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บทคดัย่อ 

 ในกระบวนการผลิตเซรามิกพนกังานตอ้งเผชิญปัจจยัอนัตรายจากการท างาน ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียง
ต่อการเจบ็ป่วย และการบาดเจ็บจากการท างาน การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ภาวะสุขภาพตามความเส่ียงจากการท างานของพนักงานโรงงานเซรามิก อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง
จ านวน 260 คน รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพตามความเส่ียงจากการท างาน ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุ ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั.96 และทดสอบความเช่ือมัน่ไดค้่าใน
ระดบัท่ียอมรับได ้(.84) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบวา่ การเจบ็ป่วยท่ีอาจเก่ียวเน่ืองจากการสัมผสัปัจจยัอนัตรายจากการท างานท่ีส าคญั 
คือ อาการปวดโครงร่างกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่อาการปวดแขน ขอ้ศอก มือ ขอ้มือ (ร้อยละ69.92) และปวดตน้คอ 
ไหล่ หลงัส่วนบน (ร้อยละ 68.46)อาการเหน่ือย อ่อนเพลีย เสียเหง่ือจากอากาศท่ีร้อน (ร้อยละ 65.38) อาการ
น ้ ามูกไหล ไอ จาม แสบจมูก (ร้อยละ 41.15) และความเครียดจากงานท่ีเร่งรีบ (ร้อยละ 41.15) ส าหรับการ
บาดเจ็บท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างานในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา พบเพียง ร้อยละ 18.85 ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นการ
บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 97.96) สาเหตุหลกัของการบาดเจ็บ เกิดจากถูกเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตดั บาด 
(ร้อยละ66.07) อวยัวะหรือส่วนของร่างกายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ คือ บริเวณมือ น้ิวมือ ขอ้มือ (ร้อยละ53.52) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ พยาบาลอาชีวอนามยัรวมทั้งทีมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งควรจดับริการ
อาชีวอนามยั ส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ให้ความส าคญักบัการเฝ้าระวงัสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะการประเมินภาวะสุขภาพตามความเส่ียง เพื่อป้องกนัการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ
จากการท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานโรงงานเซรามิก 
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ABSTRACT 

 During the ceramic manufacturing process, ceramic workers are exposed to occupational health 
hazards resulting in risk of occupational illness and injuries.  This descriptive study aimed to examine 
health status related to risk at work among 260 ceramic workers in Ko Kha District, Lampang Province.  
Data were collected during November to December 2013.  The study instrument was a health status 
related to risk at work interview form that was reviewed by a panel of experts for content validity.  The 
form had a validity index of .96.  The reliability of this form was tested and was at an acceptable level 
(.84).  Data analysis was performed using descriptive statistics. 

 The primary poor health outcomes related to occupational health hazards were musculoskeletal 
pain including arm/elbow/hand/wrist pain (69.92%) and neck/shoulder/upper back pain (68.46%); other 
outcomes included tiredness/exhaustion/sweating from the heat (65.38%), runny nose/cough/sneeze/nose 
irritation (41.15%) and work-related stress resulting from the high workload (41.15%).  Eighteen point 
eighty-five percent of workers experienced work-related injuries during the last three-month period, of 
which 97.96% were non-fatal.  Injury causation was mainly related to sharps injuries (66.07%).  Injured 
body parts were hand/fingers/wrist.(53.52%) 
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 The results of this study indicate that occupational and environmental health nurses and 
relevant health personnel should provide occupational health services for the small-scale ceramic 
industry.  Continuous health surveillance, particularly regular assessments of health status and how 
they relate to risk, should be conducted.  These measures would help prevent occupational illnesses 
and injuries, and enhance the quality of working life among ceramic workers. 


