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บทคัดยอ 

 
การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจาก

การทํางานของแรงงานกรีดยางพาราที่ออกแบบโดยประยุกตใชแผนผังวิเคราะหความเสี่ยงและการมี
สวนรวมของชุมชน ภายใตกรอบการจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน (Basic Occupational 
Health Services: BOHS) ที่ใหความสําคัญกับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาและสถานการณความ
เสี่ยงทางสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน (risk assessment) ในการจัดบริการ
ของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจงคือ แรงงานเกษตรกรกรีด
ยางพารา ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมขอมูลและพัฒนาโปรแกรมโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพแรงงานกรีดยาง ในการออกแบบ
การประเมินความเสี่ยง 3 ข้ันตอน คือ 1) การคนหาและระบุความเสี่ยง 2) การกําหนดเกณฑประเมิน
ความเสี่ยง และ 3) การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง  วิธีการเก็บขอมูลใชการทําสนทนากลุม 
กลุมละ 6-12 คน รวม 3 ครั้ง การทบทวนวรรณกรรม และกระบวนการกลุม 
  ผลการศึกษาพบวา 1) ความเสี่ยงที่ชุมชนตระหนักวาสงผลกระทบตอสุขภาพ
แรงงานกรีดยาง มี 6 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร (เออรโกโนมิกส) จิตสังคม 
และอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 2) การประยุกตแผนผังวิเคราะหความเสี่ยงในการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการความเสี่ยงจากการทํางานกรีดยางพารา ใชการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดคาระดับ
คะแนนประเมินความเสี่ยง โดยใชความตระหนักของชุมชนที่มีตอปญหาทั้งคาความรุนแรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพและคาความถี่หรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ และ 3) แบบสอบถามสําหรับ
ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงของแรงงานกรีดยาง ประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูล
ทั่วไป และการประเมินความเสี่ยงในการทํางาน  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนรูปแบบการ
จัดการความเสี่ยงจากการทํางานกรีดยางพาราของชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวน
ยางพาราโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม  และใชเปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลและโปรแกรม
พื้นฐานในการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานเกษตรกรกรีด
ยางพารา รวมทั้งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวางแผนและดําเนินการปองกัน ควบคุม และเฝาระวัง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานได นอกจากนี้ยังสามารถนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปประยุกตใชโดย
กําหนดคาการประเมินความเสีย่งจากความตระหนักของชุมชนเองไดเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ที่
ตางกัน และในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการนําโปรแกรมไปทดลองใชจริงและปรับปรุงการใชงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 

This research and development study using the concept of Basic 
Occupational Health Services (BOHS) aimed to develop and apply the risk 
assessment matrix for agricultural risk management program in rubber tapping 
workers in primary care unit services. Participants recruited by purposive sampling, 
were rubber tapping workers, community leaders or their representatives, and health 
professionals of the Tumbol Health Promoting hospital in Klong Hoy Khong District, 
Songkhla province. Risk matrix program was developed through community 
participation process in 3 steps: 1) identification of the risks, 2) identification of risk 
assessment, and 3) analysis and classification of the risks. Data was collected by 3 
focus group discussions (6-12 persons/group), relevant literature review, and group 
process.   
  The results showed that 1) risk at work of the rubber tapping workers 
included physical, biological, chemical, ergonomics, and psychosocial risks, and risks 
of accident and injury 2) the developed risk matrix program was generated by 
community involvement for both frequency of risks and severity of health problems 
and 3) the developed self-administered questionnaire consisted of 2 parts: included 
personal characteristics and work-related items and risk assessment questions. The 
findings can be used as the tool and guidance for collecting data among rubber 
tapping workers in various settings. Accordingly, it could be used for prevention, 
control, and surveillance intervention in others rubber plantation areas. Other than 
that, each community could be set up the weights of frequency and severity of risk 
related to specific environments. The next research should concern more on the 
quasi-experimental study to evaluate and approve for the effectiveness of the 
developed program. 

 
 

 


