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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 
แผนกซักฟอกในโรงพยาบาล เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีอยูในโรงพยาบาลทุกระดับ  

มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการใหบริการเกี่ยวกับเสื้อผาและเครื่องนอน สําหรับผูปวยและบุคลากร
ทางการแพทย ตลอดจนเจาหนาท่ีตางๆในโรงพยาบาลเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน โดยการซักลาง    
ทําความสะอาด ทําใหปราศจากเชื้อ และจัดสงใหแกผูใช สําหรับในบางโรงพยาบาลชุมชนยังมี  
งานจายกลางที่จะตองทําควบคูไปกับงานซักฟอกอีกดวย ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ วัสดุทางการแพทย และเวชภัณฑท่ีปราศจากเชื้อ ใหเพียงพอ และพรอมใช แกหนวยงาน
ตางๆในโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลภายในอําเภออีกดวย       
ลักษณะการทํางานของแผนกซักฟอกสงผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน ทําใหเกิดปญหา          
ตอสุขภาพตางๆตามมาได จากผลการวิจัยการประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารเปอรคลอโร         
เอธิลีนของพนักงานซักแหงในประเทศไทย พบวาอาการ 3 อันดับแรกของพนักงานซักแหงท่ีเกิดขึ้น
จากการซักดวยเคร่ือง มีอาการระคายเคืองผิวหนัง รอยละ 47.8 รองลงมามีอาการปวดศีรษะ          
รอยละ 43.5 และอาการวิงเวียนศีรษะ ระคายเคืองตา ระคายเคืองจมูก รอยละ 37 (บุตรี เทพทอง, 2548) 
นอกจากนี้แผนกซักฟอกตองเผชิญกับสิ่งคุกคามท่ีหลากหลาย ไดแก สิ่งคุกคามทางกายภาพ เชน     
ความรอน เสียงดัง ฝุนฝาย สิ่งคุกคามทางเคมี เชน การสัมผัสน้ํายาซักลาง การสัมผัสลาเท็กส         
จากถุงมือ สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เชน สิ่งคัดหลั่งท่ีปนเปอนมากับเสื้อผา สิ่งคุกคามทางการยศาสตร 
เชน การยกของหนัก การเข็นรถ รับผา การเคลื่อนไหวที่ซ้ําบอย การยืนหรือนั่งเปนเวลานาน            
สิ่งคุกคามทางจิตสังคม เชน ความเครียดจากการทํางานท่ีจําเจ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง รวมถึงอุบัติเหตุท่ีเกิดจากเข็มตําขณะแยกผา อุบัติเหตุอื่นๆ และเกิดอัคคีภัยขึ้นได (โยธิน 
เบญจวัง, 2542; สสิธร เทพตระการพร, 2551)   

ดังนั้นผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกจึงมีความเสี่ยงของการทํางานไดในทุกขั้นตอน 
เนื่องจากตองสัมผัสกับสิ่งคุกคามทางชีวภาพ เชน สิ่งคัดหลั่งท่ีปนเปอนมากับเสื้อผา สิ่งคุกคาม
ทางการยศาสตร เชน การยกของหนัก การเข็นรถรับผา การเคลื่อนไหวท่ีซ้ําบอย สงผลใหเกิด 
อาการปวดหลัง และการบาดเจ็บซ้ําๆ รวมถึงขั้นตอนในการคัดแยกผาของผูปวยที่ใชแลว             
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ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีพบวากอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อไดมากท่ีสุด เปนตน(อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 
2554) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการเจ็บปวยของบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของ
โรงพยาบาลหนองบัวลําภ ูโดยศึกษายอนหลัง 3 ป พบวาความสัมพันธระหวางการเจ็บปวยในกลุม
โรคกลามเนื้อ กระดูก เอ็น และขอ มีจํานวนสูงท่ีสุดโดยเฉพาะในแผนกซักฟอก สาเหตุมาจาก
ทาทางลักษณะ การทํางานท่ีตองยกหอผาท่ีมีขนาดหนัก 20-30 กิโลกรัม และทาทางการทํางาน      
ท่ีไมเหมาะสม (พินิจ อัศวแสงรัตน, 2547) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ านมาพบวาผู ท่ีปฏิ บัติงานควรมีการรับ รู              
ถึงความเสี่ยงในการทํางานและการจัดการเพ่ือปองกันและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือลดอันตราย          
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด ซึ่งประกอบดวย 3 หลักการ ไดแก            
การควบคุมและปองกันท่ีแหลงกําเนิด (Source) การควบคุมและปองกันที่ทางผานของอันตราย 
(Path) และการควบคมุและปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงาน (Receiver) (ยุวดี สิมะโรจน, 2552) เชน การใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ซึ่งวิทยา อยูสุข (2544) มีขอเสนอแนะวา สามารถ          
ท่ีจะนํามาใชไดในกรณีที่ไมสามารถปรับปรุงหรือลดปจจัยอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในขณะปฏิบัติงาน      
แผนกซักฟอก ไดแกเสือ้คลุม ผาปดปากและจมูก หมวกผา ถุงมือ เอี๊ยมยางเต็มตัว และรองเทาบูท          
ในกรณีท่ีมีเสื้อผาผูปวยเอดสลงซักจะตองมีการสวมแวนตานิรภัย (สสิธร เทพตระการพร, 2551; 
อดุลย บัณฑุกุล, 2544; อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2554) 
  ในการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานเชื่อวา สิ่งคุกคามและอุบัติเหตุจากการทํางาน
ตางๆสามารถปองกันไดจะตองมีการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมท่ีปลอดภัย ซึ่งจําเปนตองอาศัย
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรเขามาอธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยทฤษฎีหนึ่งท่ีเปนท่ียอมรับในการศกึษา
พฤติกรรมสุขภาพ คือ แนวคิดความเชื่อสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีถือไดวา
เปนประโยชนในทางสาธารณสุขและการพยาบาล แนวคิดนี้ พัฒนามาจากโรเซนสต็อก          
(Rosenstock, 1974) องคประกอบพ้ืนฐานของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพคือ การรับรูของบุคคล
และแรงจูงใจ การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเปนโรคจะตองมีความเชื่อวา               
เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต รวมทั้ง
การปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือชวยลดความรุนแรงของโรค 
โดยไมควรมีอุปสรรคดานจิตวิทยามาเกี่ยวของ ตอมาเบคเกอรเปนผูปรับปรุงแบบแผนความเชื่อ     
ดานสุขภาพเพ่ือนํามาใชอธิบายและทํานายพฤติกรรมการปองกันและพฤติกรรมอื่นๆ โดยเพ่ิมปจจัย
อื่นๆ นอกเหนือจากการรับรูของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติในการปองกันโรค ประกอบดวย
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การรับรูโอกาสเสี่ยงของปญหาสุขภาพ การรับรูความรุนแรงของปญหาสุขภาพการรับรูประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันปญหาสุขภาพ และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม        
การปองกันปญหาสุขภาพ สิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมมนุษย ตัวผูปฏิบัติงาน ไดแก ความเชื่อ คานิยม 
อารมณ จิตใจ และสติปญญา รวมถึงกระบวนการทางสังคม ไดแก สิ่งเราหรือตัวกระตุนพฤติกรรม 
และสถานการณท่ีเกิดขึ้น (ปติ พูนไชยศรี , 2552)  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแกวฤทัย           
แกวชัยเทียม (2548) พบวา การรับรูการจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดจากการทํางาน          
ท่ีพบบอย ไดแก การไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใชเครื่องมือท่ีชํารุดและ
การใชเครื่องมือท่ีไมถูกวิธี เปนตน ซึ่งพบรอยละ 88 สวนสภาพงานท่ีไมปลอดภัยท่ีอยูรอบๆ
ผูปฏิบัติงานขณะทํางาน รอยละ 10 (ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, 2552) นอกจากนี้ จากการศึกษาของ   
นภาพร มัทยพงษถาวร (2543) พบวา ลักษณะงานท่ีมีความแตกตางกัน คนงานมีการรับรูความเสี่ยง
ดานสุขภาพรางกาย ดานสภาพการทํางาน และดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรแตกตางกัน          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คนงานอายุมากมีการรับรูความเสี่ยงดีกวาคนงานอายุนอย อยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ และคนงานที่มีประสบการณการทํางานมาก มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ดีกวาคนงานท่ีมีประสบการณการทํางานนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาสถานการณปญหาสุขภาพของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
พบวา ขอมูลการรายงานภาวะการเ จ็บปวยของบุคลากรแผนกซักฟอกท่ีผานมายังมีนอยมาก        
จากการเก็บขอมูลของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบสิ่งของท่ีติดมากับผาเปอนขณะท่ีบุคลากร
แผนกซักฟอกทําการคัดแยกผา 688 ครั้ง ในป 2544 และ 319 ครั้ง ในป 2545 โดยสิ่งของท่ีติดมากับ
ผาเปอนมากท่ีสุด ไดแก กระบอกฉีดยา เข็ม และ Forceps แตไมมีขอมูลรายงานการบาดเจ็บ   
(อดุลย  บัณฑุกุล, 2546) และจากการศึกษายอนหลังโดยเก็บรวบรวมขอมูลการเ จ็บปวย                
จากใบลาปวยเปนจํานวนคร้ัง ยอนหลังไป 2 ป (พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549) ของโรงพยาบาล     
วชิระภูเก็ต โดยศึกษาลักษณะงาน กระบวนการและขั้นตอนการทํางานโดยการเดินสํารวจ       
หนวยซักฟอกและตัดเย็บ มีสิ่งคุกคามตอสุขภาพ คือ การสัมผัสสารคัดหลั่งและการติดเชื้อจากผา   
ท่ีสงซัก ทาทางการทํางานกมๆเงย ๆ การยกของหนัก การสัมผัสกลิ่นน้ํายาซักผา ของมีคมท่ิมตํา 
สภาพแวดลอมการทํางานแสงสวาง 150-600 ลักซ ระดับเสียง 76-85 เดซิเบล (เอ) ความรอน 29.6 
เซลเซียส การเจ็บปวยท่ีสําคัญคือ ปวดศีรษะ รอยละ 26.3 รองลงมา คือ กลามเนื้อกระดูก            
รอยละ 15.8 (เฉลิมรัฐ ค้ําชูชาติ และอมรรัตน ตันติทิพยพงศ, 2550) จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวา
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน
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ในแ ผ นก ซักฟอ ก ข อ งโร งพย าบาลในระดับตางๆ ยั งไมพ บการศึกษ าในประเ ทศ ไ ท ย                       
ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนมีความเสี่ยงคอนขางสูงเนื่องจากเปนโรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีอาจตองทํางาน
ในดานอื่นๆรวมดวย เชน งานจายกลาง ซึ่งทําใหป จจัยเสี่ยงมีมากขึ้น ทําใหผูปฏิ บัติงาน                
ในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายตอการปฏิบัติงานและเปนปญหา   
ท่ีทาทาย การรับรูและตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทํางานจะทําใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรม      
การปฏิบัติงานท่ีมีความปลอดภัยเพ่ิมสูงขึ้น จากการศึกษาการรับรูความเสี่ยงและพฤตกิรรมการดูแล
ตนเองของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับเสื้อผาและสิ่งทอ พบวาสวนใหญมีการรับรูความเสี่ยง          
ดานสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงตํ่า (กฤตธีรา เครื่องนันตา, 2548; บุญย่ิง ทองคุปต, 2552) และ 
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง (กฤตธีรา เครื่องนันตา, 2548) การรับรูและ
พฤติกรรมมีอิทธิพลอยางมากตอการปฏิบัตงิานท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาการรับรู
การจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
พบวา พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการทํางาน ประสบการณการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแตกตางกัน          
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไมตางกัน (แกวฤทัย แกวชัยเทียม, 2548)   

จะเห็นไดวาการรับรูและพฤติกรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดซึ่งจารุวรรณ 
ขําประเสริฐ (2551) ไดใหความหมายการรับรูไววา การรับรู หมายถึง กระบวนการดานความคิด 
และจิตใจของมนุษยท่ีรวบรวมตีความหมายหรือการแปลความหมาย จากสิ่งเราที่ไดพบเห็น หรือ 
ไดยิน โดยมีปจจัยท่ีเกี่ยวของคือ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ประสบการณหรือความรูเ ดิม          
ท่ีเคยประสบมาเปนเคร่ืองชวยในการแปลความหมายของสิ่งเราท่ีไดสัมผัส สวนพฤติกรรม 
หมายถึง สิ่งที่แสดงออกมาสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสท้ังหา ซึ่งตองผานกระบวนการ
ภายใน การรับรู การคิด การจํา การรูสึก เปนตน ท้ังนี้บุคคลจะมีการรับรู โดยนํามาตีความหรือ  
แปลความ และใหความหมายหรือความสําคัญกับการรับรูสึกหรือสิ่งเรานั้น จนเกิดเปนการกระทํา
หรือการปฏิบัติ (พฤติกรรม) ในที่สุด (Glendon & McKenna, 1995 อางตาม Boonphadh, 2008, pp. 32) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (แกวฤทัย แกวชัยเทียม, 2548; นภาพร มัทยพงษถาร, 2543;             
วราพร ชางยา, 2551)  พบวา การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม               
ความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การวิจัยในคร้ังนี้ยังนําเอาแนวคิด 
PERCEDE Framework ซึ่งเปนกระบวนการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษามีแนวคิดวา
พฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ซึ่งในขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหทางการศึกษา             
ซึ่งตรงกับการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกัน
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และควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน สําหรับในขั้นตอนท่ี 4 
เปนการวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอพฤติกรรสุขภาพท้ังที่เปนปจจัยภายในตัวบุคคล
และปจจัยภายนอกตัวบุคคลเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนสุขศึกษาโดยขั้นตอนนี้จะแบง            
ท่ีเกี่ยวของออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม 1) ปจจัยนํา (Predisposing factors)
ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมและการรับรูของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลกอใหเกิดแรงจูงใจและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2) ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดและ         
ไมใหเกิดพฤติกรรม ไดแก ประสบการณและทักษะสุขภาพ ความสามารถในการเขาถึงบริการนั้นๆ  
3) ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) เปนการเสริมแรงหรือกระตุนใหกระทําท่ีมาจากบุคคล            
ท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลนั้น สวนใหญจะเปนไปในลักษณะการกระตุนเตือน การยกยองชมเชย        
การใหกําลังใจ การเอาเปนแบบอยาง การตําหนิติเตียน และการลงโทษ เปนตน (กองสุขศึกษา, 
2556) 

ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ปจจัยท่ีมีผลตอ 
การรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร               
ท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาลชุมชนจะเปนประโยชนท้ังกับผูปฏิบัติงานโดยตรงและ
บุคลากรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาใช 
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนระบบบริหารจัดการการสรางเครือขายการดําเนินงาน และงาน  
ดานอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือใหบุคลากรหรือ          
ผู ท่ีปฏิ บัติงานมีสุขภาพท่ีดี  ปฏิ บัติงานได เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพซึ่ งจะเกิดผลดี                      
ตอท้ังผูรับบริการ ระบบการใหบริการ ภาพลักษณและชื่อเสียงท่ีดีของโรงพยาบาล นอกจากนี้         
ยังทําใหโรงพยาบาลกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดังกลาวมีความชัดเจน         
มากย่ิงขึ้น และสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานจริงสําหรับโรงพยาบาลชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนสถานบริการท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ีคลายคลึงกันไดตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือวิเคราะหสถานการณความเสี่ยงและระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชน 

2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
จากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 

4. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกนัและควบคมุ
ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
 
คําถามการวิจัย 
 

1. สถานการณความเสี่ยงและระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซกัฟอกโรงพยาบาล
ชุมชน มีอะไรบาง  

2. การรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชนอยูในระดับใด 

3. การรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชนมีความสัมพันธกันหรือไม  

4. ปจจัยใดท่ีมผีลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความ
เสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
 
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
 

1. ใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน สภาพการทํางาน
และสามารถปองกันความเสี่ยงตางๆท่ีเกิดจากสิ่งกออันตรายในกระบวนการทํางานเพ่ือใหบุคลากร
หรือผูปฏิบัติงานมีสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดผลดีตอทั้ง
ผูรับบริการ ระบบการใหบริการ ภาพลักษณและชื่อเสียงท่ีดีของโรงพยาบาล  

2. สามารถนําขอมูลไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนระบบบริหาร
จัดการ การสรางเครือขายการดําเนินงาน และงานวิชาการดานอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม และ     
ความปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน หรือในหนวยงานตางๆที่มีลักษณะการทํางานท่ีคลายคลึงกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Cross-sectional survey research) เพ่ือศึกษา
สถานการณความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากการทํางาน รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงซึ่งใชแนวคิดแบบจําลองพรีสีด (PRECEDE Framwork) ของกรีน และครูเตอร 
(กองสุขศึกษา, 2556) แนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model: 
HBM) (Rosenstock, 1974) และแนวทางของพฤติกรรมในการปองกันและควบคุมความเสี่ยง              
ในการทํางาน (ยุวดี สิมะโรจน, 2552) ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาดไมเกิน 150 เตียง ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  การวิเคราะหสถานการณ หมายถึง การวิเคราะหปญหาเชิงลึกในโรงพยาบาล/
คลินิก/หนวยงาน/ชุมชน ที่เกี่ยวของกับศาสตรและองคความรูท่ีเกี่ยวของกับศาสตรแตละสาขาวิชา 
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางพ้ืนฐานความรู สําหรับการตัดสินใจในการดําเนินงานในโรงพยาบาล/
คลินิก/หนวยงาน/ชุมชน ขนาดของปญหาตองอยูในวิสัยท่ีสามารถทําสําเร็จได โดยใชระเบียบ     
วิธีวิจัยเพ่ือนํามาเสนอผลการวิเคราะห และผังสถานการณของการเกิดปญหา ความตองการของ
หนวยงานเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตามผลลัพธท่ีคาดหวัง (พรรณพิไล ศรีอาภรณ, 
2551)  
  ความเสี่ยง หมายถึง ความนาจะเปนของความเจ็บปวย (Probability) บาดเจ็บหรือ
สูญเสีย การคํานวณคาความเสี่ยงทําไดโดยการนําเอาความนาจะเปนหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ
นั้นๆ คูณดวยความรุนแรงของผลท่ีจะเกิดจากเหตุการณดังกลาว ดังนั้นความเสี่ยงอาจจะหมายถึง 
ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้นๆ (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ, 2548) 
  การวิเคราะหสถานการณความเสี่ยง ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การวิเคราะห
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการสัมผัสสิ่งแวดลอมจากการทํางานในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชมุชนท่ีอาจ
เปนอันตราย ความนาจะเปนของปญหาความเจ็บปวย การบาดเจ็บหรือสูญเสียความสามารถในการ
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ทํางานหรือการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 หัวขอยอย ไดแก ประวัติการ
เจ็บปวย การสัมผัสกับสิ่งคุกคามตอสุขภาพ และปญหาสุขภาพ 
  ลูกจาง หมายถึง ผูท่ีตกลงทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียก       
ชื่ออยางไร ลูกจาง จึงหมายถึงลูกจางทุกประเภท ไมวาจะเปนลูกจางทดลองงาน ลูกจางชั่วคราว 
ลูกจางประจํา ลูกจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาแนนอน ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา ลูกจางสัญญาพิเศษ 
และรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานดวย (ศุภชัย ศรีศักด์ิชาติ, ม.ป.ป.)  

ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในกระบวนการ
ทํางานของการรับสงและทําความสะอาดผาท่ีใชในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาด  
ไมเกิน 150 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

แผนกซักฟอก หมายถึง กิจกรรมการทําความสะอาดชุดเครื่องผาในโรงพยาบาล 
หรือ กิจกรรมซักรีด และหนวยงานท่ีดําเนินการทําความสะอาดชุดเครื่องผาในโรงพยาบาลที่เรียก
กันวา โรงซักฟอก ศัพทภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของ คือ “ Laundry” (กลุมพัฒนาระบบบริการขั้นสูง 
สํานักบริหารการสาธารณสุข, 2553) 

ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับและสงผา แบงแยกผาติดเชื้อ 
ผาสกปรก แชผากอนซัก การซักลางทําความสะอาดชุดเคร่ืองผา การขนสงผาท่ีซักแลวสูการอบผา
ใหแหง การอบผา การรีดผา การตรวจสภาพผา การซอมแซม การพับผา และการจัดเก็บชุดเครื่องผา 
หรืองานจายกลางที่อยูในโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 150 เตียง ซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยในบางโรงพยาบาลผูปฏิบัติงานมีหนาที่รับผิดชอบรวมท้ังงานจายกลางและงานซักฟอก       
โดยกิจกรรมของงานจายกลางประกอบดวย การนึ่งของลางเครื่องมือ ทําความสะอาดสายยาง 
กระบอกฉีดยา เตรียมถุงมือยาง พับผาหอผาเซท การอบของดวยเครื่องอบแกส และแลกของ      
ตามหนวยงานตาง ๆ 

โรงพยาบาลชุมชน  หมายถึง โรงพยาบาลท่ีมีขนาดไมเกิน 150 เตียงซึ่งเปนโรงพยาบาล
ระดับอําเภอต้ังอยูในอําเภอของจังหวัดตางๆ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสขุ, 
ม.ป.ป.)  

ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐประจําอําเภอท่ีสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีขนาดเตียงรับผูปวย ไมเกิน 150 เตียง โดยใหบริการท่ีครอบคลุมทั้งดานการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูและพฤติกรรม หมายถึง ปจจัยตางๆท่ีเปนการอธิบายถึง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตัวบุคคล จากการเลือกสิ่งเราและตีความสิ่งนั้นหรือเปนกระบวนการ    
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ท่ีตระหนักถึงสภาพการณและใหความหมายถึงสิ่งท่ีไดสัมผัส โดยมีการรับรูลักษณะ คือ การเขาใจ
ถึงการรับรูทําใหสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน การรับรูสงผลตอความรูสึกเปนสุขและพึงพอใจ
ของบุคคล และการรับรูเปนการสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยขึ้นอยูกับปจจัยตาง  ๆไดแก ปจจัยทางพันธุกรรม ปจจัยทางดานพ้ืนฐานของสภาพแวดลอม
และประสบการณ อิทธิพลของกลุมเพ่ือน การคาดคะเน การตัดสินใจอยางรวดเร็ว และผลของฮาโล 
เปนตน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต และอนุชา มวงใหญ, 2553) ในการศึกษาคร้ังนี ้ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
หรือมีผลตอการรับรูและพฤติกรรม ผูวิจัยไดเลือกกรอบแนวคิดของแบบจําลอง PRECEDE ของกรีน 
และครูเตอร (กองสุขศึกษา, 2556) ในขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหทางการศึกษา ประกอบดวยการศึกษา
ปจจัย 3 ประการ ไดแก ปจจัยนํา (Predisposing factors) หมายถึง ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม
และการรับรูของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลกอใหเกิดแรงจูงใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปจจัยเอื้อ 
(Enabling factors) หมายถึง ปจจัยสนับสนุนใหเกิดและไมใหเกิดพฤติกรรม ไดแก ประสบการณ
และทักษะสุขภาพ ความสามารถในการเขาถึงบริการนั้นๆ ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) 
หมายถึง การเสริมแรงหรือกระตุนใหกระทําท่ีมาจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลนั้น สวนใหญ     
จะเปนไปในลักษณะการกระตุนเตือน การยกยองชมเชย การใหกําลังใจ การเอาเปนแบบอยาง    
การตําหนิติเตียน และการลงโทษ เปนตน 

ในการศึกษาครั้งนี้ปจจัยท่ีมีความสัมพันธหรือมีผลตอการรับรูและพฤติกรรม 
ปจจัยนํา หมายถึง เหตุผลหรือแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกเกิดการรับรู    
ความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได 
ประสบการณในการทํางาน ปจจัยเอื้อ หมายถึง ปจจัยในการสนับสนุน หรือผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมการรับรูความเชื่อดานสุขภาพจากการทํางานแผนกซักฟอก ไดแก ความพึงพอใจในงาน 
การไดรับการอบรม และการไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ในสวนของปจจัยเสริม หมายถึง สิ่งท่ีมีผล
ตอการเกิดพฤติกรรมการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกไดรับคําแนะนําและการกระตุนเตือน การสนับสนุน
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ตลอดจนไดรับความหวงใยและความปรารถนาดีจากบุคคล   
ในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หัวหนา และบุคลากรทางสาธารณสุข  

การรับรูความเส่ียงจากการทํางาน หมายถึง การรับรูและเชื่อวาตนเองมีโอกาส     
ท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและรูถึงผลท่ีจะเกิดตามมาของการเกิดอุบัติเหตุ (นภาพร มัทยพงษ
ถาวร, 2543) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชกรอบแนวคิดแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ 
(Health Belief Model : HBM) ของ (Rosenstock, 1974; Backer, 1974) ประกอบดวย 1) การรับรู
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โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived  susceptibility) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลท่ีมีผลโดยตรง
ตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย 2) การรับรูความรุนแรง
ของโรค (Perceived  severity) หมายถึง การประเมินการรับรูความรุนแรงของโรค ปญหาสุขภาพ
หรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งกอใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต หรืออาจมีผลกระทบตอหนาท่ี
การงาน 3) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค (Perceived bennefits) หมายถึง 
การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงดานสุขภาพ โดยการปฏิบัตินั้น  
ตองมีความเชื่อวาเปนการกระทําท่ีดีมีประโยชนและเหมาะสมท่ีจะชวยลดความเสี่ยงดานสุขภาพ    
4) การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค (Perceived barrier)  หมายถึง               
การคาดการณลวงหนาของบุคคลตอการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคล
ในทางลบ  

ในการศึกษาคร้ังนี้ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความเขาใจหรือ   
ความเชื่อเกี่ยวกับโอกาสท่ีอาจจะเกิดโรคหรืออุบัติเหตุจากการทํางานและรูถึงผลท่ีจะเกิดตามมา
ของการเกิดอุบัติเหตุหรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสุขภาพ ซึ่งประกอบดวยการรับรู 4 ดาน คอื 

1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือความเขาใจ
ของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกเกี่ยวกับโอกาสที่ตนเองจะเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพจากการสัมผัส
กับสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานทางดานรางกายหรือจิตใจ เชนการสัมผัสฝุนผาอาจจะมีโอกาส   
ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ไดแก ไอ คอแหง คออักเสบ การยกเครื่องผาคร้ังละมากๆ   
สงผลใหเกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดเอว เปนตน  

2. การรับรูความรุนแรงของโรค หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือความเขาใจ         
ท้ังในแงการเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพทางดานรางกายหรือจิตใจ ความไมสุขสบาย และผลกระทบ
ตอการดําเนินชิวิตประจําวัน เชน อาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจจากฝุนผาสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวันทําใหเหนื่อยงาย การสัมผัสกับเสียงดังเปนเวลานานจะทําเกิดการสูญเสีย    
การไดยินแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรได ความเครียดจากการทํางานสงผลใหมีอาการเบ่ืออาหาร 
ปวดศีรษะ หรือนอนไมหลับได  
  3. การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิด หรือความเขาใจของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกท่ีมีตอผลดีในการปฏิบัติพฤติกรรม
การปองกันหรือควบคุมสิ่งกออันตรายจากการทํางาน เชน รูถึงประโยชนของการสวมใสหนากาก 
หรือผาปดจมูกและปากซึ่งเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถปองกันฝุนผาในระบบทางเดินหายใจได       
ทราบประโยชนของการลางมือท่ีถูกวิธีวาสามารถลดการติดเชื้อจากการสัมผัสได เปนตน  
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4. การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิด หรือความเขาใจของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปจจัยที่ขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรม  
การปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน มีความรูสึกวาการสวมใสหนากาก หรือผาปดจมูก        
ขณะทํางานทําใหรูสึกอึดอัด หายใจไมสะดวก ทําใหพูดติดตอกับคนอื่นลําบาก และการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ ไมขามขั้นตอนทําใหงานเสร็จชาลง เปนตน  

 
พฤติกรรมปองกันและควบคุมความเส่ียงในการทํางาน หมายถึง การแสดงออก  

ในการจัดการปองกันและควบคุมความเสี่ยงเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ โดยกระบวนการ
ปองกันหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยใชหลักวิชาการดานวิทยาศาสตรและ     
ศิลปศาสตร เพ่ือลดอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด ซึ่ง
ประกอบดวย 3 หลักการ ไดแก 1) การควบคุมและปองกันท่ีแหลงกําเนิด (Source) หมายถึง        
การควบคุมไมใหสารเปนพิษหรือสิ่งคุกคามตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานแพรกระจาย       
ออกไปสูบรรยากาศการทํางาน 2) การควบคุมและปองกันท่ีทางผานของอันตราย (Path) หมายถึง 
การควบคุมอันตรายไมวาจะเปนสารเปนพิษท่ีอยูในอากาศ หรือการเพ่ิมระยะทางระหวาง        
แหลงของอันตรายกับผูปฏิบัติงานใหมากขึ้น  3) การควบคุมและปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงาน 
(Receiver) หมายถึง การควบคุมไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากการสัมผัสกับสารเปนพิษ    
จนเกิดอาการเจ็บปวย (ยุวดี สิมะโรจน, 2552) 

ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆที่เปนการปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือชวยลดอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นใหมีนอย
ท่ีสุด โดยกระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกสามารถควบคุมและปองกันหรอืแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานได ตามหลักการ 3 ประการ ไดแก การควบคุมและปองกัน            
ท่ีแหลงกําเนิด (Source) การควบคุมและปองกันท่ีทางผานของอันตราย (Path) และการควบคุมและ
ปองกันท่ีตัวผูปฏิบัติงาน (Receiver) ดังนี้   

1. การควบคุมและปองกันที่แหลงกําเนิด (Source)   
เปนการควบคุมไมใหสารเ ปนพิษหรือสิ่ งคุกคามตอ สุขภาพอนามัยขอ ง

ผูปฏิบัติงานแพรกระจายออกไปสูบรรยากาศการทํางา เชน การใชวัสดุรองกันการสั่นสะเทือน   
ของเครื่องซักผาและเคร่ืองอบชุดเคร่ืองผา การจัดใหมีท่ีปกปดแหลงของสารเคมีใหมิดชิดเพ่ือ
ปองกันการฟุงกระจายของสารเคมี เชน มีฝาปดภาชนะท่ีบรรจุมิดชิด และมีการจัดเก็บสารเคมี       



12 
 

    

ท่ีถูกตองปลอดภัย ลักษณะรถเข็นที่ใชในการเข็นรถเครื่องผา ควรมีน้ําหนักเบา มีความคลองตัว 
เปนตน  

2. การควบคุมและปองกันที่ทางผานของอันตราย (Path)   
เปนการควบคุมอันตรายไมวาจะเปนสารเปนพิษที่อยูในอากาศ หรือทางเดิน    

