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บทท่ี 4 

 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 

 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย

ผู้วิจัยด่าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสามารถในการท่างาน (Work ability index: WAI) และการเปรียบเทียบผลการปรับปรุง

สภาพการท่างานในแรงงานผู้สูงอายุ  รวมกับการด่าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ในการประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยอาศัยเทคนิคการส่ารวจ

ความปลอดภัยในการท่างานส่าหรับผู้ท่างานที่บ้าน  (Work Improvement for Safe Home: 

WISH) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และน่าเสนอ

ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค่าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ส่วนที่ 2 การศึกษาความสามารถในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอก

ระบบ เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อระดับความสามารถในการท่างาน การส่ารวจ

สิ่งแวดล้อมในการท่างาน และปรับปรุงสภาพการท่างานในแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอก

ระบบ เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ตำรำงที่ 1 จ่านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ  

(n = 100 คน) 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน  ร้อยละ 

1. เพศ 

  ชาย 40 40 

หญิง 60 60 

2. อำยุ    �̅� = 62.8  ปี S.D. = 9.49  ป ีนอ้ยทีสุ่ด 44 ปี  มากที่สุด 80 ป ี

3. สถำนภำพสมรส 

     โสด 12 12 

   สมรส 72 72 

   หยา่ร้าง 6 6 

   หมา้ย/แยกกันอยู ่ 10 10 

4. จ ำนวนคนในครอบครัว 

     1 คน 14 14 

   2-3 คน 54 54 

   4-5 คน 22 22 

   6 คนขึน้ไป 10 10 

5. รำยได้ต่อเดือน 

     ต่่ากว่า  3,000  บาท 36 36 

   3,000 – 6,000  บาท 36 36 

   6,001 – 9,000  บาท 20 20 

   9,001  บาทขึ้นไป   8 8 

6. ชั่วโมงกำรท ำงำน �̅� = 7.3 ช่ัวโมง S.D. = 1.95 ช่ัวโมง นอ้ยที่สดุ 2 ช่ัวโมง มากทีสุ่ด 10 ช่ัวโมง 

7. กำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

   เคย 82 82 

   ไม่เคย 18 18 

8. สถำนพยำบำลหลักท่ีท่ำนเขำ้รับกำรรักษำเมื่อเจบ็ปว่ย 

       โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐบาล 96 96 

       โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของเอกชน 4 4 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 100 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.9 อัตราส่วนระหว่างเพศหญิงต่อเพศชายคิดเป็น 1.5: 1 ส่วนใหญ่

มีอายุเฉลี่ยที่ 62.8 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.49 ปี โดยแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอก

ระบบที่มีอายุมากที่สุดคือ 80 ปี มีสถานภาพสมรส, โสด, หม้าย/แยกกันอยู่ และ หย่าร้าง คิด

เป็นร้อยละ 72, 12, 10 และ 6 ตามล่าดับ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในกลุ่มที่น้อยกว่า 

3,000 บาทต่อเดือน และ3,000 – 6,000  บาทเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 36  และมีช่ัวโมง

การท่างานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7.3 ช่ัวโมงต่อวัน โดยแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มี

ช่ัวโมงการท่างานต่อวันสูงสุดคือ 10 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยได้รับการบาดเจ็บจาก

การท่างาน คิดเป็นร้อยละ 82 และเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะรักษาที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

ของรัฐบาล คิดเป็นรอ้ยละ 96  
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ส่วนที่ 2 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำนนอก

ระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

ตำรำงที่ 2 จ่านวนและร้อยละของความสามารถในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ (n = 100 คน) 

ดัชนีชี้วัดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน จ ำนวน ร้อยละ 

1. คดิว่ำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของท่ำนปัจจุบันเมื่อเปรียบเทยีบกับควำมสำมำรถใน

กำรท ำงำนที่ดีท่ีสุดที่ผ่ำนมำ (ค่าเฉลี่ย 6.78 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) 

   5 คะแนน 
 

12 
 

12 

   6 คะแนน 
 

16 
 

16 

   7 คะแนน 
 

62 
 

62 

   8 คะแนน 
 

10 
 

10 

2. ควำมสำมำรถในกำรทำงำนเมื่อสัมพันธ์กับลักษณะงำน  

    2.1 ลักษณะงานที่ต้องใช้ก่าลังกาย  

         ดีมาก 
 

8 8 

         ค่อนข้างดี 
 

11 11 

         ปานกลาง 
 

44 44 

         ไม่ค่อยดีเลย     
 

35 35 

         ไม่ดีเลย 
 

2 2 

    2.2 ลักษณะงานที่ตอ้งใช้ก่าลังความคิด 
    

         ดีมาก 
 

2 2 

         ค่อนข้างดี 
 

8 8 

         ปานกลาง 
 

41 41 

         ไม่ค่อยดีเลย     
 

38 38 

         ไม่ดีเลย 
 

11 11 

3. จ ำนวนกำรเจ็บป่วยด้วยโรคที่ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ 

         ไม่มโีรค  
 

0 0 

         ป่วยความรู้สกึตัวเอง/ป่วยตามที่แพทย์วินจิฉัย   
 

100 100 

           ป่วยอย่างน้อย 4 โรค 
 

2 2 

           ป่วยอย่างน้อย 3 โรค 
 

29 29 

           ป่วยอย่างน้อย 2 โรค 69 69 
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ) 

ดัชนีชี้วัดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน จ ำนวน ร้อยละ 

4. ประเมินควำมสำมำรถที่ลดลงเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรค  

   สามารถท่างานได้ตามปกติไม่มีอาการผิดปกติ 12         12 

   สามารถท่างานได้ตามปกติแต่มีอาการผดิปกติบางครั้ง 82 82 

5. กำรเจ็บป่วยหรอืกำรบำดเจ็บต่ำง ๆ จะเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนของท่ำนหรือไม่ 

   สามารถท่างานได้ตามปกติ แตม่ีอาการผิดปกติของ    

   ร่างกายหรอืการเจ็บป่วยเป็นบางครัง้ 
29 29 

   ต้องลดการท่างานลง หรือเปลี่ยนวิธีการท่างานเป็น 

   บางครัง้ เนื่องจากการเจ็บป่วย 
69 69 

   ต้องลดการท่างานลง หรือเปลี่ยนวิธีการท่างานบ่อย  

   ๆ เนื่องจากการเจ็บป่วย 
2 2 

6. จ ำนวนกำรลำพักในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ  
    

    ไม่เคยหยุดเลย  88 88 

    1 – 9 วัน 12 12 

7. กำรประเมินตนเองโดยคำดกำรณ์ไปอีก 2 ปีข้ำงหน้ำ 

    ท่าได้เหมอืนเดิมแนน่อน  41 41 

    ไม่ค่อยแนใ่จว่าจะท่าได้เหมอืนเดิมหรอืไม่  57 57 

    ท่าไม่ได้เหมือนเดิมแนน่อน 2 2 

8. ท่ำนมีควำมสุขกับงำนและชีวติประจ ำวันมำกน้อยแค่ไหน 

      มาก 42 42   

      ค่อนข้างมาก 35 35   

      เป็นบางครั้ง 23 23   

9. ท่ำนยังคงกระตือรือร้น และ ตื่นเต้นกับงำนและชีวติมำกน้อยแค่ไหน   

      มาก 21  21   

      ค่อนข้างมาก 67  67   

      เป็นบางครั้ง 12  12   

10. ท่ำนยังคงรู้สึก มีควำมหวังเต็มเปี่ยมกับอนำคตของท่ำน   

      เป็นบางครั้ง   68  68   

      นาน ๆ ครั้ง   32  32   
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ) 

ดัชนีชี้วัดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน จ ำนวน ร้อยละ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  
    

ระดับปานกลาง (28 – 36 คะแนน)  
 

87 
 

87 

ระดับดี (37 – 43 คะแนน)  
 

8 
 

8 

ระดับดีเยี่ยม (44 – 49 คะแนน) 
 

5 
 

5 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ่านวนและร้อยละของความสามารถในการท่างานของแรงงาน

ผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ จ่านวน 100 คน พบว่ามีความสามารถในการท่างานอยู่ใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 87 เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดที่ 1 (ข้อ 1) พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่า

ความสามารถในการท่างานของตนเองในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการ

ท่างานที่ดีที่สุดที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 7 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 62 ดัชนีชี้วัดที่ 

2 (ข้อ 2 และ 3) ความสามารถในการท่างานที่ต้องใช้ก่าลังกายและความสามารถในการ

ท่างานที่ต้องใช้ก่าลังความคิด พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามีได้ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44 

และ ร้อยละ 41 ตามล่าดับ ในดัชนีชี้วัดที่ 3 (ข้อ 4) ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ได้รับการ

วินิจฉัยจากแพทย์จ่านวน 2 โรคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 ดัชนีชี้วัดที่ 4 (ข้อ 5) ผลกระทบ

ต่อการท่างานเมื่อเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ พบว่าแรงงานสามารถท่างานได้ตามปกติแต่มี

อาการผิดปกติบางครั้ง ดัชนีชี้วัดที่ 5 (ข้อ 6) ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย

