารวจความรูสึกสบาย ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอสถานี

งานหลังการปรับปรุง อาจเกิดความผิดพลาดไดงาย เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานีงานใหม ทําให

พนักงานเกิดความรูสึกดีท่ีมีสถานีงานท่ีออกแบบใหม ดังนั้น จึงควรทําแบบสารวจอีกครั้งเม่ือใชสถานี

งานไประยะหนึ่ง 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

นําผลการวิจัยนี้ไปทดลองปรับใชในสถานประกอบการของศูนยกระจายสินคาท่ัวประเทศ 

เพราะลักษณะการทํางานในศูนยกระจายสินคาลักษณะงานแบบซํ้าซาก และผูปฏิบัติงานทํางานยก

เคลื่อนยายสิ่งของ การเอ้ือมแขน หรือเอนตัวไปขางหนา การกมหลัง การบิดเอ้ียวตัว หรืออิริยาบถ

ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม  

การปรับปรุงสถานีงานใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลัก การยศาสตรกับ

ผูปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังชวยใหพนักงานลดอาการเม่ือยลาจากการทํางาน สามารถลดเวลาในการ

ทํางานนอยลง สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลวนั้นยังสงผลใหองคกรสามารถลดตนทุนใน

การดําเนินงานลงไดอีกดวย 
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กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาสาเหตุ และปจจัยเสี่ยงของผลกระทบ

สุขภาพจากการทํางาน 
 

ตัวอยางท่ี 3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับปริมาณสารตะก่ัวในเลือดกรณีศึกษา : โรงงานผลิตอะไหล

รถยนต จ.สมุทรปราการ (วารุณี พันธวงศ วรางคณา วิเศษมณี และภัทรพร ยุบลพันธ, 2558) 

ท่ีมาและความสําคัญ 

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึน จากการท่ี

รัฐบาลไดมีการออกนโยบาย “รถคันแรก” สงผลใหยอดการผลิตรถยนตในเดือนสิงหาคม 2554 สูงกวา 

200,000 คันหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 37.3 ทําใหคาดวาตลอดท้ังปนี้จะสามารถผลิตรถยนตไดประมาณ 2.2 - 

2.3 ลานคัน และทําใหประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตรถยนตรายใหญท่ีสุดของอาเซียน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งจังหวัดสมุทรปราการเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศไทย จากขอมูลกรม

โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต ทําชิ้นสวนพิเศษ 

หรืออุปกรณสําหรับรถยนต ตามรหัสประเภทโรงงาน คือ 07702 จํานวน 256 แหงและเปนโรงงานท่ีมี

การนําสารตะก่ัวเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถึง 8 แหง  ซ่ึงคนท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี

เก่ียวกับสารตะก่ัว หรือมีอาชีพท่ีทํางานโดยใชสารตะก่ัว จะไดรับผลกระทบในการเกิดโรคพิษตะก่ัวไดสูง 

โดยอาการโรคพิษจากสารตะก่ัวมีท้ังชนิดพิษเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง ทําใหมีอาการตั้งแตออนเพลีย 

เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด หงุดหงิด จนกระท่ังมีความรุนแรงมาก ถึงข้ันชัก และตายในท่ีสุด ท้ังนี้ การ

ทํานายโรคหรืออาการจากการไดรับสารตะก่ัวในเบื้องตน คือ การตรวจวัดปริมาณสารตะก่ัวในเลือด โดย

สถานประกอบการท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับการใชสารตะก่ัวจะตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพ

ของพนักงานดวยการตรวจปริมาณสารตะก่ัวในเลือดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความ

ปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534ถือเปนการเริ่มตนของการดําเนินการเฝา

ระวังโรคแพพิษตะก่ัวในประเทศไทย อยางไรก็ตามยังมีรายงานผูสัมผัสและแพพิษตะก่ัวอยูเนื่องจากใน

กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทยังมีการนําสารตะก่ัวมาใช แมจะมีการสนับสนุนใน

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแตความสนใจของผูประกอบการอุตสาหกรรมในดานความปลอดภัยของ