ของเสียงที่มาจากแหลงกําเนิดของเสียง โดยการเก็บรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ี
ทํางาน ใชวิธีการระบายอากาศท่ัวไป การเพ่ิมระยะทางระหวางแหลงของอันตรายกับผูปฏิบัติงาน
ใหมากขึ้น การติดต้ังฉากกําบังขวางกั้นทางเดินของเสียง การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน หรือการติดต้ังสัญญาณเตือนภัย เปนตน เชน จัดใหมีพัดลมเปา เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียน      
ขอ งอ าก าศแ ละการ ระเ หย ขอ งเหงื่อ  การติดตามตรวจสอ บสิ่ งแวดลอ มในการทํางาน                     
โดยเปรียบเทียบ  ผลการวิเคราะหกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวในกฎหมาย เชน การตรวจวัดระดับเสียง
ดังในแผนกซักฟอก การตรวจวัดแสงสวางในการทํางานแตละจุด เปนตน   

3.การควบคุมและปองกนัท่ีตัวผูปฏิบัติงาน (Receiver) 
เปนการควบคุมไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากการสัมผัสกับสารเปนพิษ   

จนเกิดอาการเจ็บปวย ไดแก การฝกอบรมและการใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ           
ความปลอดภัย  การหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน การใหผูปฏิบัติงานแยกออกมาจากสวนท่ี
เปนอันตราย และการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปนตน เชน การตรวจ
สมรรถภาพการไดยินและการตรวจวัดความผิดปกติของสายตาของผูที่ปฏิบัติงานแผนกซักฟอก 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง การสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เปนตน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบจําลองพรีสีด (PRECEDE Framwork) ของกรีน 
และครูเตอร (กองสุขศึกษา, 2556) ซึ่งนิยมใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการดานการสงเสริม
สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแตการคนหาปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของหรือมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model: HBM) 
ซึ่งโรเซนสต็อก ไดนํามาอธิบายการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคของบุคคล (Rosenstock, 
1974) และแนวทางของพฤติกรรมในการปองกันและควบคุมความเสีย่งในการทํางาน (ยุวดี สิมะโรจน, 
2552)   
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 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ไดนําเอาแบบจําลองของพรีสีด (PRECEDE Framwork) 
ของกรีนและครูเตอร  (กองสุขศึกษา, 2556)  ซึ่ งเปนกระบวนการวิเคราะห เ พ่ือวางแผน                 
การดําเนินงานสุขศึกษา มีแนวคิดวาพฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ซึ่งในขั้นตอนท่ี 4   
การวิเคราะหทางการศึกษา ซึ่งตรงกับการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรบัรูความเสีย่งและ
พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
สําหรับในขั้นตอนท่ี 4 นี้เปนการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอพฤติกรรสุขภาพ          
ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกตัวบุคคลเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนสขุศกึษา
โดยขั้นตอนนี้จะแบงปจจัยที่เกี่ยวของออกเปน 3 กลุม คือ คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม         
1) ปจจัยนํา ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได ประสบการณในการทํางาน           
2) ปจจัยเอื้อ ไดแก ความพึงพอใจในงาน การไดรับการอบรม การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
และ 3) ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน 
หัวหนางาน บุคลากรสาธารณสุข 

แนวความคิดเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model: 
HBM) ตามกรอบแนวคิดของโรเชนสต็อก (Rosenstock, 1974) การรับรูความเสี่ยงจากการทํางาน 
ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพ (Perceived susceptibility) 
การรับรูความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพ (Perceived severity) การรับรูประโยชนของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค (Perceived bennefits) และการรับรูอุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค (Perceived barrier)  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน     
เพ่ือลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด ประกอบดวย      
การควบคุมและปองกันที่แหลงกําเนิด การควบคุมและปองกันท่ีทางผานของอันตราย และ         
การควบคุมและปองกันท่ีตัวผูปฏิบัติงาน (ยุวดี สิมะโรจน, 2552) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยนํา 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- รายได 

- ประสบการณในการทํางาน 

ปจจัยเอื้อ 

- ความพึงพอใจในงาน 

- การไดรับการอบรม 

- การไดรับขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพ 

ปจจัยเสริม 

การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  

- ครอบครัว 

- เพื่อนรวมงาน 

- หัวหนางาน 

- บุคลากรสาธารณสุข 

 

การรับรูความเสี่ยงจากการทํางาน 
- การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ 
ปญหาสุขภาพ  
  
- การรับรูความรุนแรงของการเปนโรค/ 
ปญหาสุขภาพ 
 
- การรับรูประโยชนของการปฏบิตัิเพ่ือ
ปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ 
 
- การรับรูอุปสรรคของการปฏิบตัเิพ่ือ
ปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ 
  

 

พฤติกรรมการปองกันและ 
ควบคมุความเสี่ยง 

- แหลงกําเนิด 
 
- ทางผานของอันตราย 
 
- ผูปฏิบตัิงาน  
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บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและรวบรวมขอมูลตลอดจนผลงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลชุมชน 
1.1 บทบาทความรับผิดชอบ/ การจัดบริการ 
1.2 โครงสรางและการบริหารงาน 

2. ลักษณะงานและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแผนกซักฟอก 
2.1 ขั้นตอนการทํางานและสภาพการทํางาน 
2.2 สิ่งคุกคามหรืออันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางานและผลกระทบ      

ตอสุขภาพ 
2.3 ความเ สี่ยงจาก การ ทํางานแ ละวิธีการ/แ นวทางการปองกันแ ละ        

ควบคุมความเสี่ยงในการทํางาน 
 3. แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

3.1 แนวคิด/ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรูและพฤติกรรม 
3.2 แนวคิด/ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรูและพฤติกรรมเสีย่งในการทํางาน 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการรับรูและพฤติกรรมในการทํางาน 

  
 

 

 
 
 



 

16 
 

 

1. ขอมูลพืน้ฐานของโรงพยาบาลชุมชน 
 

โรงพยาบาลชุมชน เปนสถานบริการสาธารณสุข ท่ีมีจํานวนเตียงต้ังแต 10 เตียง 
ขึ้นไป จนถึง  120 เ ตียง (ไมเกิน150 เตียง)  เปนศูนยบริการทางดานการรักษาพยาบาล                   
การชันสูตรโรค และใหบริการสงเสริมสุขภาพ ในระดับอําเภอ หรือตําบลอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 
และมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ในเขตพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบท่ีตั้ง
โรงพยาบาลซึ่งครอบคลุมประชากรประมาณ 10,000 คน เปนหนวยงานบริการสาธารณสุขเทียบเทา
ระดับแผนก มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผูอํานวยการ          
เปนหัวหนาหนวยงาน (วิศิษฏ พิชัยสนิธ, 2536 อางตาม ปทมาภรณ สรรพรชัยพงษ, 2545, น. 13)      
 

1.1 บทบาทความรับผดิชอบ/ การจัดบริการ 
 

โรงพยาบาลชุมชนมีหนาท่ีหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
1. ใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน คือ 
 1.1 ใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ ไดแก งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผน

ครอบครัว งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ งานเภสัชกรรมชุมชน งานทันตสาธารณสุขและ 
งานสุขศึกษา มีการดําเนินการใหบริการท้ังในและนอกสํานักงาน โดยเนนการบริการใหคลอบคลมุ
ประชากรในเขตรับผิดชอบเปนหลัก 
   1.2 ใหบรกิารดานการควบคุมและปองกันโรค ไดแก การใหบริการงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม งานสุขาภิบาลท่ัวไป งานเฝาระวังโรค งานควบคุมและปองกันโรค เปนตน 
   1.3 ใหบริการดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ไดแก งานบรกิาร
รักษาพยาบาลท่ัวไป งานรักษาพยาบาลในหนวยงานสาธารณสุขเคลื่อนท่ี งานรักษาพยาบาลทางวิทยุ 
งานชันสูตรสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานทันตกรรมบําบัด เปนตน ท้ังนี้ดําเนินการทั้งในและ
นอกสํานักงานโดยใหบริการท้ังอําเภอ 
   1.4 ใหบริการตามระบบรับสงผูปวยเพ่ือสงตรวจรักษาตอ โดยดําเนินการ
สําหรับบริการทุกประเภท ไมจํากัดเพียงเฉพาะผูปวยเทานั้น 
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2. ดําเนินการทางดานวิชาการ ไดแก 
   2.1 ใหการฝกอบรมและสนับสนุนทางดานวิชาการแพทย และวิชาการ
สาธารณสุขแกนักศึกษาทางดานสาธารณสุขหลักสูตรตางๆ เจาหนาท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาล
และหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งอาสาสมัคร และประชาชนท่ัวไป 
   2.2 นิเทศงานวิชาการแพทยและสาธารณสุข แกสถานบริการระดับรอง 
ลงไป จนถึงการนิเทศงานสาธารณสุขมูลฐาน หรือหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
   2.3 ศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือใหมีการพัฒนาการทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ
การแพทยและสาธารณสุข 
   2.4 ใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางดานวิชาการแพทย และสาธารณสุข
แกหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ 

3. ดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาชนบท ไดแก 
   3.1 ดําเนินการสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตตําบลที่ต้ังของโรงพยาบาล 
   3.2 ใหการสนับสนุนดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานในเขตอําเภอ           
ในดานวิชาการ กําลังคน วัสดุอุปกรณ และดานอื่นๆท่ีสามารถสนับสนุนได 
   3.3 สนับสนุนองคการระดับหมูบาน ระดับตําบล และหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ในการดําเนินการพัฒนาชนบท ในเขตตําบลท่ีต้ังโรงพยาบาล 

4. หนาท่ีอื่นๆ ไดแก 
   4.1 ดําเนินการใหขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถเชื่อมโยงหนวยงานอื่นทั้งในระดับอําเภอ และจังหวัดได 
   4.2 สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขระดับเดียวกัน และระดับรองลงมา
นอกเหนือจากดานวิชาการ เชน วัสดุอุปกรณ กําลังคน เทาท่ีจะสามารถสนับสนุนไดโดยไมขัดกับ
ระเบียบของทางราชการ 
   4.3 หนาท่ีอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานระดับสงู หรืองานท่ีทํา
รวมกับหนวยงานอื่น (กองสาธารณสุขภูมิภาค, 2543 อางตาม คมคาย พระเอก, 2544, น. 30-31)   
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1.2 โครงสรางและการบริหารงาน  
 

หนวยงานซักรีดถือวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญหนวยงานหนึ่งของโรงพยาบาล      
จัดอยูในงานการพยาบาลหนวยควบคุมการติดเชื้อและงานจายกลาง ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของกลุมการพยาบาลมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องผาท้ังหมด โดยโครงสรางหนวยงานบริหาร
ราชการในสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติโครงสรางหนวยงาน 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหนังสือราชการจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมายังผูวาราชการจังหวัดในทุกจังหวัด ลงวันท่ี 31 มกราคม 2555 โดยมี
โครงสรางโรงพยาบาลชุมชน ดังภาพท่ี 2 (สํานักบริหารกลาง กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) ภาพท่ี 2 โครงสรางโรงพยาบาลชุมชน 
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2. ลักษณะงานและความเส่ียงในการปฏิบัติงานของแผนกซักฟอก 
 

งานซักรีด (งานซักฟอก) หมายถึง การทําความสะอาดเสื้อผา (Laundry) หนวยงาน
ท่ีดําเนินการทําความสะอาดชุดเครื่องผาในโรงพยาบาลเรียกกันวา โรงซักฟอก (กลุมพัฒนาระบบ
บริการขั้นสูง สํานักบริหารการสาธารณสุข, 2553) 
  หนวยงานซักรีดถือวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญหนวยหนึ่งของโรงพยาบาล จัดอยูใน
งานการพยาบาลหนวยควบคุมการติดเชื้อและงานจายกลาง ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ    
กลุมการพยาบาล มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเคร่ืองผาท้ังหมด ซึ่งไดแก 

  1. การจัดหาและจัดทําชดุเครื่องผา ไดแก เสื้อผาผูปวย เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน 
เคร่ืองผาประจําเตียงผูปวย (ผาปูเตียง ปลอกหมอน) และอื่นๆ 
   2. การทําความสะอาดเคร่ืองผา ไดแก การคัดแยกชุดเครื่องผาที่ใชแลว ตามประเภท
ซักและทําความสะอาดชุดเครื่องผา ตลอดจนการทําลายเชื้อ (แบบ High level disinfection) ซึ่งจะ
เปนแบบการฆาเชื้อดวยความรอน (Pasteurization) (ตมในน้ํารอน 71 องศาเซลเซียสเปนเวลา 25 นาที) 
หรือใชสารฟอกขาว (Sodium hipochlorite) (กลุมพัฒนาระบบบริการขั้นสูง สํานักบริหารการ
สาธารณสุข 2553)  

อยางไรก็ตามเนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก ในบาง
โรงพยาบาลจึงตองรับผิดชอบงานจายกลางดวย ซึ่งงานจายกลางมีหนาท่ีหลักในการจัดเตรียม
เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุทางการแพทย และเวชภัณฑท่ีปราศจากเชื้อ ใหเพียงพอ และพรอมใช       
แกหนวยงานตางๆในโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลภายในอําเภอ 

 
2.1 ข้ันตอนการทํางานและสภาพการทํางาน  

 
  จากการสังเกตการณปฏิบัติงานและการศึกษาคนควาเอกสารเพ่ิมเติม พบวา      
การทําความสะอาดเคร่ืองผาประกอบดวย 9 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 3 (กลุมพัฒนาระบบบริการขั้นสูง   
สํานักบริหารการสาธารณสุข, 2553)    
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ภาพที่ 3 กระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซกัฟอก 

1. การแยกประเภทชุดเคร่ืองผาท่ีสกปรกหรือใชแลว 

2. การรับชุดเคร่ืองผาท่ีใชงานแลวมายังแผนกซกัฟอก 

3. การแชผาและซกัลางทําความสะอาดชุดเครือ่งผา 

4. การขนสงผาท่ีซกัแลว สูการอบผาใหแหง 

5. การอบผา 

6. การรีดผา 

7. การตรวจสภาพผา และการซอมแซม 

8. การพับผาและจัดเก็บชุดเครือ่งผา 

9. การแจกจายชุดเครือ่งผา 
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ในกระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกมีรายละเอียดของขั้นตอน
การทํางาน ดังนี้  

1. การแยกประเภทชุดเครื่องผาท่ีสกปรกหรือใชแลว คือ กระบวนการในการแยก
ผาเปอน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ผาเปอนธรรมดา ไดแก ผาที่เปอนเหงื่อไคล อาหาร    
คราบสกปรกท่ัวไป และผาเปอนเชื้อโรคหรือผาติดเชื้อ ไดแก ผาท่ีเปอนเลือด สารน้ําหรือ           
สารคัดหลั่งจากรางกาย ซึ่งสารน้ําและสารคัดหลั่งจากรางกาย หมายถึง น้ําครํ่า น้ําอสุจิ สารคัดหลั่ง
ในชองคลอด น้ําลาย หนอง เสมหะ อุจจาระและปสสาวะ โดยในการแยกผาเปอนนั้นคนงานของแต
ละแผนกที่ใชชุดเคร่ืองผาเปนผูคัดแยก แลวนําใสถังที่แผนกซักฟอกไดเตรียมไวให โดยถังสีฟา    
จะใสผาเปอนธรรมดา ถังสีแดงจะใสผาเปอนเชื้อโรคหรือผาติดเชื้อ หรืออาจจะเปนหอผาซึ่ง
ผูปฏิบัติงานท่ีมาเก็บเครื่องผาท่ีใชแลวจะนําใสในถังเอง บางครั้งผูท่ีปฏิบัติงานซักฟอกเปนผูแยกผา
เปอนเองเนื่องจากเม่ือนํามายังแผนกซักฟอกพบวาคนงานในแผนกอื่นๆ ยังแยกชนิดของผาเปอน 
ไมถูกตองหรือไมไดแยกมาให กระบวนการนี้มีการสัมผัสฝุนในขณะคัดแยกผา ลักษณะการทํางาน
ไดแก การยืนกมๆเงยๆ ในการคัดแยกเคร่ืองผา และในขั้นตอนการคัดแยกเครื่องผามีโอกาสจะเกิด
อุบัติเหตุจากของมีคมท่ิมตํา  

2. การรับชุดเคร่ืองผาท่ีใชงานแลว เปนขั้นตอนของการรับชุดเครื่อ งผา ท่ี             
ใชงานแลวจากแผนกตางๆในโรงพยาบาล เชน แผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยใน หองคลอด       
หองผาตัด หองฉุกเฉิน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุมงานทันตกรรม กลุมงานรังสีวิทยา 
และกลุมงานเทคนิคบริการ เปนตน ซึ่งผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกจะเข็นรถเข็นจากแผนก
ซักฟอกมารับชุดเครื่องผาเวลา 8.30 น.ของทุกวัน โดยผูปฏิบัติงานจะยกถังใสเครื่องผาท่ีใชแลว    
แตละแผนกใสลงในรถเข็น ในการยกถังชุดเคร่ืองผาแตละคร้ังมีน้ําหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัม
ซึ่งตองอาศัยการออกแรงยก ซึ่งในบางครั้งอาจตองออกแรงเข็นรถรับผาท่ีมีน้าํหนกัมากและเปนทาง
ท่ีลาดชันหรือหากผูปฏิบัติงานจัดกองเครื่องผาหรือถังใสเครื่องผาในรถเข็นผาสูงเกินไปอาจบดบัง
สายตาขณะเข็นรถ นอกจากนี้ยังมีการสัมผัสกับฝุนผาขณะยกหอผาเปอนดวย 

 3. การแชผาและซักลางทําความสะอาดชุดเคร่ืองผา คือ กระบวนการนําผาท่ีรับมา
จากแผนกตางๆในโรงพยาบาลมาแชในกรณีท่ีเปนผาเปอนเลือดหรือคราบสกปรก โดยกอนท่ีจะ  
แชผาผูปฏิบัติงานนําผาเปอนเลือดมาฉีดดวยน้ําเปลาเพ่ือเปนการทําความสะอาดคราบเลือดหรือ
คราบสกปรกท่ีติดอยูเปนการเบ้ืองตนในขั้นตอนนี้ผูปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เชน 
เลือด น้ําหนอง กระเด็นเขาตาหรือสัมผัสกับสวนตางๆ ของรางกายผูปฏิบัติงานหากไมมีการปองกนั
หรือสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การนําผาเปอนมาแชในอางแชผาบางครั้ง
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อาจจะแชดวยน้ําเปลาหรือน้ํายาฆาเชื้อ จนกระทั่งขั้นตอนของการซักทําความสะอาดเครื่องผามี
โอกาสท่ีจะสัมผัสกับสารเคมี เชน ผงซักฟอก น้ํายาซักผาขาว ในสวนของผาเปอนธรรมดา             
ท่ีสามารถซักไดเลยนําผาเปอนท่ีแยกไวใสลงในเครื่องซักผา การที่นําเครื่องผาใสและนําออกจาก
เคร่ืองซักผามีลักษณะการเอื้อมกม บิดเอว หรือออกแรงผลัก ในขณะซักชุดเครื่องผาผูปฏิบัติงาน    
มีโอกาสสัมผัสกับความรอนและเสียงดังท่ีเกิดจากเคร่ืองซักผา และอุณหภูมิภายนอก การสวมใสถงุ
มือซึ่งทําจากยางพาราบางคนมีโอกาสแพถุงมือท่ีสวมใส   

4. การขนสงผาที่ซักแลวสูการอบผาใหแหง คือ กระบวนการนําเครื่องผาท่ีผาน 
การซักเรียบรอยแลวไปยังเคร่ืองอบผาขนสงโดยภาชนะท่ีมีลอเลื่อนหรือรถเข็น หากมีการบรรจุผา
น้ําหนักมากเกินไปลงในรถเข็นก็จะสงผลตอทาทางการทํางาน และในระหวางการขนสงเคร่ืองผา
ไปยังเคร่ืองอบผา หากพ้ืนลื่นหรือเปยกก็มีโอกาสที่จะลื่นหกลม การนําผาเขาและออกจากเคร่ือง 
อบผามีลักษณะทาทางการเอื้อม กม บิดเอว  
   5. การอบผา คือ กระบวนการนําเครื่องผาท่ีซักแลวเขาเครื่องผานความรอนเพ่ือ  
ฆาเชื้อโรคและทําใหผาแหง มีการสัมผัสกับความรอนและเสียงดังขณะอบผา บางครั้งมีการซักลาง
เคร่ืองผาและอบผาไปพรอมๆกันก็จะยิ่งเพ่ิมอัตราของความรอนและเสียงดังมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้
ผูปฏิบัติงานยังตองสัมผัสกับการใชอุปกรณไฟฟาอีกดวย  
   6. การรีดผา คือ กระบวนการนําผาท่ีผานการอบแหงแลวมาผานการรีดโดยความรอน
เพ่ือเปนการเอาความชื้นท่ีตกคางอยูออกจากผา ทําใหผาเรียบ สะอาดนาใช และอุณหภูมิท่ีใช        
ในการรีดผาสามารถทําลายเชื้อโรคไดบางชนิด ซึ่งบางโรงพยาบาลยังคงมีการรดีผาแตงบางโรงพยาบาล
ไมไดทําการรีดผาเนื่องจากเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเครื่องผาท่ีใชไมจําเปนตอง     
ผานการรีด ซึ่งขั้นตอนนี้ตองสัมผัสกับความรอนขณะรีดผาเปนเวลานาน ทาทางในการรีดผาและ
เวลาในการนั่งหรือรีดผานานๆ การสัมผัสกับฝุนผาขณะทําการรีดผา การขาดความระมัดระวังใน
การใชเตารีด รวมถึงการขาดความระมัดระวังในการใชอุปกรณไฟฟา   
    7. การตรวจสภาพผาและการซอมแซม คือ การนําเคร่ืองผาที่ผานการซัก  
และรีดแลวนํามาตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องผา หากเคร่ืองผาชํารุดหรือฉีกขาดก็นํามา
ซอมแซมโดยการเย็บอาจจะทําการเย็บดวยมือหรือใชเคร่ืองจักร ในขณะซอมแซมเคร่ืองผามีโอกาส
ท่ีจะโดนเข็มตําหรือเคร่ืองจักรหนีบมือ บางคร้ังในขณะซอมแซมเครื่องผามีแสงสวางไมเพียงและ
ตองใชสายตาเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีโอกาสท่ีจะสัมผัสกับฝุนผา  
   8. การพับผาและจัดเก็บชุดเครื่องผา เปนการนําผาท่ีผานการซักรีดและซอมแซม
สภาพเคร่ืองผาแลวสูการพับเพ่ือจัดเก็บใหเ รียบรอย การพับผาผูปฏิบัติงานอาจจะนั่งพับกับพ้ืน    
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ยืนหรือนั่งกับโตะเปนระยะเวลานาน มีโอกาสที่จะสัมผัสกับระบบระบายอากาศไมดี อยูในหองทึบ
และสัมผัสกับฝุนผาในขณะพับผา นอกจากนี้ขั้นตอนในการจัดเก็บชุดเครื่องผา หากชั้นวางมีลักษณะ  
ท่ีสูงเกินไป เมื่อจัดเก็บเคร่ืองผาตองใชมือเอื้อมวางชุดเครื่องผา  
   9. การแจกจายเครื่องผา เปนกระบวนการนําเครื่องผาท่ีผานการซักรีด ตรวจสอบ
สภาพและซอมแซมเครื่องผา พรอมท่ีจะแจกจายเคร่ืองผาใหแกหนวยงานตางๆภายในโรงพยาบาล
ตามใบเบิกที่แตละหนวยงานสงมายังแผนกซักฟอก โดยบางโรงพยาบาลใหมีการเบิกชุดเคร่ืองผา
ผานระบบคอมพิวเตอร หรือการเบิกโดยการเขียนใบเบิก แผนกซักฟอกจึงจัดเตรียมชุดเคร่ืองผาให
ตามใบเบิก โดยขั้นตอนของการขนสงนําเครื่องผาท่ีจัดเตรียมไวใหแตละแผนกของโรงพยาบาล   
ใสตะกรา หอผาหรือถังใบใหญซึ่งเปนภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดใสลงในรถเข็นที่สะอาด โดยการยกหอ
ผาหรือถังบรรจุเครื่องผาแตละครั้งตองออกแรงมาก เนื่องจากเครื่องผามีน้ําหนักมาก (คร้ังละ 20-30 
กิโลกรัม) ในการยกขึ้น ยกลงจากรถเข็น และการออกแรงเข็นรถสงผาท่ีมีน้ําหนักมากในทาง         
ท่ีลาดชัน ในขณะเข็นเคร่ืองผาหากขนยายผาในปริมาณท่ีมากและจัดกองผาหรือถังผาไวสูงเกินไป
อาจจะบดบังสายตาในการมองเห็นทางขางหนา  
    

2.2 ส่ิงคุกคามหรืออันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน และผลกระทบตอสุขภาพ 
 

โรงพยาบาลเปนสถานบริการรักษาพยาบาลผูปวย ซึ่งมีกระบวนการทํางานเปน
ขั้นตอน ทําใหตองมีหนวยงานอื่น ๆ มาสนับสนุน เชน หนวยจายกลาง ฝายโภชนาการ หนวย   
ซอมบํารุง หนวยงานพยาธิวิทยา แผนกเอ็กซเรย หนวยซักฟอก เปนตน ในแตละหนวยงานจะมี
ลักษณะงาน สภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีแตกตางกันไปบุคลากรท่ีทํางาน          
ในโรงพยาบาลจึงมีโอกาสสัมผัสสิ่งแวดลอมที่สามารถกอใหเกิดอันตรายไดแตกตางกัน สิ่งคุกคาม
สุขภาพ หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มีอยูในพ้ืนที่ทํางาน ท่ีมีศักยภาพที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ผูปฏิบัติงานซึ่งอาจมีผลตอชีวิต การบาดเจ็บเล็กนอยจนถึงรุนแรง และมีผลกระทบตอสุขภาพกาย
และใจ ตัวอยางเชน สารเคมี วัสดุอุปกรณ พลังงานวิธีการทํางาน หรือสภาพแวดลอมการทํางาน 
เปนตน (คูมือการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล, 2554) 

ความหมายและสาเหตุของอันตรายจากการทํางาน 
  อันตรายจากการทํางาน เปนอันตรายตอผูท่ีตองสัมผัสกับอนัตรายจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ในสถานประกอบการ ในโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอื่นๆ เชน        
ดานธุรกิจ ดานบริการ การทําเหมืองแร การขนสง โรงพยาบาล เปนตน (สุทธิมา หมัดสาลี, 2553) 
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  อันตรายจากการทํา งานอ าจมีส าเ หตุมาจากหลาย ประการ หรือ สา เ หตุ               
เพียงอยางเดียว แตที่เกิดขึ้นจากการทํางานโดยท่ัวไปมักเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ความผิดพลาด 
เชิงบุคคล และความผิดพลาดเชิงระบบ (Reason, 1997 อางตาม สุทธิมา หมัดสาลี, 2553, น. 22)   
ซึ่งจะเกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของบุคคลากร จึงเปน
ความคาดหวังที่องคการตองการใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานเพ่ือทําใหเกิดความปลอดภัยจากการ
ทํางานและลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน องคการทุกแหงจึงใหความสําคัญกับพฤติกรรม        
การทํางานของคน จะตองมีการจัดการความปลอดภัยเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมการทํางานท่ี
ปลอดภัยของบุคลากร 
  รีสัน (Reason, 1997 อางตาม สุทธิมา หมัดสาลี, 2553, น. 22) ไดอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดอันตรายจากการทํางานไว 2 ประการ คือ ความผิดพลาดเชิงบุคคล และความผิดพลาด
เชิงระบบ 
  1. ความผิดพลาดเชิงบุคคล (Personal error) หมายถึง การกระทําท่ีไมปลอดภัยของ
บุคคล มีสาเหตุเริ่มตน (Origin of error) มาจากความบกพรองในกระบวนการทางความรูสึกนึกคิด 
(mental process) เชน การลืม ความไมเอาใจใส ขาดแรงจูงใจ ความสะเพรา ความละเลย หรือ       
ความประมาทเลินเลอ เปนตน มนุษยมีความอิสระและสามารถเลือกที่จะมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย 
และพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย ความผิดพลาดจึงเปนประเด็นจริยธรรมสวนบุคคล ดังนั้นเม่ือเกิด
ความผิดพลาด บุคคลหรือกลุมบุคคลจะตองรับผิดชอบการกระทําของตน 
  2. ความผิดพลาดเชิงระบบ (System error) หมายถึงบุคคลมีความผิดพลาดไดแมจะ
อยูในองคการที่มีการจัดการท่ีดีท่ีสุด และความผิดพลาดของบุคคลมีสาเหตุหลักจากปญหาระดับ
องคการ ผูเชี่ยวชาญดานปลอดภัยไดจําลองเหตุการณเกิดอุบัติเหตุในองคการดวยแบบจําลอง      
เนยสวิส (Swiss Cheese Model of accidents) เพื่ออธิบายการทําหนาท่ีของแนวปองกันกับ
กระบวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยนําไปเปรียบเทียบกับเนยสวิส ซึ่งเม่ือนําเนยสวิสมาตัดตามขวาง 
พบวาเนยแตละแผนจะมีรูพรุนของอากาศอยู แผนเนยแข็งตัดขวางเปรียบเสมือนชั้นปราการปองกัน 
การเกิดอุบัติเหตุ และรูบนแผนเนยคือโอกาสเกิดกระบวนการลมเหลวในระบบปกติ เม่ือนาํแผนเนย
มาวางเรียงซอนกันโอกาสที่รูบนแผนจะเรียงตรงกันเปนสิ่งท่ียาก แตหากรูบนแผนเนยต้ังแต      
แผนแรกจนถึงแผนสุดทายเรียวตัวตรงกัน จะเกิดชองโหวทะลุตรงกัน เปรียบเสมือนการเกิด    
ความผิดพลาดท่ีสามารถหลุดรอดชองโหวของระบบปองกันไปก็ใหเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ    
ไมพึงประสงคขึ้น จึงเปนความผิดพลาดเชิงระบบของการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกี่ยวของขององคการกับ
การทํางานท่ีผิดพลาดของบุคคล  



26 
 

 

ส่ิงคุกคามสุขภาพ (Health Hazards) (คูมือการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล, 2554) 

สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเปนหนวยงานดานความปลอดภัย
ในการทํางานของกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแบงประเภทสิ่งคุกคามสุขภาพ     
จากการทํางานออกเปน 6 ดาน คือ สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ           
สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี สิ่งคุกคามสุขภาพทางการยศาสตร สิ่งคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม และ
อุบัติเหตุ (OSHA, 2007 อางตามสุทธิมา หมัดสาลี, 2553, น. 37) 

1. สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ (Physical health hazards) 
หมายถึง การทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีมีความรอน ความเย็น เสียงดัง ความสั่นสะเทือน 

แสงสวาง ความกดบรรยากาศสูง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งมีผลกระทบตอสขุภาพคนทํางาน 
สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ ท่ีพบในแผนกซักฟอก ไดแก 

1.1 ความรอน (Heat) ความรอน คอื พลังงานชนดิหนึ่งที่ทําใหบริเวณรอบๆ 
มีอุณหภูมิทีสู่งขึ้น เกดิจากการถายเทความรอนจากบรเิวณท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสูบริเวณท่ีมีอณุหภูมิตํ่า 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