ในช่วงปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 88 ดัชนีชี้วัดที่ 6 (ข้อ 7) การประเมินตนเองโดยคาดการณ์ไป

อีก 2 ปีข้างหน้า พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะท่าได้เหมือนเดิมหรือไม่ คิดเป็นร้อย

ละ 57 ดัชนีชี้วัดที่ 7 (ข้อ 8, 9 และ 10) สภาวะของจิตใจทั่วไปทั้งในขณะท่างานและขณะ

พักผ่อน พบว่าแรงงานมีความสุขกับงานและชีวิตประจ่าวันในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42 

ยังคงกระตือรือร้น และ ตื่นเต้นกับงานและชีวิตในระดับค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 67 

อย่างไรก็ตามมีความหวังเต็มเปี่ยมกับอนาคตเป็นบางครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 68 

 สรุปได้ว่าแรงงานผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ยังคิดว่าตนเองมีความสามารถในการ

ท่างานได้อยู่ ถึงแม้ว่าความสามารถในการท่างานที่ต้องใช้ก่าลังกายและความสามารถในการ

ท่างานที่ต้องใช้ก่าลังความคิดอาจจะลดลงเนื่องจากการเจ็บป่วยตามวัยได้บ้าง และยังมี

ความสุขกับการท่างาน ดังนั้นการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อเอื้อให้กับ

แรงงานผู้สูงอายุจะคงใช้ความสามารถในการท่างานของตนเองยังคงเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์ 
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ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อระดับควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรส ำรวจ

สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนในแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำน

นอกระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ครั้งนี้ 

ด่าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2561 ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ซึ่งประกอบด้วยแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มที่มีความ

พร้อมในการปรับปรุงสภาพการท่างานจ่านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า 

จ่านวน 8 คน 2) แรงงานกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ จ่านวน 9 คน และ 3) กลุ่มท่าโรงศพ จ่านวน 

12 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาชีวอนามัยและความป ลอดภัย จ่านวน 1 คน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ จ่านวน 1 คน ผลการด่าเนินกิจกรรมมีรายละเอียด

ดังนี้ 

3.1 กำรระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อระดับควำมสำมำรถในกำร

ท ำงำนของแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำนนอกระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อระดับความสามารถในการท่างานด้วย

วิธีการจัดเวทีประชาคม ผลจากการประชาคมแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบทั้ง 3 

กลุ่ม มีความเห็นว่าอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถในการท่างานของตนเองได้นั้น ส่วน

ใหญ่คิดว่าเกิดจากสภาพการท่างานที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ปัญหาเหล่านี้  1) ระบบการดูแลกรณี

ที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล  อุปกรณ์ดับเพลิง 2) 

ความเป็นระเบียบของสถานที่ท่างาน 3) สถานที่ท่างานของท่านมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม 

เช่นฝุ่น ควัน กลิ่นเหม็น เสียงดังความร้อน ความเย็น ความสกปรก น้่าเสีย  4) ความเพียงพอ

ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยส่าหรับการท่างาน  รองลงมาคือ ความแข็งแรง

ทางร่างกายตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป รายได้ที่ได้จากการท่างานไม่เพียงพอท่าให้ต้องท่างาน

มากขึ้น   

3.2 กำรส ำรวจสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนของแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำนนอก

ระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างานในแต่ละขั้นตอนการท่างานจะใช้

กระบวนการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อ

ปรับปรุงสภาพการท่างานโดยกลุ่มเป้าหมายจะท่าแบบส่ารวจความปลอดภัยในการท่างาน

ส่าหรับผู้ท่างานที่บ้าน (Work Improvement for Safe Home: WISH) และผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิจัย
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จะท่าการส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยอาศัยการเดินส่ารวจการท่างาน (Walk through 

survey) และสังเกตการท่างานสัมภาษณ์ ผลการการวจิัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) แรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 

ขั้นตอนการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้าสามารถแบ่งออกเป็น 

6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ขั้นตอนการคัดเลือกดอกหญ้า คัดเลือกต้นดอกหญ้าให้แต่ละก่ามีดอก

หญ้าที่มคีวามยาวและความหนาเท่ากัน 2) มัดก่าดอกหญ้าและตกแต่ง แบ่งดอกหญ้าเป็น 3 ก่า 

มัดด้วยลวดให้แน่ ทุบด้วยค้อนตรงรอยมัดให้แบนแล้วตัดตรงโคนใหเ้ท่ากัน 3) ชุบน้่ายาตรงโคน

ของดอกหญ้า เพื่อให้ชิดติดกันแล้วจึงน่าไปตากให้แห้ง 4) แผ่ดอกหญ้า โดยน่ามัดดอกหญ้าใส่

บล็อกพลาสติกเพื่อแผ่ดอกหญ้า 5) การเย็บมัดดอกหญ้าติดกัน โดยท่าการเย็บแบบเนาจนสุด

กาแล้วเย็บย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น ลนไฟปลายเชือกป้องกันเชือกหลุด 6) ประกอบด้ามจับและ

หูแขวน น่ามัดดอกหญ้าในขั้นตอนที่ 5 มาตอกด้วยตะปูเข็ม ท่าหูแขวน และตัดตกแต่งปลาย

ดอกหญ้าให้สวยงาม 

 

ตำรำงที่ 3 การประเมินอันตรายในการท่างานของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า (n = 

8 คน) 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน อันตรำยในกำรท ำงำน 

1) ขั้นตอนการคัดเลือกดอกหญ้า  
 

1.1) มักจะเกิดอาการปวดหลังเมื่อนั่งเป็นเวลานาน ๆ และเอี้ยว

ตัวหยิบของจากบรเิวณรอบข้าง  

1.2) ระคายเคืองจมูกและผิวหนังจากการสัมผัสเศษฝุ่นจากดอก

หญ้า  

1.3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

1.4) ไม่ มีอุ ปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 

2) มัดก่าดอกหญ้าและตกแต่ง  2.1) มักจะเกดิอาการปวดหลังเมื่อนั่งเป็นเวลานาน ๆ  

2.2) ระคายเคืองจมูกและผิวหนังจากการสัมผัสเศษฝุ่นจาก

ดอกหญ้า  

2.3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

2.4) ไม่มี อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
2.5) อุบัติเหตุ ได้แก ่ลวดบาดมือ 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรท ำงำน อันตรำยในกำรท ำงำน 

3) ชุบน้่ายาตรงโคนของดอกหญ้า  
 

3.1) มักจะเกดิอาการปวดหลังเมื่อนั่งเป็นเวลานาน ๆ  

3.2) ระคายเคืองจมูกและผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ใน

การชุบโคนดอกหญ้า 

3.3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

3.4) ไม่มีอุ ปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 

4) แผด่อกหญ้า  4.1) มักจะเกดิอาการปวดหลังเมื่อนั่งเป็นเวลานาน ๆ  

4.2) ปวดนิว้มือ ข้อมือ แขน เมื่อยัดดอกหญ้าลงในบล็อคพลาสติก  

4.3) ระคายเคืองจมูกและผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ใน

การชุบโคนดอกหญ้า 

3.4) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

3.5) ไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 

5) การเย็บมัดดอกหญ้าติดกัน  5.1) ปวดตาเพ่งการเย็บ 

5.2) มักจะเกิดอาการปวด คอ ไหล่ แขน หลังเมื่อนั่งเย็บเป็น

เวลานาน ๆ  

5.3) มักจะเกดิอาการเจ็บนิว้ เมื่อเย็บเป็นเวลานาน ๆ  

5.4) ระคายเคืองจมูกและผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ใน

การชุบโคนดอกหญ้า 

5.5) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

5.6) ไม่มีอุ ปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 

6) ประกอบด้ามจับและหูแขวน 5.1) มักจะเกิดอาการเจ็บหรือปวดบริเวณกล้ามเนื้อแขน หรือ

ข้อมือ คอ ไหล่ หลังเมื่อท่าการเขา้ด้ามไม้กวาด 

5.2) คอ้นทุบโดนมือจากการตอกตะปูเพื่อเข้าด้ามไม้กวาด 

5.3) ระคายเคืองจมูกและผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ใน

การชุบโคนดอกหญ้า 

5.4) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

5.5) ไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
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ตำรำงที่ 4 การส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผูท้่างานที่

บ้านของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า (n = 8 คน) 
 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี มี หมำยเหตุ 

หมวดท่ี 1 กำรจัดเก็บและกำรขนย้ำยวัสดุสิ่งของ 

1. ควรจัดเก็บสิ่งของไม่ให้มีสิง่กดีขว้าง

เส้นทางขนยา้ย 
 

(8/8) 
 

 

2. ใช้กระบะ รถเข็น ลอ้เลือ่น หรอืกลไกอื่น ๆ 

เพื่อให้สามารถเคลื่อนยา้ยสิ่งของได้สะดวก 
 

(8/8) 
 

 