ผูใชแรงงานยังมีนอย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของตอปริมาณสารตะก่ัวในเลือด จากการประกอบ

อาชีพเพ่ือเปนขอมูลในการเฝาระวัง การบริหารจัดการความปลอดภัยใหกับสถานประกอบการตาง ๆ ท่ี

ใชตะก่ัวในกระบวนการผลิตท่ีจะทําใหผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดจากสารตะก่ัวในกลุมพนักงานมีจํานวน

ลดลง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยทําการศึกษาปจจัยท่ีมีเก่ียวของตอปริมาณสารตะก่ัวใน

เลือดในสถานประกอบการผลิตอะไหลรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรท่ีศึกษาคือพนักงาน

ประจําจํานวน 250 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คือ ผูปฏิบัติงานอยูในฝายผลิต จํานวนท้ังสิ้น 170 

คน ตัวแปรในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรตน คือ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานความรู ปจจัยดานการ

จัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ และตัวแปรตาม คือ ปริมาณสารตะก่ัวในเลือด 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลดานปจจัยการจัดการดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ พบวาในดานนโยบาย 

ความปลอดภัย กลุมตัวอยางรับรูวาสถานประกอบการมีการจัดการเรื่องระเบียบการปฏิบัติการดาน 

ความปลอดภัยมากท่ีสุด รอยละ 97.1 รองลงมาคือ มีการจัดการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย

รอยละ 96.5 มีการจัดอางลางมือรอยละ 91.8 และรับรูวามีการจัดการสับเปลี่ยนตําแหนงงานหรือหมุน

หนาท่ีความรับผิดชอบหรือหนาท่ีการทํางานนอยท่ีสุด รอยละ 76.5  ดานใชอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางรับรูวาสถานประกอบการมีการออกกฎระเบียบการใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล(ผาปดจมูก / ถุงมือ) รอยละ 88.8 รองลงมาคือการจัดหาถุงมือท่ีสามารถปองกันสาร

ตะก่ัวรอยละ 85.3 การจัดหาหนากากและชุดปองกันการเปอนรอยละ  82.4 การจัดหาหนากากกรอง

สารตะก่ัว(สารเคมี) รอยละ 81.8 และการจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลนอยท่ีสุด รอยละ 

74.7  ดานการประชาสัมพันธดานความปลอดภัย พบวากลุมตัวอยางรับรูวาสถานประกอบการมีการจัด 

โครงการตรวจสุขภาพประจําปมากท่ีสุด รอยละ 95.3 รองลงมาคือมีการจัดการชุดฟอรมการทํางานรอย

ละ 94.1 มีตรวจสุขภาพประจําปท่ัว ๆไป ปละครั้งรอยละ 93.5 มีการจัดการอบรม/แนะนําการทํางาน

เม่ือเขาปฏิบัติงานใหมทุกครั้งรอยละ 91.8 มีการจัดการอบรมดานความปลอดภัยหัวขออันตรายของสาร

ตะก่ัวใหกับคนงานรอยละ 87.1 มีการจัดการอบรมใหความรูใหมๆ ใหกับคนงานรอยละ 79.4 มีการจัด

สื่อ เอกสารแผนผับ เก่ียวกับโรคพิษตะก่ัวใหกับพนักงานรอยละ 45.9 และในสวนของการปฏิบัติตนของ

พนักงานพบวา มีการใชผาปดจมูกขณะปฏิบัติงานทุกครั้งรอยละ 44.1 และเปลี่ยนผาปดจมูกใหมทุกวัน

ขณะมีการปฏิบัติงานทุกครั้งรอยละ 58.8 ใชถุงมือท่ีปองกันสารตะก่ัวขณะปฏิบัติงานปฏิบัติตามทุกครั้ง

รอยละ 53.5 และเปลี่ยนถุงมือใหมทุกวันขณะมีการปฏิบัติงานปฏิบัติตามทุกครั้งรอยละ 53.5 ใช

หนากากกรองสารตะก่ัวขณะปฏิบัติงานปฏิบัติตามทุกครั้งรอยละ 50.0 หลังเลิกงานเปลี่ยนชุด