1.การเปนลมเนื่องจากความรอนในรางกายสูง (Heat Stroke) เกิดจากรางกายไดรับ 
ความรอนจนอุณหภูมิในรางกายสูงมาก ทําใหระบบควบคุมอุณหภูมิของรางกายท่ีสมองไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ มีอาการคือ ผิวหนังแหง มึนงง ปวดศีรษะกระหายน้ํา อาเจียน เปนตะครวิทีก่ลามเนือ้ 
ชักกระตุก และหมดสติ เม่ือพบผูปฏิบัติงานมีอาการดังกลาว ควรนําไปยังบริเวณท่ีมีอากาศเย็นทนัที 
เช็ดตัวดวยน้ําเย็น เพื่อใหมีการระบายความรอนออกจากรางกายไดดีขึ้น ใชพัดลมชวยในการระบาย
อากาศบริเวณนั้น ขยับขยายเสื้อผาท่ีสวมใสใหสบาย และพบแพทยเพ่ือทําการรักษา 

2. การออนเพลียเนื่องจากความรอน (Heat Exhaustion) เม่ือรางกายไดรับความรอนสงู 
เสนเลือดท่ีผิวหนังขยายตัว เลือดจึงไหลไปสูบริเวณผิวหนังมากขึ้นทําใหระบบหมุนเวียนของเลือด
ไปเลี้ยงสมองไดไมเต็มท่ี เกิดความออนเพลีย ปวดศีรษะ เปนลม หนามืด ชีพจรเตนออนลง         
เมื่อผูปฏิบัติงานมีอาการดังกลาวควรนําไปยังบริเวณที่มีอากาศเย็น ด่ืมน้ําจํานวนมาก กรณีอาการ
รุนแรงใหพบแพทย 

3. การเปนตะคริวเนื่องจากความรอน (Heat Cramp) เมื่อรางกายไดรับความรอน
มากเกินไป จะเสียสมดุลของเกลือแร โดยถูกขับออกมาพรอมเหงื่อ  ทําใหเกิดอาการเกร็ง            
ของกลามเนื้อ หรือท่ีเรียกวาตะคริว หากด่ืมน้ําเกลือแรจะชวยคลายอาการเกร็งได 
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4. อาการผดผื่นตามผิวหนัง (Heat Rash) เม่ือรางกายไดรับความรอนจะขับเหงื่อ
ออกทางผิวหนัง หากผิวหนังท่ีชุมดวยเหงื่อเปนเวลานานโดยไมมีการระเหยของเหงื่อจะทําให   
ตอมขับเหง่ืออุดตัน และเกิดอาการระคายเคือง เกิดผื่น อาการคันตามมาซึ่งปองกันไดโดยทําให
ผิวหนังแหงและสะอาด   
ข้ันตอนการทํางาน พบในขั้นตอนของการซัก อบแหง และรีดเคร่ืองผา 

1.2 เสียงดัง (Noise)   
หมายถึง เสียงท่ีไมพึงปรารถนา เกิดจากคลื่นเสียงสั่นสะเทือนอยางรวดเร็ว

ในอากาศ สามารถตรวจวัดไดโดยใชเคร่ืองมือวัดเสียง หนวยที่วัดความเขมเสียงคือ เดซิเบล (Decibel)  
ผลกระทบตอสุขภาพ 

การสัมผัสเสียงดังสมํ่าเสมอ มีความเขมสูง และตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง จะทําให
เกิดการสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว (Temporary hearing loss) การสูญเสียการไดยินแบบนี้สามารถ
กลับคืนสูสภาพปกติได หลังจากหยุดสัมผัสเสียงดังภายใน 1–2 ชั่วโมงหรืออาจเปนวันก็ไดการ
สัมผัสเสียงท่ีมีความเขมสูงเปนระยะเวลานานหลายป จะทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินแบบถาวร 
(Permanent hearing loss) ซึ่งไมมีโอกาสกลับคืนสูสภาพปกติ เนื่องจาก Hair Cell ถูกทําลาย และไม
มีทางรักษาใหหายไดการสัมผัสเสียงดังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของรางกาย เชน 
มีผลตอการทํางานของ หัวใจและหลอดเลือด ตอมไรทอ และสรีระของรางกาย เปนตน นอกจากนี้
ยังพบวา เสียงดังทําใหเกิดการรบกวนการพูด การสื่อความหมาย และกลบเสียงสัญญาณตางๆ ซึ่ง 
จะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได 
ข้ันตอนการทํางาน พบในขั้นตอนของการซักและอบแหงในแผนกซักฟอก 
   1.3 แสงสวาง  

หมายถึง ปริมาณแสงท่ีกระทบลงบนวัตถุตอ พ้ืนท่ี มีหนวยเปนลูเมน     
ตอตารางเมตร หรือ ลักซ  แสงสวางเปนสิ่งที่ จําเปนและมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน                 
ในทุกขั้นตอน เชน การซักและอบเครื่องผาในโรงซักรีด มีคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวางเทากับ 
200 ลักซ งานรีดและพับ มีคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวางเทากับ 400 ลักซ งานซอมแซมเคร่ืองผา 
มีคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวางเทากับ 600 ลักซ เปนตน (กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน           
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง, 2549) 
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ผลกระทบตอสุขภาพ 
หากการปฏิบัติงานมีแสงสวางท่ีไมเพียงพอ อาจทําใหเกิดอาการปวดตาหรือมีการ

ติดต้ังหลอดไฟในลักษณะท่ีทําใหแสงตรงหรือแสงสะทอนเขาตา ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพ    
ทําใหเกิดกลามเนื้อตาเกิดอาการลาและรบกวนการทํางานได  (Sadhra, 1999 อางตาม กฤตธีรา    
เคร่ืองนันตา, 2548, น. 10)     
ข้ันตอนการทํางาน พบในขั้นตอนของการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน 

2. สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (Biological health hazards) 
หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมีเชื้อจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย รา ไวรัส ปาราสิต 

เปนตน ซึ่งเชื้อจุลินทรียเหลานี้สวนหนึ่งอาจแพรมาจากผูปวยดวยโรคติดเชื้อท่ีมารับการรักษาพยาบาล 
และเกิดการแพรเชื้อสูผูปฏิบัติงานได โรคจากการทํางานในโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย
มีมากมาย ในแผนกซักฟอกผูปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะติดเชื้อเอดสและวัณโรคได ซึ่งผูปฏิบัติงาน    
มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารคัดหลั่งท่ีปนเปอนมากับผาเปอนท่ีติดชื้อ เชน น้ําเหลือง เลือด และ    
สารคัดหลั่งอื่น เปนตน   

2.1 โรคเอดส   
เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เรียกวา Human Immunodeficiency Virus หรือ 

HIV ซึ่งเปนไวรัสชนิดท่ีสามารถแบงตัวในเซลลบางชนิดของมนุษย เชน ในเซลลเม็ดเลือดขาว   
บางชนิด เซลลเนื้อสมอง เปนตน (สมศักด์ิ บุตราช, 2546) 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

มีผลกระทบตอระบบอวัยวะภายใน 3–8 สัปดาหหลังจากติดเชื้อ จะเกิดอาการ
เจ็บปวยแบบเฉียบพลันกินเวลานาน 2–3 สัปดาห โดยมีอาการเปนผื่น ปวดตามขอและกลามเนื้อ 
เจ็บคอ อาการอื่นท่ีรวมดวย ไดแก ตอมน้ําเหลืองโต ออนเพลีย มีไข เหง่ือออกกลางคืน ทองเดินบอย 
น้ําหนักตัวลด 

2.2 วัณโรค 
เกิดจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosisทําใหเกิดโรค Tuberculosis ติดตอ

โดยตรงคือการหายใจรับเชื้อจากผูปวยขณะที่ผูปวยไอ จาม หายใจรดกัน สําหรับการติดตอทางออม
คือ การหายใจเอาเชื้อท่ีอยูตามเสื้อผา ผาปูท่ีนอนของผูปวย 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

เกิดอาการไอตลอดเวลา 3 สัปดาห หรือมากกวา หลังจากรับเชื้อ เสมหะมีเลือดปน 
หายใจสั้นๆ เจ็บหนาอก ออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักลด มีไข เหงื่อออกเวลากลางคืน 
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2.3 ไวรัสตับอักเสบบี  
เปนโรคท่ีเกิดจากไวรัสตับ อักเสบชนิดบี ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของ      

โรคตับแข็งและมะเร็งตับ ติดตอไดคลายโรคเอดส สวนใหญติดตอทางเลือด และผลิตภัณฑ        
ทางเลือด เชน ไดรับเลือด ถูกของมีคม เข็มแทง โดยมีเชื้อนี้อยู สารคัดหลัง่ตางๆท่ีมเีชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ
อยู เชน น้ําลาย น้ํานม น้ําอสุจิ น้ําปสสาวะ หากสัมผัสบริเวณผิวหนังท่ีมีแผลถลอก บาดแผล        
เยื่อบุอื่นๆ อาจทําใหเกิดการติดเชื้อได 
ผลกระทบตอสุขภาพ 
  ปวยเฉียบพลัน (ระยะสั้น) ซึ่งอาจนาไปสู การเบ่ืออาหาร ทองเสียและอาเจียน 
ออนเพลีย ตัวเหลือง (ผิวหรือตาเหลือง) ปวดกลามเนื้อ ขอ และกระเพาะ การปวยเฉียบพลันพรอม
อาการขางตนมักพบไดเสมอในผูใหญ การติดเชื้อเรื้อรัง (ระยะยาว) คนบางคนเม่ือติดเชื้อแลว       
จะพัฒนาเปนโรคตับอักเสบบีเร้ือรัง สวนมากจะไมแสดงอาการ แตการติดเชื้อยังเปนอันตราย   
อยางมากอยูและอาจนาไปสูตับพิการ (ตับแข็ง) มะเร็งตับ เสียชีวิต  

2.4 โรคเชื้อราตางๆ 
เกิดจาก แบคทีเรีย รา และปรสิต เชน เห็บและไร ซึ่งจะทําลายผิวหนัง   

ทําใหเกิดอาการคัน โรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อรา และท่ีพบบอยในคนไทย คือ โรคกลากเกลื้อน           
โดยสาเหตุจากการทําความสะอาดรางกายไมเพียงพอ บริเวณท่ีพบบอยมักจะเปนบริเวณท่ีมี      
ความอับชื้น เชน ขาหนีบ เล็บ ศีรษะ งามมือ และงามเทา นอกจากนี้ คนท่ีมีอาชีพท่ีมือตองเปยกชื้น
ตลอดเวลา เกิดอาการอักเสบบวมแดง อาจมีหนองและติดเชื้อราชนิดยีสตได 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

เกิดอาการอักเสบบวมแดง อาจมีหนองและติดเชื้อราชนิดยีสตได 
ข้ันตอนการทํางาน พบในขัน้ตอนของการแยกประเภทชุดเคร่ืองผาท่ีสกปรกหรือใชแลว การฉีดน้ํา
ชะลางผาเปอนสารคัดหลั่งหรือการแชผาเปอนสารคัดหลั่ง   

3. สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี (Chemical health hazards) 
หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมีการใชสารเคมีในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง   

ของกระบวนการทํางาน และมีโอกาสเกิดผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงานสารเคมีที่ใชใน
โรงพยาบาลมีจํานวนมาก ซึ่งในแผนกซักฟอกมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมี ไดแก โซเดียม               
ไฮโปคลอไรทจากผงซักฟอก และ ลาเท็กซจากถุงมือ   
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ผลกระทบตอสุขภาพ 
การไดรับสัมผัสกับสารเคมีจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นจะขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และความเปนพิษของสารเคมีชนิดนั้นๆนอกจากนี้ 
ผลกระทบของสารเคมีท่ีมีตอสุขภาพจะรุนแรงมากหรือนอยยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีก เชน ขนาด
หรือปริมาณท่ีไดรับ ทางเขาสูรางกาย การไดรับสารเคมีหลายชนิดในเวลาเดียวกันทําใหรางกาย
ตอบสนอง และเกิดอันตรายมากกวาผลรวมของอันตรายท่ีไดรับจากการสัมผัสสิ่งท่ีเปนอันตราย  
แตละชนิดรวมกัน คุณสมบัติของแตละบุคคล เชน อายุ เพศ  มาตรการปองกันควบคุมท่ีมีอยู       
เปนตน ตัวอยางดังตอไปนี้ แสดงถึงลักษณะของอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมีตางๆท่ีมีการใช      
ในแผนกซักฟอก 

1. อันตรายตอระบบหายใจ เชน ฝุนทาลค (Talc) ท่ีใชในถุงมือยาง 
2. จากผลการวิจัยการประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารเปอรคลอโรเอธิลีนของ

พนักงานซักแหงในประเทศไทย พบวา อาการ 3 อันดับแรกของพนักงานซักแหงที่เกิดขึ้นจากการ
ซักดวยเครื่อง มีอาการระคายเคืองผิวหนัง รอยละ 47.8 รองลงมามีอาการปวดศีรษะ รอยละ 43.5 
และอาการวิงเวียนศีรษะ ระคายเคืองตา ระคายเคืองจมูก รอยละ 37 (บุตรี เทพทอง, 2548) 

3.โรคบิสสิโนลิส เปนโรคปอดท่ีเกิดจากการรับสัมผัสตอฝุนฝาย ปาน ปอ และลินิน 
โดยเฉพาะฝุน ฝายถือเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการเจ็บปวยดวยโรคนี้  
ผลกระทบตอสุขภาพ 

การสัมผัสกับฝุนผาเปนระยะเวลานานมีความเสี่ยงตอสุขภาพในระบบทางเดิน
หายใจ เชน โรคหวัด ภูมิแพ ปอดอักเสบ เปนตน 
ข้ันตอนการทํางาน พบในขั้นตอนของการแยกประเภทชุดเคร่ืองผา การรับชุดเครื่องผาท่ีใชแลว  
ซักทําความสะอาดเครื่องผา การรีดผา และการพับผา   

4. สิ่งคุกคามทางการยศาสตร (Ergonomics) 
หมายถึง สิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้นจากทาทางการทํางานท่ีผิดปกติ หรือ           

ฝนธรรมชาติ การทํางานซ้ําซาก การทํางานท่ีกลามเนื้อออกแรงมากเกินความสามารถในการ        
รับน้ําหนัก การนั่ง หรือยืนทํางานท่ีสถานีงานออกแบบไมเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การใช
เคร่ืองมือท่ีออกแบบไมดี การยกเคลื่อนยายของอยางไมถูกตอง ผลจากการทํางานในลักษณะ
ดังกลาวเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดความไมสบายการบาดเจ็บและเจ็บปวยได 
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ผลกระทบตอสุขภาพ 
การทํางานในท่ีทํางาน หรือลักษณะงานท่ีเปนปญหาทางการยศาสตร เชน การนั่ง

ทํางาน หรือยืนทํางาน ติดตอกันโดยไมไดเปลี่ยนอิริยาบถเปนเวลานานๆ การกมโคงตัวไปดานหนา
ตลอดการบรรจุผลิตภัณฑ การยกคอ และไหลตลอดเวลาเนื่องจากความสูงของโตะและเกาอี้        
ไมสัมพันธกัน การทํางานซ้ําซาก การยกสิ่งของท่ีมีน้ําหนักมากเปนคร้ังคราวหรือยกสิ่งของน้าํหนกั
นอยแตยกบอยๆ เปนตน ซึ่งการทํางานลักษณะดังกลาวทุกวันเปนระยะเวลานาน จะทําใหเกิดความ
ผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกโครงราง(Musculoskeletal disorders: MSDs) ซึ่งหมายถึงอาการ
เจ็บปวดถาวร และมีความเสื่อมของกลามเนื้อ รวมถึงขอตอ เอ็น และเนื้อเย่ืออื่นๆท่ีอยูใกลเคียง 
ตัวอยางเชน โรคปวดหลังสวนบ้ันเอว (Low back pain) เอ็นอักเสบ (Tendinitis) เอ็นและ         
ปลอกหุมอักเสบ (Tenosynovitis) กลุมอาการอุโมงคคารปาล (Carpal Tunnel Syndrome: CTS)  
เปนตน  

สิ่งคุกคามทางการยศาสตร ที่พบบอยในแผนกซักฟอก ไดแก 
4.1 การยกวัสดุ ส่ิงของอยางไมเหมาะสม 
การกระทําใดๆ ท่ีใชแรงงานจากคนเพ่ือยกขึ้น ยกลง ผลัก ดึง ดัน ลาก จูง 

ขนยายหรือสิ่งของถอืเปนการเคลือ่นยายวัสดุ   
การยก หรือเคลื่อนยายโดยออกแรงมาก เชน การผลักรถเข็นเคร่ืองผา 

ขามพื้นท่ีตางระดับหรือผลักรถเข็นขึ้นทางขึ้น การออกแรงยกหอผาหรือถังผาท่ีมีน้ําหนักมาก    
ขึ้น-ลงจากรถเข็นผา (ครั้งละ 20-30 กิโลกรัม) 

4.2 การยืนทํางานเปนเวลานาน 
การยืนทํางานอยูในทาทางเดิมติดตอกันเปนเวลานานหลายชั่วโมง เชน 

เจาหนาท่ีหองจายกลางท่ีจัดเตรียมเครื่องมือ เจาหนาท่ีแผนกซักฟอกยืนกมๆเงยๆ ในการคัดแยกผา 
ยืนรีดผาและพับผาบนโตะ เปนตน   

4.3 การนั่งทํางานเปนเวลานาน 
การนั่งทํางานติดตอกันเปนเวลานาน  แมวามีการออกแรงของกลามเนื้อ

นอยกวาการทํางานอยางอื่น แตก็พบวามีความเสี่ยงตอความผิดปกติของกลามเนื้อได เชน มีอาการ
ปวดหลัง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ  
ข้ันตอนการทํางาน พบในขั้นตอนของการแยกประเภทชุดเคร่ืองผาท่ีสกปรกหรือใชแลว การรบั-สง
ชุดเครื่องผา การรีดผา การตรวจสอบและซอมแซมเครื่องผา และนั่งพับผา   
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5. สิ่งคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial health hazards) 
หมายถึงสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมีหลายปจจัยรวมกัน ไดแก สิ่งแวดลอมท่ีเปนตัว

วัตถุตัวงาน (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) สภาพการบริหารภายในองคกร ความรูความสามารถของ
บุคคลากรความตองการพ้ืนฐาน วัฒนธรรม ความเชื่อ พฤติกรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมนอกงานท่ีทํา
ใหเกิดการรับรูและประสบการณ สิ่งเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา ยังผลทําใหเกิด 
ผลงาน (Work performance) ความพึงพอใจในงาน (Job satistaction) สุขภาพทางกายและจิต                  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยขางตน การตอบโตความตองการตางๆท่ีไมจําเพาะเจาะจงตอรางกาย
เรียกวา ความเครียด ระดับของความเครียดของแตละบุคคลจะแตกตางกันขึ้นกับความสามารถของคนท่ี
จะปรับรางกายและจิตใจอยูในสภาพสมดุลเพียงใด โดยทั่วไปหากมีความเครียดมาก จะมีผลกระทบ    
ทําใหเกิดความรุนแรงตามมา 

5.1 ความเครียด (Stress) หมายถึง 
ความไมสมบูรณท่ีเกิดขึ้น และรับรูไดระหวางความสามารถในความตองการ

ของรางกายกับการตอบสนองภายใตสภาวะท่ีลมเหลวนั้น ๆ 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากสิ่งท่ีกอใหเกิดความเครียด ทําใหเกิดปฏิกิริยาเครียด รวมท้ัง

ผลท่ีเกิดตามมาในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เนื่องจากอารมณหรือจิตใจท่ีไดรับความบีบ
คั้นตาง ๆ 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

ความเครียดสงผลทําใหเบื่ออาหาร เกิดแผลอักเสบในกระเพาะอาหาร เกิดความ
ผิดปกติดานจิตใจ ปวดศีรษะขางเดียว นอนไมหลับ มีอารมณแปรปรวน สงผลตอสัมพันธภาพ
ภายในของครอบครัวและสังคม ผูมีความเครียดมากอาจแสดงออกไดหลายทาง เชน สูบบุหร่ี       
ด่ืมแอลกอฮอล ใชยาคลายเครียด หรือแสดงอารมณกาวราว นอกจากนี้ ความเครียดมีผลกระทบตอ
ทัศนคติ และพฤติกรรม การติดตอสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน 

5.2 ความรุนแรง (Violence) หมายถึง 
การกระทําท่ีรุนแรง โดยการทํารายรางกาย หรือการขมขูทํารายโดยตรง

ตอบุคคลในระหวางปฏิบัติงาน การขมขูอาจแสดงออกในรูปของการ ใชคําพูดดวยวาจาหรือ      
การเขียน การแสดงออกดวยภาษากายท่ีไมเหมาะสม 
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ปจจัยเส่ียงของความรุนแรง  
1. การทํางานโดยตรงกับผูมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย ผูอยูใตอิทธิพลของ           

สารเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ผูมีประวัติเคยกอความรุนแรงมากอน ผูท่ีควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเองไดยาก หรือผูที่ไดรับวินิจฉัยวามีปญหาทางจิต 

2. หนวยงานมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม อากาศถายเทไมสะดวก มักมีกลิ่นหรือ
อากาศรอนอบอาว 

3. แสงสวางไมเพียงพอตามจุดท่ีปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานตางๆ           
ของแผนกซักฟอก 
ข้ันตอนการทํางาน สามารถพบไดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

6. สิ่งคุกคามจากอุบัติเหตุ (Accident hazards) 
หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยไมไดคาดการณ หรือวางแผนไวลวงหนา เม่ือเกิดขึ้น

แลวมีผลกระทบตอการทํางาน อาจทําใหทรัพยสินเสียหาย หรือทําใหคนไดรับบาดเจ็บ พิการ สูญเสีย
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง หรือรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต (แกวฤทัย แกวชัยเทียม, 2548) ในแผนกซกัฟอก
มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในหลายขั้นตอน เชน อุบัติเหตุของมีคมท่ิมตําขณะแยกผา การขนยาย
เครื่องผาท่ีมีปริมาณมากและจัดกองผาหรือถังผาท่ีสูงอาจบดบังสายตา ขาดความระมัดระวัง         
ในการใชอุปกรณไฟฟาในขั้นตอนตางๆ เชน การซักเคร่ืองผา อบเครื่องผา และรีดเคร่ืองผา            
มีโอกาสที่จะถูกไฟฟาชอต ไฟฟาดูด หรือเกิดอัคคีภัยขึ้นได นอกจากนี้หากพ้ืนลื่นหรือเปยกก็มี
โอกาสที่จะหกลม เปนแผล ฟกช้ํา   
ผลกระทบตอสุขภาพ 

การบาดเจ็บ (Injury) ตัวอยางการบาดเจ็บท่ีเกิดกับอวัยวะบางสวนของรางกาย เชน
กระดูกหักหรือแตก เคล็ดขัดยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม เปนตนการบาดเจ็บเหลานี้เปนผลโดยตรง
จากการเกิดอุบัติเหตุ  
ข้ันตอนการทํางาน พบในขัน้ตอนของการแยกประเภทชดุเครื่องผา การรับ-สงชดุเครือ่งผา         
การซกั อบแหง และรีดเครือ่งผา 
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2.3 ความเสี่ยงจากการทํางาน และวิธีการ/แนวทางการปองกันและควบคุมความเส่ียง 
      ในการทํางาน 

 
การปฏิบัติงานในทุกหนาที่ยอมหลีกหนีไมพนความเสี่ยง ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้น

ไดกับทุกคน ทุกท่ี และทุกเวลา ดังนั้นผูปฏิบัติทุกคนจึงจําเปนจะตองรับรูเรื่องของความเสี่ยง       
ในการทํางาน เพ่ือรูเทาทันความเสี่ยงและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงใหนอยท่ีสุดหรือหมดไป 
  ความเสี่ยง หมายถึง ความนาจะเปนของความเจ็บปวย (Probability) บาดเจ็บหรือ
สูญเสีย การคํานวณคาความเสี่ยงทําไดโดยการนําเอาความนาจะเปนหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ
นั้นๆ คูณดวยความรุนแรงของผลท่ีจะเกิดจากเหตุการณดังกลาว ดังนั้นความเสี่ยงอาจจะหมายถึง 
ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้นๆ (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ, 2548) 
  ความเสี่ยง  = โอกาสของการเกิดเหตุการณ × ความรุนแรงของผลจากเหตุการณ 

นภาพร มัทยพงษถาวร (2543) กลาววา ความเสี่ยง หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิด   
ความเสียหายตอรางกาย จิตใจ และทรัพยสิน 
  เสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) กลาววา ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการ
กระทําใดท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเกิดอันตราย 
อุบัติเหตุ ความไมปลอดภัย กับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
  ชะลอ นอยเผา (2544) กลาววา ความเสี่ยง หมายถึง สิ่งที่มีผลหรือโอกาสท่ีจะทําให
บุคคลไดรับอันตรายหรือไดรับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต ทรัพยสินหรือชื่อเสียงของบุคคลหรือองคการ 
  ศิรสา จรัสวุฒิยากร (2547) กลาววา ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะประสบกับอันตราย
การบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย ตอตนเองและผูอื่นท่ีสงผลใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
  จากความหมายของความเสี่ยงท่ีไดกลาวมา สรุปวา ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ
หรือการกระทําใดท่ีเกิดขึ้นภายใตสถานการณไมแนนอนจากการทํางาน สงผลตอตนเองและผูอื่น
ไดรับบาดเจ็บ ความเสียหาย สูญเสียชีวิต หรือทรัพยสิน 
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การจดัการความเส่ียง   
  จะเห็นไดวาคนเราต้ังแตเกิดจนตายจะตองเผชิญกับความเสี่ยงอยูตลอดเวลา ดังนัน้ 
การจัดการความเสี่ยงจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต  

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การประเมินทางเลือกตางๆ เพ่ือเลือกทางเลือก      
ท่ีเหมาะสมที่สุดในการปองกันหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพ ในการประเมินทางเลอืก
นั้นจะตองพิจารณาขอมูลตางๆ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
สัมพันธกับขอมูลดานความเสี่ยงท่ีประเมินได ในการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมจะตองพิจารณาถึง
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และความสมเหตุสมผลตอคาใชจายท่ีตองลงทุนในการปองกันและ
แกไขความเสี่ยงนั้นๆ (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ, 2548) 

การจัดการความเสี่ยงใหความเสี่ยงนั้นๆ อยูในระดับท่ียอมรับไดนั้น ตองมีกรอบ 
(Frame work) การดําเนินการท่ีประกอบดวยกิจกรรมสําคัญๆ คือ มีการบงชี้อันตราย ชี้บงความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองมีการจัดการใน
ลักษณะเปนวงจร (Cycle) ท่ีเคลื่อนหมุนอยูเสมอ กิจกรรมเหลานี้ตองถูกเฝาระวังหรือตรวจสอบ 
ตรวจประเมิน และทบทวนอยูเปนประจําเชนกัน นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่จะตองหาวิธีการหรือ
แนวทางในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในการทํางาน เชน มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม 
มาตรการควบคุมทางการบริหาร การควบคุมและปองกันท่ีแหลงกําเนิด การควบคุมและปองกัน    
ท่ีทางผานของอันตราย และการควบคุมและปองกันท่ีตัวผูปฏิบัติงาน เปนตน   
 
วิธีการหรือแนวทางการปองกันและควบคุมความเส่ียงในการทํางาน 

ถึงแมวาในการทํางานจะมีความเสี่ยงและอันตรายจากการทํางาน แตก็มีวิธีการใน
การปองกันและควบคุมความเสี่ยงเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ โดยกระบวนการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกสามารถควบคุมและปองกันหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ได โดยใชหลักวิชาการดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เพื่อลดอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพ
อนามัยของผูปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด ซึ่งประกอบดวย 3 หลักการ ไดแก การควบคุมและปองกันท่ี
แหลงกําเนิด การควบคุมและปองกันท่ีทางผานของอันตราย และการควบคุมและปองกันท่ีตัว
ผูปฏิบัติงาน (ยุวดี สิมะโรจน, 2552) 
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1. การควบคุมและปองกันท่ีแหลงกําเนิด (Source)   
เปนการควบคุมไมใหสารเปนพิษหรือสิ่งคุกคามตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน

แพรกระจายออกไปสูบรรยากาศการทํางาน เชน การทดแทนโดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสาร การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเลือกกระบวนการท่ีเปนอันตรายนอยกวา การใชวิธีปดคลุม
กระบวนการที่เปนอันตราย การแยกกระบวนการท่ีเปนอันตรายออกไปจากผูปฏิบัติงาน การใชวิธี
ทําใหเปยกหรือชื้น การใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี การจัดใหมีโปรแกรมบํารุงรักษาท่ีเพียงพอ 
เปนตน ซึ่งการปฏิบัติงานแผนกซักฟอกมีแนวทางการควบคุมและปองกันท่ีแหลงกําเนิดจาก        
สิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1.1 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ มีแนวทางในการควบคุมและปองกัน
ท่ีแหลงกําเนิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1.เคร่ืองมืออุปกรณท่ีมีแหลงความรอนสูง ควรมีฉนวน หุมกันความรอน
ไดแก เคร่ืองอบแหงชุดเคร่ืองผา 

2. ติดตั้งฉากกันความรอนระหวางแหลงกําเนิดความรอนกับตัวผูปฏิบัติงาน
ไดแก เคร่ืองซักผา เครื่องอบแหงเคร่ืองผา 

3.ใชวิธีการปดลอมอุปกรณเครื่องจักรสวนท่ีทําใหเกิดสียงดัง การใช
วัสดุรองกันการสั่นสะเทือนของเคร่ืองซักผาและเครื่องอบชุดเครื่องผา 

1.2 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ี
แหลงกําเนิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1. ผาเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ควรแยกจากผาอื่นที่ใชกับผูปวยแลว
ต้ังแตท่ีหอของผูปวย โดยการแยกถุงหรือถังผาที่ใชแลวท้ัง 2 ประเภท ท้ังนี้เพื่อใหแผนกซักฟอก         
ไดจัดการกับผาเปอนเหลานี้ ไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยไมจําเปนตองมาแยกผาท้ัง 2 ประเภท ออก
จากกันท่ีหนวยซักฟอกอีก ซึ่งจะทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อท่ีแผนกซักฟอกสูงขึ้น (อะเคื้อ          
อุณหเลขะกุล, 2554) 

2. สําหรับถุงหรือถังใสผาท่ีเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ควรมีสญัลกัษณ
หรือเครื่องหมายติดไว อาจจะเปนลักษณะของการแยกสีของถงัผาเปอนทั่วไปกับผาติดเชือ้ หรอืหากใช
เปนถุงใสผาเปอนมีปายผูกติดไวบริเวณปากถุง ซึ่งแผนกซักฟอกทราบและเขาใจเปนอยางดี 

1.3 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางเคมี มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ี
แหลงกําเนิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 



37 
 

 

1. การทดแทนโดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสาร การใชสารหรือวัตถุท่ี
เปนพิษนอยแทนสารหรือวัตถุท่ีเปนพิษหรืออันตรายมากกวา (substitution) เชน การใชผงซักฟอก
ผสมน้ํา หรือกระบวนการทําความสะอาดดวยไอน้ํา แทนท่ีจะใชสารตัวทําละลายอินทรีย การใช
เปอรคลอโรเอทิลีนและไตรคลอโรเอทิลีน แทนคารบอนเตตระคลอไรด ซึ่งเปนสารทําความสะอาด
พวกตัวทําละลายอินทรีย (ยุวดี สิมะโรจน, 2552 )  