3. ควรจัดให้มีช้ันวางสิง่ของทีม่ีหลายช้ัน หรอื

กล่องจัดเก็บสิ่งของ ไว้ใกลส้ถานที่ท่างาน

ส่าหรับจัดเก็บเครื่องมอื วตัถุดิบ ชิน้ส่วน 

และผลติภัณฑ ์

 
 

(6/8) 

ต้องการช้ันวางของเพื่อการ

จัดสิ่ งของให้ เป็ นระเบียบ 

หยิบจับสะดวก  

4. ควรจัดให้ภาชนะหรอืหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มีที่

จับหรอืหูหิว้ทีด่ ี
 

(8/8) 
 

 

หมวดท่ี 2 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 

5. ควรมีการจัดท่าการด์ที่เหมาะสมเพื่อปดิ

คลุมส่วนที่เคลือ่นไหวของเครื่องจักรที่มี

อันตรายและอุปกรณจ์า่ยไฟฟา้ 

- - 

งานไม่มีการใช้เครื่องจักร

อันตราย 

6. การพว่ง เช่ือมอุปกรณ์ไฟฟา้ ได้มีการ

ค่านึงถงึขนาดการใช้งาน 
 

(8/8) 
 

 

7. ควรแน่ใจว่า มีการตรวจเช็คและบ่ารุงรักษา

เครื่องมือเป็นอย่างด ีและไม่มชิีน้ส่วนที่

แตกหักหรอืใช้งานไมไ่ด ้

 
(8/8) 

 

 

8. ควรแน่ใจว่า อุปกรณไ์ฟฟ้าและหลอดไฟ มี

การเช่ือมต่อของสายไฟอยา่งปลอดภัย เช่น 

การใชส้ายดิน 

 
(8/8) 

 

 

หมวดท่ี 3 สถำนีงำน 

9. ควรปรับระดับความสูงของการท่างานให้

เหมาะสมกับคนท่างานแต่ละคน โดยให้อยู่

ในระดับขอ้ศอกหรอืต่่ากว่าระดับข้อศอก

เล็กน้อย 

 
 

(8/8) 

นั่งท่างานกับพื้นหน้างานอยู่

ระดับพื้นท่าให้ต้องก้มหลัง

ท่างานอยู่ตลอดเวลา 
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ) 

 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี ม ี หมำยเหตุ 

10. จัดใหม้ีเกา้อี้ ม้านั่งที่มีความสงูพอเหมาะ 

และมีพนักพงิที่แข็งแรง 
 

 
(8/8) 

นั่งท่างานกับพื้นหน้างานอยู่

ระดับพืน้นั่งเก้าอีไ้ม่สะดวก 

11. ควรวางเครื่องมือ อุปกรณ ์และวัสดุที่ใช้

บอ่ย ใหอ้ยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับงา่ย

และสะดวก 

 
 

(7/8) 

วางเครื่องมือตามสะดวก 

บางคร้ังหาใช้ยาก 

12. คนท่างานสามารถเปลี่ยนท่าทาง ยืนและนัง่

สลับกันในขณะทา่งาน 
 

(8/8) 
 

 

หมวดท่ี 4 สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

13. ควรเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติใหม้าก 

และท่าความสะอาดช่องแสงและกระจก 
 

(8/8)  
 

14. ควรจัดให้มีความเขม้ของแสงสว่าง ณ 

บรเิวณพื้นที่ทั่วไป และเฉพาะจุด เพื่อให้มี

ความสว่างเพียงพอสา่หรับงานแต่ละ

ประเภท โดยจดัใหม้ีดวงไฟ หลอดไฟ เป็น

ตน้ 

 
(8/8) 

 

 

15. ควรแยกแหล่งก่าเนิดฝุน่ เสียงดัง ความ

ร้อน และสารเคมีที่เป็นพิษ ออกจากบริเวณ

สถานที่ท่างาน 

 
(8/8) 

 

 

16. ควรแน่ใจว่าสารเคมีอนัตราย ตัวท่าละลาย 

ส ีกาว ฯลฯ ได้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปดิ

มิดชิดพรอ้มติดฉลาก 

 
 

(8/8) 

ปิดฝาสารเคมีที่ ใช้ ชุบโคน

ดอกหญ้ าทันทีหลังใช้งาน

และปิดให้สนิท 

17. ควรเปดิประตู หนา้ตา่ง และชอ่งเปดิตา่ง ๆ 

เพื่อเพิ่มการระบายอากาศธรรมชาต ิ
 

(8/8) 
 

 

18. ควรจัดให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัย

สว่นบุคคล เช่น แวน่นิรภยั รองเทา้นิรภยั 

และถุงมอืนิรภัยอยา่งเพียงพอ 

 
 

(8/8) 

สวมใส่แว่นตา ผ้าปิดจมูก 

เพื่อป้องกันฝุ่นจากดอกหญ้า

และกลิ่นสารเคมี 

19. ควรจัดให้มีทางออกจากห้องท่างานทีไ่มม่ี

สิ่งกดีขวาง และให้มอีุปกรณด์ับเพลิงอย่าง

เพียงพอ 

 
 

(8/8) 

จัดของบรเิวณทางเดินให้เป็น

ระเบียบเรยีบรอ้ย 
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ) 

 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี ม ี หมำยเหตุ 

หมวดท่ี 5 สวัสดิกำรสังคมและกำรจัดกำรภำยในองค์กร 

20. มีช่ัวโมงการท่างานที่เหมาะสม มีช่วงเวลา

พักระหว่างการท่างาน และมกีารเปลี่ยน

อิรยิาบถ เพื่อลดความเมื่อยลา้ 

 
(8/8)  

 

21. ควรจัดให้มีน้า่ดืม่ที่สะอาดปลอดภยัอยา่ง

เพียงพอในสถานที่ท่างานทุกแห่ง 
 

 
(8/8) 

จั ด ให้ มี น้่ า ดื่ ม ที่ ส ะ อ า ด

บรเิวณที่ท่างาน 

22. มีห้องน้่า ห้องสุขาที่สะอาดในบรเิวณ

สถานที่ท่างาน 
 

(8/8) 
 

 

23. ควรจัดให้มีมมุพักผอ่นและมมุรับประทาน

อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ แยกเป็นสัดส่วน

ออกจากบริเวณพื้นที่ท่างาน 

 
(8/8) 

 

 

24. มียาสามญัประจ่าบ้าน อุปกรณป์ฐม

พยาบาล 
 

 
(8/8) 

ไม่มีอุปกรณใ์นที่ท่างาน 

25. ควรปรับสถานที่ท่างาน เพื่อให้เหมาะ

ส่าหรับผูส้งูอาย ุ
 

 
(8/8) 

 

26. ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางผังงานหรอื

การไหลของงาน เพือ่ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่

จ่าเป็นของคนทา่งาน 

 
(8/8) 

  

 

จากการการสนทนากลุ่มแรงงาน (Focus Group Discussion) เพื่อในการวิเคราะห์

อันตรายในการท่างาน และสังเกตขั้นตอนการท่างานของคณะผู้วิจัย พบว่า อันตรายในการ

ท่างานที่พบในทุกขั้นตอนการท่างานและแรงงานให้ความส่าคัญที่ต้องเร่งรีบแก้ไข คือ ปัญหา

การบาดเจ็บของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดหลัง คอ ไหล่ ก้น สะโพก 

แขน และข้อมือ รองลงมาคือ อาการระคายเคืองผิวหนังและจมูกจากการสัมผัสสารเคมี 

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบขัดขว้างการท่างาน และน้อยที่สุด คือ การเกิด

อุบัติเหตุในบางครั้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 

หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือ และไม่มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานที่

ท่างาน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 4 แสดงผลส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้

กวาดดอกหญ้า พบประเด็นเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานในหัวข้อที่ 3, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 

21, 24, และ 25  

ดังนั้นสามารถสรุปประเด็นเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานตามหลักการป้องกันสิ่ง

คุกคามในการท่างานจากผลการวิเคราะห์อันตรายในการท่างาน (ตารางที่ 3) และการส่ารวจ

สิ่งแวดล้อมในการท่างาน (ตารางที่ 4) ได้ดังนี ้

1) การควบคุมที่แหล่งก่าเนิด (source) 
1.1) ปรับระดับความสูงของการท่างานให้เหมาะสมกับคนท่างาน โดยให้อยู่ในระดับ

ข้อศอกหรือต่่ากว่าระดับข้อศอกเล็กน้อยและจัดให้มีเก้าอี้ ม้านั่งที่มีความสูงพอเหมาะ และมี

พนักพิงที่แข็งแรง 

1.2) ต้องการช้ันวางของเพื่อการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ หยิบจับสะดวก 
1.3) ควรปิดฝาสารเคมีที่ใช้ชุบโคนดอกหญ้าทันทีหลังใชง้านและปิดให้สนทิ 

2) การควบคุมที่ทางผา่น (Path) 
2.1) แนะน่าจัดช่วงเวลาพักระหว่างท่างาน 

2.2) จัดให้มนี้่าดื่มที่สะอาดบริเวณที่ท่างาน 

2.2) จัดให้มยีาสามัญประจ่าบ้าน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
3) การควบคุมที่ตัวบุคคล (Receivers) 

