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บทคัดยอ 
 
 การศึกษานี ้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของคนงานและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
บาดเจ็บจากการทํางาน   เปนการศึกษาแบบ  Cross  Sectional   Study   มีจํานวนคนงานทั้งหมด  470  
คน  จากโรงงานอุตสาหกรรม 14  แหง  คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางงายดําเนนิการเก็บ
รวบรวมขอมลูระหวาง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2547  เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูล
โดยสถิติ  รอยละ Chi – Square  Odd  Ratio ที่มีความเชื่อมั่น  95 %    CI   และการวิเคราะหตวัแปร
เชิงซอน    ( Multiple  logistic  Analysis) ผลการศึกษาพบวา คนงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 26 – 36 ป  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และทํางานในโรงงานแปรรูปน้ํายาง ทํางานวันละ 8 
ช่ัวโมง  ไมใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล และจากการวิเคราะหหาปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับการ
บาดเจ็บ โดยการวิเคราะหตวัแปรเชิงซอน พบวา การดื่มสุรา รองเทาบูท ถุงมือ และการใชของมีคมมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (   P < 0.001 )  คาความเชื่อมัน่  =  1.95  2.15  0.07  และ 4.47  
ตามลําดับ 
  จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเจาของสถานประกอบการ และเจาหนาที่รัฐ ให
ความรูและจดัอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให
คนงาน จัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย  และสรางแรงจูงใจใหคนงานรวมมือในการปฎิบัติตัว
เพื่อการปองกนัการบาดเจ็บตอไป 
              Abstract  
 The purposes of this cross – sectional study were to study  demographic data of the industrial 
workers and  relationship between  working   and the occupational  injuries. Simple random sampling 
was use to selected 470 workers from 14 industrial factories in Yala Province. Data were collected 
during May – July 2004 by using the questionnaire. Chi – square test, Odds Ratio, 95% CI and the 
multivariate ware used to analyze  the data. 
 The  result of the study showed that most of the samples were  women aged 26 – 30 years , 
graduated from  primary school and working 8 hours a day in paratext industry without the personal 
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protective equipments.  The relationship between alcoholic drinking behavior  ,waring the boot and 
gloves and using the sharp equipments  was found to be statistical significant related to the industrial 
working injuries     (P < 0.001) and hypersentivity  of exposure = 0.95 , 2.15 , 0.07 and 4.47 
 The finding of  this study recommended both employer and government officer should  
respectively introduce occupational saftety and health promotion to the workers. Standard personal 
protective equipments , safety  environmental working place should be  established and enforced by 
the employer. 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรมอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนการ
ผลิตเพื่อการสงออกซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางมากจนเปนหนึ่งในประเทศที่มอัีตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง  นอกจากนั้นประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากเดิมซึ่งเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยซ่ึงมีอยู
มากมาย การใชแรงงานราคาถูกที่สามารถนํามาใชเปนปจจยัในการผลิตและการสงออกของประเทศไปสู
กระบวนการผลิตที่ใชทุนและเทคโนโลยีช้ันสูง อยางไรก็ตาม  การนําเครื่องจักร เครื่องมือ สารเคมี 
และแบบแผน การทํางาน ตลอดจนการดาํเนินชวีิตอยางใหมเขามาในกระบวนการผลิตอยางมาก โดย
ไมไดตระหนกัและวางแผนปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดกอใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมเปนพิษ 
ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพและประชาชนทั่วไป 
  จากรายงานสํานักงานประกันสังคม ป พ.ศ 2545 พบวามโีรงงานจํานวน  126,677  แหง และมี
ลูกจางที่ประกนัตนจํานวน  6,541,105  คน  มีลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานจํานวน  190,979 (1) 
คน  จังหวัดยะลาเปนจังหวดัที่มีอัตราลูกจางไดรับการบาดเจ็บจากการทํางานสูงเปนอันดบัสามของ
ประเทศ   รองจากสมุทรปราการ และสมุทรสาคร  
 จังหวดัยะลามโีรงงาน จํานวน 1,218 แหง มีลูกจาง จํานวน  15,585   คน  มีรายงานลูกจางที่
ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทาํงานรวมทั้งสิ้น  268  คน แบงเปนหยุดงานตั้งแต  4 วันขึ้นไป จํานวน  248  
คน  สูญเสียอวัยวะบางสวน  จํานวน  17  คน  ตาย จาํนวน 3  คน ประเภทกจิการที่ลูกจางประสบ
อันตรายสูงสุดไดแก  ประเภทกิจการไมอบอาบน้ํายาง  ผลิตไม จํานวน 143  คน คิดเปนรอยละ  53.36  
รองลงมาคือผลิตภัณฑจากยาง  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ 13.81  ลักษณะของการประสบอันตราย
คือ  วัตถุส่ิงของตัด/บาด/ทิ่มแทง จํานวน  74  คน  คิดเปน รอยละ 27.61  รองลงมาคือวัตถุส่ิงของ
พังทลาย/หลนทับ จํานวน  61  คน   คิดเปนรอยละ  22.76 (2)  
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลา ไดตระหนกั         
ถึงปญหาการบาดเจ็บจากการทํางานในโรงงาน จงึไดจดัทาํโครงการนี้ เพื่อศึกษาปจจยัที่มีความสัมพนัธตอ
การบาดเจ็บจากการทํางาน     เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันควบคุมการบาดเจ็บจากการทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 2 . เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีความสัมพนัธกับการบาดเจ็บจากการทาํงาน 

วัสดุและวิธีการศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2546 ถึง กันยายน 2547 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง Cross Sectional  Study  ตวัแปรทีใ่ช
ในการศึกษา   ตัวแปรอิสระ  ไดแก   อายุ  เพศ  สถานภาพสมรส  และระดับการศึกษา  และการดื่มสุรา
หรือ ประเภทกิจการ  ตําแหนงหนาที่  อายุงาน  ช่ัวโมงการทํางาน  การไดรับการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัย    อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ  หมวกนิรภัย  หมวกคลุมผม  ถุงมือ  รองเทา  แวนตา  ที่ครอบหนา  
เชือกหรือเข็มขัดนิรภัย  ใสเสื้อผาไมรัดกุม  ไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย  กระโดดหรือวิ่ง  เก็บผมไม
เรียบรอย  สูบบุหร่ี  การใชของมีคม  ทํางานโดยใชเครื่องจักร  ปนปายหรือทํางานที่สูง  ยืนทํางานนาน
มากกวา 1 ช่ัวโมง  ยกของที่มีน้ําหนักมากกวา  50 กิโลกรัม  ดันหรือลากของหนัก   ใชสารเคมีในการ
ทํางาน  มีเสียงดัง  อากาศรอนอบอาว  ทํางานที่ยกแขนขึ้นเหนือไหล  มีแสงสวางนอยหรือมากเกินไป           
ตัวแปรตาม  คือ  การบาดเจ็บจากการทํางาน  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา  โดยสุมตัวอยางแบบธรรมดา (Simple Rangdom  Sampling )  โดย
แบงเปน 2  กลุม คือ  กลุมคนงานที่ไดรับบาดเจ็บ และกลุมคนงานที่ไมไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน รวม
ทั้งสิ้น  470  คน   