2. การจัดใหมีท่ีปกปดแหลงของสารเคมีใหมิดชิดเพ่ือปองกันการฟุง
กระจายของสารเคมี เชน มีฝาปดภาชนะท่ีบรรจุมิดชิด และมีการจัดเก็บสารเคมีท่ีถูกตองปลอดภัย 

1.4 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางการยศาสตร มีแนวทางในการควบคุมและ
ปองกันท่ีแหลงกําเนิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้  

1. ลักษณะรถเข็นท่ีใชในการเข็นรถเคร่ืองผา ควรมีน้ําหนักเบา มีความ
คลองตัว การออกแรงผลักรถเข็น โดยใหแนวแกนของลําตัวอยูในแนวตรงอยูเสมอ และยอเขา เปน
ลักษณะทาทางการทํางานท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีตองทําการเข็นรถเข็นขึ้นทางลาด ก็ควรวางแผนให
มีผูชวยเข็นเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน เพ่ือความปลอดภัย และไมจัดกองผาใหอยูในระดับสูงเกินไปจนบดบัง
การมองเห็น   

2. การจัดหาโตะที่ใชในการรีดผาและพับผาท่ีมีขนาดเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

3. การจัดหาแทนยืนในระดับความสูงตางๆ หรือขั้นบันได ในการจัดเก็บ
เคร่ืองผาท่ีพับแลววางบนชั้น เพ่ือชวยลดปญหาการเอื้อมขณะทํางานได 

1.5 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม มีแนวทางในการควบคุมและ
ปองกันท่ีแหลงกําเนิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้  

1.ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหนาอยู นาทํางาน 
2.จัดภาระงานใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรับผิดชอบงาน         

มีอัตรากําลังทํางานท่ีเหมาะสม และมีการสลับหนาที่กันปฏิบัติงาน   
3.ผูท่ีควบคุม กํากับงาน ควรมีความยืดหยุนและยอมรับความคิดเห็น 

1.6 ส่ิงคุกคามจากอุบัติเหตุ มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ี
แหลงกําเนิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้  

1. ตรวจสอบอุปกรณและเคร่ืองใชไฟฟา เชน รถเข็นรับ-สงเคร่ืองผา 
เคร่ืองซักผา เครื่องอบผา และเตารีดผา ใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ หากอุปกรณหรือ
เคร่ืองใชชํารุดตองรีบแจงซอมโดยดวน 
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2. จัดใหมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน การจัดใหมีอุปกรณ
ดับเพลิงติดต้ังท่ีแผนกซักฟอก มีความสะดวกในการหยิบใชงานและมีการตรวจสอบอุปกรณ
ดับเพลิงอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยทุกๆ 6 เดือน 

2. การควบคุมและปองกันท่ีทางผานของอันตราย (Path) 
เปนการควบคุมอันตรายไมวาจะเปนสารเปนพิษท่ีอยูในอากาศ หรือทางเดินของ

เสียงท่ีมาจากแหลงกําเนิดของเสียง โดยการเก็บรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ีทํางาน 
ใชวิธีการระบายอากาศท่ัวไป การเพ่ิมระยะทางระหวางแหลงของอันตรายกับผูปฏิบัติงานใหมาก
ขึ้น การติดต้ังฉากกําบังขวางกั้นทางเดินของเสียง การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
หรือการติดต้ังสัญญาณเตือนภัย เปนตน ซึ่งการปฏิบัติงานแผนกซักฟอกมีแนวทางในการควบคุม
และปองกันท่ีทางผานของอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้  

  2.1 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ มีแนวทางในการควบคุมและปองกัน
ท่ีทางผานของอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1. ติดต้ังระบบดูดอากาศเฉพาะท่ี เพ่ือระบายความรอนออกไปจาก     
ตัวผูปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีพัดลมเปา เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนของอากาศและการระเหย     
ของเหงื่อ 

3. การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวในกฎหมาย เชน การตรวจวัดระดับเสียงดังในแผนกซักฟอก  
การตรวจวัดแสงสวางในการทํางานแตละจุด เปนตน 

 2.2 สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ มีแนวทางในการควบคมุและปองกันที่
ทางผานของอนัตรายจากสิ่งคกุคามสขุภาพ ดังนี ้

1. การเพ่ิมการระบายอากาศจากธรรมชาติ การระบายอากาศท่ีดี จะชวย
ลดปริมาณของการสะสมฝุนจากการคัดแยกผา ปองกันโรคหวัดภูมิแพจากการทํางาน (Genter Slavin, 
2010 อางตาม อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ, 2554, น. 36) นอกจากนี้ยังชวยลดอุณหภูมิในการทํางาน 

2. การฉีดน้ําชะลางผาเปอนสารคัดหลั่งและการแชผาเปอนสารคัดหลั่ง
ควรมีอางหรือบริเวณเฉพาะ มีระบบการไหลของน้ําที่ดี 

2.3 สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ีทางผาน
ของอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 
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1. การรักษาสถานที่ทํางานใหสะอาด ไมเปนที่สะสมของฝุน สารเคมี ซึ่ง
จะฟุงกระจายเม่ือมีลมพัด 

2. ติดตั้งระบบระบายอากาศท่ัวไป เชน ประต ูชองลม หนาตางระบายอากาศ
หรือมีพัดลมชวย 

2.4 สิ่งคุกคามจากอุบัติเหต ุมีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ีทางผาน
ของอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1.เสนทางในการเข็นรถรับ-สงเคร่ืองผา ไมควรมีสิ่งกีดขวางหรือมีสิ่งกีด
ขวางใหนอยท่ีสุด 

2.ทําความสะอาดพื้นและบริเวณทางเดินในแผนกซักฟอกอยูเสมอ เพ่ือ
ไมใหพ้ืนลื่น ปองกันการลื่นหกลม 

3.การควบคุมและปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงาน (Receiver) 
เปนการควบคุมไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากการสัมผัสกับสารเปนพิษ   

จนเกิดอาการเจ็บปวย ไดแก การฝกอบรมและการใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ           
ความปลอดภัย การหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน การใหผูปฏิบัติงานแยกออกมาจากสวนท่ีเปน
อันตราย และการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปนตน ซึ่งการปฏิบัติงานแผนก
ซักฟอกมีแนวทางในการควบคุมและปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

3.1 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ มีแนวทางในการควบคุมและปองกัน
ท่ีตัวผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1. จัดใหมีบริเวณสําหรับพักท่ีมีอากาศเย็น เชน ระหวางเคร่ืองซักผาหรือ
เคร่ืองอบผากําลังทํางาน ควรหลีกเลี่ยงจากความรอนโดยการทํากิจกรรมอื่น เชน พับผาในบริเวณ  
ท่ีมีอากาศถายเทสะดวก 

2. การฝกอบรมในการใหความรูกับผูปฏิบัติงานจากอันตรายในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

3. การตรวจสมรรถภาพการไดยินและการตรวจวัดความผดิปกตขิองสายตา
ของผูท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3.2 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ี
ตัวผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1.สวมเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยาง 
แวนตาหรือหนากาก เสื้อคลุมหรือเอี๊ยมพลาสติกกันเปอน รองเทาบูท   
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2.ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ไมหยอกลอ หรือเลนกันระหวาง
ปฏิบัติงาน 

3.ลางมือใหสะอาดทุกคร้ัง ทั้งกอนและหลังปฏิบัติงาน   
4.การฝกอบรมใหความรูกับผูปฏิบัติงานจากอันตรายในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
3.3 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางเคมี มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ี   

ตัวผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้   
1.ใหความรู อบรมบุคลากรในแผนกซักฟอกใหทราบถึงอนัตรายจาก 

สารเคม ีวิธีการใชและการปองกัน 
2. สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือยาง แวนตาหรือ

หนากาก เสื้อคลุมหรือเอี๊ยมพลาสติกกันเปอน รองเทาบูท 
3.4 สิ่งคุกคามสุขภาพทางการยศาสตร มีแนวทางในการควบคุมและปองกันที่

ตัวผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี ้
1.การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การจัดใหมีเวลาพักสั้นๆหรือเวลา    

ผอนคลายกลามเนื้อ 
2.ควรมีการกําหนดวิธีการทํางานเพ่ือความปลอดภัยตามกฎระเบียบ

ความปลอดภัย รวมไปถึงการตรวจตราใหมีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและถูกวิธี ท้ังนี้จะตอง   
จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการยศาสตรแกผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของท้ังหมด ใหทราบ
และเขาใจหลักการของการยศาสตร อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังมีเนื้อหาในการคนหาปญหา 
การวิเคราะหและการควบคุมแกไข เพื่อบุคลากรในสถานท่ีทํางานนั้นๆสามารถดําเนินงาน         
ดานการยศาสตรไดเอง 

3.การใชเทคนิคในการยกเคลื่อนยายวัสดุอยางปลอดภัย หลีกเลี่ยงการ
ยกเคร่ืองผาท่ีมีน้ําหนักมากเกินไป ไมยกวัสดุและเคร่ืองผาในระดับสูงเหนือไหล หลีกเลี่ยงการบิด
หรือหมุนเอวขณะยกวัสดุ ยกวัสดุใหใกลลําตัว จํากัดน้ําหนักสิ่งของท่ีจะยกเคลื่อนยาย 

4.ในกรณีท่ีตองเคลื่อนยายเคร่ืองผา รวมท้ังตองนําผาเขาเครื่องในปริมาณ
มากๆ ในแตละครั้ง ควรใชรถเข็นในการเคลื่อนยาย ควรใชรถเข็นที่มีระดับความสูง ในระดับเดียวกัน
กับระดับความสูงของชองใสผา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความสะดวกสบาย 
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5.การนั่งบนพ้ืนเปนเวลานานๆ เพ่ือพับผาที่ซักแลว ควรจัดหามานั่งเล็กๆ 
หรือเบาะรองนั่ง แทนการนั่งทับบนขาของตนเอง หากเปนไปไดควรจัดหาโตะขนาดใหญเพ่ือใช  
ในการพับผาในลักษณะท่ีสามารถนั่งและยืนสลับกันไปได  

3.5 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม มีแนวทางในการควบคุมและ
ปองกันท่ีตัวผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 

1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแผนกซักฟอก สวมใสอุปกรณคุมครอง
สวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

2.ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังในทุกขั้นตอนการทํางานเพ่ือปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

3.มีมนษุยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อมี
โอกาส 

4.พักผอนใหเพียงพอ และไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขตางๆ 
3.6 สิ่งคุกคามจากอุบัติเหตุ มีแนวทางในการควบคุมและปองกันท่ีตัว

ผูปฏิบัติงานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ 
1.การทํางานดวยความระมัดระวัง เชน การบรรจุชุดเครื่องผาลงใน    

รถเข็นผา ควรมีน้ําหนักท่ีพอดีไมมากเกินไปและไมควรใหถังใสเครื่องผาหรือกองผาสูงเกินไป    
จนบดบังเสนทางการเข็นรถ ระมัดระวังขณะรีดผา เพ่ือปองกันการโดนเตารีด ซึ่งอาจทําใหเกิด
ผิวหนังไหมผองได   

2.ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน ไมขามขั้นตอนเพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
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3. แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับการรับรูและพฤติกรรม 
   

ปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
 

ความหมายของการรับรู 
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต และ อนุชา มวงใหญ (2553) ไดใหความหมายของการรับรู 

หมายถึง การเลือกสิ่งเราและตีความสิ่งนั้นหรือเปนกระบวนการที่ตระหนักถึงสภาพการณและ     
ใหความหมายถึงสิ่งท่ีไดสัมผัส โดยมีปจจัยภายนอกหรือสิ่งเรา เชน ความเขมหรือขนาด      
ความผิดแผก การเกิดลักษณะซ้ําซาก การเคลื่อนไหว โดยมีปจจัยภายในท่ีสงผลตอการใหความสนใจ 
เชน แรงจูงใจ และความคาดหวัง โดยมีการรับรู 3 ลักษณะ คือ การเขาใจถึงการรับรูทําใหสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได การรับรูสงผลตอความรูสึกเปนสุขและพึงพอใจของบุคคล และ     
การรับรูเปนการสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษย 

จําเนียร ชวงโชติ (2532)  กลาววา “การรับรู  คือ การสัมผัสที่มีความหมาย 
(sensation) การรับรู เปนการแปล หรือตีความแหงการสัมผัสท่ีไดรับ ออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด             
ท่ีมีความหมายหรือที่รู จักที่เขาใจ ซึ่งในการแปลหรือตีความนี้  จําเปนท่ีอินทรียจะตองใช
ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมหรือความชัดเจนที่เคยมีมาแตหนหลัง ถาไมมีความรูเดิมก็ดีหรือ
ลืมเรื่องนั้นๆเสียแลวก็ดีจะไมมีการรับรูสิ่งเรานั้นๆ จะมีก็แตเพียงการสัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น”  

นภาพร มัทยพงษถาวร (2543) ไดใหความหมายของการรับรูวา “การรับรู หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลแปลหรือตีความสิ่งเราที่บุคคลไดรับโดยผานประสาทสัมผัส และอาศัย
ประสบการณเปนเคร่ืองชวยในการตีความหรือแปลความ 

ศิรสา จรัสวุฒิยากร (2547) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการในการแปล
ความหรือตีความจากสัมผัสท่ีไดรับ โดยในการแปลความจะใชความรูเดิมและประสบการณเดิม  

แกวฤทัย แกวชัยเทียม (2548) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล   
ไดแปล หรือตีความหมายสิ่งเราท่ีไดรับรูผานประสาทสัมผัส โดยอาศัยประสบการณเดิมชวยในการ
แปลความหมายหรือตีความ แลวมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรานั้น 

เรือเอกหญิงจารุวรรณ ขําประเสริฐ (2551) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการ
ดานความคิด และจิตใจของมนุษยท่ีรวบรวมตีความหมายหรือการแปลความหมาย จากสิ่งเราท่ีได
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พบเห็น หรือไดยิน โดยมีปจจัยท่ีเกี่ยวของคือ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ประสบการณหรือ
ความรูเดิมท่ีเคยประสบมาเปนเคร่ืองชวยในการแปลความหมายของสิ่งเราท่ีไดสัมผัส 

Stranks (2007 อางตาม Boonphadh, 2008, pp. 32) กลาววา การรับรู หมายถึง           
การตระหนักในสิ่งท่ีเปนวัตถุ (รูปธรรม) คุณภาพ (นามธรรม) หรือเหตุการณใดๆ ท่ีมากระตุนเรา
อวัยวะสัมผัสของบุคคล  

จากความหมายของการรับรูท่ีกลาวมา สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการ
ในการแปลความหรือตคีวามจากสิ่งเราท่ีไดพบเห็น ไดยิน หรือไดสัมผสั โดยอาศัยประสบการณ
เดิมหรอืใชความรูเดิมในการแปลความหมาย  และมีปฏกิิริยาตอบสนองตอสิ่งเรานั้น  

ความสําคัญของการรับรู 
การรับรูมีความสําคัญมากตอการสนองตอบตอสิ่งเราของบุคคล หรืออาจจะกลาว

อีกนัยหนึ่งวาพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกนั้นถูกกําหนดโดยการรับรูตอสิ่งเราของเขา (Mogan and 
King 1994 อางตาม สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต และอนุชา มวงใหญ, 2553) ไดเสนอวาการรับรูนั้น               
มีความสําคัญตอมนุษยเรา 3 ลักษณะดวยกัน คือ 

1. การที่เราเขาใจถึงการรับรูนั้นจะทําใหเราสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
เชน การที่เรารูวา การรับรูแสง เสียง หรือกลิ่นในลักษณะใดท่ีจะสงผลตอสุขภาพของคน เราก็สามารถ 
ท่ีจะจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมแกการอยูอาศัยและการทํางานของบุคคลได 

2. การรับรูนั้นสงผลตอความรูสึกเปนสุขและพึงพอใจของบุคคลอีกดวย จะเห็น 
ไดวาบุคคลในสังคมปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองมีการพักผอนมากขึ้นอันเนื่องจากผลท่ีเกิดจาก
ความเครียดในสังคม ดังนั้นการรับรูในดานของงานศิลป ดนตรี อาหาร ก็จะชวยทําใหบุคคลนั้น 
เกิดความสุขและความพึงพอใจได เนื่องจากการรับรูของบุคคลนั้นสงผลตออารมณของบุคคล
โดยตรงนั่นเอง 

3.การรับรูเปนการสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษย มนุษยมีธรรมชาติของ
การอยากรูอยากเห็น ชอบคนหาคําตอบท่ีสงสัย เชน เรารูวาเรารับรูนั้นมีผลตอพฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออก ทําใหเราเกิดความสงสัยวาคนเราเกิดความรับรูไดอยางไร ความสงสัยก็จะทําใหคนเรา
พยายามท่ีจะหาคําตอบ การพยายามหาคําตอบก็เปนการสนองความอยากรูอยากเห็นของคนเรา
นั่นเอง 
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู 
จําเนียร ชวงโชติ (2532) ไดเสนอวา 
“การรับรูเปนกระบวนการระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองของบุคคล ซึ่งสิ่งเรา

อาจไดแก เสียง ขาวสาร ท่ีมากระทบโสตประสาทของตน ผานกระบวนการทางสมองรับรูแลว     
จึงสนองตอบออกมาในลักษณะตางๆ” ดังภาพท่ี 4 
 
 สิ่งเรา    การรับรู    การตอบสนอง 
           (Stimulus)                                      (Perception)                                       (Response) 

ภาพที ่4 แสดงกระบวนการรับรูของ จําเนียร ชวงโชติ        

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524 อางตาม นภาพร มัทยพงษถาวร, 2543, น. 9) ไดอธิบาย
ถึงกระบวนการท่ีซับซอนประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

1. การเลือก (Selecting) เปนกระบวนการเลือกที่รับสิ่งเราบางอันจากสิ่งเราท้ังหลาย 
2. การจัดระบบ (Organizing) คนเรามักจะจัดระบบสิ่งเราภายนอก 2 วิธี คือ 

   2.1 ภาพและพ้ืน (Figure and Ground) การท่ีคนเราแยกสิ่งเราท่ีเลือกมา
เปนสิ่งท่ีพุงสมาธิไปยังสวนนั้นเปนพิเศษ เรียกวา ภาพ (Figure) และสวนอื่นๆ ท่ีเราไมสนใจ      
เปนพ้ืน (Groung) 
   2.2 การทําใหงาย (Simplification) การรับรูสิ่งเราภายนอกเขามาจัดระบบ
อีกวิธีหนึ่งซึ่งเปนแนวโนมของคนท่ัวๆไป คือ การจัดสิ่งเรานั้นใหอยูในรูปท่ีงายมากขึ้น ตัดสิ่งท่ีเปน
รายละเอียดท่ีซับซอนและสับสนท้ิงไป 
  3. การแปลความ (Interpretation) เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการรับรูในขั้นนี้ 
คนเราจะอาศัยคุณสมบัติท่ีมีอยูภายในตนเอง เชน ทัศนคติ ประสบการณ ความตองการ คานิยม  
เพ่ือชวยพิจารณาสิ่งเราภายนอก เพ่ือผสมผสานสิ่งเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้น 
การแปลความจึงเปนเรื่องท่ีขึ้นอยูกับอัตวิสัย (Subjective) ของผูรับสิ่งเราอยางเดียวที่เสนอตอบุคคล
ตางๆ กัน บุคคลเหลานั้นจะแปลความหมายแตกตางกัน ดังภาพท่ี 5 
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 สิ่งเรา   เลือก   จัดระบบ 
 
รับรูและตอบสนอง     ตีความ 

โดยอาศัยทัศนคติ คานิยม ประสบการณ ความตองการ และความคาดหวัง เปนตน 

ภาพที ่5 แสดงกระบวนการรับรูของสิทธิโชค วรานุสันติ 

Scherhorm, Hunt และ Osbom (1982 อางตาม นภาพร มัทยพงษถาวร, 2543, น.10)    
ไดกลาวถึง กระบวนการรับรูวา “การรับรูเปนกระบวนการทางจิตวิทยาเบ้ืองตน ในการตีความ     
สิ่งเราท่ีไดสัมผัสตางๆ เพ่ือสรางประสบการณที่มีความสําคัญสําหรับผูรับรู การรับรูเปนสิ่งที่ทําให
ปจเจกบุคคลมีความแตกตางกัน ไมมีบุคคลใดท่ีจะมีการรับรูท่ีเหมือนกับบุคคลอื่นทีเดียว เพราะ 
เมื่อบุคคลไดรับสิ่งเราหรือสิ่งรับรูก็จะประมวลสิ่งรับรูนั้นเปนประสบการณท่ีมีความหมาย
เฉพาะตัวเอง” คอื คนเราจะเลือกรับขอมูลเขามา จะจัดระเบียบและแปลความ และตัดสินใจกระทํา 
ซึ่งแตละคนจะรับรูแตกตางกันตามประสบการณของตน ดังภาพที่ 6 
 
ขอมูล  การรับ  การจัดระบบ  การตีความ  การกระทํา 
          (Reception)            (Organization)         (Interperception) 

(Information input)       (Individual Action) 

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการรับรูของ Scherhom, Hunt และ Osbom  

ประเภทของการรับรู 
1.การรับรูที่เกิดจากการเห็น 

  2.การรับรูที่เกิดจากการไดยิน 
  3.การรับรูที่เกิดจากการสัมผัส 
  4.การรับรูที่เกิดจากการไดกลิ่น 
  5.การรับรูที่เกิดจากการไดรับรส 
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ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอความสนใจในการรับรูของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับลักษณะ
ของสิ่งเรา 4 ประการ ดวยกันคือ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต และอนุชา มวงใหญ, 2553) 

1. ความเขมและขนาดของส่ิงเรา พบวาสิ่งที่มีความเข็มมากกวา เชน แสงท่ีสวาง
มากกวา หรือเสียงท่ีดังกวาจะสามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลไดมากกวาเชนกัน ถาสิ่งเราท่ีมี
ขนาดใหญก็จะดึงดูดความสนใจไดมากกวาสิ่งเราท่ีมีขนาดเล็ก 

2. ความผิดแผก สิ่งเราในสภาพแวดลอมที่มีความผิดแผกจากสภาพสิ่งเราท่ัวๆไป 
จะสามารถดึงดูดความสนใจไดมากกวาสิ่งเราที่ปกติท่ัวไป เชนแกะขาวท่ีอยูในหมูของแกะดํา      
ยอมจะเรียกรองความสนใจไดมากกวา 

3. การเกิดของส่ิงเราในลักษณะซ้ําซาก เราพบวา สิ่งเราท่ีเกิดบอยครั้งจะสามารถ
ดึงดูดความสนใจไดมากกวาสิ่งเราท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว เชน การเรียกชื่อคนนั้นถาเรียกชื่อเพียง
ครั้งเดียวจะไดความสนใจนอยกวาการเรียกซ้ําๆ 

4. การเคล่ือนไหวของส่ิงเรา เราพบวามนุษยเรามีความไวมากตอการรับรูถึงสิ่งเรา
ท่ีเคลื่อนไหวไดมากกวาสิ่งเราท่ีอยูกับท่ี 

ปจจัยภายในท่ีสงผลตอการใหความสนใจตอสิ่งเรานั้น คือ 
1. แรงจูงใจ แรงจูงใจของบุคคลมีความสําคัญมากตอการรับรูของบุคคล ถาครู

สอนหนังสือแลวเด็กขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียน เด็กก็จะไมรับรูสิ่งท่ีครูสอน แตถาเด็กมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูง เด็กก็จะใหความสนใจในสิ่งท่ีครูสอนมาก ก็จะรับความรูในสิ่งท่ีครูสอนมากขึ้นดวย 

2. ความคาดหวัง ความคาดหวังของบุคคลก็เปนปจจัยภายในที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งท่ีสงผลตอความสนใจในสิ่งเราท่ีบุคคลเผชิญอยู บุคคลจะรับรูเฉพาะสิ่งเราท่ีเขาคาดหวังเทานัน้ 
เชน เขามักจะพบวา หมอมีความคาดหวังวาจะไดรับการเรียกจากคนไขในเวลากลางคืนโดย       
ทางโทรศัพท หมอก็จะรับรูเสียงโทรศัพทไดดีกวาเสียงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบานในเวลากลางคืน    
เปนตน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู   
มีปจจัยอยูมากมายท่ีสงผลตอการรับรูของแตละบุคคล ท้ังท่ีเปนปจจัยภายนอก   

ตัวบุคคลและเปนปจจัยภายในตัวบุคคล จากการศึกษาของ (แกวฤทัย แกวชัยเทียม, 2548) พบวา 
พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส อายุการทํางาน ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแตกตางกัน มีการรับรูการจัดการความปลอดภัย  
ไมแตกตางกัน นอกจากนี้จากการศึกษาของอาจารยคมสันต ธงชัย,อาจารยณัฐพงศ เคลือศิริ และ
อาจารยธนัสนี  สมบูรณ (2551) พบวา อายุ รายได อายุในการทํางานกอสราง การจัดการ             
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ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรู ทัศนคติ และการรับรู  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  เรือโทหญิงจารุวรรณ ประเสริฐ (2551) กลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู ไดแก 
  1. ปจจัยทางดานผูรับรู ไดแก 

1.1 ปจจัยทางดานประชากร คือ เพศ อายุ อาชีพ 
1.2 ปจจัยทางดานสังคม คือ การศึกษา ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม บทบาท

ทางสังคม ประสบการณ องคประกอบทางสังคม 
   1.3 ปจจัยทางดานจิตวิทยา คือ ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความตองการ 
สติปญญา ความพรอม การเห็นคุณคา บุคลิกภาพ ความสนใจ และการปรับตัว 
  2. ปจจัยทางดานสิ่งเราภายนอก คือ ขาวสาร และลักษณะสิ่งเราอันไดแก ระยะเวลา 
ความถี่ของการไดรับสิ่งเรา ความสัมพันธกับสิ่งเรา 
    (Glendon &McKenna 1995, Stranks, 2007 อางตาม Boonphadh 2008, pp. 32) 
กลาวถึงปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู เชน ประสบการณที่ผานมาในอดีต ความสามารถเฉพาะตัว 
แรงจูงใจ ศักยภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล คุณภาพของการรับรู (ความสามารถในการมองเห็น
หรือไดยิน เปนตน) ความเชื่อ วัฒนธรรม และคานิยมของบุคคล ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนการรับรู      
การกระทํา และสถานการณท่ีเปนปจเจกบุคคล 
 

แนวคิด PRECEDE Framework 
  PRECEDE Framework เปนคํายอมาจาก Predisposing, Reinforcing and Enabling 
Causes in Educational Diagnosis and Evaluation. เปนกระบวนการวิเคราะหเพื่อการวางแผน     
การดําเนินงานสุขศึกษา มีแนวคิดวาพฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ดังนั้นจะตองมีการ
วิเคราะหถึงปจจัยสําคัญๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมนั้นๆ เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนและกาํหนด
กลวิธีในการดําเนินงานสุขศึกษา เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอไป กระบวนการวิเคราะหใน 
PRECEDE Framework เปนการวิเคราะหแบบยอนกลับโดยเร่ิมจาก Outcome ท่ีตองการ หรืออีกนัย
หนึ่ง คือคุณภาพชีวิตของบุคคลท่ีพึงประสงคแลวพิจารณาถึงสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
สาเหตุท่ีเนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคลากร การวิเคราะหประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 7 ขั้นตอน 
(กองสุขศึกษา, 2556)  
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  ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหทางสังคม (Phase 1: Social Diagnosis) 
    เปนการพิจารณาและวิเคราะห “คุณภาพชีวิต” ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนแรกของการ
วิเคราะหโดยการประเมินสิ่งท่ีเกี่ยวของหรือตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของประชากรกลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน ผูปวย นักเรียน กลุมคนวัยทํางาน ผูใชแรงงาน หรือผูบริโภคสิ่งท่ีประเมินไดจะเปน
เคร่ืองชี้วัดและเปนตัวกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมเปาหมายนั้นๆ 
    ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหทางระบาดวิทยา (Phase 2: Epidemilogical Diagnosis) 
เปนการวิเคราะหวามีปญหาสุขภาพท่ีสําคัญอะไรบาง ซึ่งปญหาสุขภาพเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของ
ปญหาสังคม หรือไดรับผลกระทบจากปญหาสังคมในขณะเดียวกันปญหาสุขภาพก็มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตเชนกัน ขอมูลทางระบาดวิทยาจะชี้ใหเห็นถึงการเจ็บปวย การเกิดโรคและภาวะสขุภาพ 
ตลอดจนปจจัยตางๆท่ีทําใหเกิดการเจ็บปวย และเกิดการกระจายของโรค การวิเคราะหทาง      
ระบาดวิทยาจะชวยใหสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือประโยชนในการวาง
แผนการดําเนินงานสุขศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป  
    ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหทางพฤติกรรม (Phase 3: Behavioral Diagnosis) 
    จากปจจัยปญหาดานสุขภาพอนามัยท่ีไดในขั้นตอนท่ี 1-2 จะนํามาวิเคราะหตอเพ่ือ
หาสาเหตุท่ีเกี่ยวของโดยแบงเปนสาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรมหรือสภาวะเศรษฐกิจ เปนตน 
โดยกระบวนการสุขศึกษาจะใหความสนใจประเด็นท่ีเปนสาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของ
บุคคลเปนสําคัญ 
    ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหทางการศึกษา (Phase 4: Education Diagnosis) 
    ในชั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกตัวบุคคลเพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนสุข
ศึกษา โดยขั้นตอนนี้จะแบงปจจัยท่ีเกี่ยวของออกเปน 3 กลุม ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม
    ปจจัยนํา (Predisposing Factor) หมายถึง ปจจัยท่ีเปนพ้ืนฐานและกอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกดานหนึ่ง ปจจัยนี้จะเปนความพึงพอใจของตวั
บุคคลซึ่งไดมาจากประสบการณการเรียนรู ความพึงพอใจนี้อาจมีผลทั้งในทางสนับสนุนหรือยับยั้ง
การแสดงพฤติกรรม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแตละบุคคลปจจัยที่เปนองคประกอบของปจจัยนํา ไดแก ความรู 
ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม การรับรู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และอายุ 
เพศ ระดับการศึกษา ขนาดครอบครัว ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการวางแผนโครงการสุขศึกษาดวย 
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ความรู เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม แตการเพ่ิม
ความรูไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอไป ถึงแมความรูจะมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรม
และเปนสิ่งจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม แตความรูอยางเดียวไมเพียงพอท่ีกอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพไดจะตองมีปจจัยอื่นๆประกอบดวย 

การรับรู หมายถึง การท่ีรางกายรับสิ่งเราตางๆที่ผานมาทางประสาท
สัมผัสสวนใดสวนหนึ่งแลวตอบสนองตอสิ่งเรานั้นออกมา เปนลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นจากการ
ผสมกันระหวางพวกประสาทสัมผัสชนิดตางๆ และความคิดรวมประสบการณเดิมท่ีมีอยู  การรับรู
เปนตัวแปรทางจิตสังคมที่เชื่อวามีผลกระตุนตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