3.1) สวมใส่แวน่ตา ผา้ปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุน่จากดอกหญ้าและกลิ่นสารเคมี 
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2) แรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มท ำกล้วยทอดกรอบ 
 

ขั้นตอนการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเตรียมกล้วย โดยท่าการคัดเลือกกล้วย ปลอกและล้างกล้วย 

2) ขั้นตอนหั่นกล้วย น่ากล้วยที่ผ่านการล้างท่าความสะอาดแล้วมาหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางด้วยไม้

สไลด์ 3) ขั้นตอนการทอดกล้วย น่ากล้วยสไลด์บาง ลงทอดในน้่ามันร้อน เมื่อสุกได้ที่ตักวางรอ

ให้สะเด็ดน้่ามัน 4) ขั้นตอนบรรจุผลิตภัณฑ์ การน่ากล้วยทอดบรรจุลงถุง ติดป้ายบรรจุภัณฑ ์

ปิดถุงเพื่อรอจ่าหนา่ย 
 

ตำรำงที่ 5  การประเมินอันตรายในการท่างานของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ (n = 

9 คน) 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน อันตรำยในกำรท ำงำน 

1) ขั้นตอนการเตรียมกล้วย 1.1) มักจะเกิดการปวดหลังหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อ 

จากการก้มเงยจากการเตรียมน่ากล้วยแช่ก่อนปลอก

เปลือกกล้วย และการนั่งปลอกกล้วยเป็นเวลานาน 

1.2) ถูกมีดบาดมอื  

1.3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

2) ขั้นตอนหั่นกล้วย 2.1) มีอาการการปวดคอ บ่า ไหล่ และหลังจากการก้มหั่น

กล้วยและปวดเมื่อยเนื่องจากนั่งห่ันเป็นเวลานาน 

2.2) ถูกมีดบาดมอื  

3) ขั้นตอนการทอดกล้วย 3.1) สัมผัสความรอ้นของเตาจากการทอดกล้วยอาจท่าให้

เกิดอาการหน้ามดื หรอืเสียเหงื่อมากในการท่างานใน

ช่วงเวลาอากาศรอ้น 

3.2) มีอาการปวดเมื่อยขาจากการยืนนาน 

3.3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบ  

4) ขั้นตอนบรรจุผลิตภัณฑ์ 4.1) มักจะเกิดเกิดการปวดหลัง หรอื การอักเสบของ

กล้ามเนือ้ จากการนั่งก้มบรรจผุลติภัณฑ์ 
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ตำรำงที่ 6 การส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผูท้่างานที่

บ้านของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ (n = 9 คน) 
 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี มี หมำยเหตุ 

หมวดท่ี 1 กำรจัดเก็บและกำรขนย้ำยวัสดุสิ่งของ 

1. ควรจัดเก็บสิ่งของไม่ให้มีสิง่กดีขว้างเส้นทาง

ขนย้าย 
 

(5/9) 
 

 

2. ใช้กระบะ รถเข็น ลอ้เลือ่น หรอืกลไกอื่น ๆ 

เพื่อให้สามารถเคลื่อนยา้ยสิ่งของได้สะดวก 
 

 
(9/9) 

เพื่อยกเคลื่อนย้ายกล้วย 

3. ควรจัดให้มีช้ันวางสิง่ของทีม่ีหลายช้ัน หรอื

กล่องจัดเก็บสิ่งของ ไว้ใกลส้ถานที่ท่างาน

ส่าหรับจัดเก็บเครื่องมอื วตัถุดิบ ชิน้ส่วน 

และผลติภัณฑ ์

 
(9/9) 

 

 

4. ควรจัดให้ภาชนะหรอืหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มีที่

จับหรอืหูหิว้ทีด่ ี
 

(9/9) 
 

 

หมวดท่ี 2 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 

5. ควรมีการจัดท่าการด์ที่เหมาะสมเพื่อปดิ

คลุมส่วนที่เคลือ่นไหวของเครื่องจักรที่มี

อันตรายและอุปกรณจ์า่ยไฟฟา้ 

 
(9/9)  

งานไม่มีการใช้เครื่องจักร

อันตราย 

6. การพว่ง เช่ือมอุปกรณ์ไฟฟา้ ได้มีการ

ค่านึงถงึขนาดการใช้งาน 
 

(9/9) 
 

 

7. ควรแน่ใจว่า มีการตรวจเช็คและบ่ารุงรักษา

เครื่องมือเป็นอย่างด ีและไม่มชิีน้ส่วนที่

แตกหักหรอืใช้งานไมไ่ด ้

 
(9/9) 

 

 

8. ควรแน่ใจว่า อุปกรณไ์ฟฟ้าและหลอดไฟ มี

การเช่ือมต่อของสายไฟอยา่งปลอดภัย เช่น 

การใชส้ายดิน 

 
(9/9) 

 

 

หมวดท่ี 3 สถำนีงำน 

9. ควรปรับระดับความสูงของการท่างานให้

เหมาะสมกับคนท่างานแต่ละคน โดยให้อยู่

ในระดับขอ้ศอกหรอืต่่ากว่าระดับข้อศอก

เล็กน้อย 

 
 

(9/9) 

ปรับระดับความสูงของหน้า

งานในต่าแหน่งการเตรียม

กล้วย และการหั่นกล้วย 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) 
 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี มี หมำยเหตุ 

10. จัดใหม้ีเกา้อี้ ม้านั่งที่มีความสงูพอเหมาะ 

และมีพนักพงิที่แข็งแรง 
 

 
(9/9) 

จัดกาเก้าอี ้ม้านั่งที่มีความสูง

พอเหมาะ 

11. ควรวางเครื่องมือ อุปกรณ ์และวัสดุที่ใช้

บอ่ย ใหอ้ยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับงา่ย

และสะดวก 

 
(9/9) 

 

 

12. คนท่างานสามารถเปลี่ยนท่าทาง ยืนและนัง่

สลับกันในขณะทา่งาน 
 

 
(9/9) 

แนะน่าให้ยืนและนั่งสลับ 

หมวดท่ี 4 สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

13. ควรเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติใหม้าก 

และท่าความสะอาดช่องแสงและกระจก 
 

(9/9) 
 

 

14. ควรจัดให้มีความเขม้ของแสงสว่าง ณ 

บรเิวณพื้นที่ทั่วไป และเฉพาะจุด เพื่อให้มี

ความสว่างเพียงพอสา่หรับงานแต่ละ

ประเภท โดยจดัใหม้ีดวงไฟ หลอดไฟ เป็น

ตน้ 

 
(9/9)  

 

15. ควรแยกแหล่งก่าเนิดฝุน่ เสียงดัง ความร้อน 

และสารเคมีที่เป็นพิษ ออกจากบริเวณ

สถานที่ท่างาน 

 
(9/9)  

 

16. ควรแน่ใจว่าสารเคมีอนัตราย ตัวท่าละลาย 

ส ีกาว ฯลฯ ได้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปดิ

มิดชิดพรอ้มติดฉลาก 

 
(9/9) 

 

 

17. ควรเปดิประตู หนา้ตา่ง และชอ่งเปดิตา่ง ๆ 

เพื่อเพิ่มการระบายอากาศธรรมชาต ิ
 

(9/9)  
 

18. ควรจัดให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัย

สว่นบุคคล เช่น แวน่นิรภยั รองเทา้นิรภยั 

และถุงมอืนิรภัยอยา่งเพียงพอ 

 
 

(5/9) 

ถุงมือ/ปลอกนิว้กันมีดบาด 

19. ควรจัดให้มีทางออกจากห้องท่างานทีไ่มม่ี

สิ่งกดีขวาง และให้มอีุปกรณด์ับเพลิงอย่าง

เพียงพอ 

 
 

(5/9) 

จัดของบรเิวณทางเดินให้เป็น

ระเบียบเรยีบรอ้ย 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) 
 

ที ่ หัวข้อกำรประเมินควำมเสี่ยง ไม่มี มี หมำยเหต ุ

หมวดท่ี 5 สวัสดิกำรสังคมและกำรจัดกำรภำยในองค์กร 

20. มีช่ัวโมงการท่างานที่เหมาะสม มีช่วงเวลา

พักระหว่างการท่างาน และมกีารเปลี่ยน

อิรยิาบถ เพื่อลดความเมื่อยลา้ 

 
(9/9)  

 

21. ควรจัดให้มีน้า่ดืม่ที่สะอาดปลอดภยัอยา่ง

เพียงพอในสถานที่ท่างานทุกแห่ง 
 

(9/9) 
 

 

22. มีห้องน้่า ห้องสุขาที่สะอาดในบรเิวณ

สถานที่ท่างาน 
 

(9/9) 
 

 

23. ควรจัดให้มีมมุพักผอ่นและมมุรับประทาน

อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ แยกเป็นสัดส่วน

ออกจากบริเวณพื้นที่ท่างาน 

 
(9/9) 

 

 

24. มียาสามญัประจ่าบ้าน อุปกรณป์ฐม

พยาบาล 
 

 
(9/9) 