ปฏิบัติงานปฏิบัติตามทุกครั้งรอยละ  52.4 และสวมชุดปองกันการปนเปอนขณะปฏิบัติงานปฏิบัติตาม

ทุกครั้งรอยละ 50.0 การเปรียบเทียบปริมาณสารตะก่ัวในเลือดตามความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล 

พบวา เพศชายและเพศหญิงมีปริมาณสารตะก่ัวในเลือดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=2.706, 

p-value = 0.008) 
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กรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสารเคมีชนิดใหม

ในกระบวนการผลิต 
 

ตัวอยางท่ี 4 การประเมินการสัมผัสสารพลาตินั่มในบรรยากาศในตํารวจจราจร (Lavicoli L, 

Bocca B, et al, 2004) 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ในประเทศท่ีพัฒนาแลว มีการนํา catalytic conventere มาติดตั้งในรถยนตอยางกวางขวาง 

เพ่ือทําหนาท่ีลดไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณของเครื่องยนต ซ่ึงตอมาพบวาทําใหสิ่งแวดลอมมี

ปริมาณความเขมขนของสารกลุม platinum group elements หรือ PGEs เพ่ิมข้ึน และเกิดความ

กังวลวาอาจกลายเปนมลพิษสิ่งแวดลอมในอนาคต 

อยางไรก็ตามปจจุบันยังมีขอมูลเก่ียวกับผลกระทบสุขภาพของสารกลุม PGEs ในปริมาณต่ําๆ

ตอระบบนิเวศนและตอสุขภาพของมนุษยนอยมาก ในขณะท่ีบางประเทศในทวีปยุโรปไดออกกฎหมาย

บังคับใหรถยนตทุกคันตองติดตั้งเครื่อง catalytic converter ซ่ึงหากมีอันตรายก็อาจสงผลกระทบตอ

มนุษยและสิ่งแวดลอมในอนาคตได 

ตํารวจจราจรเปนอาชีพหนึ่งท่ีมีโอกาสสัมผัสสารกลุม PGEs ผานทางเดินหายใจขณะปฏิบัติ

หนาท่ีอยูบนทองถนน จึงทําใหนักวิจัยกลุมหนึ่งท่ีตองการศึกษาผลกระทบของ catalytic converter 

ทําการศึกษาโอกาสการไดรับสารกลุม PGEs ของตํารวจจราจรในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางประกอบดวยพนักงานในสํานักงานตํารวจแหงกรุงโรมท่ีสุขภาพดีจํานวน 161 คน 

โดยจําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีสัมผัสสาร PGEs ประกอบดวย ตาํรวจจราจรจํานวน 103 คนท่ีทํางาน

ควบคุมการจราจรบนทองถนนท่ีมีการจราจรคับค่ังปานกลาง (เพศชาย 84 คน อายุตั้งแต 22-62 ป 

เฉลี่ย 44.7 ป และเพศหญิง 77 คน อายุตั้งแต 23-58 ป เฉลี่ย 37.8 ป) และกลุมเปรียบเทียบซ่ึง

ประกอบดวยเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทํางานในสํานักงานมาเปนเวลาอยางนอย 2 ป (เพศชาย 22 คน อายุ

ตั้งแต 22-60 ป เฉลี่ย 49.0 ป แลเพศหญิง 31 คน อายุตั้งแต 29-54 ป เฉลี่ย 39.7) 

การเก็บขอมูล 

ผูวิจัยสอบถามขอมูลจากกลุมตัวอยางตามแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน โดยประกอบดวยขอมูล

เก่ียวกับเพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง สุขภาพ การใชยา พฤติกรรมการบริโภค การออกกําลังกายและท่ีอยู

อาศัย 
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สําหรับการไดรับสาร PGEs นั้นผูวิจัยจะเก็บปสสาวะของกลุมตัวอยางในชวงกอนและหลังกะ

งาน (7 ชั่วโมง) ของกลุมตัวอยาง ครั้งละ 50 มิลลิลิตร แลวนําไปตรวจหาปริมาณความเขมขนของสาร 

platinum ในปสสาวะในหองปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาโดยสรุป คือ ไมพบความแตกตางของปริมาณความเขมขนของสาร platinum 