ความเชื่อ คือ ความม่ันใจในสิ่งตางๆซึ่งอาจเปนปรากฏการณหรือวัตถุวา
สิ่งนั้นๆเปนสิ่งท่ีถูกตองเปนจริง ใหความไววางใจ แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ(Health Belief 
Model)  

คานิยม หมายถึง การใหความสําคัญ ใหความพอใจในสิ่งตางๆซึ่งบางครั้ง
คานิยมของบุคคลก็ขัดแยงกันเอง เชน ผูท่ีใหความสําคัญตอสุขภาพ แตในขณะเดียวกันเขาก็พอใจ
ในการสูบบุหรี่ดวยซึ่งความขัดแยงคานิยมเหลานี้ก็เปนสิ่งท่ีจะตองวางแผนในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดวย 

ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกท่ีคอนขางจะคงท่ีของบุคคลท่ีมีผลตอสิ่ง
ตางๆ เชน บุคคล วัตถุ การกระทํา ความคิด ซึ่งความรูสึกดังกลาวมีทั้งท่ีมีผลดี และผลเสียในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ปจจัยเอ้ือ (Enabling Factor) 
หมายถึง สิ่งท่ีเปนแหลงทรัพยากรท่ีจําเปนในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

ชุมชน รวมท้ัง ทักษะท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆไดดวย และความสามารถท่ีจะ
ใชแหลงทรัพยากรตางๆซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ ราคา ระยะทาง และเวลา สิ่งท่ีสําคัญคือ การหาได
งาย(Available) และความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) สิ่งของท่ีจําเปนในการแสดง
พฤติกรรม หรือชวยใหการแสดงพฤติกรรมนั้นๆเปนไปไดงายขึ้น ปจจัยเอื้อนี้เปนปจจัยท่ีสนบัสนนุ
หรือยับยั้งใหเกิดหรือไมเกิดพฤติกรรม  
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ปจจัยเสริม (Reinforcing Factor) 
หมายถึง แรงเสริมหรือแรงกระตุนใหกระทํา เปนปจจัยภายนอกท่ีมาจากคน/

บุคคล/กลุมบุคคล ที่มีอิทธิพลตอบุคคลในเรื่องการยอมรับ/ไมยอมรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น เชน  
จะทําอะไรตองคิดหนาคิดหลัง ถึงคนท่ีเกี่ยวของ เชน พอ แม ลูก สิ่งท่ีบุคคลจะไดรับหรือคาดวา   
จะไดรับจากบุคคลอื่นอันเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง สิ่งท่ีบุคคลจะไดรับอาจเปนรางวัลท่ี
เปนสิ่งของ คําชมเชย การยอมรับ การลงโทษ การไมยอมรับการกระทํานั้นๆ หรืออาจเปน
กฎระเบียบท่ีถูกควบคุมใหบุคคลนั้นๆ ปฏิบัติตามก็ได ซึ่งสิ่งเหลานี้บุคคลจะไดรับจากบุคคลอื่นท่ีมี
อิทธิพลตอตนเอง เชน ญาติ เพ่ือน แพทย ผูบังคับบัญชา เปนตน และอิทธิพลของบุคคลเหลานี้       
ก็แตกตางกันไปตามพฤติกรรมของบุคคล และสถานการณโดยอาจจะชวยสนับสนุนหรือยับยั้ง   
การแสดงพฤติกรรมนั้นๆได ปจจัยทั้ง 3 กลุมนี้คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม จะมีอิทธิพล
รวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น ในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ จึงจําเปน
จะตองคํานึงถึงอิทธิพลจากปจจัยดังกลาวรวมกันเสมอ โดยไมควรนําปจจัยหนึ่งปจจัยใดมาพิจารณา 
โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางปจจัยโนมนาว ปจจัยสนับสนุน และปจจัยสรางเสริมดังนั้น ในการ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ จึงจําเปนตองคํานึงถึงอิทธิพลจากปจจัยดังกลาวรวมกัน
เสมอ โดยไมควรนําปจจัยใดปจจัยหนึ่งมาพิจารณาโดยเฉพาะเม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผล                 
ตอพฤติกรรมไดแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการเลือกกลยุทธและเทคนิคในการดําเนินงานสุขศึกษา 
มาใช ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความสอดคลองกับผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมท้ัง 3 ดานขางตนดวย เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในท่ีสุด นอกจากนี้
การกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน จะตองคํานึงถึงการผสมผสานหลายเทคนิค หลายกลวิธีทางดาน  
สุขศึกษาเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้ันตอนที่ 5 การเลือกกลยุทธทางการศึกษา (Selection of Educational Stregies) 
เมื่อวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมไดแลว ขั้นตอไปจะเปนการเลอืกกลยุทธ

และเทคนิคในการดําเนินงานดานสุขศึกษามาใชท้ังนี้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมท้ัง 3 ดาน ขางตนดวยเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพในท่ีสุด นอกจากนี้การกําหนดกลยุทธการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงการ
ผสมผสานเทคนิคกลวิธีดานสุขศึกษาที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้ันที่ 6 การวิเคราะหทางการบริหาร (Phase 6: Administrative Diagnosis) 
ในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหเพ่ือประเมินถึงปจจัยดานการท่ีจะมีผลตอการดาํเนนิ

โครงการท่ีไดวางแผนไวโดยปจจัยดังกลาวอาจมีผลท้ังในดานบวก คือทําใหโครงการสําเร็จบรรลุ
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เปาหมายหรือมีผลตรงขาม คือกลายเปนขอจํากัดของโครงการ ปจจัยเหลานี้ ไดแก งบประมาณ 
ระยะเวลา ความสามารถของผูดําเนินการ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆในองคกร ดังนั้นในการวางแผน
เพ่ือดําเนินการงานสุขศึกษาใดๆจะตองใหความสําคัญกับขั้นตอนนี้ไมนอยไปกวาในขั้นตอนอื่นๆ 
และจะตองมีการวิเคราะหและพิจารณาใหคลอบคลุมทุกดานเหมือนกับการวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีตอ
พฤติกรรม 

ข้ันตอนที่ 7 การประเมินผล (Phase 7: Evaluation) 
ขั้นตอนนี้ไมมีอยูในแผนภูมิ แตจะมีปรากฏอยูในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

โดยท้ังนี้ตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการประเมิน และดัชนีชี้วัดไวอยางชัดเจน การประเมินผล
ใน PRECEDE Framework จะประกอบดวยการประเมิน 3 ระดับ คือ การประเมินโครงการหรือ
โปรแกรมสุขศึกษา การประเมินผลกระทบของโครงการหรือโปรแกรมท่ีมีตอปจจัยท้ัง 3 ดาน และ
ทายสุด คือการประเมินผลลัพธของโครงการท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคคลซึ่งการประเมิน       
ในขั้นตอนนี้จะเปนการดําเนินงานระยะยาว 

PRECEDE Framework  เปนกระบวนการท่ีประกอบดวยขัน้ตอนตางๆ ดังกลาว
มาแลวขางตนสําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาขั้นตนเพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู
ความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรแผนก
ซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งไดแก โรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตการตรวจราชการท่ี 6     
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งตรงกับแนวคิด       
ในขั้นตอนที่ 4 ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขั้นตอนนี้มากําหนดเปนกรอบในการศึกษาวิจัย โดยไดเลือกศึกษา
เฉพาะบางตัวแปรในแตละกลุมปจจัย ซึ่งประกอบดวย 

ปจจัยนํา  ไดแก  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได  และ      
ประสบการณการทํางาน  

ปจจัยเอ้ือ ไดแก ความพึงพอใจในงาน การไดรับการอบรม และการไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ   

ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคม เชน บุคคลในครอบครัว 
เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน บุคลากรสาธารณสุข รายละเอียดของปจจัยดังกลาว มีดังนี้ 

1. ปจจัยนํา (Predisposing factor) ไดแก 
1.1 อายุ 
อายุเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีบงชี้ความแตกตางดานพัฒนาการท้ังในดาน

รางกาย และความรูสึกนึกคิด อายุจะเปนตัวบงชี้วุฒิภาวะหรือความสามารถในการจัดการกับ
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สิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจและการรับรู อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน มีความเกี่ยวของกับพัฒนาการและประสบการณตางๆในชีวิต ซึ่งสงผลถึง
ความแตกตางในการตัดสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคล โดยคนงานท่ีมีอายุนอย           
มีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมเสี่ยง สงผลใหไดรับบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน (ปนัดดา 
มธุรภาณี, 2553) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนภาพร มัทยพงษถาวร (2543) พบวา อายุมากมีการ
รับรูความเสี่ยงดีกวาคนงานอายุนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของคมสันต ธงชัย, 
ณัฐพงศ เคลือศิริ และธนัสนี สมบูรณ (2551) พบวา อาย ุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของวีรมลล ละอองศิริวงศ (2541) 
พบวา อายุท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ  

1.2 สถานภาพการสมรส 
เปนปจจัยดานประชากรท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

โดยบุคคลท่ีแตงงานแลวจะมีการรับรูถึงแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีสูงกวา และมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองไดดีกวาบุคคลท่ีเปนโสด (Hubbard, et al.1984 อางตาม วิราภรณ ทองยัง,    
2552, น. 43) จากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีการรับรู
ระบบความปลอดภัยไมแตกตางกัน (รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร, 2542)   

1.3 ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 

เนื่องจากการศึกษาชวยใหบุคคลเขาใจขอมูลขาวสารตางๆไดถูกตองและชัดเจนมากขึ้น สามารถ
เรียนรูและนําความรูมาชวยใหบุคคลเขาใจขอมูลขาวสารตางๆไดถูกตองและชัดเจนมากขึ้น สามารถ
เรียนรูและนําความรูมาชวยใหตัดสินใจหรือใหเหตุผลท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติ    
ท่ีถูกตองและเหมาะสม บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีโอกาสรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง 
มีทักษะในการแสวงหาขอมูล รวมท้ังสามารถประยุกตขอมูลในการดูแลและสรางความปลอดภัย
ใหแกตนเองไดดี (ปนัดดา มธุรภาณี, 2553) จากการศึกษาของแกวฤทัย แกวชัยเทียม (2548) พบวา 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีการรับรูการจัดการความปลอดภัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   

 
 



53 
 

 

1.4 รายได 
เพนเดอร (Pender, 1987 อางตาม วิราภรณ ทองยัง, 2552, น. 44) กลาววา 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง       
ของบุคคล รายไดของครอบครัวมีผลตอการปฏิบัติตนดานสุขภาพซึ่งถาหากบุคคลมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจไมดีจะทําใหไมสามารถปฏิบัติหรือพฤติกรรมทางสุขภาพที่ถูกตองได 

1.5 ประสบการณในการทํางาน 
ประสบการณการทํางานเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง

เนื่องจากประสบการณการทํางานมีผลตอ ความรู ความชํานาญ และการเรียนรูท่ีจะปองกันตนเอง 
บุคคลที่มีประสบการณในการทํางานมาก ยอมมีทักษะและความชํานาญในการทํางาน สามารถนํา
ประสบการณที่ผานมามาใชในการแกไขปญหาตางๆ รวมท้ังสามารถปองกันระมัดระวังตัว          
ใหปลอดภัยจากปจจัยอันตรายท่ีกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บได จากกการศึกของนภาพร มัทยพงษถาวร 
(2543) พบวา คนงานท่ีมีประสบการณการทํางานมาก มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ดีกวา คนงานท่ีมีประสบการณการทํางานนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้จากการศึกษา
ของเสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) พบวา พนักงานที่มีประสบการณการฝกอบรมความปลอดภัย
แตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางานแตกตางกัน และจากการศึกษาของกฤตธีรา เครื่องนันตา 
(2548) ความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากฝุนผาของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมตัด เย็บเสื้อผา พบวา ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม             
การใชอุปกรณปองกันของบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. ปจจัยเอื้อ (Enabling Factors) ไดแก 
2.1 ความพึงพอใจในงาน 
(Magaret Bamford, 1995 อางตาม วิราภรณ ทองยัง, 2552, น. 49 ) กลาววา 

ความพึงพอใจในงานของคนงานจะเปนตัวทํานายท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน โดยเสนอวาคนงาน
ท่ีมีเจตคติในดานบวกตองานท่ีเขาทําอยู จะมีพฤติกรรมในขณะทํางานตางไปจากคนงานท่ีมีเจตคติ
ตองานในดานลบ กลาวคือ คนงานที่มีเจตคติตองานในดานลบจะละเลยตอการปฏิบัติงานไมใสใจ 
ไมมีความผูกพันตองานท่ีทํา รวมท้ังขาดความระมัดระวังดานความปลอดภัยในงานที่เขาทําดวย 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสภาวะสุขภาพ การควบคุมตนเองแรงสนับสนุนทางสังคม และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพของพนักงานรักษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การปองกันสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (เปรมฤดี เจริญพร, 2542 อางตาม วิราภรณ ทองยัง 
2552, น. 49) 

2.2 การไดรับการอบรม 
   การไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอยางเปนระบบ ท้ังนี้เพื่อใหพนักงาน
หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรเกิดการเรียนรูหรือเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) สรางเสริมทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีถูกตองและเหมาะสม อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Practice) ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง          
ใหปลอดภัยจากการทํางานได (ปติ พูนไชยศรี, 2552) 

2.3 การไดรับขอมูลขาวสารดานสขุภาพ 
การสื่อสารความปลอดภัย คือ กระบวนการสงหรือถายทอดขอมูล 

ขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยจากผูสงสารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางหรือสื่อตางๆ เพื่อใหเกดิ
ภาวะที่เปนอิสระหรือปราศจากภัยคุกคาม ไมมีอันตราย ไมเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียรวมถึง
ไมมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น (ปราโมช เชี่ยวชาญ, 2552) ขาวสารเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจ 
ในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ความตองการขาวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตองการขอมูลใน
การตัดสินใจ หรือไมแนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางท่ีผานเขามาสูตน
ท้ังหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตน ซึ่งชองทางการรับขอมูลขาวสาร
อยางกวางมี 3 ประเภท คือ 1) วัสดุสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร ฯลฯ           
2) วัสดุท่ีไมเปนสิ่งพิมพ เชน วีดิทัศน ภาพยนตร สไลด เทปบรรยาย เทปเสียง รูปภาพ แผนภูมิ   
เปนตน 3) วัสดุอิเล็กทรอนิกส เชน แผนซีดี แผนดีวีดี เปนตน (สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย, 2552)  

3. ปจจัยเสริม (Reinforcing Factors) 
3.1 การสนับสนุนจากสังคม 
การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยท่ีชวยเสริมสรางใหเกิดความปลอดภัย 

ไดแก ปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานท้ังสิ่งแวดลอมของบุคคล 
สภาวะตางๆของบุคคล การรับรู  ทัศนคติ  คานิยม ภาวะรับการจูงใจ พฤติกรรม ความคิด              
การตัดสินใจ การประเมินผล การติดตอสื่อสาร ผลสืบเนื่องเกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ
ทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว ญาติ เพ่ือน นายจางและบุคลากรอื่นๆ ซึ่งบุคคลเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอการปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมสั่งสอน กระตุนเตือน    
การชักจูงการเปนตัวอยาง การดูแลควบคุม รวมท้ังการสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติ     
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ท่ีถูกตองและเหมาะสมท่ีจะนําไปสูการมีสุขภาพหรือพฤติกรรมอนามัยตามเปาหมายท่ีกําหนดไว     
(สมถวิล เมืองพระ, 2537 อางตาม แกวฤทัย แกวชัยเทียม, 2548, น. 40) 

 
แบบแผนความเชือ่ดานสุขภาพ (Health Belief Model) 
โรเซนสตอกไดสรุปองคประกอบพ้ืนฐานของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพไว

คือ  การรับรูของบุคคลและแรงจูงใจ การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเปนโรคจะตองมี
ความเชื่อวา เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบตอการ    
ดําเนินชีวิต รวมท้ังการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือชวยลดความ
รุนแรงของโรค โดยไมควรมีอุปสรรคดานจิตวิทยามาเกี่ยวของ เชน คาใชจาย ความไมสะดวกสบาย 
ความเจ็บปวยและความอาย เปนตน (Rosenstock, 1974) ตอมาเบคเกอร  (Becker, 1974)              
เปนผูปรับปรุงแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเพ่ือนํามาใชอธิบายและทํานายพฤติกรรมการปองกนั
และพฤติกรรมอื่นๆ โดยเพ่ิมปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการรับรูของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
ในการปองกันโรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรค (Perceived Susceptibility)     
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค หมายถึง ความเชื่อของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับ    
ท่ีไมเทากัน  ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติตามเพ่ือปองกันและ
รักษาสุขภาพท่ีแตกตางกันจึงเปนความเชื่อของบุคคลตอความถูกตองของการวินจิฉยัโรคของแพทย 
การคาดคะเนถึงโอกาสของการเกิดโรคซ้ําหรือการงายท่ีจะปวยเปนโรคตางๆ ดังนั้นหาก
ผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกรับรูวาตนเองมีความเสี่ยงตออันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับสุขภาพซึ่ง
เกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน สงผลใหเกิดแรงผลักดันในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตางๆท่ีมีความเสี่ยงใหลดนอยลง หรือหมดไปได 

2. การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เปนการประเมิน
การรับรูความรุนแรงของโรค ปญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งกอใหเกิดความพิการ
หรือเสียชีวิต การประเมินความรุนแรงนั้นอาศัยระดับตางๆของการกระตุนเราของบุคคลเกี่ยวกับ
การเจ็บปวยนั้น ซึ่งอาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บปวยนั้นทําใหเกิดความพิการหรือตายได
หรือไมหรืออาจมีผลกระทบตอหนาท่ีการงาน เม่ือบุคคลเกิดการรับรูความรุนแรงของโรคหรือ   
การเจ็บปวยแลวจะมีผลทําใหบุคคลปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือการปองกันโรค จากผลการวิจัย  
จํานวนมากพบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรม            
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การปองกันโรค ดังนั้นหากผูท่ีปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกมีการรับรูถึงความรุนแรงหรือผลกระทบ
ของอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับสุขภาพอันเนื่องมาจากการขาดการปองกันและการจัดการความเสี่ยง     
ก็จะทําใหสามารถปองกันความเสี่ยงดานสุขภาพท่ีเกิดขึ้นได 

3. การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค (Perceived 
Benefits) การรับรูถึงประโยชนของการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงดานสุขภาพ โดยการปฏิบัตินั้นตองมีความเชื่อวาเปนการ
กระทําท่ีดีมีประโยชนและเหมาะสมท่ีจะชวยลดความเสี่ยงดานสุขภาพ หรือชวยลดความรุนแรง
ของความเสี่ยงดานสุขภาพ ดังนั้นการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบ
ถึงขอดีและขอเสียของพฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย เชน  
สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือยาง แวนตาหรือหนากาก เสื้อคลุมหรือเอี๊ยม
พลาสติกกันเปอน รองเทาบูท ขอดีคือ การปองกันการติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง เชน น้ําหนอง เลือด 
อุจจาระ และปสสาวะ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรควัณโรค โรคเอดส และไวรัสตับอักเสบ เปนตน 
ขอเสียคือ ความไมสะดวกและไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

4. การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค (Perceived 
Barriers) การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง การคาดการณลวงหนาของบุคคลตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ ซึ่งอาจไดแก คาใชจาย หรือผล
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน ในกระบวนการแจกจายเคร่ืองผาโดยใสรถเข็นสง
ตามแผนกตางๆในโรงพยาบาล ผูปฏิบัติงานออกแรงยกหอผาที่มีน้ําหนักมากขึ้น-ลงรถเขน็ ในคราว
ละ 20-30 กิโลกรัม ซึ่งจะทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น แตสงผลเสียตอสุขภาพทําใหเกิดอาการปวดเม่ือย
กลามเนื้อ กลามเนื้ออักเสบ  
 

3.2 แนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมเส่ียงในการทํางาน 
 

การรับรูความเส่ียง (Risk perception)  
นภาพร มัทยพงษถาวร (2543) กลาววา การรับรูความเสี่ยง หมายถึง การรับรูและ

เชื่อวาตนเองมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและรูถึงผลท่ีจะเกิดตามมาของการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งการรับรูความเสี่ยงประกอบดวยการรับรู 3 ดาน คือ 

1. การรับรูดานสุขภาพรางกาย คือ การรับรูถึงระดับความรุนแรงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุขึน้ 
เมื่อมีปญหาสุขภาพรางกาย 
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  2. การรับรูดานสภาพการทํางาน คือ การรับรูลักษณะงาน สภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย
ท่ีอยูรอบๆตัวท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
  3. การรับรูดานการใชเคร่ืองมือเครื่องจักร คือ การรับรูวิธีการใชท่ีถูกตองเหมาะสม 
รวมถึงสัญลักษณและคําเตือนในการใชเครื่องมือเครื่องจักร  
  เสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) กลาววา การรับรูความเสี่ยง หมายถึง การรับรูและ
เชื่อวาตนเองมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและรูถึงผล เหตุการณ การกระทําภายใต 
ความไมแนนอนที่เกิดตามมาของการเกิดอุบัติเหตุและประเมินไดวาตนเองอยูในภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุอยูในระดับใด 
  จากความหมายของการรับรูความเสี่ยงท่ีกลาวมา สรุปไดวา การรับรูความเสี่ยง 
หมายถึง การรับรูและเชื่อวาตนเองมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน รับรูระดับความรุนแรง
ท่ีจะเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัย รับรูถึงสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ       
จากการทํางาน รับรูถึงวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และสามารถประเมิน
ตนเองไดวาอยูในภาวะเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยูในระดับใด 
  การทํางานในทุกอาชีพยอมมีความเสี่ยง ดังนั้นผูปฏิบัติงานแตละคนจะตองเผชิญ
และรับมือกับความเสี่ยงเหลานี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไมก็ทางใดทางหนึ่ง แตท้ังนี้ผลจาก
ปจจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหลายทําใหการรับรูตอความเสี่ยงและการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นในเวลาใดเวลา
หนึ่งอาจไมไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลก็ได  (Stranks, 2007        
อางตาม Boonphadh, 2008, pp. 34)   

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายและพฤติกรรม
การทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผนเหล็ก ในเขต
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบวาการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ (วีรมลล ละอองศิริวงศ, 2541)   

 
ปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของและปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียง 
ความหมายของพฤติกรรม 
 ปติ พูนไชยศรี (2552) ไดกลาวถึง พฤติกรรม หมายถึง สวนท่ีเปนความรูสึกนึกคิด

ภายในจิตใจซึ่งไมสามารถสังเกตเห็นได เชน ความคิด ความพอใจ ไมพอใจ และสวนท่ีเปนการ
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แสดงออกใหบุคคลอื่นเห็นและรับรูได เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราและสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษยคืออุปนิสัยของบุคคลและกระบวนการของสังคม 

วราพร ชางยา (2551) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา และการแสดงออก
ตอสิ่งเราทั้งในขณะรูสึกตัวและไมรูสึกตัว ซึ่งสามารถสังเกตไดและสังเกตไมได 

แกวฤทัย แกวชัยเทียม (2548) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการ
แสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ท้ังท่ีสังเกตไดโดยตรง
และสังเกตไมไดโดยตรง ซึ่งสามารถใชเครื่องมือวัดการแสดงออกได 

เรือเอกหญิงจารุวรรณ ขําประเสริฐ (2551) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ีแสดง
ออกมาสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสท้ังหา ซึ่งตองผานกระบวนการภายในการรับรู การคิด 
การจํา การรูสึก เปนตน  

Stranks (2007 อางตาม Boonphadh, 2008, น. 32) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทําหรือการปฏิบัติท่ีสังเกตเห็นไดของบุคคลหรือสัตว    

จากความหมายของพฤติกรรมท่ีกลาวมา สรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทําหรือการแสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตอบสนองตอสิ่งเรา การกระทําที่เกิดขึ้นทั้งท่ี
ผูกระทํารูสึกตัวและผูกระทําไมรูสึกตัว ซึ่งสามารถ สังเกตไดและสังเกตไมได 

 
พฤติกรรมเส่ียงในการทํางาน 
ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน 
สุพจน เดนดวง (2541 อางตาม เสาวนีย ถาวรปรารถนา, 2549) ไดกลาวถึง พฤติกรรม

เสีย่ง สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คอื 
  1. กลุมพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลมาจากความผิดพลาดท่ัวไป Human Error)           
เปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และสาเหตุซึ่งทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือปญหาตางๆ เชน 
ภาวการณท่ีองคการไมยอมซื้อเคร่ืองจักรหรือวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพดีซึ่งอาจมีราคาสูง     
ทําใหแรงงานตองทํางานในสภาพที่เสี่ยงตอปญหาตลอดเวลาโดยไมมีทางเลือก การออกแบบงาน
โดยไมคํานึงหลักเออรโกโนมิคส และแมแตการเรงความเร็วในการทํางานจนทําใหคนงานตอง
ทํางานในสภาพท่ีเสี่ยงตออันตรายและความเม่ือยลา นําไปสูอุบัติเหตุเพราะคนงานไมอาจปรับตัว
เขากับสภาพการทํางานที่เรียกรองมากเชนนั้นได ความผิดพลาดของมนุษยเหลานี้ เปนความ
ผิดพลาดในเชิงโครงสรางซึ่งปกติถือวาเปนเงื่อนไขท่ีจําเปน (Necessary Conditions) ของการเกิด
อุบัติเหตุ ดังนั้น การศึกษาเรื่องความปลอดภัยเพ่ือใหเกิดความเขาใจในปญหาอยางแทจริงและ
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ชัดเจนอาจดูไดจากรายการการตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานของระบบการจัดการความ
ปลอดภัย เชน พ้ืนตองสะอาดไมมีหลุมหรือเสี้ยน บันไดสูงตองมีราวจับ ระดับของเสียงตองยอมรับ
ได ภาชนะบรรจุน้ํามันตองมีท่ีปดมิดชิดและผานการรับรอง ปลั๊กไฟฟาหรือเตาเสียบตองมีท่ีปด  
ปมลมสําหรับทําความสะอาดตองมีแรงดันนอยกวา 30 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนตน 
  2. กลุมพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจงใจเสี่ยง (Intentional  Risk-Taking) หรือใกลเคียงกับ
ความประมาท ไดแก การที่บุคคลต้ังใจที่จะเอาตัวเองเขาไปในสถานการณเสี่ยงท้ังๆท่ีรูวาอาจเกิด
การผิดหรือมีเวลาและทรัพยากรท่ีจะทํางานไดอยางปลอดภัยแตก็ไมยอมทํา เชน การหลีกเลี่ยงไม
ทําตามระเบียบ ความผิดพลาดเชนนี้ไมถือวาเปนเงื่อนไขท่ีจําเปน ซึ่งพฤติกรรมในเรื่องนี้ เชน     
การยกของที่ผิดวิธีทําใหเกิดอันตรายตอหลัง การเคลื่อนยายวัสดุที่ผิดวิธีโดยไมขอความชวยเหลือ
หรือไมใชเคร่ืองทุนแรง การซอมเคร่ืองจักรโดยไมหยุดเครื่องจักร เอาการดหรือเคร่ืองปองกันออก
จากเคร่ืองจักร การหยอกลอกันระหวางทํางาน รีบเรงรัดขามขั้นตอนการทํางาน ด่ืมสุรายาเสพติด 
สูบบุหร่ี หรือรับประทานอาหารเครื่องด่ืมขณะทํางาน การทํางานท่ีไมใชหนาที่ของตนเอง เชน 
ซอมเคร่ืองจักรท้ังท่ีตนเองไมใชชาง การไมสวมเสื้อผา รองเทา ถุงมือใหเหมาะสม การไมสวมใส
เคร่ืองปองกันภัยสวนบุคคล การไมจัดเก็บบริเวณงานใหสะอาดและเปนระเบียบ ใชวัสดุหรือ
เคร่ืองมือท่ีไมเหมาะสมกับงาน เปนตน การกระทําท่ีดูเสมือนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ในสายตาของ
แรงงานเชนนี้อาจนําไปสูอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยไดตลอดเวลา    
  เสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) กลาววา พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง การกระทําท่ีไม
ปลอดภัยท่ีพนักงานแสดงออกมาในชวงเวลากอนการปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงาน และหลัง
ปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดอันเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ สูญเสีย 
เสียชีวิต ทรัพยสิน ซึ่งมีผลกระทบกับผูปฏิบัติงานและบริษัท 
  จากความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงท่ีกลาวมา สรุปไดวา พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง 
การกระทําท่ีกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดโดยท่ัวไป และเกิด
จากความจงใจหรือความประมาทในการทํางาน อันกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิด
เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต เสียทรัพยสิน ตอผูปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาการรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
แกวฤทัย แกวชัยเทียม (2548) นภาพร มัทยพงษถาร (2543) วราพร ชางยา (2551) พบวา การรับรู
ความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติ     
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3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการรับรูและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
  บุญยิ่ง ทองคุปต (2552) ไดทําการศึกษา ปญหาสุขภาพและการรับรูโอกาสเสี่ยง 
ตอการเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานในผูประกอบอาชีพขายผามือสอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ปญหาสุขภาพและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานในผูประกอบอาชีพ
ขายผามือสอง ใน 2 อําเภอ ของจังหวัดนราธิวาส จํานวน 174 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณในทุกปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการ
ทํางาน โดยอาการของระบบทางเดินหายใจพบมากท่ีสุด รองลงมา คือ อาการเจ็บปวดกลามเนื้อและ
กระดูก และอาการอื่นๆ ไดแก ปวดศีรษะ หงุดหงิดงาย และเหนื่อยหนายในงาน สําหรับการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญยังมีการรับรู
นอย โดย 3 อันดับท่ีกลุมตัวอยางรับรูนอยที่สุด คือ โอกาสเสี่ยงตอการรับรูอาการทองผูกจากการนัง่
หรือยืนเปนเวลานาน โอกาสเสี่ยงตออาการปวดแสบเวลาปสสาวะจากการกลั้นปสสาวะ และ
โอกาสเสี่ยงตออาการตาพรา และแสบตาน้ําตาไหลจากการทํางานกลางแดดจา 