ไม่มี ยาสามัญ ประจ่าบ้าน 

อุปกรณป์ฐมพยาบาล 

25. ควรปรับสถานที่ท่างาน เพื่อให้เหมาะ

ส่าหรับผูส้งูอาย ุ
 

 
(9/9) 

พืน้ลื่น พืน้ต่างระดับ  

26. ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางผังงานหรอื

การไหลของงาน เพือ่ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่

จ่าเป็นของคนทา่งาน 

 
(9/9) 

  

 

จากการการสนทนากลุ่มแรงงาน (Focus Group Discussion) เพื่อในการวิเคราะห์

อันตรายในการท่างาน และสังเกตขั้นตอนการท่างานของคณะผู้วิจัย พบว่า อันตรายในการ

ท่างาน ที่พบในทุกขั้นตอนการท่างานและแรงงานให้ความส่าคัญที่ต้องเร่งรีบแก้ไข คือ ปัญหา

การบาดเจ็บของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดหลังจากการก้มเงยจาก

การเตรียมน่ากล้วยแช่ก่อนปลอกเปลือกกล้วย การนั่งปลอกกล้วย และการนั่งสไลด์กล้วยเป็น

เวลานานเนื่องจากแรงงานต้องนั่งท่างานบนพื้น รองลงมาคือ อาการการได้รับบาดเจ็บจากมีด

บาด สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบขัดขว้างการท่างาน และ การสัมผัสความ

ร้อนจากการทอดกล้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาการไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 

หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือ และไม่มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานที่

ท่างาน ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 6 แสดงผลส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่ากล้วย

ทอดกรอบ พบประเด็นเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานในหัวข้อที่ 2, 9, 10, 12, 18, 19, 24, และ 

25  

ดังนั้นสามารถสรุปประเด็นเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานตามหลักการป้องกันสิ่ง

คุกคามในการท่างานจากผลการวิเคราะห์อันตรายในการท่างาน (ตารางที่ 5) และการส่ารวจ

สิ่งแวดล้อมในการท่างาน (ตารางที่ 6) ได้ดังนี ้

1) การควบคุมที่แหล่งก่าเนิด (source) 
1.1) ปรับระดับความสูงของการท่างานใหเ้หมาะสมกับคนท่างาน โดยให้อยู่ในระดับ

ข้อศอกหรือต่่ากว่าระดับข้อศอกเล็กน้อยและจัดให้มีเก้าอี้ ม้านั่งที่มีความสูงพอเหมาะ และมี

พนักพิงที่แข็งแรงในขั้นตอนงานที่ 1 และ 2 

1.2) จัดหาอุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้าย 

1.3) เปิดประตูหน้าต่าง/ใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อน 

1.4) จัดสถานที่ท่างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

2) การควบคุมที่ทางผา่น (Path) 
2.1) แนะน่าจัดช่วงเวลาพักระหว่างท่างาน 

2.2) จัดให้ให้ท่างานในช่วงอากาศไม่ร้อน เช่น ช่วงเช้าและช่วงเย็น 

2.3) จัดให้มนี้่าเย็นให้ในที่พัก 

2.4) แนะน่าการยกเคลื่อนย้ายแบบถูกวิธี 

2.5) จัดให้มยีาสามัญประจ่าบ้าน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
3) การควบคุมที่ตัวบุคคล (Receivers) 

3.1) แนะน่าสวมถุงมอื/ปลอกถุงมอืกันบาด 
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3) แรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มท ำโรงศพ 
 

ขั้นตอนการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรงศพสามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน

ย่อย ได้แก่ 1) ขั้นตอนเลื่อยไม้ แต่งไม้ ด้วยเครื่องแทงไม้ 2) ขั้นตอนไสไม้ ให้ไม้เรียบโดยใช้เลื่อย

กบไฟฟ้า 3) ขั้นตอนการตัดไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ เพื่อประกอบโลง โดยใช้เครื่องตัด 4) 

ขั้นตอนประกอบโลง โดยใช้แม็กยิงตะปูในการยิงไม้ให้เป็นโลง 5) ขั้นตอนขัดไม้ ให้ผิวไม้เรียบ 

โดยใช้กระดาษทราย และ 6) ขั้นตอนทาสีโลงศพ 
 

ตำรำงที่ 7 การประเมินอันตรายในการท่างานของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่าโรงศพ (n = 12 คน) 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน อันตรำยในกำรท ำงำน 

1) ขั้นตอนเลื่อยไม้ แตง่ไม้ ด้วย

เครื่องแทงไม้   

1.1) เกิดการระคายเคืองผิวหนัง แสบจมูก คันตา จากการ

สัมผัสฝุน่จากไม้จากการเลื่อยไม้ และขีเ้ลื่อย  

1.2) เศษไม้กระเด็นเข้าตา เกิดการบาดเจ็บ 

1.3) เกิดการปวดหลังเนื่องจากการก้มและปวดขาเนื่องจาก

การยืนเป็นเวลานาน 

1.4) จัดเครื่องมอืไม่เป็นระเบียบ 

1.5) ไม่มอีุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal  

Protective Equipment) เชน่ หนา้กากอนามัย ถุงมอื 

2) ขั้นตอนไสไม้ให้ไม้เรียบโดยใช้

เลื่อยกบไฟฟ้า  

 

2.1) สัมผัสฝุ่นจากไม้ อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนัง แสบ

จมูก คันตา  

2.2) เกิดการปวดหลัง เนื่องจากการยกไม้ในท่าทางการยก

ที่ผิด  

2.3) การใชม้อืเครื่องมอืด้วยความประมาท ท่าให้เกิดการ

บาดเจ็บ  

2.4) สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีฝุ่นไม้จากขี้เลื่อย 

2.5) ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เชน่ หนา้กากอนามัย ถุงมอื 
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ตำรำงท่ี 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน อันตรำยในกำรท ำงำน 

3) ขั้นตอนการตัดไม้ให้ได้ขนาด

ตามต้องการ เพื่อประกอบโลง 

โดยใช้เครื่องตัด  

 

3.1) สัมผัสฝุ่นจากไม้ อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนัง แสบ

จมูก คันตา 

3.2) อาจเกิดอาการปวดขา เจ็บขา เนื่องจากการยืนท่า

เดียวเป็นเวลานาน  

3.3) เกิดอาการปวดหลัง เนื่องจากต้องเอีย้วตัวหยิบหรอืยก

ไม้เพื่อน่ามาตัด  

3.4) ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) เชน่ หนา้กากอนามัย ถุงมอื 

4) ขั้นตอนประกอบโลง โดยใช้

แม็กยิงตะปูในการยิงไม้ใหเ้ป็น

โลง 

4.1) ตอนใช้แม็กยิงตะปูโดยใช้เครื่องปั๊มลม อาจโดนมืออีก

ข้างที่ถือไม้ได้/กระเด็นใส่หน้าได้  

4.2) สัมผัสฝุน่จากไม้ อาจเกิดการระคายเคืองผวิหนัง แสบ

จมูก แสบตา 

4.3) ปวดหลัง ปวดคอเนื่องจากการก้ม-เงย บิดล่าตัวใน

การจับไม้หรอืเครื่องมอืในการท่างาน  

4.4) อาจปวดขา เนื่องจากการยืนท่างานเป็นเวลานาน  

5) ขั้นตอนขัดไม้ ให้ผิวไม้เรียบ 

โดยใช้กระดาษทราย  

 

5.1) เจ็บมอื เนื่องจากการใชแ้รงที่มือในการขัดเป็น

เวลานาน 

5.2) ฝุน่ละอองไม้จากการขัดฟุ้งกระจาย เข้าตาหรอืสูดดม 

ท่าให้ระคายเคืองหรือแพ้ได้  

5.3) โดนเสี้ยนไม้ต่ามอื 

5.4) ปวดหลังเนื่องจากการก้มขัดตามซอกไม้เป็นเวลานาน  

5.5) ปวดขาเนื่องจากการยืนย่อตัวในการขัด  

6) ขั้นตอนทาสีโลงศพ  

 

6.1) ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะจากการสูดดมกลิ่นสีที่ทาไม้  

6.2) ปวดหลังเนื่องจากการก้มทาสีตามซอกไม้เป็น

เวลานาน  

6.3) ปวดขาเนื่องจากการยืนย่อตัวในการทาสี  

6.4) เจ็บมอืเนื่องจากการใช้แรงที่มอืในการทาเป็นเวลานาน  
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ตำรำงที่ 8 การส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผูท้่างานที่

บ้านของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่าโรงศพ (n = 12 คน) 
 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี ม ี หมำยเหตุ 

หมวดท่ี 1 กำรจัดเก็บและกำรขนย้ำยวัสดุสิ่งของ 

1. ควรจัดเก็บสิ่งของไม่ให้มีสิง่กดีขว้าง

เส้นทางขนยา้ย 
 

 
(12/12) 

 

2. ใช้กระบะ รถเข็น ลอ้เลือ่น หรอืกลไกอื่น ๆ 

เพื่อให้สามารถเคลื่อนยา้ยสิ่งของได้สะดวก 
 

(12/12)  
 