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
คือแบบสัมภาษณ  โครงสรางทั่วไปของแบบสัมภาษณ  ประกอบดวยสวนสําคัญกลาวคือ 
 สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และระดับ
การศึกษา  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
 สวนที่  2  ขอมูลการทํางาน  ไดแก  ประเภทกิจการ  ตําแหนงหนาที่  อายุการทํางาน  ช่ัวโมงการ
ทํางาน  การไดรับการอบรมเรื่องความปลอดภัยจากการทํางาน 
 สวนที่  3  ขอมูลการบาดเจบ็จากการทํางาน  ไดแก   การไดรับบาดเจบ็  อวัยวะทีไ่ดรับบาดเจ็บ  
การใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล  พฤติกรรมการปฏิบัติตัวและสิ่งแวดลอมการทํางาน 
             การเกบ็รวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้  สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  ไดประสานงาน
กับโรงงานเพือ่ขออนุญาตดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของ
ขอมูล แลวทําการแปรรหัสเปนตัวเลขเพื่อบันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป    
การวิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอในรูปรอยละ   
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 การทดสอบไค- สแคว   หาคาความเสี่ยงสัมพัทธ การประมาณคาความเชื่อมั่น 95 % และ
วิเคราะหตัวแปรเชิงซอนโดยวิธี  Multivariate  Logistic  Analysis 
ผลการศึกษา 
  1. ลักษณะโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จากการวิเคราะหขอมูล  พบวาคนงานไดรับบาดเจ็บจํานวน 133  คน  คิดเปนรอยละ 28.30 
คนงานที่ไมไดรับบาดเจ็บจํานวน  337  คน  คิดเปนรอยละ  71.70  รวม  470  คน  คนงานเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย  มีอายุระหวาง  26 -36  ป  สวนใหญจบชั้นประถมศึกษาและไมดืม่สุรารอยละ  83.83  
คนงานสวนใหญทํางานในโรงงานแปรรูปน้ํายาง  ทํางานในตําแหนงพนักงานทัว่ไป  ไมไดรับการอบรม
เร่ืองความปลอดภยักอนเขาปฏิบัติงาน  อายกุารทาํงานนอยกวา  5  ป  ทํางานวนัละ  8  ช่ัวโมง  สวนใหญไม
ใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล   คนงานทํางานสวนใหญทํางานที่ตองยืนตดิตอกนัมากกวา  1  
ช่ัวโมง  มีเสียงดัง และมีอากาศรอนอบอาวขณะทํางาน 
 2.  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการไดรับบาดเจ็บ 

จากการวิเคราะหตวัแปรเดียวขอมูลทั่วไป  พบวาปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  คือ   
เพศ  มคีวามสมัพันธกบัการไดรับบาดเจบ็อยางมนียัสําคญัทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) โดยเพศหญิงมโีอกาส
เสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บนอยกวาเพศชาย  4  เทา    

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.03  ) โดย
สถานภาพสมรสคูมีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บสูงเปน  1.65  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่มี
สถานภาพสมรสโสด 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.009  ) 
โดยคนงานที่มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บนอยกวาคนงานทีจ่บ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา  เปน  2.4  เทา  

การดื่มสุรามีความสัมพันธกบัการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  (  P  =  0.009  ) โดยคนงาน
ที่ดื่มสุรามีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บสูงเปน  1.97  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไมดืม่สุรา   

ประเภทกิจการมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.01  ) 
โดยคนงานที่ทํางานในโรงงานแปรรูปไมยางพารามีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บนอยกวา คนงานที่ทํางาน
ในโรงงานแปรรูปน้ํายางเปน  1.8  เทา  

ตําแหนงหนาที่  มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.01  ) 
โดยคนงานที่ทาํงานในตาํแหนงชางเครื่อง/ชางฟตมโีอกาสเสี่ยงทีไ่ดรับบาดเจบ็เปน 3.66 เทาเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคนงานที่ทํางานในตําแหนงพนักงานทัว่ไป และคนงานที่ทํางานในตําแหนงผูปฏิบัติงาน
ผลิตมีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บเปน 1.85 เทาเมื่อเปรยีบเทียบกับคนงานที่ทํางานในตําแหนงพนักงาน
ทั่วไป    
การใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล  พบวา 
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รองเทาบูท มีความสัมพนัธกบัการบาดเจ็บ   อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  (  P  =  0.001  )  โดยคนงาน 
ที่ไมใสรองเทาบูทมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  3.19  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ใสรองเทาบูท  
  แวนตานิรภยัมีความสัมพนัธกับการบาดเจบ็  อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ  (  P  =  0.000  ) โดย
คนงานที่ไมใสแวนตานิรภัยมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 4.65 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ใส
แวนตานิรภยั 
พฤติกรรมการปฏิบตัิตัวขณะทํางาน  พบวา 