ในปสสาวะของกลุมตัวอยางระหวางชวงกอนและหลังกะงาน นอกจากนี้ยังไมพบความแตกตางของ

ปริมาณสารนี้ระหวางตํารวจจราจรและตํารวจในสํานักงานท้ังชวงกอนและหลังกะงาน 

พบวาปริมาณความเขมขนของสาร platinum ในปสสาวะของตํารวจเพศชายสูงกวาตํารวจ

เพศหญิงท้ังกลุมตํารวจจราจรและกลุมตํารวจในสํานักงาน 

ปริมาณสาร  platinum ในปสสาวะของตํารวจท้ัง 2 กลุมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามกลุมอายุ 

โดยเฉพาะในกลุมตํารวจจราจร 

 

ตารางท่ี 9.8 ปริมาณความเขมขนของสาร platinum ในปสสาวะ (หนวยเปนนาโนกรัม/ลิตร) ของกลุม 

                 ตัวอยาง 

 

กลุมตัวอยาง 
กอนและ 

หลังกะงาน 
กอนกะงาน หลังกะงาน 

หญิง 

(กอนและ 

หลังกะงาน) 

ชาย 

(กอนและ 

หลังกะงาน) 

คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

กลุมศึกษา 4.56(2.84) 4.52(2.37) 4.64(3.28) 4.09(2.73) 5.77(3.68) 

กลุม

เปรียบเทียบ 

4.45(2.42) 4.43(2.34) 4.63(2.47) 4.63(2.28) 5.04(3.38) 

 

ท่ีมา : (Lavicoli L, Bocca B, et al, 2004) 
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ตารางท่ี 9.9  ปริมาณความเขมขนของสาร platinum ในปสสาวะ (หนวยเปนนาโนกรัม/ลิตร) ของกลุม   

                  ตัวอยาง จําแนกตามกลุมอายุ 

กลุมอายุ จํานวน (คน) 
คาเฉล่ีย (สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

กลุมปรียบเทียบ 

30 ปหรือต่ํากวา 2 1.62 (1.29) 

31-40 ป 19 3.98 (3.18) 

41-50 ป 18 6.35 (3.38) 

51 ปข้ึนไป 10 4.30 (2.30) 

กลุมศึกษา 

30 ปหรือต่ํากวา 19 4.51 (2.30) 

31-40 ป 34 4.30 (2.55) 

41-50 ป 20 5.16 (2.87) 

51 ปข้ึนไป 21 5.75 (3.81) 
 

ท่ีมา : (Lavicoli L, Bocca B, et al, 2004) 

 

 สรุปผลการวิจัย 

 1. ยังไมมีหลักฐานบงชี้วาการนําเครื่อง catalytic converter มาติดตั้งในรถยนตอยาง

กวางขวางจะมีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย รวมท้ังตํารวจจราจร (ซ่ึงมีโอกาสไดรับผลกระทบสุขภาพ

สิ่งนี้มากท่ีสุด) ในระยะเวลาอันใกลนี้ 

 2. ผลกระทบเกิดข้ึนในวงกวาง ไมเฉพาะกับตํารวจจราจรเทานั้น แตรวมถึงประชากรอ่ืนๆท่ี

อยูในเมืองเดียวกันดวย จึงทําใหไมเห็นความแตกตางของปริมาณสาร platinum ในปสสาวะของตํารวจ

จราจรและตํารวจในสํานักงาน 

 3.  วิธีการตรวจวัดปริมาณการไดรับสาร platinum ท่ีมีอยูในปจจุบันอาจยังไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอท่ีจะตรวจวัดปริมาณการสัมผัสสารนี้ได 
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ตัวอยางท่ี 5 แนวทางการเฝาระวังสุขภาพในพนักงานท่ีสัมผัสฝุนนาโน 

(Nasterlack M, Zober A, Oberlinner C., 2007) 

 ท่ีมาและความสําคัญ 

 การสัมผัสฝุนนาโน (คืออนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกวา 100 นาโนเมตรอยางนอยใน 2 มิติข้ึนไป) 

ของมนุษยเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมานานแลว  โดยแหลงกําเนิดท่ีสําคัญของฝุนขนาดนี้ปรากฏการณธรรมชาติ