3. ควรจัดให้มีช้ันวางสิง่ของทีม่ีหลายช้ัน หรอื

กล่องจัดเก็บสิ่งของ ไว้ใกลส้ถานที่ท่างาน

ส่าหรับจัดเก็บเครื่องมอื วตัถุดิบ ชิน้ส่วน 

และผลติภัณฑ ์

 
(12/12) 

 

 

4. ควรจัดให้ภาชนะหรอืหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มีที่

จับหรอืหูหิว้ทีด่ ี
 

(12/12) 
 

 

หมวดท่ี 2 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 

5. ควรมีการจัดท่าการด์ที่เหมาะสมเพื่อปดิ

คลุมส่วนที่เคลือ่นไหวของเครื่องจักรที่มี

อันตรายและอุปกรณจ์า่ยไฟฟา้ 

 
 

(12/12) 

 

6. การพว่ง เช่ือมอุปกรณ์ไฟฟา้ ได้มีการ

ค่านึงถงึขนาดการใช้งาน 
 

 
(12/12) 

 

7. ควรแน่ใจว่า มีการตรวจเช็คและบ่ารุงรักษา

เครื่องมือเป็นอย่างด ีและไม่มชิีน้ส่วนที่

แตกหักหรอืใช้งานไมไ่ด ้

 
 

(12/12) 

 

8. ควรแน่ใจว่า อุปกรณไ์ฟฟ้าและหลอดไฟ มี

การเช่ือมต่อของสายไฟอยา่งปลอดภัย เช่น 

การใชส้ายดิน 

 
(12/12) 

 

 

หมวดท่ี 3 สถำนีงำน 

9. ควรปรับระดับความสูงของการท่างานให้

เหมาะสมกับคนท่างานแต่ละคน โดยให้อยู่

ในระดับขอ้ศอกหรอืต่่ากว่าระดับข้อศอก

เล็กน้อย 

 
(12/12) 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

ที่ หัวข้อกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไม่มี ม ี หมำยเหตุ 

10. จัดใหม้ีเกา้อี้ ม้านั่งที่มีความสงูพอเหมาะ 

และมีพนักพงิที่แข็งแรง 
 

(12/12) 
 

 

11. ควรวางเครื่องมือ อุปกรณ ์และวัสดุที่ใช้

บอ่ย ใหอ้ยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับงา่ย

และสะดวก 

 
(12/12) 

 

 

12. คนท่างานสามารถเปลี่ยนท่าทาง ยืนและนัง่

สลับกันในขณะทา่งาน 
 

(12/12) 
 

 

หมวดท่ี 4 สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

13. ควรเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติใหม้าก 

และท่าความสะอาดช่องแสงและกระจก 
 

(12/12) 
 

 

14. ควรจัดให้มีความเขม้ของแสงสว่าง ณ 

บรเิวณพื้นที่ทั่วไป และเฉพาะจุด เพื่อให้มี

ความสว่างเพียงพอสา่หรับงานแต่ละ

ประเภท โดยจดัใหม้ีดวงไฟ หลอดไฟ เป็น

ตน้ 

 
(12/12)  

 

15. ควรแยกแหล่งก่าเนิดฝุน่ เสียงดัง ความ

ร้อน และสารเคมีที่เป็นพิษ ออกจากบริเวณ

สถานที่ท่างาน 

 
 

(12/12) 

 

16. ควรแน่ใจว่าสารเคมีอนัตราย ตัวท่าละลาย 

ส ีกาว ฯลฯ ได้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปดิ

มิดชิดพรอ้มติดฉลาก 

 
 

(12/12) 

 

17. ควรเปดิประตู หนา้ตา่ง และชอ่งเปดิตา่ง ๆ 

เพื่อเพิ่มการระบายอากาศธรรมชาต ิ
 

(12/12)  
 

18. ควรจัดให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัย

สว่นบุคคล เช่น แวน่นิรภยั รองเทา้นิรภยั 

และถุงมอืนิรภัยอยา่งเพียงพอ 

 
 

(8/12) 

ขาดหน้ากาก/ถุงมือ/เสื้อผ้าที่

เหมาะสม 

19. ควรจัดให้มีทางออกจากห้องท่างานทีไ่มม่ี

สิ่งกดีขวาง และให้มอีุปกรณด์ับเพลิงอย่าง

เพียงพอ 

 
 

(8/12) 

จัดของบรเิวณทางเดินให้เป็น

ระเบียบเรยีบรอ้ย 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

ที ่ หัวข้อกำรประเมินควำมเสี่ยง ไม่มี มี หมำยเหต ุ

หมวดท่ี 5 สวัสดิกำรสังคมและกำรจัดกำรภำยในองค์กร 

20. มีช่ัวโมงการท่างานที่เหมาะสม มีช่วงเวลา

พักระหว่างการท่างาน และมกีารเปลี่ยน

อิรยิาบถ เพื่อลดความเมื่อยลา้ 

 
(12/12) 

 

 

21. ควรจัดให้มีน้า่ดืม่ที่สะอาดปลอดภยัอยา่ง

เพียงพอในสถานที่ท่างานทุกแห่ง 
 

(12/12) 
 

 

22. มีห้องน้่า ห้องสุขาที่สะอาดในบรเิวณ

สถานที่ท่างาน 
 

(12/12)  
 

23. ควรจัดให้มีมมุพักผอ่นและมมุรับประทาน

อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ แยกเป็นสัดส่วน

ออกจากบริเวณพื้นที่ท่างาน 

 
(12/12) 

 

 

24. มียาสามญัประจ่าบ้าน อุปกรณป์ฐม

พยาบาล 
 

 
(12/12) 

ไม่มียาสามัญประจ่าบ้าน 

อุปกรณป์ฐมพยาบาล 

25. ควรปรับสถานที่ท่างาน เพื่อให้เหมาะ

ส่าหรับผูส้งูอาย ุ
 

(12/12) 
 

 

26. ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางผังงานหรอื

การไหลของงาน เพือ่ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่

จ่าเป็นของคนทา่งาน 

 
(12/12) 

  

 

จากการการสนทนากลุ่มแรงงาน (Focus Group Discussion) เพื่อในการวิเคราะห์

อันตรายในการท่างาน และสังเกตขั้นตอนการท่างานของคณะผู้วิจัย พบว่า อันตรายในการ

ท่างาน ที่พบในทุกขั้นตอนการท่างานและแรงงานให้ความส่าคัญที่ต้องเร่งรีบแก้ไข คือ ปัญหา

สัมผัสฝุ่นจากไม้ (ขี้เลื่อย) อยู่ตลอดเวลา อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนัง เมื่อหายใจเข้าไปเกิด

อาการแสบจมูก คันตา รองลงมาคือ การได้รับบาดเจ็บจากการท่างาน เช่น เสี้ยนไม้ต่ามอื การ

บาดเจ็บ เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการใช้เครื่องมือในการเลื่อยไม้  แม๊กยิงตะปู  นอกจากนี้

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่เป็นระเบียบขัดขว้างการท่างานมีการสะสมของขี้เลื่อยจาก

การเลื่อยไม้ ไสไม้ และการขัดเรียบ และมีปัญหาการไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือ และไม่มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน

สถานที่ท่างาน ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 8 แสดงผลส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้

กวาดดอกหญ้า พบประเด็นเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานในหัวข้อที่ 1, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 

19, และ 24  

ดังนั้นสามารถสรุปประเด็นเพื่อปรับปรุงสภาพการท่างานตามหลักการป้องกันสิ่ง

คุกคามในการท่างานจากผลการวิเคราะห์อันตรายในการท่างาน (ตารางที่ 7) และการส่ารวจ

สิ่งแวดล้อมในการท่างาน (ตารางที่ 8) ได้ดังนี ้

1) การควบคุมที่แหล่งก่าเนิด (source) 
1.1) ตรวจเช็คเครื่องมอื เครื่องจักรใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 

1.2) เปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

1.3) จัดสถานที่ท่างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

2) การควบคุมที่ทางผา่น (Path) 
2.1) ท่าความสะอาด กวาดขี้เลื่อยทิ้งบ่อย ๆ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน คือ ก่อนพัก

เที่ยง และก่อนกลับบ้าน หากขี้เลื่อยมปีริมาณมากสามารถกวาดทิ้งก่อนได้ 

2.2) จัดให้มยีาสามัญประจ่าบ้าน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
3) การควบคุมที่ตัวบุคคล (Receivers) 

3.1) แนะน่าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ชุดที่ใช้ในการ

ท่างานที่รัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันการสัมผัสฝุน่ ถุงมอื หนา้กาก จากของที่มอียู่ในครัวเรือน 
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3.3 กำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนในแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 

เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยวิธีการสนทนา

อภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และการลงมือปรับปรุงสภาพการท่างานตาม

หลักการทางดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลการการวจิัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) แรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 
 

ตำรำงที่ 9 การปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผู้ท่างานที่บ้านของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้

กวาดดอกหญ้า (n = 12 คน) 

 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 1 ขั้นตอนกำรคัดเลือกดอกหญ้ำ 
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ตำรำงท่ี 9 (ต่อ) 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 2-3 ขั้นตอนกำรมัดก ำดอกหญ้ำ/ตกแต่ง/ ชุบน้ ำยำตรงโคนของ