การใสเสื้อผาไมรัดกุมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) 
โดยคนงานที่เคยใสเสื้อผาไมรัดกุมมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  2.56  เทาเมือ่เปรียบกับคนงานทีไ่มเคย
ใสเสื้อผาไมรัดกุม    
 การไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(  P  =  0.000  ) โดยคนงานที่ไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  2.5  เทา
เมื่อเปรียบกับคนงานที่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน 
  การสูบบุหร่ี มีความสัมพนัธกับการบาดเจบ็  อยางมนียัสําคัญทางสถติิ  (  P  =  0.000  ) โดย
คนงานที่เคยสบูบุหร่ีขณะทํางานมีโอกาสเสีย่งไดรับบาดเจบ็เปน 3.79 เทาเมื่อเปรยีบเทียบกับคนงานที่ไม
สูบบุหร่ีขณะทํางาน  
สิ่งแวดลอมการทํางานพบวา   
 การใชของมีคมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) 
โดยคนงานทีท่ํางานโดยใชของมีคมมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  4.47  เทาเมื่อเปรียบเทียบกบัคนงาน
ที่ทํางานโดยไมใชของมีคม   
 การใชเครื่องจักรมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P  =  0.000  ) 
โดยคนงานที่ทาํงานโดยใชเครื่องจักรมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจบ็เปน  3.22  เทา  เมือ่เปรียบเทยีบกับคนงาน
ที่ทํางานโดยไมใชเครื่องจักร 
 การทํางานในที่สูงมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) 
โดยคนงานทีท่ํางานในที่สูงมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  2.44  เทา เมื่อเปรียบเทยีบกับคนงานที่ไมได
ทํางานในที่สูง 

การยกของหนกัมากกวา  50  กิโลกรัมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  
(  P  =  0.000  ) โดยคนงานที่ทํางานโดยยกของหนักมากกวา  50  กโิลกรัมมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บ
เปน  3.51  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานทีท่ํางานโดยไมตองยกของหนักมากกวา  50  กิโลกรัม 
 การดันหรือลากของหนักมีความสัมพันธกบัการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) 
โดยคนงานทีท่ํางานดันหรือลากของหนกัมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจบ็เปน  2.21  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนงานที่ทํางานโดยไมดันหรือลากของหนัก 
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   การใชสารเคมี มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.019  ) 
โดยคนงานทีท่ํางานใชสารเคมีมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  1.70  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่
ทํางานโดยไมใชสารเคมี  

เสียงดังมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.003  ) โดยคนงาน
ที่ทํางานมีเสยีงดังมีโอกาสเสีย่งไดรับบาดเจบ็เปน  2.12  เทาเมื่อเปรยีบเทยีบกับคนงานที่ทํางานไมมเีสียงดงั 
 การยกแขนขึ้นเหนือไหลมีความสัมพนัธกับการบาดเจบ็  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.005  ) 
โดยคนงานทีท่ํางานตองยกแขนขึ้นเหนือไหลมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน  1.80  เทาเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนงานที่ทาํงานโดยไมตองยกแขนขึ้นเหนือไหล  
 3. การวิเคราะหตัวแปรเชงิซอนดวยวิธี  MultivariateLogistic  Analysis  พบวาปจจัยเสีย่งที่มี
ความสัมพันธกับการบาดเจบ็เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ    ตัวแปรทีม่ีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  คือ    
การดื่มสุรามีความสัมพันธกบัการบาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.03 ) โดยคนงานทีด่ื่มสุรา
มีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจบ็สูงเปน  1.54  เทาเมื่อเปรียบเทียบกบัคนที่ไมดื่มสรุา  รองเทาบูท มี
ความสัมพันธกับการบาดเจบ็  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) โดยคนงานที่ไมใสรองเทาบูทมี
โอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บ นอยกวา 12.5  เทาของ คนงานที่ใสรองเทาบูท ถุงมือมีความสัมพันธกับการ
บาดเจ็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.008  ) โดยคนงานที่ไมใสถุงมือมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บ
เปน  2.15  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ใสถุงมือ   การใชของมีคมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (  P  =  0.000  ) โดยคนงานที่ทํางานโดยใชของมีคมมีโอกาสเสี่ยงไดรับ
บาดเจ็บเปน  4.47  เทาเมื่อเปรียบเทียบกบัคนงานที่ทํางานโดยไมใชของมีคม  
วิจารณ 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 1. เพศ  เมื่อทาํการวิเคราะหตัวแปรเดียวพบวาเพศมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ  โดยเพศหญิง
มีโอกาศเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บนอยกวาเพศชาย  เนื่องมาจากวกัษณะงานที่ผูชายทําเสี่ยวกวางานผูหญิง
และผูชายมีนสัิยประมาทกวาผูหญิง  ขาดความระมัดระวังตัวในการปฎิบัติงาน  แตหลังจากการวิเคราะห
แบบตัวแปรเชงิซอน พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของณรินทร 
ล้ิมวิศิษณ (4) 
 2. สถานภาพสมรส เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดยีว พบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับ
การบาดเจ็บ  โดยคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสด แตหลังจากวิเคราะหแบบตวัแปรเชิงซอน พบวา
สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ ซ่ึงขัดแยงกับการศกึษาของณรินทร ล้ิมวิศิษณ (4)  
 3.  ระดับการศึกษา  เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดยีว  พบวามีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ คนงานที่การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บนอยกวา
คนงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย  วนดุรงควรรณ (5)  แต
หลังจากวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสมัพันธกับการบาดเจ็บ 
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 4.  การดื่มสุรา  เมื่อทําการวิเคราะหตัวแปรเดียว  และเมื่อวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวา
การดื่มสุรามีความสัมพันธกบัการบาดเจ็บอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P = 0.01) โดยคนงานทีด่ืม่สุรามี
โอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บสูงเปน 1.54  เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไมดื่มสุราควรมีกิจกรรมรณรงค
เพื่อใหคนงานเลิกดื่มสุราและตระหนักถึงอันตรายของการดื่มสุรา 
 5. ประเภทกิจการ  เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดยีวพบวาพบวามีความสัมพันธกบัการบาดเจ็บ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ คนงานที่ทํางานในโรงงานแปรรูปไมยางมีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บนอยกวา
คนงานที่ทํางานในโรงงานแปรรูปน้ํายางเปน  1.8  เทาซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิชัย  วนดุรงค
วรรณ (5)  แตหลังจากวิเคราะหแบบตวัแปรเชิงซอนวาระดับประเภทกิจการไมมคีวามสัมพันธกับการ
บาดเจ็บ  
 6.  ตําแหนงหนาที่  เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดียว พบวา  มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.01) โดยคนงานที่ทํางานในตําแหนงชางเครื่อง/ชางฟตมีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับ
บาดเจ็บเปน 3.66 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ทํางานในตําแหนงพนักงานทัว่ไปและคนงานทีท่ํางาน