และจากการเผาไหม แหลงกําเนิดของฝุนนาโนในวงอุตสาหกรรมในยุคปจจุบัน คือ ไอท่ีเกิดข้ึนจากการ

เชื่อมโลหะ (welding fume) และการตัดโลหะดวยเปลวไฟ (flame cutting) ไอเสียจากเครื่องยนต 

รวมท้ังรงควัตถุและสารตัวเรงก็มีฝุนนาโนเปนสวนประกอบดวยเชนกัน แตขอมูลผลกระทบสุขภาพของ

สิ่งเหลานี้ท่ีมีอยูก็มักเก่ียวของกับผลของสารเคมีท่ีเปนสวนประกอบของสิ่งเหลานี้ โดยท่ียังไมไดมี

การศึกษาผลกระทบของขนาดฝุนโดยตรง อยางไรก็ตามการพัฒนาข้ึนของนาโนเทคโนโลยีทําใหมนุษย

สามารถจงใจสรางวัสดุนาโน ท่ีมีสวนประกอบทางเคมีและรูปทรงตามท่ีตองการไดจํานวนมาก โดยท่ีสิ่ง

นี้ไมคอยเกิดข้ึนในธรรมชาติมากอนและมีการนํามาใชในวงการอุตสาหกรรมมากข้ึนเรื่อยๆ จึงทําใหวง

วิชาการใหความสนใจวาฝุนนาโนนี้จะมีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานท่ีตองทํางานสัมผัสกับฝุนนี้

หรือไม 

 ในบทความนี้ นําเสนอประเด็นและแนวทางในการเฝาระวังสุขภาพสําหรับผูท่ีทํางานสัมผัสกับ

ฝุนนาโนซ่ึงเปนผลิตภัณฑใหมท่ียังไมมีขอมูลผลกระทบสุขภาพในมนุษยมากอน 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 คณะผูวิจัยทําการศึกษาโดยการคนหาขอมูลหรือทบทวนวรรณกรรมดังตอไปนี้ 

 1. การคนหาขอมูลผลการวิจัยในหองปฏิบัติการเก่ียวกับอันตรายของฝุนนาโนตอเซลล 

เนื้อเยื่อ และสัตวทดลอง และกลไกการเกิดอันตรายเหลานั้น 

 2. คนควาขอมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาเก่ียวกับผลกระทบสุขภาพของไอท่ีเกิดจากการ

เชื่อมโลหะและการใชความรอนตัดหรือหลอมโลหะ เพ่ือนํามาเทียบเคียงกับผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

สัมผัสฝุนนาโน 

 ผลการศึกษา 

 หลังทบทวนวรรณกรรมแลว คณะผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการศึกษาติดตามผลกระทบ

สุขภาพของการสัมผัสฝุนนาโนดังนี้ 

 วิธีการประเมินการสัมผัสฝุนนาโน 

 ตัวชี้วัดปริมาณการสัมผัสฝุนประกอบดวย ความเขมขนเชิงมวล  จํานวนอนุภาค  พ้ืนท่ีผิวรวม  

ประเภทและขนาดอนุภาค  องคประกอบทางเคมี  และสิ่งปนเปอน เนื่องจากมีขอมูลการศึกษาใน

หองปฏิบัติการชี้นําวา ผลกระทบสุขภาพของฝุนนาโนอาจจะผันแปรตามพ้ืนท่ีผิวรวมของฝุน การวัด

ความเขมขนเชิงมวลอาจไมเหมาะสม วิธีการท่ีเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติก็คือ การนับจํานวน
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อนุภาค อยางไรก็ตามอนุภาคฝุนมีอยูท่ัวไปในอากาศ และมีความผันแปรตามภูมิภาค สภาพอากาศ และ

ปจจัยดานพฤติกรรม  เปนตน  ดังนั้นตัวชี้วัดเชิงปริมาณจึงควรเปน จํานวนอนุภาคในท่ีทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน

จากคาพ้ืนฐาน (increment of exposure) 

 เนื่องจากวิธีการนับจํานวนอนุภาคอาจปฏิบัติไดเฉพาะบางสถานท่ี  ดังนั้นอาจตองใชวิธีการ

