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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
และศึกษาการดาเนินงานของผู้บริหารระดับนโยบายด้านการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง
เป็นพนักงานเก็บ ขนมูลฝอยรวมทั้ง พนั กงานขับ รถเก็บ ขนมูลฝอยสังกั ดส านักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่ น รวมทั้ งสิ้น 120 คน และผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบาย 1 คน เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสัง เกตการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเก็ บ ขนมู ลฝอย การสั ม ภาษณ์ พ นัก งานเก็ บ ขนมูลฝอย และสั ม ภาษณ์
ผู้บริหารระดับนโยบาย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา หาค่าจานวน ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลาง(ค่าเฉลี่ย=6.92 ค่าสูงสุด=13 ค่าต่าสุด=6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.376) ทัศนคติเกี่ยวกับ
การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=39.21 ค่าสูงสุด=42 ค่าต่าสุด=28
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.660) พนักงานเก็บขนมูลฝอยมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย =12.15 ค่ า สู ง สุ ด =15 ค่ า ต่ าสุ ด =10 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน=1.074) โดย
พฤติกรรมด้านการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย=8.10
ค่ า สู ง สุ ด =10 ค่ า ต่ าสุ ด =7 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน=0.883) และพฤติ ก รรมด้ า นการใช้อุ ปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=4.05 ค่าสูงสุด=7 ค่า
ต่ าสุ ด =3 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน=0.606) จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบายพบว่ า
สานักงานเทศบาลนครขอนแก่นมี การจั ดอบรมให้ ความรู้เกี่ ยวกับการป้ องกัน อันตรายจากการ
ปฏิ บั ติ ง าน การตรวจสุ ขภาพ มี ม าตรการในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน ถุงมือผ้า/ถุงมือยาง ชุดกันฝนและ
รองเท้าบูทยาง ควรสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงอัน ตรายของการทางานมากขึ้น เช่น การ
กาหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด หรือการกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ร้ า ยแรงของผลที่ ต ามมา จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม หากปฏิ บั ติ ต ามจะช่ ว ยส่ ง ผลให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการเก็บขนมูลฝอย
คำสำคัญ: พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการทางาน, พนักงานเก็บขนมูลฝอย, ผูบ้ ริหารระดับ
นโยบาย
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Abstract
The objectives was to study occupational hazard prevention behaviors and
study operation of an administrator about occupational hazard of the garbage
collector in Khon Kaen municipality. This study was a descriptive study. All 120 garbage
collectors and an administrator were participants for data collection by interviewing.
The observation method was included for data collection. Data were analyzed using
descriptive with percentage, mean, minimum-maximum, standard deviation.
The result showed that overall of garbage collectors had knowledge of
occupational prevention hazards at moderate level with mean score of 6.92±1.38
and min-max=6-13 score. The attitude of prevention for occupational hazards in overall
were at good level (mean=39.21±1.67 and min-max=28-42). Behavior in overall of
garbage collectors was at moderate level (mean=12.51±1.07 and min-max=10-15)
which classified into personal health care was at good level (mean=8.10±0.88 and
min-max=7-10), using personal protective equipment was at moderate level (mean=
4.05±0.61 and min-max=3-7). The administrator of Khon Kaen municipality organized
the training program for prevention, health examination, prevention measures and
also supported personal protective equipment; masks, jacket, working form, rainwear,
gloves, boots. However, Khon Kaen municipality administrative should encourage
the garbage collectors to be more aware of the dangers of working such as setting a
strict measure for the protection. Additionally, by setting a clear penalty to show
the seriousness of the consequence of not following the protocol can result in the
work efficiently and safety from the waste collection operations by the garbage
collector.