เรือเอกหญิงจารุวรรณ ขําประเสริฐ (2551) ไดทําการศึกษา การรับรูความปลอดภัย
ในการมาใชบริการท่ีโรงพยาบาล พบวา ผูปวยมีการรับรูความปลอดภัยในการใหบริการในระดับ
เสี่ยงมาก รอยละ 45.5 มีการรับรูบทบาทของผูปวยในการสรางความปลอดภัยใหกับตนเองใน
ระดับสูงรอยละ 54.0 มีพฤติกรรมในการสรางความปลอดภัยใหกับตนเองในระดับเหมาะสมท่ีสุด 
รอยละ 89.0 การรับรูความปลอดภัยในการใหบริการ และการรับรูบทบาทของผูปวยในการสราง
ความปลอดภัยใหกับตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูปวยในการสรางความปลอดภัย   
ใหตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วันชัย บอเงิน (2554) ไดทําการศึกษา การพัฒนาคูมือจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ
สําหรับผูประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับ
ขั้นตอนการสํารวจและปรับปรุงสภาพทํางานภาคเกษตร ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดคูมือจัดการความ
เสี่ยงดานสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพทําสวนยางพาราท่ีมี 3 องคประกอบ คือ 1) บทนํา ซึ่ง
ประกอบดวย วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ และคําแนะนําการใชคูมือ 2) เนื้อหาสาระของคูมือ 
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งกออันตรายและปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากทํางาน การประเมิน 
ความเสี่ยงดานสุขภาพ การจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง   
ดานสุขภาพ และสรุปผลการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพในกลุมอาชีพดังกลาว และ 3) สวนของ
แหลงขอมูลอางอิง 
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ศิรสา จรัสวุฒิยากร (2547) ไดทําการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
และการรับรูความเสี่ยงกับความเครียดในการทํางาน กรณีศึกษาพนักงานฝายชางที่ทํางานเปนกะ
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีการรับรูความเสี่ยงและ
ความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ปจจัยสวนบุคคลในเร่ืองของ อายุ อายุงาน รายได 
สถานภาพสมรส และตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน การรับรู     
ความเ สี่ยง  การรับรู ความเสี่ ยงดานร างกาย อารมณ  แ ละจิตใจ ดานลักษณะงาน แ ละ                    
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 แตการรับรูความเสี่ยงดานการใชเคร่ืองมือและอุปกรณไมมีความสัมพันธกับ
ความเครียดในการทํางาน   

สุทธิมาภรณ หมัดสาลี (2553) ไดทําการศึกษา การจัดการความปลอดภัยใน      
การทํางานของหัวหนาหองผาตัด พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยและอันตรายจากการทํางาน   
ของพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลท่ัวไปภาคใต  ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของการจัดการ   
ความปลอดภัยของหัวหนาหองผาตัดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยของพฤติกรรม         
การทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยของอันตรายจากาการทํางานโดยรวมอยู      
ในระดับต่ํา การจัดการความปลอดภัยของหัวหนาหองผาตัดมีความสัมพันธทางบวกในระดับ    
ปานกลางกับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพยาบาลหองผาตัด การจัดการความปลอดภัยของ
หัวหนาหองผาตัดไมมีความสัมพันธกับอันตรายจากการทํางานของพยาบาลหองผาตัด และ
พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยมีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับอันตรายจากการทํางานของ
พยาบาลหองผาตัด 
  
สรุปการทบทวนวรรณกรรม 
 
  จากการทบทวนวรรณกรรมปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรม   
การปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
แผนกซักฟอกมีขั้นตอนการทํางานท้ังหมด 9 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนพบวามีสิ่งคุกคามที่อาจ
สงผลอันตรายตอสุขภาพได ไดแก สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ   
สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี สิ่งคุกคามสุขภาพทางการยศาสตร สิ่งคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม 
และสิ่งคุกคามสุขภาพจากอุบัติเหตุ ปญหาสุขภาพท่ีอาจจะตามมาไดในหนวยงานนี้ คือปวดเม่ือย
กลามเนื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ และปญหาสุขภาพเกี่ยวกับการไดยิน เปนตน ซึ่งมีวิธีการ
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ควบคุมและปองกันไดโดยใชหลักวิชาการดานวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร เพ่ือลดอันตราย        
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด ประกอบดวย 3 หลักการ ไดแก    
การควบคุมและปองกันท่ีแหลงกําเนิด การควบคุมและปองกันที่ทางผานของอันตราย และ         
การควบคุมและปองกันท่ีตัวผูปฏิบัติงาน ท้ังนี้การควบคุมและปองกันของผูปฏิบัติงานมีอิทธิพลมา
จากการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน โดยการรับรู 4 ดาน คือ การรับรู      
โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการจัดการความ
เสี่ยง และ การรับรูอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู  
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สรุปสิ่งคุกคามสุขภาพ กระบวนการทํางาน ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพ และวิธีการหรือแนวทางการปองกันของแผนกซักฟอก 
สิ่งคุกคามสุขภาพ กระบวนการทํางาน ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพ วิธีการหรือแนวทางการปองกัน 
1. ส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ     
-ความรอน การซัก อบแหง และรีดผา การสัมผัสความรอน เปนลมเน่ืองจากความรอนใน 1.เคร่ืองมอือุปกรณทีม่ีแหลง 

    รางกายสูง  ความรอนสูง ควรมีฉนวน หุม 
   ออนเพลียเน่ืองจากความรอน กันความรอน   
   เปนตะคริวเน่ืองจากความรอน 2.ตดิตั้งฉากกันความรอนระหวาง 
   อาการผดผ่ืนตามผิวหนงั แหลงกําเนิดความรอนกับตัว 

-เสียงดัง   การซักและอบแหงเคร่ืองผา การสัมผัสเสียงดงั สูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว ผูปฏิบตัิงาน ไดแก เคร่ืองซักผา 
   สูญเสียการไดยินแบบถาวร เคร่ืองอบแหง เคร่ืองผา 
   รบกวนการพูดและกลบเสียง 3.ตดิตั้งระบบดดูอากาศ 
   สัญญาณตาง  ๆทําใหเกิดอุบัติเหต ุ เฉพาะที ่เพื่อระบายความรอน 
    ออกไปจากตัวผูปฏิบตังิาน 

-แสงสวาง   ทุกข้ันตอน การใชสายตาเปนระยะเวลา จากการทํางานปวดตา  4.จัดใหมีพัดลมเปา เพ่ือเพ่ิม 
  นาน กลามเนื้อตาเกิดอาการลา การไหลเวียนของอากาศและ 
  แสงสวางไมเพียงพอ  การระเหยของเหงื่อ 

    5.จัดใหมบีริเวณสําหรับพักทีม่ ี 
    อากาศเย็น  

 



67 

 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ กระบวนการทํางาน ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพ วิธีการหรือแนวทางการปองกัน 
2. สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ
ไดแก เชื้อโรคตางๆ เชน แบคทเีรีย 

การแยกประเภทชดุเคร่ืองผาที ่
สกปรกหรือที่ใชแลว 

การสัมผัสผาสกปรกของ
ปวย 

โรคเอดส 
โรควัณโรค 

6.ใชวิธีการปดลอมอุปกรณ
เคร่ืองจักรสวนที่ทําใหเกิดเสียง 

เชื้อโรคตางๆ เชน แบคทเีรีย รา
ไวรัส และปาราสิต 

การฉีดนํ้าชะลางผาเปอน 
การแชผาเปอนสารคัดหล่ัง 

การสัมผัสผาตดิเชื้อ จาก
สาร คัดหล่ัง น้ําหนอง  

โรคไวรัสตบัอักเสบบ ี
โรคเก่ียวกับเชื้อราตางๆ 

ดัง การใชวัสดุรองกันการ
ส่ันสะเทือนของเคร่ืองซักผา 

  เลือด อุจจาระ ปสสาวะ  และเคร่ืองอบชุดเคร่ืองผา 
      การระบายอากาศไมด ี  7.การตรวจวัดระดับเสียงดงั 
3. สิง่คุกคามสุขภาพทางเคม ี การแยกประเภทชดุเคร่ืองผา การสัมผัสสารเคม ีเชน นํ้ายา อันตรายตอระบบหายใจ 8.การตรวจสมรรถภาพการ 
ไดแก โซเดียมไฮโปคลอไรท ที่สกปรกหรือใชแลว  ฆาเชื้อ นํ้ายาซักผาขาว  ระคายเคืองผิวหนัง  ไดยิน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 ลาเท็กซ และฝุนผา การซักทําความสะอาดเคร่ืองผา

การรับ- สงชดุเคร่ืองผา 
ผงซักฟอก  
การสัมผัสลาเท็กสจากถุงมือ 

ปวดศีรษะ 
วิงเวียนศีรษะ 

9.การตรวจวัดแสงสวางในการ 
ทํางานแตละจุด  

 กระบวนการรีดผา การระบายอากาศไมด ี ระคายเคืองตา 10.การตรวจวัดความผิดปกต ิ
 กระบวนการตรวจสภาพผา  โรคบิสสิโนลิส ของสายตาของผูที่ปฏบิตัิงาน 

 และการซอมแซม   อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 กระบวนการพับผาและจัดเก็บ   11.ผาเปอนเลือดหรือสารคัด 

 ชดุเคร่ืองผา   หล่ัง ควรแยกจากผาอ่ืนที่ใชกับ 
 กระบวนการแจกจายเคร่ืองผา   ผูปวยแลวตั้งแตทีห่อของผูปวย 
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สิ่งคุกคามสุขภาพ กระบวนการทํางาน ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพ วิธีการหรือแนวทางการปองกัน 
4.ส่ิงคุกคามทางการยศาสตร   การแยกประเภทชดุเคร่ืองผา ลักษณะทาทางการทํางาน ปวดหลัง   12.สําหรับถุงหรือถังใสผาที ่

 ที่สกปรกหรือใชแลว  การยืนกมๆเงยๆ  ปวดเมื่อยกลามเน้ือ เปอนเลือดหรือสารคัดหล่ัง ควรม ี
 การรับ- สงชดุเคร่ืองผา 

รีดผาและพับผา 
การยกหอผาที่มีนํ้าหนักมาก
การออกแรงเข็นรถรับผาทีม่ ี

เอ็นอักเสบ สัญลักษณหรือเคร่ืองหมายตดิไว
13.การแชผาเปอนสารคัดหล่ัง 

 การตรวจสอบและซอมแซม นํ้าหนักมากและทางลาดชัน    ควรมีอางหรือบริเวณเฉพาะ 
 เคร่ืองผา การขนยายผาปริมาณมาก  มีระบบการไหลของนํ้าทีด่ ี
  การนําผาใสเคร่ืองซักและอบ

นําออกจากเคร่ืองโดยการ 
 14.สวมเคร่ืองปองกันอันตราย

สวนบุคคลขณะปฏิบตัิงานทุก 
  เอ้ือม กม บดิเอว หรือออก  คร้ัง 
  แรงผลักทาทางในการนั่ง

หรือยืนเปนเวลานาน 
 15.ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง

16.ลางมือใหสะอาดทั้งกอน 
  การจัดเก็บผาหรือการนําผา

ออกจากชั้นวางทีสู่งโดยการ 
 และหลังปฏิบตัิงาน 

17.การจัดหาแทนยืนในระดบั 
  เอ้ือมระดับสูงเหนือไหล  ความสูงตางๆ 

18.การสบัเปล่ียนหมนุเวียนงาน 
    19.การกําหนดวิธีการทํางาน 

    ความปลอดภัย 
 



67 

 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ กระบวนการทํางาน ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพ วิธีการหรือแนวทางการปองกัน 
5.ส่ิงคุกคามสุขภาพทาง   สามารถเกิดข้ึนไดในทุก ความเครียด เบื่ออาหาร   20.การใชผงซักฟอกผสมนํ้า 

กระบวนการทําความสะอาด
ดวยไอนํ้า แทนที่จะใชสารตัว
ทําละลายอินทรีย 

 จิตวิทยาสังคม กระบวนการปฏิบตัิงาน ความรุนแรง แผลอักเสบในกระเพาะอาหาร 
   ปวดศีรษะขางเดียว   
   นอนไมหลับ 
   อารมณแปรปรวน 21.เก็บสารเคมีอยางมดิชดิ 
    22.การรักษาสถานทีท่ํางานให 
    สะอาด 
    23.ตดิตัง้ระบบระบายอากาศ 
    24.ลักษณะรถเข็นที่ใชในการ

เข็นรถเคร่ืองผา ควรมีน้ําหนักที่
เบา มีความคลองตัว การออก
แรงผลักรถเข็น 

    
    
    
    25.การจัดหาโตะที่ใชในการรีด

ผาและพับผาที่มีขนาดเหมาะสม
กับการปฏิบตังิาน 
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สิ่งคุกคามสุขภาพ กระบวนการทํางาน ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพ วิธีการหรือแนวทางการปองกัน 
6.ส่ิงคุกคามจากอุบัติเหตุ   การแยกประเภทชุดเคร่ืองผา ขาดการระมัดระวังในการ

ใชอุปกรณไฟฟา 
กระดูกหักหรือแตก 26.การใชเทคนิคในการยก 

เคล่ือนยายวัสดุอยางปลอดภัย 
27.ควรจัดหามานั่งเล็กๆ หรือ  การรับ-สงชดุเคร่ืองผา การล่ืน หกลม เน่ืองจาก เคล็ดขัดยอก 

 การซัก อบแหง และรีดเคร่ืองผา พ้ืนเปยก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม เบาะรองนั่ง แทนการน่ังทับบน
ขาของตนเอง 
8.ปรับปรุงสภาพแวดลอม การ
ทํางานใหนาอยู  

  อุบัติเหตุจากเคร่ืองจักรเย็บผา  
  เข็มตาํ ขณะซอมแซมผา 

การขนยายผาปริมาณมาก 
 

  และจัดกองผาที่สูงอาจบด  29.จัดภาระงานใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูรับผิดชอบ
งาน 
30.ผูที่ควบคุม กํากับงาน ควรมี 

  บังสายตา  

    ความยืดหยุนและยอมรับความ 
    คิดเห็น 

31.พักผอนใหเพียงพอ 
32.ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อ
มีโอกาส 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจยั 

 
  การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Cross-sectional survey research)        
เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยง     
จากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 150 เตียง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากร กลุมตัวอยาง 
 
  ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาคือ ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน หรืองาน     
จายกลางท่ีอยูในโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 150 เตียง ซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข           
โดยในบางโรงพยาบาลผูปฏิบัติงานมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมท้ังงานจายกลางและงานซักฟอก   
 
   กลุมตัวอยางและขนาดของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกและหรือ    
หนวยจายกลางของโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 150 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข              
ท่ีมปีระสบการณในการทํางานอยางนอย 3 เดือนขึ้นไป ในพ้ืนท่ีเขตการตรวจราชการท่ี 6 จํานวน   
4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ซึ่งมี
จํานวนโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดไมเกิน 150 เตียง ท้ังหมด 55 แหง ผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก
ท้ังหมด 153 คน ซึ่งมีรายละเอียดของแตละจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัด จํานวนโรงพยาบาลท่ีมีขนาด จํานวนผูปฏิบัติงาน 
 ไมเกิน 150 เตียง (แหง) แผนกซกัฟอก (คน) 
ชุมพร 10 24 
สุราษฎรธาน ี 19 51 
นครศรีธรรมราช 17 50 
พัทลุง 9 28 
รวม 55 153 
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 จากผลการศึกษาการรับรูความเสี่ย งและพฤติกรรมการดูแ ลตนเองขอ ง                  
ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับเสื้อผาและสิ่งทอ พบวา สวนใหญมีการรับรูความเสี่ยงดานสุขภาพ          
อยูในระดับปานกลางถึงต่ํา (กฤตธีรา เครื่องนันตา, 2548; บุญยิ่ง ทองคุปต, 2552) และมีพฤติกรรม
ดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง (กฤตธีรา เครื่องนันตา, 2548) ซึ่งผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับเสื้อผา
และสิ่งทอดังกลาวมีลักษณะงานท่ีมีความใกลเคียงกันกับผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก ดังนั้น       
จึงคํ านวณขนาดกลุ ม ตัวอ ย างโดย ประมาณคาขนาดก ลุม ตัวอ ย างจาก ตาร าง วิเ คราะห                
อํานาจการทดสอบ (Power analysis) ของโปลิทและฮังเกอร (Pilot and Hungler, 1987 อางตาม   
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553, น. 564) โดยกําหนดท่ีคาความคลาดเคลื่อน (α)= 0.5 อํานาจ           
การทดสอบ (Power)= 0.80 และขนาดอิทธิพล (Effect size) = 0.25 ซึ่งเปนขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก 
จากการเปดตารางไดกลุมตัวอยางจํานวน 126 คน ขนาดของกลุมตัวอยางตองไดไมนอยกวา        
126 คน โดยคารอยละในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผิดพลาดไมควรเกิน 20 เปอรเซ็นต    
(วิไล กุศลวิศิษฎกุล, 2547) คํานวณได 151 คน ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับจํานวนท้ังหมดของกลุม
ตัวอยาง จึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 153 คน และผลท่ีไดหลังจากเก็บรวบรวมขอมูล
พบวาไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา 140 ชุด คิดเปนรอยละ 91.5 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนเคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามท่ีผูตอบตอบดวยตนเอง ประกอบดวย แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบบสอบถาม 1 ชุด 
ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล: ขอมูลการปฏิบัติงาน     
ในแผนกซักฟอก ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.7 สวนท่ี 2 การรับรูความเสี่ยงจากการทํางาน ไดคา 
ความเที่ยงเทากับ 0.9 สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน ไดคา
ความเที่ยงเทากับ 0.7 และคาความเที่ยงโดยรวมเทากับ 0.8 ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 2 ดาน คือ 

1.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก จํานวน 11 ขอ 
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ความเพียงพอของคาตอบแทน ความพึงพอใจในงาน 
ประวัติการเจ็บปวย เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบและคําถามปลายปด ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดย
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อาศั ยกร อบแนวคิดของแบบจําลองพรีสี ด (PRECEDE Framwork)  ของกรีนแ ละครู เตอ ร                    
(กองสุขศึกษา, 2556)   

1.2 ขอมูลการปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก จํานวน 15 ขอ 
ไดแก อายุการทํางาน ระยะเวลาในการทํางานแตละวัน ขั้นตอนการทํางาน       

การสัมผัสสิ่ งคุกคามตอสุขภาพ ประวัติการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน              
ปญหาสุขภาพจากการทํางาน ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ การไดรับการส นับสนุนทางสังคม         
เจตคติในการปองกันโรค และลักษณะนิสัยสวนบุคคล 

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model: HBM)     
ตามกรอบแนวคิดของโรเชนสต็อก ประกอบดวยขอคําถาม 4 ดาน คือ  

2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ จํานวน 11 ขอ 
2.2 การรับรูความรุนแรงของโรค/ปญหาสุขภาพ จํานวน 9 ขอ 
2.3 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหา

สุขภาพ จํานวน 11 ขอ 
2.4 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหา

สุขภาพ จํานวน 9 ขอ 
แบบสอบถามดานความเสี่ยงผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยประยุกตจากแบบแผนความเชือ่

ดานสุขภาพของเบกเกอร ซึ่งเปนแบบท่ีแสดงถึงการรบัรูของบุคคลโดยใชการประเมินคาชนดิเลอืกตอบ 
5 ระดับของลิเครท คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) 
โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ลักษณะคําถามเปนเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) 
และมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ คะแนน 
มากท่ีสดุ นอยท่ีสุด 5 
มาก นอย 4 
ปานกลาง ปานกลาง 3 
นอย มาก 2 
นอยท่ีสุด มากท่ีสุด 1 
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โดยแบงชวงระดับการรับรูความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในแตละระดับดวยวิธีการ
หาคาพิสัย จากคะแนนดิบ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548) โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ คือ   
 คะแนนพิสัย   =      คะแนนสูงสุดท่ีได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น    
จากการพิจารณาดังกลาวขางตน จึงกําหนดใหการแบงระดับการรับรูความเสี่ยง

สุขภาพโดยร วมดวย วิธีการหาค าพิสัย  จากค ะแ นนดิบ คาค ะแ นนอ ยู ระหว าง  38 -15 6                    
โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
แทนคา              =   156 – 38         = 39.33 

         3 
มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 116.68-156.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรูความเสี่ยงสุขภาพ

โดยรวมในระดับสูง 
คะแนนต้ังแต 77.34-116.67 คะแนน หมายถึง  มีการรับรูความเสี่ยงสุขภาพ

โดยรวมในระดับปานกลาง 
คะแนนตั้งแต 38.00-77.33 คะแนน หมายถึง มีการการรับรูความเสี่ยงสุขภาพ

โดยรวมในระดับตํ่า 
 
เมื่อแยกเปนรายดาน ไดแก 1) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ 

2) การรับรูความรุนแรงของโรค/ปญหาสุขภาพ 3) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ 4) การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและ
ควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ  

1) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ ดวยวิธีการหาคาพิสัย    
จากคะแนนดิบ คาคะแนนอยูระหวาง 10-50 โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดที่ได 

จํานวนชั้น 
แทนคา             =   50 – 10         = 13.33 

        3 
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มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 36.68-50.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการ      

เกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับสูง 
คะแนนตั้งแต 23.34-36.67 คะแนน หมายถึง  มีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการ     

เกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับปานกลาง 
คะแนนต้ังแต 10.00-23.33 คะแนน หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการ      

เกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับตํ่า 
2)  การ รับรูความรุนแ รงข อ งโร ค/ ปญหาสุขภาพ ด วยวิธีการ หาคาพิสั ย               

จากคะแนนดิบ คาคะแนนอยูระหวาง 8-41 โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี ้
  คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
แทนคา                   =   41 – 8         = 11 

         3 
มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนตั้งแต 32.00-41.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรูความรุนแรงของโรค/

ปญหาสุขภาพในระดับสูง 
คะแนนตั้งแต 20.00-31.99 คะแนน หมายถึง มีการรับรูความรุนแรงของโรค/

ปญหาสุขภาพในระดับปานกลาง 
คะแนนต้ังแต 8.00-19.99 คะแนน หมายถึง มีการรับรูความรุนแรงของโรค/ 

ปญหาสุขภาพในระดับตํ่า 
3) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันแ ละควบคุมโรค/       

ปญหาสุขภาพ ดวยวิธีการหาคาพิสัย จากคะแนนดิบ คาคะแนนอยูระหวาง 11-55 โดยแบงชั้น
คะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 
  คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
แทนคา                   =   55 – 11         = 14.66 

              3 
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มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 40.34-55.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ

พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพในระดับสูง 
คะแนนต้ังแต 25.67-40.33 คะแนน หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ

พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ ในระดับปานกลาง 
คะแนนต้ังแต 11.00-25.66 คะแนน หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ

พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพในระดับตํ่า 
4)  การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค /         

ปญหาสุขภาพ ดวยวิธีการหาคาพิสัย จากคะแนนดิบ คาคะแนนอยูระหวาง 18-41 โดยแบงชั้น
คะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
แทนคา                   =   41 – 18         = 7.66 

               3 
มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 33.40-41.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพในระดับสูง 
คะแนนต้ังแต 25.70-33.39 คะแนน หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพในระดับปานกลาง 
คะแนนตั้งแต 18.00-25.69 คะแนน หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพในระดับตํ่า 
สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากการทํางาน (ยุวดี สิมะโรจน, 2552) ประกอบดวยขอคําถาม 3 ดาน คือ 

3.1 การปองกันและควบคุมที่แหลงกําเนิด จํานวน 10 ขอ 
3.2 การปองกันและควบคุมที่ทางผานของอันตราย จํานวน 8 ขอ 
3.3 การปองกันและควบคุมที่ตัวผูปฏิบัติงาน จํานวน 15 ขอ 
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สําหรับคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะคําตอบประกอบดวยคําถามเชิงบวก และคําถามเชิงลบ โดยลักษณะขอคําถาม
เปนชนิดมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) จําแนกออกเปน        
5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert ลักษณะคําตอบมี 5 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติทุกคร้ัง บอยครั้ง บางครั้ง 
นานๆคร้ัง และไมปฏิบัติเลย มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ระดับการปฏิบัต ิ ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 
ปฏิบัติทุกครั้ง (ทุกคร้ัง)  4 0 
บอยคร้ัง (มากกวา 3 คร้ัง/สัปดาห) 3 1 
บางครั้ง (2-3  คร้ัง/สัปดาห) 2 2 
นานๆคร้ัง (1-2  ครั้ง/เดือน) 1 3 
ไมปฏิบัติเลย (ไมเคยปฏิบัติ) 0 4 
 

โดยแบงชวงระดับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน   
แตละระดับดวยหาคาพิสัย จากคะแนนดิบ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2548) โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ 
คือ   
  คะแนนพิสัย   =      คะแนนสูงสุดท่ีได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
จากการพิจารณาดังกลาวขางตน จึงกําหนดใหการแบงระดับพฤติกรรมการปองกนั

และควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโดยรวม ดวยวิธีการ
หาคาพิสัย จากคะแนนดิบ คาคะแนนอยูระหวาง 33.20-68.97 โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี ้
  คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
แทนคา                   =   68.97 – 33.20        = 11.92 

             3 
มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 57.06-68.97 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม

ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโดยรวมระดับสูง 
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คะแนนต้ังแต 45.13-57.05 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโดยรวมระดับปานกลาง 

คะแนนต้ังแต 33.20-45.12 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโดยรวมระดับตํ่า 

เมื่อแยกเปนรายดาน ไดแก 1)การปองกันและควบคุมท่ีแหลงกําเนิด 2)การปองกนั
และควบคุมที่ตัวผูปฏิบัติงาน 

1) การปองกันและควบคุมท่ีแหลงกําเนิด ดวยวิธีการหาคาพิสัย จากคะแนนดิบ   
คาคะแนนอยูระหวาง 0-36.40 โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 

จํานวนชั้น 
แทนคา                   =   36.40 – 0         = 12.13 

             3 
มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 24.28-36.40 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม

ความเสี่ยงท่ีแหลงกําเนิดอยูในระดับสูง 
คะแนนต้ังแต 12.14-24.27 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม

ความเสี่ยงท่ีแหลงกําเนิดอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนต้ังแต 0.00-12.13 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม

ความเสี่ยงท่ีแหลงกําเนิดอยูในระดับตํ่า 
2) การปองกันและควบคุมท่ีตัวผูปฏิบัติงาน ดวยวิธีการหาคาพิสัย จากคะแนนดิบ 

คาคะแนนอยูระหวาง 12-56 โดยแบงชั้นคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

  คะแนนพิสัย   =     คะแนนสูงสุดที่ได – คะแนนตํ่าสุดท่ีได 
จํานวนชั้น 

แทนคา                   =   54 – 28         = 8.66 
         3 

มีชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
คะแนนต้ังแต 45.34-54.00 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม

ความเสี่ยงท่ีตัวผูปฏิบัติงานอยูในระดับสูง 
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คะแนนต้ังแต 36.67-45.33 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงท่ีตัวผูปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนต้ังแต 28.00-36.66 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงท่ีตัวผูปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่า 

สําหรับในสวนคําถามการปองกันและควบคุมที่ทางผานของอันตราย ลักษณะ
คําตอบมี 2 ตัวเลือก คือ ใช และไมใช มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ขอความ คะแนน 

ใช 1 
ไมใช 0 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
  การหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
 
  การพิจารณาความตรงตามเนื้อหา หมายถึง การพิจารณาความสอดคลองระหวาง
เนื้อหา คําถาม กับเนื้อหาของมิติตัวแปร โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางสาระคําถามกับ       
คํานิ ยามเ ชิงปฏิ บั ติ การ แ ละแ นวคิดหรือ ทฤษ ฎีขอ ง ตัวแ ปร ซึ่ งการวิจัย ในครั้ งนี้ ผู วิ จั ย                      
นําแบบสอบถามท่ีสรางจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เสนออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษารวม เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา       
ความตรงตามโครงสราง และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค ความเหมาะสมดานภาษา รวมทั้ง
เกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน จากนั้นจะนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ     
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  
 
  การหาความเท่ียง (Reliability) 
 
  การหาความเท่ียงของเครื่องมือ (reliability) หมายถึง ความสมํ่าเสมอหรือ       
ความคงท่ีของคา ท่ีไดจากการวัด ดังนั้นผู วิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุง  แกไข              
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ตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ไปทดสอบ (Try out) กับผูปฏิบัติงานอีกกลุมหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติ
คลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คือ ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน     
ในจังหวัดสงขลา จากนั้นจึงวิเคราะห โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ’s 
alpha coefficient) โดยพิจารณาความเท่ียงที่มีคาต้ังแต 0.70 ขึ้นไป จึงจะยอมรับแบบสอบถาม       
วามีความนาเชื่อถือ เนื่องจากเปนเคร่ืองมือใหม (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553)  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 
1. การเตรียมการ 

1.1 นําโครงรางวิทยานิพนธท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เสนอตอ คณะกรรมการ
ประเมินงานวิจัยดานจริยธรรม ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย 

1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุมัติเก็บขอมูล ผานผูอํานวยการสถาบันการจัดการ  
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถึงผูอํานวยการของโรงพยาบาลชุมชนตางๆในเขตพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

1.2 ประสานงานกับหัวหนางานแผนกซักฟอกแตละโรงพยาบาลทางโทรศัพทเพ่ือ
ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกในสังกัด รวมท้ังสอบถามขอมลู
จํานวนของผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอกแตละโรงพยาบาล 

1.3 ผูวิจัยไดแจงใหผูประสานการวิจัยแตละโรงพยาบาลทราบวัตถุประสงคในการ
วิจัย รายละเอียดวิธีเก็บขอมูล จํานวนกลุมตัวอยางและคุณสมบัติของกลุมตัวอยางท่ีตองการ และ 
ขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ตลอดจนขอความอนุเคราะหในการรวบรวมแบบสอบถามใสซอง
สงคืนผูวิจัยโดยตรงเพื่อพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 ผูวิจัยสงแบบสอบถาม พรอมใบแสดงขอความการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง

และหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล ถึงผูอํานวยการของโรงพยาบาลชุมชนตางๆในเขตพ้ืนที่เปาหมาย
ในพ้ืนท่ีเขตการตรวจราชการท่ี 6 ทางไปรษณีย พรอมท้ังไดแนบซองเปลา จาหนาซองกลับถึงผูวิจัย 
รวมถึงติดแสตมป เพ่ือความสะดวกในการจัดสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย 
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2.2 ผูวิจัยไดโทรศัพทขอความรวมมือจากผูประสานงานวิจัยในการแจกแบบสอบถาม
ใหกลุมตัวอยาง ตามคุณลักษณะท่ีผูวิจัยกําหนด คือ เปนผูที่ปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก ตั้งแต 3 เดือน 
ขึ้นไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 150 เตียง ในพ้ืนท่ีเขตการตรวจราชการท่ี 6 
โดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห หลังจากนั้นผูประสานงานวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถาม
สงกลับใหผูวิจัยทางไปรษณีย 
 2.3 กรณีสัดสวนของขอมูลที่ไมไดกลับคืนยังมีจํานวนมาก ดําเนินการติดตาม  
โดยโทรศัพทพูดคุยทางโทรศัพทดวยความสุภาพเพ่ือติดตามขอมูลในสวนท่ียังไมไดรับคืนมา กรณี
แบบสอบถามสูญหายจะรีบสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบใหม 

2.4 กรณีโรงพยาบาลชมุชนอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง ผูวิจัยไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2.5 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล         
ในแบบสอบถามทุกชุดกอนท่ีจะนําไปลงรหัส ตามคูมือลงรหัสขอมูลและ บันทึกขอมูล               
เขาเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแบบสอบถามคืนมาแบบสมบูรณ จํานวน     
140 ชุด คิดเปนรอยละ 91.5 
 