เชิงคุณภาพในการประเมินการสัมผัสฝุนโดยพิจารณาจากตําแหนง ลักษณะงาน และบริเวณงาน แลว

จําแนกหยาบๆเปนกลุมท่ี  สัมผัส  หรือ  ไมสัมผัส  ฝุนนาโน 

 สรุปผลการวิจัย 

 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 เนื่องจากปจจุบันยังไมมีขอมูลผลกระทบสุขภาพของฝุนนาโนในมนุษย จึงจําเปนตองอาศัย

ขอมูลจากการศึกษาในเนื้อเยื่อและสัตวทดลอง ซ่ึงลักาณะการสัมผัสฝุนท่ีนักวิจัยทําการทดลองอาจ

แตกตางจากลักาณะการสัมผัสท่ีเกิดข้ึนจริงในคน แตอาจใชเปนขอมูลเบื้องตนได ซ่ึงผลการศึกษา

ดังกลาวบงบอกวาการสัมผัสฝุนนาโนอาจทําใหเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้ึน 

 สวนการศึกษาในมนุษย ตองอาสัยขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาเก่ียวของกับ

ผลกระทบสุขภาพของมลพิษอากาศและไอควันจากการเชื่อมหรือตัดโลหะดวยความรอนมาประยุกตใช 

โดยผลการศึกษาดังกลาวรายงานวา การสัมผัสฝุนขนาดเล็กมากมีผลตอการเตนของหัวใจ (heart rate 

variability) สวนการสัมผัสไอควันจากการเชื่อมหรือตัดโลหะทําใหเกิดผลตอระบบการหายใจ 

 ดังนั้นหากใชผลการศึกษาข้ันตนมาเทียบเคียงกับการสัมผัสฝุนนาโน ผลกระทบสุขภาพท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับพนักงานท่ีสัมผัสฝุนนาโนประกอบดวย การอักเสบของเนื้อเยื่อ ผลตอระบบหัวใจและหลอด

เลือด และผลตอระบบการหายใจ 

 เหตุผลและความจําเปนของการเฝาระวังสุขภาพ 

 โดยท่ัวไป ความเปนไปได ของดําเนินการเฝาระวังปญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพตอง

พิจารณาจาก   

 1. ขอมูลยืนยันวาการสัมผัสสารหรือปจจัยนั้นๆจากการประกอบอาชีพเกิดข้ึนจริงหรือมี

โอกาสเกิดข้ึนจริง   

 2. องคความรูเก่ียวกับผลกระทบสุขภาพท่ีเกิดจากการสัมผัสสารหรือปจจัยนั้นๆ   

 3. การมีเครื่องมือหรือวิธีการท่ีมีความไว (sensitivity) และมีความจําเพาะ (specificity) ใน

การตรวจหาผลกระทบสุขภาพในระยะแรกเริ่มท่ีสามารถกลับเปนปกติหรือรักษาได   

 4. มีขอมูลยืนยันอยางเพียงพอเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (cause-effect 

relationship)  
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 สวน ความเหมาะสม ของการดําเนินการเฝาระวังพิจารณาจาก   

 1. ขนาดและความรุนแรงของปญหา   

 2. ความแมนยําและความเท่ียงตรงของวิธีการตรวจ   

 3. ประสิทธิภาพของการคนหาความผิดปกติแตแรกเริ่ม   

 4. อันตรายท่ีอาจเกิดจากวิธีการตรวจคัดกรอง   

 5. ประโยชนจากการตรวจคัดกรองเม่ือเปรียบเทียบกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ในกรณีของฝุนนาโน พบวาปจจุบันมีการสัมผัสหรือการสัมผัสฝุนนาโนจากการทํางานจริง 

แมวาอาจจะมีการใช ระบบปด ในกระบวนการทํางาน แตยังไมมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินเกณฑ 

ความเปนไปได ขอ 1 ขอ 2 ขอ 4 และเกณฑ ความเหมาะสม ขอ 1 และ ขอ 2 สวนเกณฑ  ความเปนไป

ได  และ เกณฑความเหมาะสม ขอ 3 นั้นพบวาการตรวจคนหาความผิดปกติแตแรกเริ่มของระบบหัวใจ