Keywords: Occupational Hazard Prevention Behaviors, The Garbage Collector,
The Policy Administrators
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บทนา
ข้ อ มู ล การส ารวจปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ ณ ปี พ.ศ.2556 พื้นที่
องค์ ก ารปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ทั่ ว ประเทศ 7,782 แห่ง
พบว่าปริม าณขยะมู ล ฝอยเกิ ดขึ้นทั่ วประเทศ จ านวน
26.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555 2.04 ล้านตัน ซึ่ง
ประเทศไทยมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยทัง้ หมด 2,490 แห่ง
เป็ น สถานที่ ที่ มี ก ารก าจัด แบบถู ก ต้ อ งเพี ยง 466 แห่ง
(ร้อยละ 19) ที่เหลือเป็นสถานที่กาจัดแบบไม่ถูกต้อง ปี
พ.ศ. 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่รอการ
กาจัดให้ถูกต้องสูงถึง 19.9 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ,
2557) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามั ยของประชาชน เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์
และแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ มากขึ้น และกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายและเชื้อโรคจากขยะมากที่สดุ คือ
ผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย ด้วยลักษณะ
การท างานของแรงงานเก็ บขยะ ต้อ งสัม ผัสกับ ขยะมูล
ฝอยเป็นประจา จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ
จากขยะประเภทต่างๆ เช่น ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะ
อั น ตราย เป็ น ต้ น รวมถึ ง สภาพแวดล้อ มและปัจ จัยที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นทาให้
มีอาการแสดงหรือความเป็นพิษทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับที่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558)
ส านัก งานทุ นสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ทาการสารวจแรงงานเก็บขยะ จานวน 276 คน
ใน 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ระยอง ภูเก็ต พิษณุโลก
กาแพงเพชร และสมุทรปราการ พบว่า แรงงานเก็บขยะ
ต้องทางานเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์
ลักษณะการปฏิบัติงานมีการ ก้มๆ เงยๆ ตลอดเวลา การ
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ได้ใช้ผ้าปิดจมูกและแว่นตา
หลังจากปฏิบัติงานไม่ได้ทาความสะอาดทันทีแต่ทาความ
สะอาดที่ บ้า น ไม่ เ คยได้ ท ราบข้ อ มู ล เรื่อ งการป้อ งกั น
ตนเองในการปฏิบัติงานจากเทศบาล ไม่ได้ออกกาลังกาย
ไม่ ได้ตรวจสุขภาพประจาปี สภาพแวดล้อมการทางาน
คือ มีฝุ่น กลิ่นเหม็น สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ส่วนสภาพ
แวดล้ อ มที่ มี ปัญ หาระดับ มาก มั ก เกิ ด จากการถ่ายเท
อากาศไม่ดี ความร้อนสูง การทางานอยู่ท่ามกลางแสงจ้า
จากผลการตรวจหาโลหะหนัก และการสัม ผัส สารเคมี
ก าจัดแมลง กลุ่ม ตัวอย่างเกื อ บทั้ ง หมดมี ผ ลการตรวจ
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สุ ข ภาพไม่ ป กติ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คนมี ป ริ ม าณ
แมงกานีสสูง รองลงมาคือ สารหนู ตะกั่วและโครเมียม
การวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเก็บขยะในจังหวัดชลบุรี พบว่า พนักงานมี
ความเสี่ยงที่อาจได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ดังนี้
พนักงานส่วนมากไม่สวมใส่ผ้าปิดจมูกและแว่นตา จึงเสี่ยง
ต่อการถูกสิ่งแปลกปลอมเข้าตาขณะทาการเหวี่ยงถังขยะ
ขึ้นรถเก็ บ ขนมู ลฝอย นอกจากนี้พนักงานเก็ บขยะต้อง
ห้อยโหนกระโดดขึ้นลงรถเพื่อนาถังขยะขึ้นรถ จึงเสี่ยงต่อ
การพลัดตกจากรถ หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และ
พนัก งานบางส่วนมีก ารดูแลตนเองที่ ไม่ เ หมาะสม เช่น
ง่วงนอน หรือเมาค้างขณะปฏิบัติงาน (นพรัตน์ เที่ยงคาดี,
2556) ดังนั้นพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่พนัก งาน
ควรมี ได้แก่ การมีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักความ
ปลอดภัย มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุ คคล
ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของงาน และมีการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
จัง หวัดขอนแก่ นถือเป็นศูนย์ก ลางความเจริญ
ของภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขยายตัว
ของชุมชนอย่างรวดเร็วและมีปัญหาสิ่งแวดล้อมชุม ชนใน
ด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ มู ล ฝอยและน้ าเสี ย ชุ ม ชน เป็ น ต้ น
โดยเฉพาะปั ญ หามู ล ฝอยที่ มี ป ริ ม าณสะสมมากที่ สุด
อันดับ 5 ของประเทศ ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น มี
ปริมาณมูลฝอย 205 ตัน/วันโดยเทศบาลนครขอนแก่ น
รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยตั้งแต่จุดเก็บ การเก็บกวาด
การรวบรวม การขนส่ง รวมทั้งการกาจัดโดยการฝัง กลบ
(อดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์ & อดิเรก เร่งมานะวงษ์, 2560)
การศึกษาครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับ
การป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน โดยวิจัยเรื่องนี้มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกั นอันตราย
จากการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเก็ บ ขนมู ล ฝอยใน
เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุ ณ ภาพร่ ว มกั น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการแปล
ความหมายข้อมูลจะทาให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุม
ชัดเจน นาไปสู่ค วามเข้าใจในการศึกษามากขึ้น ซึ่ง ผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะช่ ว ยเป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้องได้นาข้อมู ล ไปวางแผนและพัฒนานโยบายที่
เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันอันตรายจาก
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การปฏิบัติง านของพนัก งานเก็ บ ขนมู ล ฝอยให้ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และ
การปฏิ บั ติ ต นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
อันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ในเทศบาลนครขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของผู้บริหารระดับ
นโยบายด้านการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาเป็นแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
study) โดยการใช้ แ บบทดสอบความรู้ ทั ศ นคติ และ
พฤติก รรม การปฏิบัติงานของพนัก งานเก็บขนมูลและ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบาย 1 คน
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ผู้ป ระกอบอาชีพ เก็ บ ขนมู ล ฝอยปฏิบัติง านใน
สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด จานวน 120 คน
และผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบายปฏิ บั ติ ง านในส านั ก งาน
เทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่าง
พนัก งงานเก็ บขนมูลฝอยและพนักงงานขับรถ
เก็บขนมูลฝอยทั้งหมดของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่ น จ านวนทั้ งหมด 120 คน และผู้บริหารระดับ
นโยบายปฏิบัติงานในสานักงานเทศบาลนครขอนแก่น
1) พนักงานเก็บขนมูลฝอย 82 คน
2) พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย 38 คน
3) ผู้บริหารระดับนโยบาย 1 คน
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 พนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงาน
ขับรถเก็บขนมูลฝอย
1) ปฏิบัติงานสังกัดสานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น
2) ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับนโยบาย
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1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ไม่จากัดสาขา/วิชาเอก
2) ปฏิบัติงานสังกัดสานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่นอย่างน้อย 6 เดือน
3) มีหน้าที่บริหารงานหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการจัดการมูลฝอย
4) ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์มาจากแบบสัมภาษณ์ของ
วิราภรณ์ ทองยัง (2552)
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาความ
ตรงของเนื้อหา และความถูก ต้องในการใช้ภาษา แล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไข
2. นาเครื่องมือทดลองใช้กั บพนักงานเก็บขน
มู ล ฝอยที่ ปฏิบัติงานสังกั ดสานักงานเทศบาลเมื องศิลา
จานวน30 คน
3. ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มี ค่ า ความเที่ ย งทั้ ง
ฉบับเท่ากับ 0.745 ถือว่ายอมรับได้
 จริยธรรมการวิจัย
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้ า นพฤติ ก รรมและสัง คมศาสตร์ จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
HE622032 วันที่ 2 เมษายน 2562
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมู ล
ถึงนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อ
ได้รับ อนุญ าตให้เ ก็ บ ข้อมูล แล้ว ผู้วิจัยประสานงานกับ
ผู้รับ ผิดชอบงานบริก ารรัก ษาความสะอาด ส านัก การ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อ
นัดสัมภาษณ์พนักงานเก็บขนมูลฝอยและผู้บริหารระดับ
นโยบาย
 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา ใช้ใน
การพรรณนาข้อมูล นาเสนอในรูปของตารางแสดง
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นามาสรุป
และแยกเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
ข้อมู ล ส่วนบุคคลของพนัก งานเก็ บ ขนมู ล ฝอย
กลุ่ม ตัวอย่างทั้ง หมดเป็นเพศชายทั้ งหมด ร้อยละ 100
ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 43-51 ปี ร้อยละ 29.17 มีการศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 80.83 รายได้ ส่วนใหญ่มี
รายได้อยู่ในช่วง 10,000–15,000 บาท ร้อ ยละ 84.17
ลัก ษณะการปฏิบัติง านเป็นพนัก งานขับ รถขนมู ล ฝอย
จ านวน 38 คน ร้อยละ 31.67 ส่วนใหญ่ขับ รถเก็ บ ขน
ประเภทอัดท้าย ร้อยละ 71.05 และเป็นพนักงานเก็บขน
มูลฝอย จานวน 82 คน ร้อยละ 68.33 มีประสบการณ์การ
ทางานมากกว่า 2 ปี ร้อยละ 69.17 การสูบบุหรี่ส่วนใหญ่
สูบประจา ร้อยละ 59.17 ส่วนใหญ่ ดื่มแอลกอฮอล์นานๆ
ครั้ง (ประมาณ 2-3 ครั้ง/เดือน) ร้อยละ 73.33 การ ตรวจ
สุขภาพประจ าปีพบว่าพนัก งานเก็ บ ขนมู ล ฝอยร้อยละ
80.0 ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และร้อยละ 91.67
ของผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ เคยตรวจสุขภาพในปี พ.ศ.