ในตําแหนงผูปฏิบัติงานผลติมีโอกาสเสี่ยงที่ไดรับบาดเจ็บเปน 1.85 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่
ทํางานในตําแหนงพนกังานทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย  วนดุรงควรรณ (5)  แตหลังจาก
วิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวาระดับตําแหนงหนาที่ไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
การใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล  พบวา 
 1.  รองเทาบูท  เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดียวและเมื่อวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวามี
ความสัมพันธกับการบาดเจบ็อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000) โดยคนงานที่ไมใสรองเทาบูทมี
โอกาสเสี่ยงไดรบบาดเจ็บนอยกวา 12.5  เทาของคนงานที่ใสรองเทาบูท  อาจเนื่องมาจากรองเทาบูทที่
คนงานใชใสไมไดมาตรฐานความปลอดภยัรองเทาบูททีค่นงานใชสวนใหญเปนรองเทาพลาสติก ไมใช
รองเทาบูทหัวโลหะควรมีมาตรการจูงใจใหคนงานใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน
ความปลอดภยั 
 2.  ถุงมือ  เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดียวพบวาไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตหลังจากวเิคราะหแบบตัวแปรเชงิซอนพบวาถุงมือมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ( P = 0.008) โดยคนงานไมใสถุงมือมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 2.15 เทา
เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานทีใ่สถุงมือควรมีมาตรการจูงใจใหคนงานใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวน
บุคคลที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา 
 3.  แวนตานริภัย เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดียว พบวามีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000 ) โดยคนงานที่ไมใสแวนตานิรภัยมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 4.65 เทา
เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานทีใ่สแวนตานิรภัย แตหลังจากวเิคราะหแบบ ตัวแปรเชิงซอนพบวาแวนตา
นิรภัยไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
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พฤติกรรมการปฏิบตัิตัวขณะทํางาน พบวา 
 1.  การใสเสื้อผาไมรัดกุม เมือ่ทําการวิเคราะหตวัแปรเดียว  พบวามีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P = 0.000) โดยคนงานทีเ่คยใสเสื้อผาไมรัดกุม มีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บ
เปน  2.56  เทาเมื่อเปรียบกบัคนงานที่ไมเคย ใสเสื้อผาไมรัดกุมแตหลังจากวเิคราะหแบบตัวแปรเชงิซอน
พบวาการใสเสื้อผาไมรัดกุมไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 2.  การไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เมือ่ทําการวิเคราะหตวัแปรเดียว พบวา  มีความสัมพันธ
กับการบาดเจบ็อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P =  0.000) โดยคนงานที่ไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยมี
โอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 2.5 เทาเมื่อเปรียบกับคนงานที่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน 
แตหลังจากวิเคราะหตัวแปรเชิงซอนพบวาการไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกบัการ
บาดเจ็บ 
 3.  การสูบบุหร่ี  เมื่อทําการวิเคราะหตัวแปรเดียว  พบวา มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000)  โดยคนงานที่เคยสูบบุหร่ีขณะทํางานมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 
3.79  เทา เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ไมสูบบุหร่ีขณะทํางาน แตหลังจากวิเคราะหแบบตวัแปรเชิงซอน
พบวา การสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 สิ่งแวดลอมการทํางานพบวา 
 1.  การใชของมีคม เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดยีวและเมื่อวิเคราะหแบบตัวแปรเชงิซอนพบวา 
มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ( P = 0.000)  โดยคนงานทีท่ํางานโดยใชของมี
คมมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 4.47 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ทํางานโดยไมใชของมีคม  ควรมี
มาตรการจูงใจใหคนงานใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยและจัด
สภาพแวดลอมการทํางานทีป่ลอดภัย 
 2.  การใชเครื่องจักรเมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดยีว  พบวามีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000)  โดยคนงานที่ทํางานโดยใชเครื่องจกัรมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 
3.22 เทาเมื่อเปรียบเทียบกันคนงานที่ทาํงานโดยไมใชเครื่องจักร แตหลังจากวิเคราะหแบบตัวแปร