และหลอดเลือดและระบบการหายใจ สามารถชวยปองกันหรือบรรเทาการเจ็บปวยท่ีรุนแรงได แตเม่ือ

พิจารณาเกณฑ ความเหมาะสม ขอ 3 และขอ 4 ก็ยังไมสามารถตัดสินไดเนื่องจากวิธีการตรวจคัดกรอง

บางประเภทก็อาจมีอันตรายเชนเดียวกันแมไมมาก ในขณะท่ียังไมมีขอมูลแนชัดวาฝุนนาโนมีผลกระทบ

ตอสุขภาพจริงหรือไม และรายแรงเพียงใดหากมีผลกระทบสุขภาพดังกลาว 

 สรุปผลกรณีศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสารเคมี

ชนิดใหมในกระบวนการผลิต 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ยังเปนท่ีถกเถียงในวงวิชาการวาควรจะมีการตรวจคัดกรองและเฝา

ระวังสุขภาพเปนการจําเพาะสําหรับพนักงานท่ีสัมผัสฝุนนาโนหรือไม ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจะคุมคา

ทรัพยากรในการดําเนินการเฝาระวังและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม คณะผูวิจัยจึงเสนอแนะวา

วิธีการท่ีเหมาะสมในการคนหาอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสัมผัสฝุนนาโน คือ การข้ึนทะเบียนผูสัมผัส

ฝุนนาโนทุกคน แลวตรวจติดตามดวยวิธีการตรวจเช็คสุขภาพโดยท่ัวไป  หลังจากนั้นเม่ือมีขอมูลปริมาณ

มากพอก็นําขอมูลมาวิเคราะหเก่ียวกับสถานะสุขภาพและปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบระหวาง

กลุมพนักงานท่ีสัมผัสและไมสัมผัสฝุนนาโน อันจะเปนการบงบอกไดตอไปวาฝุนนาโนซ่ึงเปน สาร ชนิด

ใหมในวงการอุตสาหกรรม เปนสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานชนิดใหมหรือไม 

 ตัวอยางท่ี 5 แตกตางจากตัวอยางท่ี 4 เนื่องจากวาตัวอยางท่ี 4 มีขอมูลชัดเจนอยูกอนแลว

วาพลาตินั่มมีอันตรายตอสุขภาพ คณะผูวิจัยจึงเพียงตรวจสอบวา catalytic converter ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑใหมจะทําใหเกิดอันตรายจากสารพลาตินั่มนี้หรือไม ในขณะท่ีตัวอยางท่ี 5 ยังไมมีขอมูลใดๆ

เลยเก่ียวกับผลกระทบสุขภาพของฝุนนาโน ดังนั้นจึงไมสามารถทําการศึกษาวิจัยในผูสัมผัสฝุนนาโน

อยางเปนระบบชัดเจนเหมือนตัวอยางท่ี 4 
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บทสรุป 
 

จากการศึกษาการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาปญหาดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับขนาดของผลกระทบสุขภาพจากการทํางาน ประสิทธิภาพของมาตรการ

ควบคุมปองกันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของผลกระทบสุขภาพจาก

การทํางาน  และผลกระทบสุขภาพของสารเคมีชนิดใหมในกระบวนการผลิต ทําใหนักระบาดวิทยา 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานความปลอดภัยทราบถึงปญหาท่ี

สงผลตอตัวผูปฏิบัติงานอยางแทจริง เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการแกไปหาท่ีถูกตองเหมาะสมในแตละ

ลักษณะงานตอไป 

 

คําถามทบทวน 
 

1. ใหนักศึกษาอธิบายการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาขนาดของผลกระทบสุขภาพจาก

การทํางาน 

2. ใหนักศึกษาอธิบายการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการ

ควบคุมปองกันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3. ใหนักศึกษาอธิบายการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาสาเหตุและปจจัยเสี่ยงของ

ผลกระทบสุขภาพจากการทํางาน 

4. ใหนักศึกษาอธิบายการประยุกตระบาดวิทยาในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสารเคมี

ชนิดใหมในกระบวนการผลติ 

 

 