2561 การได้รับวัคซีนบาดทะยักพบว่าพนักงานเก็บขนมูล
ฝอยร้อยละ 95.89 ไม่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก การได้รับ
อันตรายจากการปฏิบัติง านพบว่าพนัก งานเก็ บ ขนมู ล
ฝอยร้อยละ 59.17 เคยได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน
และสาเหตุที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานที่ตอบมาก
ที่สุดได้แก่ ไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ร้อย
ละ 99.17
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้อ งกั นอั นตรายจากการ
ปฏิบัติง าน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.92 ค่าสูงสุดเท่ากับ 13 คะแนน ค่าต่าสุดเท่ากับ
6 คะแนน และมี ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานมี ค่ าเท่ ากั บ
1.376
ทั ศนคติเ กี่ ยวกั บ การป้อ งกั นอั นตรายจากการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.21
ค่าสูงสุดเท่ากับ 42 คะแนน ค่าต่าสุดเท่ากับ 28 คะแนน
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 1.660
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พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.15
ค่าสูงสุดเท่ากับ 15 คะแนน ค่าต่าสุดเท่ากับ 10 คะแนน
และมี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี ค่าเท่ ากั บ 1.074 โดย
พฤติกรรมด้านการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.10 ค่าสูงสุด
เท่ ากั บ 10 คะแนน ค่าต่าสุดเท่ ากั บ 7 คะแนน และมี
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานมี ค่ า เท่ า กั บ 0.883 และ
พฤติกรรมด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.05 ค่าสูงสุดเท่ากับ 7 คะแนน ค่าต่าสุดเท่ากับ 3 คะแนน
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.606
การปฏิบัติง านของพนักงานเก็บ ขนมูลฝอยใน
เทศบาลนครขอนแก่น ในการออกปฏิบัติงาน แต่ละครั้ง
ก่ อ นออกปฏิ บั ติ ง านพนั ก งานจะต้ อ งไปรั บ ต่ อ รถที่
สานักงานหรือที่พักขยะที่บ้านโนนทันก่อน จะมีพนักงาน
ขับ รถ 1 คน พนัก งานเก็บขน 2-3 คน ก่ อนปฏิบัติงาน
พนัก งานขับ รถเก็ บขนมูลฝอยจะมีก ารตรวจรถเก็บขน
ก่ อนทุ ก ครั้ง ส่วนพนัก งานเก็ บ ขนก็ จ ะเตรียมอุป กรณ์
ส าหรั บ การเก็ บ ขน พื้ น ที่ เวลา จ านวนถั ง ขยะและ
เส้นทางก็จะแตกต่างกันไปตามที่ได้รับผิดชอบ หลังการ
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถจะทาความสะอาดรถ ตรวจสอบ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บัติ ง าน หากมี ค วามเสียหายก็
จะแจ้งต่อหัวหน้างานทันที และในระหว่างปฏิบัติงานก็
จะมีการเก็บคัดแยกขยะที่สามารถขายได้แยกใส่ถุงไว้ข้าง
รถซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการปฏิบัติงาน เรื่องการป้องกัน
อั น ตรายขณะปฏิ บั ติ ง าน บางคนจะสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าบูท สวมถุงมือบ้าง
ชุ ม ฟอร์ ม ปฏิ บั ติ ง าน แต่ ไ ม่ ส วมใส่ ห น้ า กากอนามั ย
เนื่องจากไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบายและ
ผู้รับผิดชอบงาน สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
1. การอบรมการป้ อ งกั นอั นตรายจากการ
ปฏิบัติงาน
มีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเก็บ
ขนมู ล ฝอย เดือนละ 1 ครั้ง จัดโดยส านัก งานเทศบาล
นครขอนแก่น วิทยากรโดยนักวิชาการสุขาภิบ าลสัง กั ด
ส านั ก งานเทศบาลนครขอนแก่ น งบประมาณจาก
ส านัก งานเทศบาลนครขอนแก่ นได้จัดสรรไว้ตามเทศ
บัญ ญัติ จัดขึ้นที่ ส ถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน อ.เมือง
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จ.ขอนแก่ น โดยหั ว ข้ อ ของการอบรมจะเกี่ ย วข้องกั บ
พฤติก รรมการดูแลสุขภาพส าหรับพนัก งานเก็บ ขนมูล
ฝอย การป้ อ งกั น หรื อ หลี ก เลี่ ย งอั น ตรายจากการ
ปฏิบัติงาน การสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เป้าหมายเพื่อให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยตระหนัก
ถึง ความเสี่ยงและอั นตรายจากการปฏิบัติงานและมีวิธี
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานเก็บขน
มูลฝอยเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้น
2. การบริ ห ารสวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
สาหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอย
- ส าหรั บ สิ ท ธิ ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล
สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ สิทธิประกันสังคต้องจ่าย
สมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน
กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นโดยที่ได้สารอง