ดอกหญ้ำ 

 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 4 – 6 ขั้นตอนกำรแผ่ดอกหญ้ำ กำรเย็บมัดดอกหญ้ำติดกัน และ

ประกอบด้ำมจับและหูแขวน 

  

 

 ขั้นตอนการท่างานที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกดอกหญ้า จะเห็นได้ว่าแรงงานนั่งเก้าอี้ตัวเล็ก 

ไม่มีพนักพิง ในการท่างานต้องอยู่ในท่าก้มหลังและงอขาเพื่อคัดเลือกดอกหญ้าบนพื้น โดยมี
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การบิดเอี้ยวตัวหยิบของจากบริเวณรอบข้างเป็นระยะ ๆ แรงงานต้องปฏิบัติงานในท่าทางนี้ครั้ง

ละ 2-3 ช่ัวโมง หรือจนกว่ามัดหญ้าจะหมด โดยไม่มีการพักเพื่อผ่อนคลายอิริยบทอย่างเป็น

แบบแผน หากจะพักก็เพราะท่างานไม่ไหวเกิดอาการปวดเมื่อย ซึ่งการนั่งท่างานท่านี้นาน ๆ 

อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขระหว่างทีมผู้วิจัยและ

แรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า มีความเห็นร่วมกันในการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่างาน

โดยการน่าวัสดุที่มีในสถานที่ปฏิบัติงานคือให้แรงงานนั่งบนเก้าอี้สูงขึ้นและมีพนักพิงเพื่อท่าให้

หลังเป็นมุมที่ตรงมากขึ้น และขาเหยียดมากขึ้น และจัดหากระเบื้องที่ไม่ใช่แล้วต่อเป็นโต๊ะ

เพื่อให้ทีว่างดอกหญ้าให้สูงขึ้นระดับเดียวกับที่นั่ง เพื่อลดการก้มหลัง 

ขั้นตอนการท่างานที่ 2 และ 3 ขั้นตอนการมัดก่าดอกหญ้า/ตกแต่ง และชุบน้่ายาตรง

โคนของดอกหญ้า ระหว่างขั้นตอนการตกแต่งตัดก้านดอกหญ้าที่มัดไว้ให้เท่ากันนั้นจะมีเศษ

ดอกหญ้ากระเด็นซึ่งอาจจะเข้าตา และจมูกได้ เมื่อมัดก่าดอกหญ้าและตกแต่งเรียบร้อย

แรงงานจะน่ามัดก่าดอกหญ้าไปชุบสารเคมีซึ่งในขั้นตอนนี้แรงงานรู้สึกระคายเคืองระบบ

ทางเดินหายใจ และบางครั้งก็มีผื่นขึ้นบริเวณมือและแขน ซึ่งโดยปกติแรงงานไม่ใส่อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายใด ๆ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

ระหว่างทีมผูว้ิจัยและแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า มีความเห็นรว่มกันในแก้ไขโดย

ให้แรงงานสวมใส่ผ้าปิดจมูกป้องกัน อย่างไรก็ตามในส่วนของการสวมใส่ถุงมือแรงงานยังมี

ความเห็นว่าท่าให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก จึงปฏิเสธการสวมใส่ คณะผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิได้

แนะน่าการป้องกันการสัมผัสสารเคมีเพิ่มเติมคือการปิดฝาถังสารเคมีให้สนิทเมื่อใช้เสร็จ 

รวมทั้งการแยกจัดเก็บสารเคมีให้เป็นระเบียบเมื่อเลิกใช้งานแลว้ 

ขั้นตอนการท่างานที่ 4 – 6 ขั้นตอนการแผ่ดอกหญ้า การเย็บมัดดอกหญ้าติดกัน และ

ประกอบด้ามจับและหูแขวน ระหว่างขั้นตอนการเย็บไม้กวาด พบอันตรายที่เกิดจากการใช้เข็ม

เย็บไม้กวาดคือการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต่า/เสียดสีบริเวณนิ้วมือได้ โดยพบว่าแรงงานไม่ได้ใส่

อุปกรณ์ป้องกันการทิ่มต่าของเข็ม นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้แรงงานก็มีรู้สึกระคายเคืองระบบ

ทางเดินหายใจ และบางครั้งก็มีผื่นขึ้นบริเวณมือและแขนเช่นกัน อีกทั้งยังนั่งทางานท่าเดิมเป็น

เวลานานท่าให้รู้สึกปวดบริเวณก้น จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขระหว่างทีมผู้วิจัยและ

แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า มีความเห็นร่วมกันโดยให้แรงงานสวมถุงมือที่หนา

เพื่อป้องกันการทิ่มต่าของเข็มเบื้องต้น ลดการเสียดสีของการปักเข็ม สวมหน้ากากอนามัยเพื่อ

ป้องกันเศษดอกหญ้าและไประเหยของสารเคมีเข้าจมูก นอกจากนีย้ังปรับเปลี่ยนท่าการท่างาน

โดยใช้หมอนรองที่นั่ง เพื่อลดอาการปวดก้น  
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2) แรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มท ำกล้วยทอดกรอบ 

ตำรำงที่ 10 การปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผูท้่างานที่บ้านของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่า

กล้วยทอดกรอบ (n = 17 คน) 
 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 1 ขั้นตอนกำรเตรยีมกล้วย  

 

จัดการวางเรียงของตามล่าดับเพื่อสะดวกใน

การใชง้าน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 2 ขั้นตอนกำรขั้นตอนหั่นกล้วย 
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ตำรำงที่ 10 (ต่อ) 
 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 3 ขั้นตอนกำรทอดกล้วย 

 

ไม่มีกำรแก้ไข 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 4 ขั้นตอนบรรจุผลิตภัณฑ์ 
  

 

ขั้นตอนการท่างานที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมกล้วย เป็นขั้นตอนในการยกเข่งกล้วยมาล้างทั้ง

หวีแล้วพักให้แห้งก่อนน่ามาปลอกเปลือกแล้วน่ามาแช่น้่าล้างอีกครั้งหนึ่ง ในการยกเคลื่อนย้าย

แรงงานผูสู้งอายุจะไม่ท่าเองเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออ่านวยในการยกจะใช้วัยท่างานยกซึ่งเป็น
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ลูกหลานของตนเอง แต่ในขั้นตอนการปลอกและล้างแรงงานผูสู้งอายุจะท่าด้วยตนเองโดยจะนั่งเก้าอี้

ตัวเล็กว่างของตามที่เคยชินอันได้แก่ เข่งกล้วย ตะกร้าทิง้เปลือก เข่งใส่กล้วยปลอกแล้ว ส่วนใหญ่จะ

นั่งปลอกจนกว่าจะหมดเข่งจึงจะได้ลุกออกจากหน้างาน โดยไม่มีการพักเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

อย่างเป็นแบบแผน หากจะพักก่อนกล้วยหมดเข่งก็เพราะเกิดอาการปวดเมื่อยเท่านั้น อีกทั้ง

ขณะท่างานยังต้องมีการบิดเอี้ยวตัวเพื่อหยิบกล้วยที่ยังไม่ได้ปลอกเนื่องจากว่างไว้ไกลตัว จาก

การรว่มกันหาแนวทางการแก้ไขระหว่างทีมผู้วิจัยและแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ

มีความเห็นร่วมกันในการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่างานโดยการจัดเรียงหน้างานให้สะดวกต่อการ

ใช้ลดการเบี้ยวเอี้ยวตัว การเอือ้ม โดยเรียงล่าดับจากใกล้ตัวแรงงานไปไกลตัวแรงงานดังนี้ เข่ง

กล้วยยังไม่ได้ปลอกด้านขวามือ (ถนัดขวา) ตะกร้าทิ้งเปลือกกล้วยตรงด้านหน้า อ่างแช่กล้วย

ปลอกแล้ว  

ขั้นตอนการท่างานที่ 2 ขั้นตอนการหั่นกล้วย แรงงานนั่งบนเก้าอีเ้ตีย้ไม่มีพนักพิงเครื่อง

สไลด์กล้วยว่างที่พืน้ ท่าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องก้มโน้มตัวลงไปเพื่อสไลด์กล้วย แต่มีปัญหาการปวด

กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ และหลังมาก จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขระหว่างทีม

ผู้วิจัยและแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบมีความเห็นร่วมกันในการปรับเปลี่ยน

สถานที่ท่างานเพื่อให้ลดการก้มโน้มตัวลง โดยการยกเครื่องสไลด์กล้วยขึ้นมาว่างบนโต๊ะที่มี

ระดับสูงประมาณเอวของผู้ปฏิบัติงานซึ่งพอเหมาะกับการที่ผู้ปฏิบัติงานจากลงแรงกดในการ

สไลด์กล้วยพอดี นอกจากนี้การปรับหน้างานแบบนี้ท่าใหห้ลังตรง แขนท่อนบนและท่อนล่างงอ

เป็นมุมฉากไม่เหยียดเกินไป อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้แนะน่าให้มีเก้าอี้พักเท้าด้านล่าง และ