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 

เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดรับการพิทักษสิทธิผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1. เสนอโครงรางวิทยานิพนธผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมิน
งานวิจัยดานจริยธรรม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  2. ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการวิจัย และ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยดวยวาจาและหรือเปนลายลักษณอักษรรวมท้ังเปดโอกาสให
ผูตอบแบบสอบถามเขารวมการวิจัยโดยสมัครใจ กลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะตอบแบบสอบถามหรือ
ปฏิเสธการตอบแบบสอบถามโดยไมมีผลเสีย หรือผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลหรือ
คําตอบท่ีไดจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยไมระบุชื่อ นามสกุล เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลว   
ใหบรรจุแบบสอบถามในซองปดผนึกท่ีเตรียมมาใหเรียบรอย โดยปกปดแหลงขอมูลอยางเครงครัด 
การนําเสนอขอมูลเปนภาพรวมไมชี้เฉพาะ ไมมีผลกระทบใดๆตอการปฏิบัติงาน และจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายใดๆ ท้ังตอกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใหขอมูลและหนวยงาน 
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การวิเคราะหขอมูล วิธีการทางสถิติตางๆท่ีใช 
 
  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตอง
และครบถวนของคําตอบ แลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูล ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สถานการณความเสี่ยง        
โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะหการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
ท้ัง 4 ดาน ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ การรับรูความรุนแรงของโรค/
ปญหาสุขภาพ การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ 
และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ โดยการ
คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการปองกนัและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก โดยใชสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธ 
สเปยรแมน 
 4. วิเคราะหตัวทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรม     
การปองกันและควบคุมความเสี่ ยง ในการปฏิบั ติงาน  โดย ใชการวิ เคราะห เชิ งอ นุม าน                     
ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย  
 
 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นท่ีเขตการตรวจราชการท่ี 6 สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 4 จังหวัด มีอัตราตอบกลับของแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 91.5 (140 ชุด) นําเสนอ
ผลการวิจัย ประกอบดวย 5 ตอน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงและระบบการจัดการความเส่ียงในแผนก
ซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
 ตอนท่ี 3 การรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน   
 ตอนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงกับพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน   
 ตอนท่ี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
   
 ขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล และขอมูลการปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก โดยสามารถแบงออกเปน              
6  หัวขอยอย ไดแก ขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน รายรับและรายจาย แหลงท่ีมา
ของรายไดเสริม ความเพียงพอของรายไดและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะนิสัยสวนบุคคล 
ขั้นตอนการทํางานและระยะเวลาการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติงาน 
  การวิจัยในครั้งนี้พบวา ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกสวนใหญรอยละ 85.0 เปนเพศหญิง 
ซ่ึงมีอายุเฉล่ียประมาณ 42.3 ป มีสถานภาพสมรสคูรอยละ 74.3 สวนการศึกษาพบวา จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 35.7 รองลงมาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ22.9 สําหรับ
การปฏิบัติงานปจจุบันอยูในตําแหนงลูกจางช่ัวคราวเปนสวนใหญนั่นคือรอยละ 65 รองลงมาเปน
ลูกจางประจําโรงพยาบาลรอยละ 20 และพบวาสวนใหญปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชนขนาด     
30 เตียง รอยละ 58.6 ดังรายละเอียด (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ    
 ชาย 21 15.0 
 หญิง 119 85.0 
x̄   = 1.8, S.D.= 0.4, Max.= 2, Min.= 1 
อาย ุ(ป)    
 ตั้งแต 30 ลงมา 13 9.3 
 31 - 40  50 35.7 
 41 - 50  42 30.0 
 51 - 60 33 23.6 
 ตั้งแต 61 ขึ้นไป   2 1.4 
x̄  = 2.7, S.D.= 0.9, Max.= 5, Min.= 1 
สถานภาพสมรส   
 โสด 13 9.3 
 คู  104 74.3 
 หยาราง 9 6.4 
 หมาย 12 8.6 
 แยกกนัอยู  2 1.4 
x̄   = 2.2, S.D.= 0.8, Max.= 5, Min.= 1 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ประถมศึกษา 32 22.9 
 มัธยมศึกษาตอนตน 22 15.7 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 50 35.7 
 ปวช. 10 7.1 
 ปวส. 11 7.9 
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ตาราง 1 (ตอ)   
ขอมูลทั่วไป    จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา 15 10.7 
x̄   = 2.9, S.D.= 1.6, Max.= 6, Min.= 1 
ตําแหนงงานปจจุบัน   
 ขาราชการ 7 5.0 
 ลูกจางประจํา 28 20.0 
 ลูกจางช่ัวคราว 91 65.0 
 พนักงานกระทรวง 2 1.4 
 ลูกจางรายวนั 3 2.1 
 ลูกจางเหมา 3 2.1 
 พนักงานบริษัท  6 4.3 
x̄  = 3.0, S.D.= 1.2, Max.= 7, Min.= 1 
ขนาดของโรงพยาบาลชุมชน (เตยีง)   
   10 เตียง                                    5 3.6 
   30 เตียง                                       82 58.6 
   60 เตียง                                       26 18.6 
   90 เตียง                                       11 7.9 
 120 เตียง                                     10 7.1 
 150 เตียง                                       6 4.3 
x̄   = 2.7, S.D.= 1.2, Max.= 6, Min.= 1 
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 1.2 ระยะเวลาการทํางาน 
 ระยะเวลาการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน สวนใหญ
พบวาทํางานโดยเฉล่ียประมาณ 8 ช่ัวโมงตอวัน ใน 1 สัปดาหทํางานเฉล่ีย 6 วันตอสัปดาหรอยละ 67.9 
มีประสบการณในการทํางานแผนกซักฟอกโดยเฉล่ียประมาณ 8 ป ซ่ึงสวนใหญทํางานแผนกซักฟอก
เปนระยะเวลานอยกวา 5 ป รอยละ 43.6 ดังรายละเอียด (ตาราง 2) 
 
ตาราง 2 ระยะเวลาการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 

ระยะเวลาการทํางาน จํานวน รอยละ 
จํานวนช่ัวโมงตอวนั   
 นอยกวา 3 ช่ัวโมง                            4 2.9 
 3-6 ช่ัวโมง 3 2.1 
 7-10 ช่ัวโมง 133 95.0 
x̄   = 2.9, S.D.= 0.4, Max.= 3, Min.= 1 
จํานวนวันตอสัปดาห   
 1 วัน                           1 0.7 
 2 วัน 3 2.1 
 5 วัน 33 23.6 
 6 วัน 95 67.9 
 7 วัน   8 5.7 
x̄   = 5.7, S.D.= 0.8, Max.= 7, Min.= 1 
จํานวนป    
 นอยกวา 5 ป 61 43.6 
 5-9 ป 39 27.9 
 10-14 ป 17 12.1 
 15-19 ป 8 5.7 
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ตาราง 2 (ตอ) 
ระยะเวลาการทํางาน จํานวน รอยละ 

20 ปขึ้นไป 15 10.7 
x̄   = 2.1, S.D.= 1.3, Max.= 5, Min.= 1 
 

1.3 ขอมูลรายรับและรายจาย 
รายรับของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก พบวา ไดรับจากเงินเดือนประจําเฉล่ียประมาณ 

9,967.8 บาทตอเดือน สวนรายไดเสริมตอเดือนเฉล่ียประมาณ 3,851.6 บาท และรายจายในแตละเดือน
พบวา เฉล่ียประมาณ 13,323.1 บาท ดังรายละเอียด (ตาราง 3) 

 
ตาราง 3 รายรับและรายจายของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก  
รายรับและรายจาย  (ตอเดือน) x̄   S.D. Max. Min. 
เงินเดือนประจํา 9,967.8 4,160.8 24,500 5,500 
รายไดเสริม 3,851.6 6,107.3 50,000 300 
รายจาย 13,323.1 7,419.2 40,000 1,200 
 

1.4 ขอมูลแหลงท่ีมาของรายไดเสริม ความเพียงพอของรายได และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 แหลงท่ีมาของรายไดเสริมพบวา รอยละ 52.1 มาจากการปฏิบัติงานลวงเวลา รองลงมา
รอยละ 18.6 มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร ในสวนของความเพียงพอของคาตอบแทนพบวา    
รอยละ  40 พอใชแตไมเหลือเก็บและไมพอใชเปนหนี้สินมีสัดสวนท่ีเทากัน สวนความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในงานมากรอยละ 47.9 รองลงมามีความพอใจในระดับ  
ปานกลาง รอยละ 30.7 ดังรายละเอียด (ตาราง 4) 
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ตาราง 4 แหลงท่ีมาของรายไดเสริม ความเพียงพอของรายได และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
             ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140)  
          แหลงที่มาของรายไดเสริม ความเพียงพอของรายได  
และความพึงพอใจในการปฏบิัตงิาน 

จํานวน รอยละ 

แหลงท่ีมาของรายไดเสริม   
 การปฏิบัติงานลวงเวลา 73 52.1 
 คาขาย 8 5.7 
 รับจางท่ัวไป 4 2.9 
 ทําธุรกิจสวนตัว 9 6.4 
 เกษตรกร 26 18.6 
 อ่ืนๆ 1 .7 
ความเพียงพอของรายได   
 พอใช เหลือเก็บ 15 10.7 
 พอใช ไมเหลือเก็บ 56 40.0 
 ไมพอใช เปนหนี้สิน 56 40.0 
 ไมพอใช แตไมเปนหนี ้ 13 9.3 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 29 20.7 
 มีความพึงพอใจมาก 67 47.9 
 มีความพึงพอใจปานกลาง 43 30.7 
 มีความพึงพอใจนอย 1 .7 
 มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 0 0 
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 1.5 ขอมูลลักษณะนิสัยสวนบุคคล 
 ลักษณะนิสัยสวนบุคคล ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกสวนใหญ 
มีลักษณะนิสัยตรวจทานการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อปองกันความผิดพลาดอยูเสมอรอยละ 77.9 
รองลงมามีลักษณะนิสัยคิดไตรตรองรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติงานรอยละ 75.0 มีเพียงรอยละ 7.9       
ท่ีมีลักษณะนิสัยขี้หลงลืม ดังในรายละเอียด (ตาราง 5) 
 
ตาราง 5 ลักษณะนิสัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 

ลักษณะนิสัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
คิดไตรตรองรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติงาน 105 75.0 
ตรวจทานการปฏิบัติงานเพื่อปองกันความผิดพลาด 109 77.9 
มีเรื่องวิตกกังวลอยูเปนประจําขณะปฏิบัติงาน 16 11.4 
จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณท่ีมีอันตรายไวในท่ีปลอดภัยทุกครัง้
เม่ือใชงานเสร็จ 

90 64.3 

เปนคนขี้หลงลืม 11 7.9 
ปฏิบัติงานดวยความเรงรีบ 27 19.3 
ปฏิบัติงานตามความถนัดและความเคยชิน 19 13.6 
 
 1.6 ขอมูลขั้นตอนการทํางานและระยะเวลาการทํางานในแตละขั้นตอน 

ขั้นตอนการทํางาน พบวา ผูปฏิบัติงานมีขั้นตอนการทํางานในหลายขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอน
การพับผาและจัดเก็บชุดเครื่องผามีผูปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้มากท่ีสุดถึงรอยละ 92.9 ระยะเวลา         
การทํางานในขั้นตอนนี้เฉล่ีย 155 นาที รองลงมาคือขั้นตอนการอบผาซ่ึงมีผูปฏิบัติงานรอยละ 91.4 
ระยะเวลาการทํางานเฉล่ีย 157.4 นาที และในสวนของขั้นตอนแชผาและซักลางทําความสะอาด          
ชุดเครื่องผาท่ีใชแลวมีผูปฏิบัติงานรอยละ 88.6 ระยะเวลาการทํางานเฉล่ีย 153.1 นาที สวนขั้นตอน   
การรีดผาพบวามีผูปฏิบัติงานในขัน้ตอนนี้นอยท่ีสุดเพียงรอยละ 2.1 ระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนนี้
เฉล่ีย 60 นาที  ดังรายละเอียด (ตาราง 6)   
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ตาราง 6 ขั้นตอนการทํางานและระยะเวลาการทํางานในแตละขั้นตอนของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก 
ขั้นตอนการทํางาน 

ระยะเวลาการทํางานในแตละขั้นตอน (นาที) 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ x̄   
(นาที) 

S.D. 
(นาที) 

แยกประเภทชุดเครื่องผาท่ีใชแลว 104 74.3 39.7 26.1 
รับชุดเครื่องผาท่ีใชงานแลวมายังแผนกซักฟอก 120 85.7 41.8 27.9 
แชผาและซักลางทําความสะอาดชุดเครื่องผาท่ีใชแลว 124 88.6 153.1 74.4 
การขนสงผาท่ีซักแลว สูการอบผาใหแหง 123 87.9 41.1 34.8 
การอบผา 128 91.4 157.4 79.4 
การรีดผา 3 2.1 60.0 0.0 
การตรวจสอบสภาพผา 105 75.0 53.1 57.2 
การซอมแซมผาท่ีชํารุด 56 40.0 33.4 17.3 
การพับผาและจัดเก็บชุดเครื่องผา 130 92.9 155.0 98.5 
การแจกจายชุดเครื่องผาท่ีสะอาด 122 87.1 56.9 29.6 
งานจายกลาง 32 22.9 125.4 91.1 
 
หมายเหตุ  * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตอนที่  2 การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงและระบบการจัดการความเส่ียงในแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชน 
 
 การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงและระบบการจัดการความเส่ียงในแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็นยอย คือ การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงในแผนก
ซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน และระบบการจัดการความเส่ียงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน       
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  
 2.1 การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  

การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ผลของการ
วิจัยประกอบดวย 3 หัวขอยอย ไดแก ประวัติการเจ็บปวย การสัมผัสกับส่ิงคุกคามตอสุขภาพ และปญหา
สุขภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 ประวัติการเจ็บปวย 
ประวัติการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาลชุมชน พบวา      

รอยละ 72.1 ไมมีโรคประจําตัว และรอยละ 27.9 พบวามีโรคประจําตัวท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 
โดยพบวาผูปฏิบัติงานมีปญหาสุขภาพ 5 อันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน         
ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ และโรคไทรอยด โดยคิดเปนรอยละ 5.7, 5.0, 4.3, 4.3 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ  
ในระยะเวลาไมเกิน 1 ปท่ีผานมาพบวารอยละ 18.6 เคยประสบอุบัติเหตุหรือไดรับการวินิจฉัยการ
เจ็บปวยจากการทํางาน ซ่ึงรอยละ 5.7 ปวดกลามเนื้อแขนและบริเวณไหล รองลงมา รอยละ 3.6 ล่ืนลม
ขณะซักผา ดังรายละเอียด (ตาราง 7)  
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ตาราง 7 ประวัติการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 
ประวัติการเจ็บปวย จํานวน รอยละ 

โรคประจําตัวท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย   
 ไมมี  101 72.1 
  มี  39 27.9 
  -ความดันโลหิตสูง 8 5.7 
  - เบาหวาน 7 5 
  -ไขมันในเลือดสูง 6 4.3 
  -ภูมิแพ 6 4.3 
  -ไทรอยด 3 2.1 
  -โลหิตจาง 2 1.4 
  -ไมเกรน 2 1.4 
  -กระเพาะอาหาร 2 1.4 
  -หอบหืด 2 1.4 
  -หัวใจ 1 .7 
  -มะเร็ง 1 .7 
ในระยะเวลาไมเกิน 1 ปท่ีผานมาเคยประสบอุบัติเหต ุ
หรือไดรับการวินิจฉัยการเจ็บปวยจากการทํางาน 

  

 ไมเคย  114 81.4 
  เคย  26 18.6 
  -เข็มตํา 1 .7 
  -ล่ืนลมขณะซักผา 5 3.6 
  -ปวดกลามเนื้อแขนและบริเวณไหล 8 5.7 
  -สารโซเดียมไฮโปคลอไรดกระเด็นเขาตา 1 .7 
  -ปวดหัว 1 .7 
  -ปวดหลัง 1 .7 
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  2.1.2 การสัมผัสกับส่ิงคุกคามตอสุขภาพ 
 การสัมผัสกับส่ิงคุกคามตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาล

ชุมชนพบวา 5 อันดับแรกท่ีผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกตองสัมผัสกับส่ิงคุกคามทุกครั้งท่ีทํางาน ไดแก 
ความรอนจากการอบผาหรือรีดผา เสียงดงัจากการทํางานของเครื่องซักผาหรือเครื่องอบผา การออกแรง
ยกผาท่ีมีน้ําหนักมาก ฝุนผาจากการคัดแยกผาหรือพับผา สารเคมีหรือน้ํายาทําความสะอาดผา           
โดยคิดเปนรอยละ 45.0, 44.3, 44.3, 41.4 และรอยละ 37.1 ตามลําดับ ดังรายละเอียด (ตาราง 8) 
 
ตาราง 8 การสัมผัสส่ิงคุกคามสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 

 
 
   
 

 ความถี่ของการสัมผสัสิ่งคกุคามในการทํางาน 
สิ่งคุกคามสุขภาพ ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

  จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
ความรอนจากการอบผา / รีดผา 64(45.7) 37(26.4) 15(10.7) 16(11.4) 8(5.7) 
แสงสวางไมเพียงพอขณะพับผา / ซอมแซมผา 10(7.1) 23(16.4) 31(22.1) 37(26.4) 39(27.9) 
เสียงดังจากการทํางานของเครื่องซักผา / 
 เครื่องอบผา 

 
62(44.3) 

 
43(30.7) 

 
12(8.6) 

 
15(10.7) 

 
8(5.7) 

อากาศท่ีถายเทไมสะดวกขณะคัดแยกผา / 
 พับผา 

 
15(10.7) 

 
27(19.3) 

 
40(28.6) 

 
25(17.9) 

 
33(23.6) 

ฝุนผาจากการคัดแยกผาหรือพับผา 58(41.4) 45(32.1) 9(6.4) 24(17.1) 4(2.9) 
เชื้อโรคจากผาเปอนเลือด,สารคัดหลั่ง 
จากผาท่ีใชแลว 

 
46(32.9) 

 
35(25.0) 

 
24(17.1) 

 
16(11.4) 

 
19(13.6) 

สารเคมีหรือน้ํายาทําความสะอาดผา 52(37.1) 33(23.6) 22(15.7) 15(10.7) 18(12.9) 
ออกแรงยกผาท่ีมีน้ําหนักมาก 62(44.3) 31(22.1) 24(17.1) 17(12.1) 6(4.3) 
ถูกของมีคมหรอืถูกเข็มตําขณะคัดแยกผา 0(0) 2(1.4) 13(9.3) 43(30.7) 82(58.6) 
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  2.1.3 ปญหาสุขภาพ 
 ปญหาสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาลชุมชนเรียงจากมากท่ีสุด
ไปยังนอยท่ีสุด ซ่ึงมี 6 อันดับ ไดแก การบาดเจ็บกลามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ          
ระบบผิวหนัง ปญหาเกี่ยวกับตา ความเครียด และระบบทางเดินอาหาร ตามลําดับ ดังรายละเอียด 
(ตาราง 9) 

 
ตาราง 9 ปญหาสุขภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n=140) 

ปญหาสุขภาพ จํานวน รอยละ 
การบาดเจ็บกลามเนื้อและกระดกู เชน ปวดเม่ือยท่ัวรางกาย ปวดเอว 95 67.9 
ระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ คอแหง คออักเสบ ภูมิแพ 47 33.6 
ระบบผิวหนัง เชน คันตามมือและแขน คันบริเวณหนาตา 52 37.1 
ปญหาเกี่ยวกับตา เชน คันตา ตาอักเสบ ปวดตา เม่ือยลาสายตา 39 27.9 
ความเครยีด เชน เบ่ือหนายในงาน ปวดศีรษะบอย 27 19.3 
ระบบทางเดินอาหาร เชน คล่ืนไส เบ่ืออาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ 60 42.9 
 
 2.2 การวิเคราะหระบบการจัดการความเส่ียงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 

 การวิเคราะหระบบการจัดการความเส่ียงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
ประกอบดวย 2 หัวขอยอย ไดแก ระบบการจัดการความเส่ียงดานสุขภาพ และระบบการจัดการ      
ความเส่ียงดานขอมูลขาวสารสุขภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 ระบบการจัดการความเส่ียงดานสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาล
ชุมชน 
 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา พบวาผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก รอยละ 86.4 เคยเขารับ 
การอบรมเกี่ยวกับความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน นอกจากนี้ รอยละ 85.7 เคยเขารับการอบรมวิธีการใชอุปกรณในการปองกัน
อันตรายสวนบุคคลและการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ สวนการตรวจสุขภาพประจําป พบวา      
รอยละ 92.9 ไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ดังรายละเอียด (ตาราง 10) 
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ตาราง 10 ระบบการจัดการความเส่ียงดานสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 
การจัดการความเส่ียงดานสุขภาพ จํานวน รอยละ 

การเขารับการอบรมเกีย่วกับความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานหรือการปองกันและระงับอัคคภีัยเบ้ืองตน 

  

 เคย 121 86.4 
 ไมเคย 19 13.6 
การเขารับการอบรมวิธีการใชอุปกรณในการปองกัน   
อันตรายสวนบุคคลและการรกัษาดูแลความสะอาดอุปกรณ   
 เคย 120 85.7 
 ไมเคย  20 14.3 
การตรวจสุขภาพประจําป   
 ไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 130 92.9 
 ไดรับการตรวจสุขภาพ  แตไมเปนประจําทุกป 7 5.0 
 ไมเคยไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 3 2.1 
 
  2.2.2 ระบบการจัดการความเส่ียงดานขอมูลขาวสารสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนก
ซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 

ระบบการจัดการความเส่ียงดานขอมูลขาวสารสุขภาพพบวา ผูปฏิบัติงานเคยไดรับ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับความเส่ียงจากการทํางานในแผนกซักฟอก รอยละ97.9 แหลงขอมูล
สวนใหญมาจากหัวหนาแผนกซักฟอกรอยละ 88.6 รองลงมาคือ บุคลากรสาธารณสุข รอยละ 47.9  
สวนบุคคลท่ีมีสวนในการกระตุนเตอืนอันตรายจากการทํางานมากท่ีสุด ไดแก หัวหนางาน คิดเปนรอยละ 
97.9 ดังรายละเอียด (ตาราง 11) 
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ตาราง 11 การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ จํานวน รอยละ 

การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับความเส่ียงจากการทํางาน 
ในแผนกซักฟอก   

  

 ไมเคย 3 2.1 
 เคย (จากแหลงขอมูล*) 137 97.9 
           -วิทย ุ 9 6.4 
           -โทรทัศน 20 14.3 
           -หนังสือ / วารสาร 34 24.3 
           -บุคลากรสาธารณสุข 67 47.9 
          - หัวหนาแผนกซักฟอก 124 88.6 
บุคคลท่ีมีสวนในการกระตุนเตือนอันตรายจากการทํางาน ใน 1 ปท่ีผานมา*                           
            - ครอบครวั 113 80.7 
             -เพื่อนรวมงาน 126 90 
             -หัวหนางาน 137 97.9 
             -บุคลากรสาธารณสุข 110 78.6 
หมายเหตุ  * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตอนที ่3 การรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
 

 การ ศึก ษา กา รรั บรู คว ามเ ส่ีย งจ าก กา ร ทํ าง าน ของ บุค ลา กร แผ นก ซัก ฟอ ก       
โรงพยาบาลชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้พบวา การรับรูความเส่ียงจากการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง  
คิดเปนรอยละ 60.7 การรับรูรายดาน พบวาการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ การรับรู
ประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ อยูในระดับสูง
เชนกัน คิดเปนรอยละ 49.6, 82.1 และ 58.6 ตามลําดับ  สวนการรับรูความรุนแรงของโรค /           
ปญหาสุขภาพ พบวา อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.4 ดังรายละเอียดตาราง (12)   
 
ตาราง 12 ระดับการรับรูความเส่ียงของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 

การรับรู x̄   S.D. 
ระดับการรับรู จํานวน (รอยละ) 
ตํ่า ปาน

กลาง 
สูง 

การรับรูโอกาสเสีย่งของการเกิดโรค/ปญหาสขุภาพ 35.3 8.4 18(12.4) 53(38.0) 69(49.6) 
การรับรูความรุนแรงของโรค/ปญหาสุขภาพ  28.9 7.4 19(13.6) 65(46.4) 56(40.0) 
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม ปองกัน
และควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ 

47.0 6.0 1(0.7) 24(17.2) 115(82.1) 

การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม ปองกัน
และควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ 

33.4 4.9 11(7.8) 47(33.6) 82(58.6) 

รวม 119.6 19.3 4(2.9) 51(36.4) 85(60.7) 
 

  การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากร
แผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียง
โดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 47.9 สวนการรับรูรายดาน ซ่ึงประกอบดวย การรับรูพฤติกรรม
การปองกันและควบคุมความเส่ียงจากแหลงกําเนิด มีการรับรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 62.9 และ
การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากผูปฏิบัติงาน มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 42.9 ดังรายละเอียดตาราง (13)      
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ตาราง 13 ระดับการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน
แผนกซักฟอก (n = 140) 

          การรับรู  
พฤติกรรมการปองกนัและควบคุมความเส่ียง   x̄   S.D. 

ระดับการรับรู จํานวน (รอยละ) 
ต่ํา ปาน

กลาง 
สูง 

แหลงกําเนิด 26.1 8.2 7(5.0) 45(32.1) 88(62.9) 
ผูปฏิบัติงาน 42.2 5.7 34(24.3) 60(42.9) 46(32.9) 
รวม 55.3 7.8 16(11.4) 57(40.7) 67(47.9) 
 
  พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเ ส่ียงจากการทํางาน ของบุคลากร               
แผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชนจากทางผานของอันตราย ในการวิจัยครั้งนี้พบวา 3 อันดับแรกของการ
ปองกันและควบคุมความเส่ียงจากทางผานของอันตราย ไดแก การดูแลไมใหพื้นบริเวณท่ีทํางานเปยก
หรือช้ืนแฉะมากท่ีสุด รอยละ 95.7 รองลงมามีการทําความสะอาดพื้นและบริเวณทางเดินอยูเสมอ     
รอยละ 94.3 และมีการปรับปรุงบริเวณทํางานใหมีแสงสวางเพิ่มมากขึ้น หากพบวาบริเวณนั้น               
มีแสงสวางไมเพียงพอ รอยละ 90.7 ตามลําดับ ดังรายละเอียดตาราง (14) 
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ตาราง 14 การรับรูพฤติกรรมการปองกนัและควบคุมความเส่ียงจากทางผานของอันตรายของผูปฏิบัติงาน
แผนกซักฟอก (n = 140) 

พฤติกรรมการปองกนัและควบคุมความเส่ียง 
จากการปฏบิัติงาน (ทางผานของอันตราย) 

มีการปองกันและควบคุมความเส่ียง 
จํานวน รอยละ 

1)การติดตั้งและใชระบบดูดอากาศหรือกรองอากาศ เฉพาะท่ีภายใน
หองทํางาน เพื่อระบายความรอน 

62 44.3 
  

2)การใชพัดลมเปาบริเวณทํางาน เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ
และการระเหยของเหงื่อ 

113 80.7 
  

3)การการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีทํางานเปนประจําทุกป 93 66.4 
4)การตรวจวัดแสงสวางในการทํางานแตละจุดของการทํางานเปน
ประจําทุกป 

107 76.4 
  

5)การปรับปรุงบริเวณทํางานใหมีแสงสวางเพิ่มมากขึ้น หากพบวา
บริเวณนั้นมีแสงสวางไมเพียงพอ 

127 90.7 
  

6)เสนทางในการเข็นรถรับ-สงเส้ือผาไมมีส่ิงกีดขวาง 115 82.1 
7)การทําความสะอาดพื้นและบริเวณทางเดินอยูเสมอ 132 94.3 
8)การดูแลไมใหพื้นบริเวณท่ีทํางานเปยกหรือช้ืนแฉะ 134 95.7 
 
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจาก
การทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
  
 ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความ
เส่ียงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ไดรับการทดสอบโดย
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของสเปยรแมน พบวา การรับรูความเส่ียงโดยรวม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
(r=0.387, p<0.01) ดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค/ ปญหาสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากแหลงกําเนิดและตัวผูปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิต ิ(r=0.182, p<0.05) ดานการรับรูความรุนแรงของโรค / ปญหาสุขภาพและการรับรูประโยชน
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ของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค / ปญหาสุขภาพ และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค / ปญหาสุขภาพ พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม      
การปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก                
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.322, p<0.01),(r=0.464, p<0.01)และ(r=0.506, p<0.01) 
ตามลําดับ ดังรายละเอียด (ตาราง 15) 
 
ตาราง 15 ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจาก
การทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน (n = 140) 

การรับรู 
 

พฤติกรรมการปองกนั r (p-value) 
1.แหลงกําเนิด 2.ทางผาน 

ของอันตราย 
3.ตัวผูปฏิบัติงาน 1.แหลงกําเนิด + 

3.ตัวผูปฏิบัติงาน 
โอกาสเส่ียง 0.135(0.110) -0.148(0.080) 0.141(0.097) 0.182(<0.05) 
ความรุนแรง 0.171(<0.05) -0.096(0.260) 0.307(<0.01) 0.322(<0.01) 
ประโยชน 0.409(<0.01) 0.021(0.807) 0.358(<0.01) 0.464(<0.01) 
อุปสรรค 0.440(<0.01) -0.021(0.809) 0.353(<0.01) 0.506(<0.01) 
รวม 0.283(<0.01) -0.108(0.204) 0.322(<0.01) 0.387(<0.01) 
 
ตอนที่ 5 ปจจัยที่มีผลตอการรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการ
ทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  

 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียง

จากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน มี 3 กลุม คือ กลุมแรก 
ปจจัยนํา ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และประสบการณในการทํางาน กลุมท่ี
สองปจจัยเอ้ือ ไดแก ความพึงพอใจในงาน การไดรับการอบรม การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
และกลุมท่ีสามปจจัยเสริม คือ การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ไดแก ครอบครัว เพื่อนรวมงาน 
หัวหนางาน และบุคลากรสาธารณสุข โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ซ่ึงพบวา ไมมีปจจัยใดท่ีมีผลตอการรับรูความเส่ียงจากการทํางาน ดังรายละเอียดตาราง (16) 
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และพบวาปจจัยเสริม ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย ครอบครัว เพื่อนรวมงาน 
หัวหนางาน และบุคลากรสาธารณสุขมีผลตอการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียง   
จากการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก p-value = <0.01 ดังรายละเอียดตาราง (17) 
 
ตาราง 16 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเส่ียงจากการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 

ปจจัย R R2 B Beta t P-value 
อาย ุ(ป) 0.107 0.012 0.006 0.107 1.270 0.206 
สถานภาพ       
    โสด/หยาราง/หมาย/แยกกันอยู Reference Group 
     คู 0.025 0.001 0.031 0.025 0.290 0.772 
ระดับการศึกษา       
     ปวช./ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป Reference Group 
     ประถมศึกษา/ม.ตน/ม.ปลาย 0.005 0.000 -0.006 -0.005 -0.060 0.952 
รายได (บาท) 0.032 0.001 -2.82E-006 -0.032 -0.300 0.765 
ประสบการณการทํางาน (ป) 0.112 0.13 0.008 0.112 1.327 0.187 
ความพึงพอใจในงาน (คาคะแนน)  0.022 0.001 0.017 0.022 0.264 0.792 
การไดรับการอบรม       
     ไมไดรับ Reference Group 
     ไดรับ 0.120 0.014 0.143 0.120 1.424 0.157 
การไดรับขอมูลขาวสารสุขภาพ       
     ไมไดรับ Reference Group 
     ไดรับ 0.066 0.004 0.251 0.066 0.779 0.437 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม       
     (คาคะแนน) 0.096 0.009 0.020 0.096 1.136 0.258 
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ตาราง 17 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก (n = 140) 