เชิงซอนพบวาการใชเครื่องจกัรไมมีความสมัพันธกับการบาดเจ็บ 
 3.  การทํางานในที่สูง เมื่อทําการวิเคราะหตัวแปรเดยีว  พบวามีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ( P = 0.000)  โดยคนงานที่ทํางานในที่สูงมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 2.44 
เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ไมไดทํางานในที่สูงแตหลังจากวิเคราะหแบบตวัแปรเชิงซอนพบวาการ
ทํางานในที่สูงไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 4.  การยกของหนักมากกวา 50 กิโลกรัม เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดยีว  พบวามีความสัมพันธ
กับการบาดเจบ็อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000)  โดยคนงานทีท่ํางานโดยยกของหนักมากกวา 50 
กิโลกรัม มีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 3.51 เทาเมื่อเปรียบเทียบกนัคนงานที่ทํางานโดยไมตองยกของ
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หนักมากกวา 50 กิโลกรัม  แตหลังจากวเิคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวา การยกของหนกัไมมี
ความสัมพันธกับการบาดเจบ็ 
 5.  การดันหรือลากของหนกัเมื่อทําการวเิคราะหตัวแปรเดียว พบวามคีวามสัมพันธกับการบบาด
เจ็บอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P = 0.000)  โดยคนงานที่ทํางานดันหรือลากของหนักมีโอกาสเสี่ยงไดรับ
บาดเจ็บเปน 2.21 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานที่ทํางานโดยไมดันหรือลากของหนักแตหลังจาก
วิเคราะหแบบตัวแปรเชงิซอนพบวาการดนัหรือลากของหนักไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 6.  การใชสารเคมี เมื่อทําการวิเคราะหตวัแปรเดียว พบวา  มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.019)  โดยคนงานที่ทํางานใชสารเคมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 1.70 เทา
เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานทีท่ํางานโดยไมใชสารเคมี แตหลังจากวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวาการ
ใชสารเคมีไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 7.  เสียงดัง  เมื่อทาํการวิเคราะหตัวแปรเดียว  พบวา  มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.003) โดยคนงานที่ทํางานมีเสียงดังมีโอกาสเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 2.12 เทา
เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานทีท่ํางานไมมีเสยีงดัง แตหลังจากวเิคราะหแบบตัวแปรเชงิซอนพบวาเสยีงดัง
ไมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ณรินทร  ล้ิมวิศิษณ (4 ) 
 8.  การยกแขนขึ้นเหนือไหลเมื่อทําการวิเคราะหตัวแปรเดียว  พบวา  มีความสัมพันธกับการ
บาดเจ็บอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.005)  โดยคนงานที่ทํางานตองยกแขนขึ้นเหนือไหลมีโอกาส
เสี่ยงไดรับบาดเจ็บเปน 1.80 เทาเมื่อเปรียบเทียบกบัคนงานที่ทํางานโดยตองยกแขนขึ้นเหนอืไหลแต
หลังจากวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนพบวาการทํางานทีย่กแขนขึ้นเหนือไหลไมมีความสัมพันธกบัการ
บาดเจ็บ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การศึกษาครั้งนี้พบวา  ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บจากการทํางานไดแก  การดื่มสุรา  
การใชรองเทาบูท  ถุงมือ  และการใชของมีคม   ดังนัน้ในการปองกนัควบคุมการบาดเจ็บควรดําเนินการ
ดังตอไปนี ้
 เจาของสถานประกอบการ 

1. ควรจัดอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ใหกับคนงาน 
 2. ควรใหความรูและอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  และการใชอุปกรณปองกนั
อันตรายสวนบุคคลแกคนงาน 
 3.  จัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภยั 
 4.  ควรมีมาตรการจูงใจใหคนงานใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล 
 5.  ควรจัดใหมีโปสเตอรหรือส่ือที่เกี่ยวกับความปลอดภยั 

ลูกจาง 
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 1.  ใหความรวมมือในการใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล 
 2.  ปฏิบัติตามกฎระเบยีบขอบังคับของสถานประกอบการ 
 เจาหนาท่ีรัฐ 
 1. ใหความรูแกเจาของสถานประกอบการเพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนกัถึงความสําคัญใน
การดูแลสุขภาพของคนงาน 
 2. ใหความรูแกลูกจางเรื่องการใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน 
 3.  สนับสนุนสถานประกอบการในการปองกันควบคุมการบาดเจ็บจากการทํางาน  เชน  พัฒนา
ส่ือที่เขาใจงาย 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศกึษาเรื่องอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลกับการบาดเจ็บ 
 2.  ควรมีการศกึษาผลกระทบของการบาดเจ็บของคนงาน  
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