เก้าอีไ้ว้นักพักเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถระหวา่งท่างานไว้ดว้ย 

ขั้นตอนการท่างานที่ 3 ขั้นตอนการทอดกล้วย ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสัมผัส

กับความร้อนจากหน้าเตาเพื่อทอดกล้วย และต้องใช้แรงกล้ามเนื้อแขนในการขนกลับกล้วยอยู่

เป็นพัก ๆ ส่วนใหญ่แรงงานผู้สูงอายุมักจะไม่ท่าหน้าที่นี้จะให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในวัยแรงงานท่า

หนา้ที่นี้แทน เนื่องจากต้องใชแ้รงเยอะในการขนกลับกล้วย และสัมผัสความรอ้นจากเตาไฟ  

ขั้นตอนการท่างานที่ 4 ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานจะบรรจุผลิตภัณฑ์

โดยนั่งท่าบนพื้น และกองของบนพื้น ท่าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องก้มโน้มตัวและบิดเอี้ยวตัวเพื่อหยิบ

ของใส่ถุงเป็นระยะ ๆ และมีปัญหาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ และหลัง จากการ

ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขระหว่างทีมผู้วิจัยและแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบมี

ความเห็นร่วมกันในการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่างานเพื่อให้ลดการก้มโน้มตัวลง โดยการยก

ผลิตภัณฑ์และของที่ใช้ว่างบนเก้าอี้ไม้ และหาเก้าอี้นั่งที่มีระดับต่่ากว่าหน้างานเล็กน้อย เพื่อให้

สะดวกต่อการปฏิบัติงาน การปรับหนา้งานแบบนีท้่าให้หลังตรง ขาได้เหยียดมากขึ้น  



59 
 

3) แรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มท ำโรงศพ 

ตำรำงที่ 11 การปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผูท้่างานที่บ้านของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรง

ศพ (n = 13 คน) 
 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 1 ขั้นตอนเลื่อยไม้ แต่งไม้ ด้วยเคร่ืองแทงไม้ 
 

 

 

 
ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 2  ขั้นตอนไสไม้ให้ไม้เรียบโดยใช้เลื่อยกบไฟฟ้ำ 
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ) 
 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 3 ขั้นตอนกำรตัดไม้ให้ได้ขนำดตำมต้องกำร เพื่อประกอบโลง โดย

ใช้เครื่องตัด  
 

 

 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 4 ขั้นตอนประกอบโลง โดยใช้แม็กยิงตะปูในกำรยิงไม้ให้เป็นโลง 
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ) 
 

ภำพก่อนปรับปรุง ภำพหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 5 ขั้นตอนขัดไม้ ให้ผิวไม้เรยีบ โดยใช้กระดำษทรำย 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ 6 ขั้นตอนทำสีโลงศพ 

 

 

 

 
 

 

ขั้นตอนการท่างานที่ 1-3 ขั้นตอนเลื่อยไม้ แต่งไม้ ด้วยเครื่องแทงไม้/ขั้นตอนไสไม้ให้ไม้

เรียบโดยใช้เลื่อยกบไฟฟ้า/ขั้นตอนการตัดไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ เพื่อประกอบโลง โดยใช้

เครื่องตัด ต้องมีการท่างานกับเครื่องจักรคือเครื่องแทงไม้ กบไสไม้ไฟฟ้า และเครื่องตัดไม้ไฟฟ้า ใน

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานจะยกแผ่นไม้ว่างบนเครื่องแทงไม้ แล้วดันไม้เข้าเครื่องเพื่อเลื่อยแต่งแผ่นไม้

ตามที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานจากยกไม้ขึ้นโต๊ะ แล้วใช้กบไฟฟ้าไสไม้ให้ไม้เรียบ และ

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานจะตัดไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการด้วยเครื่องตัดไฟฟ้าที่มีการ์ดปิดคลุม
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เลื่อยตัดไว้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลว่าใน 3 ขั้นตอนมีขี้เลื่อยจากการเลื่อยฟุ้งกระจายและสะสม  

อยู่บนพื้นบริเวณที่ท่างานเป็นอย่างมาก โดยขนาดของฝุ่นจะเล็กลงเรื่อย ๆ บางครั้งมีเศษไม้กระเด็น

เข้าตา และมักมีอาการคันบริเวณผิวหนัง คันตา แสบจมูก จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

ระหว่างทีมผู้วิจัยและแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่าโรงศพมีความเห็นร่วมกันในการป้องกันอันตราย

ที่เกิดขึ้นคือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยแนะน่าการใช้อุปกรณ์ที่

สามารถหาได้ในครัวเรือนเพื่อการประยุกต์ใช้ในการป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานไปก่อน 

และจัดหาหน้ากากกระดาษเพื่อช่วยลดการสัมผัสฝุ่นเพื่อแนวทางในการป้องกันตนเองเบื้องต้น

ไปก่อน ส่วนในระยะยาวแนะน่าหน้ากากผ้าเนื่องจากสามารถซักท่าความสะอาดและใช้ได้ใน

ระยะยาว หรือหากเป็นไปได้ควรใช้หน้ากาก N95 เพื่อช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ยัง

แนะน่าให้มีการโกยเศษขี้เลื่อย เศษไม้ และท่าความสะอาดพื้นเป็นระยะ ๆ เพื่อลดการสะสม

และการฟุ้งกระจายของฝุ่น ในเรื่องการท่างานกับเครื่องจักร สรุปได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีการ

ตรวจเช็คสภาพเครื่องแทงไม้เป็นระยะ ๆ และมีการท่าความสะอาดหลังใช้งานเสมอ 

ขั้นตอนการท่างานที่ 4 ขั้นตอนประกอบโลง โดยใช้แม็กยิงตะปูขึ้นรูปโครงสร้างของโลง 

อันตรายที่พบได้ในขั้นตอนนี้คือ อุบัติเหตุจากเครื่องแม็กยิงตะปูโดยใช้เครื่องปั๊มลม การสัมผัส

ฝุน่ไม้ ฝุ่นขี้เลื่อยเนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกับขั้นตอนที่ 1-3 ยิงผิดจังหวะตะปูกระเด็นใส่หน้า

ได้ จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขระหว่างทีมผู้วิจัยและแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรงศพมี

ความเห็นร่วมกัน มีการตรวจสอบเครื่องแม็กยิงตะปูก่อนใช้งาน ท่างานโดยไม่เหม่อลอย ส่วน

การสัมผัสฝุน่ผู้วิจัยจัดหาหน้ากากกระดาษเพื่อช่วยลดการสัมผัสฝุ่นเพื่อแนวทางในการป้องกัน

ตนเองเบือ้งตน้ 

ขั้นตอนการท่างานที่ 5 -6 ขั้นตอนขัดไม้ด้วยมือ ให้ผิวไม้เรียบ โดยใช้กระดาษทราย 

และ ขั้นตอนทาสีโลงศพ ผู้ปฏิบัติงานจะทาเคลือบเลคเกอร์โลงศพ ในขั้นตอนที่ 5 อันตรายที่

พบได้ในขั้นตอนนี้คือ การสัมผัสฝุ่นไม้ ฝุ่นขี้เลื่อยจากการขัดซึ่งมีขนาดเล็ก โดนเสี้ยนไม้ต่ามือ 

เจ็บมือเนื่องจากการใช้แรงที่มือในการขัดเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีอาการปวดหลังและขา

เนื่องจากต้องก้ม ยืดและย่อตัวขัดตามซอกไม้เป็นเวลานาน และขั้นตอนที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานจะทา

เคลือบเลคเกอร์โลงศพอันตรายที่พบได้ในขั้นตอนนี้คือ ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะจากการสูดดม

กลิ่นสีที่ทาไม้ ปวดข้อมือจากการสะบัดมือเพื่อทาเลคเกอร์ อีกทั้งยังมีอาการปวดหลังและขา

เนื่องจากต้องก้ม ยืดและย่อตัวทาเลคเกอร์เป็นเวลานาน จากการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

ระหว่างทีมผู้วิจัยและแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรงศพมีความเห็นร่วมกันว่าควรสวมเครื่อง

ป้องกันฝุ่นและกลิ่นเลคเกอร์ขณะท่างาน สวมถุงมือผ้าขณะขัดเพื่อป้องกันเสี้ยนไม้ต่ามือ 

อย่างไรก็ตามในส่วนของการก้ม ยืดและย่อตัวนั้นไม่สามารถปรับหน้างานสูงขึ้นได้มากกว่านี้
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เนื่องจากโลงศพถูกประกอบเสร็จแล้วจะมีน้่าหนักมากการยกขึ้นแท่นที่สูงขึ้นก็จะเป็นภาระใน

การยกลงซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้นต่อผูป้ฏิบัติงาน จึงแนะน่าในกรณีที่ต้องย่อตัวขัดให้หา

เก้าอี้เตี้ยนั่งขัด/ทา และคณะผู้วิจัยได้ให้ค่าแนะน่าว่าหากสามารถท่าได้ให้ขัดก่อนที่จะประกอบ

เป็นโลงศพสมบูรณ์เพื่อที่จะยกหนา้งานสูงขึ้นได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