ปจจัย R R2 B Beta t P-value 
อาย ุ(ป) 0.076 0.006 -0.006 -0.076 -0.893 0.373 
สถานภาพ       
     โสด/หยาราง/หมาย/แยกกันอยู Reference Group 
     คู 0.027 0.001 0.042 0.027 0.315 0.753 
ระดับการศึกษา       
     ปวช./ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป Reference Group 
     ประถมศึกษา/ม.ตน/ม.ปลาย 0.045 0.002 -0.071 -0.045 -0.534 0.594 
รายได (บาท) 0.114 0.013 -1.42E-005 -0.114 -1.080 0.283 
ประสบการณการทํางาน (ป) 0.011 0.000 0.001 0.011 0.130 0.897 
ความพึงพอใจในงาน (คาคะแนน)  0.157 0.025 0.146 0.157 1.863 0.065 
การไดรับการอบรม       
     ไมไดรับ Reference Group 
     ไดรับ 0.138 0.019 0.202 0.138 1.636 0.104 
การไดรับขอมูลขาวสารสุขภาพ       
     ไมไดรับ Reference Group 
     ไดรับ 0.007 0.000 0.032 0.007 0.079 0.937 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม       
     (คะแนน) 0.265 0.707 0.066 0.265 3.224 0.002 
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บทที่ 5 
 

สรปุผลการวจิัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง เก็บขอมูลเชิงปริมาณ              
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตการตรวจ
ราชการท่ี 6 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประชากรท่ีศึกษาคือ ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกหรือและ
งานจายกลางของโรงพยาบาลชุมชน เลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด   
140 คน คิดเปนรอยละ 91.5 จากกลุมตัวอยาง 153 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนพฤศจิกายน 
2556 -  เมษายน พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบความตรง    
ตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    
แบบแอลฟาของครอนบาค โดยแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 3 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล : ขอมูลการปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.7   
สวนท่ี 2 การรับรูความเสี่ยงจากการทํางาน ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.9 สวนท่ี 3 พฤติกรรม         
การปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.7 และคาความเท่ียง
โดยรวมเทากับ 0.8 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ซึ่ง ผูปฏิบัติงาน      
แผนกซักฟอกและหรืองานจายกลางทุกคนท่ีเขารวมงานวิจัยไดรับการชี้แจงและการพิทักษสิทธิ์ 
 ผลการศึกษาสามารถอธิบายและสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ประกอบดวย   
4 ประเด็น คือ สถานการณความเสี่ยงและระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอก การรับรู
ความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานแผนกซักฟอก ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก และปจจัยท่ีมีผลตอการ
รับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร          
ท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.สถานการณความเส่ียงและระบบการจัดการความเส่ียงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
 
 สถานการณความเสี่ ยงและระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอก     
โรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็นยอย คือ สถานการณความเสี่ยงในแผนกซักฟอก และ   
ระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอก 
  1.1 สถานการณความเสี่ยงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
 ผลการศึกษาสถานการณความเสี่ยงในแผนกซักฟอก พบวา ในระยะเวลาไมเกิน   
1 ปท่ีผานมา รอยละ 18.6 เคยประสบอุบัติเหตุหรือไดรับการวินิจฉัยการเจ็บปวยจากการทํางาน    
ซึ่งรอยละ 5.7 ปวดกลามเนื้อแขนและบริเวณไหล รองลงมา รอยละ 3.6 ลื่นลมขณะซกัผา ดงัรายละเอยีด 
(ตาราง 7) การสัมผัสกับสิ่งคุกคามตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาลชมุชน
พบวา 5 อันดับแรกท่ีผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกตองสัมผัสกับสิ่งคุกคามทุกครั้งท่ีทํางาน ไดแก       
ความรอนจากการอบผาหรือรีดผา เสียงดังจากการทํางานของเคร่ืองซักผาหรือเคร่ืองอบผา          
การออกแรงยกผาที่ มีน้ํ าหนักมาก ฝุนผาจากการคัดแยกผาหรือพับผา สารเคมีหรือน้ํายา                
ทําความสะอาดผา  โดยคิดเปนรอ ยละ 45.0, 44.3,  44.3, 41.4 และรอยละ 37.1 ตามลําดับ                
ดังรายละเอียด (ตาราง 8) ปญหาสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาลชุมชน   
เรียงจากมากท่ีสุดไปยังนอ ยท่ีสุด ซึ่งมี 6 อันดับ ไดแก  การบาดเจ็บกลามเนื้อและกระดูก          
ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ปญหาเกี่ยวกับตา ความเครียด และระบบทางเดินอาหาร 
ตามลําดับ ดังรายละเอียด (ตาราง 9) 
  1.2 ระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
 ผลการศึกษาระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอก พบวา ในระยะเวลา 1 ป
ท่ีผานมา พบวาผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก รอยละ 86.4 เคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยง     
ในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือการปองกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน 
นอกจากนี้ รอยละ 85.7 เคยเขารับการอบรมวิธีการใชอุปกรณในการปองกันอันตรายสวนบุคคล
และการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ สวนการตรวจสุขภาพประจําปพบวา รอยละ 92.9 ไดรับ
การตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ดังรายละเอียด (ตาราง 10) การจัดการความเสี่ยงดานขอมูล
ขาวสารสุขภาพพบวา ผูปฏิบัติงานเคยไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยง           
จากการทํางานในแผนกซักฟอก รอยละ97.9 แหลงขอมูลสวนใหญมาจากหัวหนาแผนกซักฟอก 
รอยละ 88.6 รองลงมาคือ บุคลากรสาธารณสุข รอยละ 47.9 สวนบุคคลท่ีมีสวนในการกระตุนเตือน
อันตรายจากการทํางานมากท่ีสุด ไดแก หัวหนางาน คิดเปนรอยละ 97.9 ดังรายละเอียด (ตาราง 11)  
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2. การรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
 
     การรับรู ความ เสี่ ย งแ ละ พฤติกรรม การปอ งกันแ ละค วบคุมความเ สี่ย ง                 
จากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็น
ยอย คือการรับรูความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาล
ชุมชน  และ พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
แผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน   

 2.1 การรับรูความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชนโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 60.7 การรับรูรายดาน พบวาการรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ อยูในระดับสูงเชนกัน คิดเปนรอยละ 49.6, 82.1 และ 58.6 
ตามลําดับ สวนการรับรูความรุนแรงของโรค/ ปญหาสุขภาพ พบวาอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 46.4 ดังรายละเอียดตาราง (13)   
  2.2 การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน            
ของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 47.9 สวนการรับรูรายดาน ซึ่งประกอบดวย 
การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากแหลงกําเนิด มีการรับรูอยูในระดับสูง   
คิดเปนรอยละ 62.9 และการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากผูปฏิบัติงาน        
มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.9 ดังรายละเอียดตาราง (14)  
  
3. ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจาก
การทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
  
 การศึกษาครั้งนี้ พบวา การรับรูความเสี่ยงจากการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(r=0.387, p<0.01) ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากแหลงกําเนิดและตัวผูปฏิบัติงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.182, p<0.05) ดานการรับรูความรุนแรงของโรค/ปญหาสุขภาพและการรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ และการรับรูอุปสรรค
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ของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซกัฟอก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.322, p<0.01),(r=0.464, p<0.01)และ(r=0.506, p<0.01) 
ตามลําดับ ดังรายละเอียด (ตาราง 16) 
 
4. ปจจัยที่มีผลตอการรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
  
 จากการศึกษาในครั้งนี้  พบวา  ไมมีปจจัยใดท่ีมีผ ลตอการรับรูความเสี่ยง            
จากการทํางาน ดังรายละเอียดตาราง (17) และพบวา ปจจัยเสริมหรือการไดรับการสนับสนุน      
ทางสังคม ประกอบดวย ครอบครัว เ พ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และบุคลากรสาธารณสุข             
เปนปจจัยทํานายเพียงตัวเดียวท่ีมีผลตอการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน (β = 0.265, p-value = <0.01) โดยอธิบาย
ความแปรปรวนของการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานไดรอยละ
26.5 (adj-R2 =0.265, p=<0.01) ดังรายละเอียดตาราง (18) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะหสถานการณความเส่ียงและระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอก 
โรงพยาบาลชุมชน 

 การวิเคราะหสถานการณความเสี่ยงและระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนก
ซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็นยอย คือ การวิเคราะหสถานการณความเสี่ยง  
ในแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน และระบบการจัดการความเสี่ยงในแผนกซักฟอกโรงพยาบาล
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณความเสี่ยงพบวารอยละ 27.9 มีโรคประจําตัว       
ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย โดยพบวาผูปฏิบัติงานมีปญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ซึ่งโรคท่ีพบ         
ในผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก 5 อันดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน            
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ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ และโรคไทรอยด โดยคิดเปนรอยละ 5.7, 5.0, 4.3, 4.3 และรอยละ 2.1 
ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกอยูในวัยผูใหญโดยมีอายุเฉลี่ย 42.3 ป   
ซึ่ ง เ ป น วัย ผู ให ญต อ นก ล าง ท่ีร า งก า ยเ ริ่ม มีกา ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล งในท าง ท่ี เ สื่อ มส ภ าพ ล ง                      
(ทิพยภา เชษฐเชาวลิต, 2541) ทําใหเร่ิมมีโรคประจําตัว ประกอบกับผูปฏิบัติงานตองสัมผัสกับ 
ความรอนจากการอบผาหรือรีดผา เสียงดังจากการทํางานของเคร่ืองซักผาหรือเคร่ืองอบผา          
(สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ) และฝุนผาจากการคัดแยกผาหรือพับผา สารเคมีหรือน้ํายา            
ทําความสะอาดผา (สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี) ซึ่งอาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพได เชน 
ความเหนื่อยลา ความเครียดจากการทํางาน (สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2551) สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีผานมาของจุฑามาศ    
เวชพานิช และศรายุธ สิมะดํารง (2549) พบวา การทํางานกลางแดดท้ังวันหรือทํางานในท่ีมี   
สารเคมีฟุง มีความสัมพันธกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ความเครียด คลื่นไส อาเจียน และ  
โรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาพบวา รอยละ 18.6 เคยประสบ
อุบัติเหตุหรือไดรับการวินิจฉัยการเจ็บปวยจากการทํางาน ซึ่งรอยละ 5.7 ปวดกลามเนื้อแขนและ
บริเวณไหล และสอดคลองกับขอมูลการสัมผัสสิ่งคุกคามทางการยศาสตรอันเนื่องมาจาก
ผูปฏิบัติงานมีลักษณะการทํางานซ้ําๆ การยกหอผาปริมาณมากๆ หรือ การบิดเอี้ยวตัวในการทํางาน      
ท่ีฝนธรรมชาต ิและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของหนวยโภชนาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ซึ่งบริบทมีความใกลเคียงกันกับหนวยงานจายกลางและซักฟอก พบวา รอยละ 56.7 เคยพบแพทย 
ดวยอาการปวดเมื่อยหรือบาดเจ็บกระดูกและกลามเนื้อ (สุชาดา บูรณะสถาพร, มลินี สมภพเจริญ, 
และธราดล เกงการพานิช, 2556) อุบัติเหตุจากการทํางานรองลงมาคือ รอยละ 3.6 ลื่นลมขณะซักผา 
สาเหตุนาจะเกิดจากพ้ืนบริเวณท่ีซักผาเปยกแฉะขาดการระมัดระวัง   

สวน การสัมผัสกับสิ่งคุกคามตอ สุขภาพของผูปฏิ บัติงานแผ นกซักฟอ ก             
ของโรงพยาบาลชุมชนพบวา 5 อันดับแรกท่ีผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกตองสัมผัสกับสิ่งคุกคาม   
ตอสุขภาพทุกครั้งท่ีทํางาน ไดแก ความรอนจากการอบผาหรือรีดผา เสียงดังจากการทํางานของ
เคร่ืองซักผาหรือเครื่องอบผา (สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ) การออกแรงยกผาท่ีมีน้ําหนักมาก        
(สิ่งคุกคามสุขภาพทางการยศาสตร) ฝุนผาจากการคัดแยกผาหรือพับผา สารเคมีหรือน้ํายาทําความ
สะอาดผา (สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี) โดยคิดเปนรอยละ 45.0, 44.3, 44.3, 41.4 และรอยละ 37.1 
ตามลําดับ ปญหาสุขภาพของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกของโรงพยาบาลชุมชนมี 6 อันดับ ไดแก      
การบาดเจ็บกลามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ปญหาเกี่ยวกับตา ความเครียด 
และระบบทางเดินอาหาร ตามลําดับ ซึ่งพบวาปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การบาดเจ็บกลามเนื้อและ
กระดูก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีผานมา พบวา อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ ของบุคลากร



 

  
 

106

โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเปนปญหาสุขภาพท่ีพบมากท่ีสุด (อภันตรี ประยูรวงศ, 2556) รองลงมา
ปญหาสุภาพจากระบบทางเดินหายใจ  ซึ่งเกิดจากการสัมผัสฝุนผาในขณะคัดแยกผาและขั้นตอน
การพับผา ระบบระบายอากาศไมดีพอ ซึ่งแตกตางจากผลการวิจัยของ (บุญยิ่ง ทองคุปต, 2552) 
พบวาผูประกอบอาชีพขายผามือสองมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการของระบบทางเดินหายใจมาก
ท่ีสุด รอยละ83.3 และปญหาสุขภาพจากระบบผิวหนัง อาจเกิดจากขั้นตอนการแชผาและซักลางทํา
ความสะอาดชุดเครื่องผา การแพสารทําความสะอาด แพถุงมือยาง การสัมผัสกับฝุนผา ซึ่งเปน
สาเหตุของอาการคัน ผิวหนังแหง หรือเปนผื่นได   

 1.2 ระบบการจัดการความเสี่ยงของแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ในระยะเวลา 
1 ปท่ีผานมา พบวา การจัดการความเสี่ยงจากการทํางาน 5 อันดับแรก ไดแก การดูแลไมใหพ้ืน
บริเวณท่ีทํางานเปยกหรือชื้นแฉะ การทําความสะอาดพ้ืนและบริเวณทางเดินอยูเสมอ การปรับปรุง
บริเวณทํางานใหมีแสงสวางเพ่ิมมากขึ้นหากพบวาบริเวณนั้นมีแสงสวางไมเพียงพอ เสนทางในการ
เข็นรถรับ-สงเสื้อผาไมมีสิ่งกีดขวาง และการใชพัดลมเปาบริเวณทํางานเพ่ือเพิ่มการไหลเวียนของ
อากาศและการระเหยของเหงื่อคิดเปนรอยละ 95.7, 94.3, 90.7, 82.1 และรอยละ 80.7 ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน การตรวจวัดแสงสวางในการทํางาน       
แตละจุดของการทํางานเปนประจําทุกป รอยละ 76.4 การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีทํางาน 
เปนประจําทุกป รอยละ 66.4 อยางไรก็ตามนอกจากนี้ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก รอยละ 86.4      
เคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือ    
การปองกันและระงับอัคคีภัยเ บ้ืองตน และรอยละ 85.7 เคยเขารับการอบรมวิธีการใชอุปกรณ       
ในการปองกันอันตรายสวนบุคคลและการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ ซึ่งผูปฏิบัติงานคิดวา
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีความจําเปนสูงถึงรอยละ 100 สวนใหญรอยละ 45.7 ใหเหตุผล
วาสามารถปองกันการติดเชื้อตางๆได  รอ งลงมาให เหตุผลวาส ามารถปองกันอันตราย                  
จากการปฏิบัติงานได ดานการตรวจสุขภาพประจําปพบวา รอยละ 92.9 ไดรับการตรวจสุขภาพ  
เปนประจําทุกป ระบบการจัดการความเสี่ยงดานขอมูลขาวสารสุขภาพพบวา ผูปฏิบัติงานเคยไดรับ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทํางานในแผนกซักฟอก รอยละ 97.9 
แหลงขอมูลสวนใหญมาจากหัวหนาแผนกซักฟอกรอยละ 88.6 สวนบุคคลท่ีมีสวนในการกระตุน
เตือนอันตรายจากการทํางานมากท่ีสุด คือ หัวหนางานคิดเปนรอยละ 97.9 ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาท่ีผานมา พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลตัวเองใหมีสุขภาพดีและ            
มีความปลอดภัยมีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพจากการทํางาน (อภันตรี ประยูรวงษ, 2556) 
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2. การรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
   
 การรับรู ความ เสี่ ย งแ ละ พฤ ติกรรม การปอ งกันแ ละค วบคุมความเ สี่ย ง                 
จากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็น
ยอย คือ การรับรูความเสี่ยงจากการทํางาน และการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความ
เสี่ยงจากการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1 การศึกษาการรับรูความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชน ในการวิจัยคร้ังนี้ พบวาการรับรูความเสี่ยงจากการทํางานโดยรวมอยูในระดับสงู 
คิดเปนรอยละ 60.7 สวนการรับรูรายดาน พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/             
ปญหาสุขภาพ การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ 
ปญหาสุขภาพ อยูในระดับสูงเชนกัน คิดเปนรอยละ 49.6, 82.1 และ 58.6 ตามลําดับ สวนการรับรู
ความรุนแรงของโรค/ปญหาสุขภาพ พบวา อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.4 
 เมื่อพิจารณาการรับรูความเสี่ยงจากการทํางานรายดาน พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ อยูในระดับสูงรอยละ 49.6 มีเพียงรอยละ 12.4 ท่ีมีการับรู       
โอกาสเสี่ยงอยูในระดับตํ่า สวนการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกัน
และควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ อยูในระดับสูงเชนกัน คิดเปนรอยละ 82.1 และ 58.6 ตามลําดับ      
มีเพียงรอยละ 0.7 และรอยละ 7.8 เทานั้นท่ีมีการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมปองกันและควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ อยูในระดับตํ่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปฏิบัติงาน 
มีความใกลชิดกับหัวหนางานและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จึงมีการเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดไมยาก นอกจากนี้รอยละ 86.4 เคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
และรอยละ 85.7 เคยเขารับการอบรมวิธีการใชอุปกรณในการปองกันอันตรายสวนบุคคลและ     
การรักษาดูแลความสะอาดอุปกรณ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) 
โดยพบวา การรับรูความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนหรืออุปสรรคของการปฏิบัติ
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยูในระดับสูง แตกตางจากผลการวิจัยของกฤตธีรา เคร่ืองนันตา 
(2548) ซึ่งพบวาการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากฝุนผาอยูในระดับปานกลาง  
  เมื่อพิจารณาการรับรูความรุนแรงของโรค/ปญหาสุขภาพ พบวาอยูในระดับ     
ปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูปฏิบัติงานยังไมเห็นถึงความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมาซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอรางกายของผูปฏิบัติงานท้ังอาจจะเกิดความพิการ หรืออาจจะ
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สูญเสียชีวิตได  และเนื่องจากผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกสวนใหญรอยละ 81.4 ยังไมเค ย         
ประสบอุบัติเหตุหรือไดรับการวินิจฉัยการเจ็บปวยจากการทํางานมากอน จึงยังไมเห็นความสําคัญ
และความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมามากนัก สอดคลองกับผลการวิจัยของกฤตธีรา เครื่องนันตา 
(2548) ซึ่งพบวาการรับรูความรุนแรงตอการเกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจอยูในระดับ
ปานกลาง และยังสอดคลองกับปุญญพัฒน ไชยเมล (2556) ท่ีพบวาเกษตรกรชาวสวนยางมีการรับรู
ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
 2.2 การศึกษาการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน 
ของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา การรับรูพฤติกรรมการ
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง รอยละ 47.9 ซึ่งมีความ
ใกลเคียงกับการรับรูในระดับปานกลาง รอยละ 40.7 และการรับรูในระดับตํ่ามีเพียงรอยละ 11.4 
สอดคลองกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางซึ่ง
สวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับสูง (จิตศจี จิตตพิศาล, วันเพ็ญ 
แกวปาน, และสุรินธร กลัมพากร, 2557) แตกตางกับผลการวิจัยของวิราภรณ ทองยัง (2552) ซึ่ง
พบวาพฤติกรรมการปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานของพนักงานเก็บขยะมีพฤติกรรม
อยูในระดับต่ํา  เม่ือพิจารณาการรับรูรายดาน พบวา การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากแหลงกําเนิดอยูในระดับสูง รอยละ 62.9 รองลงมามีการรับรูอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 32.1 มีเพียงรอยละ 5 ท่ีมีการรับรูอยูในระดับต่ํา แสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอก
ใหความสําคัญกับการตรวจสอบอุปกรณ เคร่ืองมือ และเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช
งานอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีการรวมกันทํา 5ส. หรือปรับปรุงสภาพแวดลอม ใหสะดวก สะอาด และ
มีความปลอดภัย รวมถึงการปองกันตัวเองใหออกหางอันตรายท่ีเกิดจากแหลงกําเนิด สวนการรับรู
พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากตัวผูปฏิบัติงาน พบวา อยูในระดับปานกลาง     
รอยละ 42.9 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 32.9 และ รอยละ 24.3 มีการรับรูอยูในระดับตํ่า   
แสดงวาผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกยังไมไดใหความสําคัญกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน    
ท่ีตัวเองมากนัก ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูปฏิบัติงานมีลักษณะนิสัยสวนบุคคลในการปฏิบัติงาน          
ดวยความเรงรีบ สวนหนึ่งปฏิบัติงานตามความถนัดและความเคยชิน และมีเรื่องวิตกกังวล            
อยูเปนประจําขณะปฏิบัติงาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 19.3, 13.6 และ 11.4 ตามลําดับ 
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3. ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจาก
การทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน  
 
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา การรับรูความเสี่ยงดานโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ 
ปญหาสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงโดยรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการ        
เกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความความเสี่ยง โดยรวม
อยูในระดับสูง สวนกลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับตํ่า 
จะมีพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกมีความใกลชิดกับบุคลากรสาธารณสุขและหัวหนางานจึงมีการรับรู 
ความเสี่ยงดานโอกาสเสี่ยงสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธวัช วิเชียรประภา, พรนภา หอมสินธุ 
และรุงรัตน ศรีสุริยเวชน (2555) พบวาการรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวก
ระดับตํ่ากับพฤติกรรมสุขภาพ ท้ังนี้เนื่องมาจากความเชื่อของบุคคลจะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย  (Becker,  1974) ซึ่งแตกตางกับ
ผลการวิจัยของกฤตธีรา เครื่องนันตา (2548) พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอาการผิดปกติ
ในระบบทางเดินหายใจจากฝุนผาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากฝุนผา  
  ผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ
โดยรวม พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณารายดานก็พบวา การรับรูความเสี่ยง
ดานความรุนแรงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงจากแหลงกําเนิดและตัวผูปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
และ 0.01 ตามลําดับ แสดงวากลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพ
ในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความความเสี่ยงจากแหลงกําเนิดของอันตราย  
อยูในระดับสูง สวนกลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดบัตํ่า 
จะมีพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความความเสี่ยงจากแหลงกําเนิดของอันตรายอยูในระดับตํ่า 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเม่ือผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลดานสุขภาพทําใหมีการรับรูถึงความรุนแรง      
ของโรค/ปญหาสุขภาพ ก็จะทราบวาอาจจะเกิดผลกระทบตอสุขภาพรางกายของตนเองและกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันได ดังจะเห็นไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีพบวาผูปฏิบัติงาน    
แผนกซักฟอกเคยไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทํางานถึงรอยละ 97.9 
สอดคลองกับผลการศึกษาของเสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) พบวา การรับรูความรุนแรงของการ
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เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤตกิรรมเสี่ยงในการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตกตางกับผลการวิจัยของกฤตธีรา เครื่องนันตา (2548) ซึ่งพบวาการรับรู
ความรุนแรงของการเกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจจากฝุนผาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากฝุนผา  

ผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยงดานประโยชนและอุปสรรคของการเกิดโรค/
ปญหาสุขภาพโดยรวมและรายดาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวากลุมตัวอยางท่ีมีการ
รับรูประโยชนและอุปสรรคของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการปองกัน
และควบคุมความความเสี่ยงจากการทํางานอยูในระดับสูง สวนกลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูประโยชน
และอุปสรรคของการเกิดโรค/ปญหาสุขภาพในระดับตํ่า จะมีพฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความความเสี่ยงจากการทํางานอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้อาจเปนเพราะการรับรูถึงประโยชนจะทําให
ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและตระหนักถึงพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ทํางานไดดีขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย ถาวรปรารถนา (2549) ซึ่งพบวาการรับรู
ประโยชนหรืออุปสรรคของการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธเชงิลบกบัพฤติกรรม
เสี่ยงในการทํางานอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
4. ปจจัยที่มีผลตอการรับรูความเส่ียงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน 
  
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา ไมมีปจจัยใดเลยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก แตพบวาปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมประกอบดวย ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และบุคลากรสาธารณสุขมีผลตอ  
การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
แผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน โดยท่ีไมพบวาปจจัยนําและปจจัยเสริมมีผลตอการรับรูพฤติกรรม
การปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งตัวแปรการไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการรับรูพฤติกรรม         
การปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอก
โรงพยาบาลชุมชนเพียงรอยละ 26.5 อภิปรายผลของตัวแปรไดดังนี้ 
  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  ประกอบดวย ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน  
หัวหนางาน และบุคลากรสาธารณสุข เปนตัวแปรท่ีมีผลตอการรับรูพฤติกรรมการปองกันและ
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ควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน         
ในเชิงบวก (Beta = 0.265, p<.01) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวหนางานเปนผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีและ
รับผิดชอบในการทํางานโดยตรงทําใหสงผลโดยตรงตอผู ใต บังคับบัญชาในการทํางาน                 
ท้ังในดานอารมณ เชน การพูดใหกําลังใจในการทํางาน การชมเชยเม่ือทํางานประสบผลสําเร็จ   
ดานวัสดุอุปกรณ เชน สนับสนุนงบประมาณในการทํางาน แ ละดานขอมูลขาวสาร เชน                
ใหคําแนะนําคําปรึกษาท่ีดีในการทํางาน (โสรยา คงดิษ, 2555) ดังจะเห็นจากขอมูลของกลุมตัวอยาง
ท่ีพบวาหัวหนางานมีสวนในการกระตุนเตือนอันตรายจากการทํางานมากท่ีสุด รอยละ 97.9 และ
หัวหนางานแผนกซักฟอกยังเปนผูใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทํางาน
มากท่ีสุด รอยละ 88.6 นอกจากนี้การสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานซึ่งมีอิทธิพลท่ีชวยในการผลักดัน
ใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยในการทํางานเนื่องจากการไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนรวมงาน    
เปนสิ่งท่ีบุคคลใหการยอมรับและเชื่อถือ (Geller,2001 อางตาม นพรัตน เที่ยงคําดี, ฉันทนา          
จันทวงศ และพรนภา หอมสินธุ, 2558, น.9) ครอบครัวมีความสําคัญเพราะการสนับสนุนทางสังคม
เปนความตองการพ้ืนฐานของบุคคลท่ีอยูรวมกัน หากผูปฏิบัติงานไดรับการดูแลเอาใจใส จะทําให
รูสึกม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณคา (ลักษมี สุดดี และยุพิน อังสุโรจน, 2555) และบุคลากร
สาธารณสุขตองรับผิดชอบงานดานสุขภาพโดยตรงมีบทบาทในการดูแลและสงเสริมสุขภาพแก
ผูปฏิบัติงานทําใหไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่เปนประโยชนในการสงเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีผานมาของนพรัตน เที่ยงคําดี และคณะ 
(2558) พบวา ปจจัยเสริมดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการศึกษาของจิตศจี จิตตพิศาล และคณะ (2557) พบวาการไดรับการสนับสนุน     
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.05)  
 
ขอเสนอแนะ 
 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
(ปจจัยเอื้อ) ประกอบดวย ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และบุคลากรสาธารณสุข 
นอกจากนี้บุคคลที่มีสวนในการกระตุนเตือนอันตรายจากการทํางานมากท่ีสุด คือ หัวหนางาน     
คิดเปนรอยละ 97.9 ดังนั้นความสําเร็จในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน            
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จึงตองอาศัยความรวมมือจากหัวหนางาน ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน บุคลากรสาธารณสุขและตนเอง      
เปนสําคัญ ผูวิจัยจึงไดมีขอเสนอแนะใน 3 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะ   
เพ่ือการพัฒนางานสาธารณสุข และขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
  1. โรงพยาบาลทุกแหง ตองจัดใหมีนโยบายตามมาตรฐานการบริหาร และการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานแหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน     
พ.ศ. 2554 สําหรับหนวยงานราชการ (ตามมาตรา 3 วรรค 2) 

2. ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนกังานตรวจแรงงาน 
พ.ศ. 2547 อยางเครงครัด 
  3. เนื่องจากตามกฎกระทรวง 2547 ในกฎหมายไมไดกําหนดทาทางการยกของ    
ท่ีถูกตอง เพียงแตกําหนดอัตราน้ําหนักในการยกเทานั้น โรงพยาบาลจึงควรจัดใหมีการฝกอบรม
ใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการทํางานที่ถูกตองตามหลักการยศาสตร เพื่อปองกันการบาดเจ็บ  
จากการทํางานจากลักษณะทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข 
 
 1. ผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยควรมีความรู ความเขาใจท้ังวิธีการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน รวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรม          
การปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน เพ่ือนําไปสูการออกแบบระบบการจัดการความ
เสี่ยงจากการทํางาน 
 2. ขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปปรับปรุงสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน สภาพการทํางานและสามารถปองกันความเสี่ยงตางๆท่ีเกิดจากสิ่งกออันตราย             
ในกระบวนการทํางานเพื่อใหบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานมีสุขภาพท่ีดี  
 3. ผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยควรจัดบริการใหมีการตรวจสุขภาพตามความเสีย่ง
จากการทํางานเปนปร ะจํา ทุกป  เ ชน การตร วจวัดการมองเ ห็น การตรวจวัดการไ ด ยิน                   



 

  
 

113

การตรวจสมรรถภาพปอด นอกจากนี้ควรมีการตรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพอยางสม่ําเสมอ 
เชน การตรวจวัดแสง เสียง ความรอน เปนตน  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวย เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและเพ่ือใหได
ขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน การสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุม เปนตน    
  2. การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีขนาดไมเกิน      
150 เตียง ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรทําในโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ เชน โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลศูนย เปนตน เนื่องจากอาจมีความแตกตางกันดานปริมาณงานและการบริหาร      
จัดการบุคคล 