จ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลไปก่ อ น สามารถเบิ ก คื น จาก
สานักงานประกันสังคมในอัตราที่กาหนด
- มีการตรวจสุขภาพประจาปีและตรวจคัด
กรองสุ ข ภาพพนั ก งานตามความเสี่ ย ง โดยร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลขอนแก่น มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงาน
เก็บขนมูลฝอยได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
- สนับ สนุนอุ ป กรณ์ป้อ งกั นอั นตรายส่ว น
บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรให้ทุกปี
3. นโยบายและมาตรการในการป้องกันอันตราย
ในการปฏิบัติงาน
สาหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น สิ่ง ที่ คานึงถึงเสมอในการปฏิบัติงาน คือ
ความปลอดภัย มีการใช้มาตรการการควบคุมที่เกี่ยวกับ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อกาหนด กฎหมาย
อาชีวอนามั ยและความปลอดภัย เช่น Occupational
Safety and Health Administration: OSHA (ส านักงาน
บริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย NIOSH: National
Institute for Occupational Safety and Health
(สถาบั น ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย แห่ ง ชาติ )
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น การ
ดาเนินงานโดยทั่วไป เช่น จัดให้มีสุขศึกษาและอบรมให้
ความรู้พนักงานอย่างสม่าเสมอ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้เ หมาะสม จัดให้มี ก ารตรวจคัด
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กรองสุ ข ภาพพนั ก งานเป็น ระยะๆ สามารถสรุ ป เป็น
มาตรการเพื่อป้องกันอันตรายในพนักงานเก็บขนมูลฝอย
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้ดังนี้
1) พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย ต้องตรวจสอบ
สภาพรถก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และทาความสะอาด
รถหลังจากปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์
หลังการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงานด้วย หากมีชารุดให้แจ้ง
หัวหน้างาน
2) พนัก งานเก็ บ ขนเตรียมอุปกรณ์จัดเก็บมูล
ฝอยก่อนออกปฏิบัติงาน
3) ลดความเร็วในการขับรถยนต์ขณะเก็บขน
มูลฝอย
4) ติดกระจกส่วนหลังรถยนต์ และมีเสียงเตือน
เมื่อขับถอยหลัง
5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพี ย งพอเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส าหรับ พนัก งาน
รวมทั้งกาชับให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกั นอันตรายตลอด
เวลาการทางาน
6) มี ก ารฝึก อบรมให้ความรู้ ในการดูแลและ
ป้องกันอันตรายจากการทางาน สุขวิทยาส่วนบุคคล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค
7) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีและการ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
8) เก็ บ ข้อมู ลสุขภาพ การเจ็บป่วย การได้รับ
บาดเจ็ บ การสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง
มาตรการการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานสาหรับ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย
4. การสนั บ สนุ นอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั นตราย
ส่วนบุคคล
ส านั ก งานเทศบาลนครขอนแก่ น มี ก าร
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 6 รายการ
คือ หน้ากากอนามัย เสื้อสะท้อนแสง ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน
ถุงมือผ้า/ถุงมือยาง ชุดกันฝน และรองเท้าบูทยาง โดยจะ
สังเกตว่าจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกั นอันตรายส่วนศีรษะหรือ
หมวก และแว่ น ตากั น แสงแดดหรื อ สิ่ ง แปลกปลอม
เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า อุ ป กรณ์ บ างรายการท าให้
ปฏิบัติงานไม่สะดวก เช่นการ สวมถุงมือ เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับความร้อนและความชื้นสูงทาให้
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มื อที่ ส วมถุง มื อมี ก ารเปื่อ ยและเกิ ดบาดแผล การสวม
รองเท้าบูทยางบางครั้งทาให้ลื่นขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
อันตรายจากการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้พบว่าพนักงานเก็บขนมูลฝอยมีความรู้ในเรื่อ งของ
การอาบน้าทันทีหลังเลิกงาน ช่วยลดการติดเชื้อและการ
แพร่ ก ระจายเชื้ อ โรคไปสู่ ผู้ อื่ น ได้ การสวมถุ ง มื อ ยาง
รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดจมูก ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ช่วยลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อ และการหยุดพักระยะสั้นๆ
ระหว่างทางาน ช่วยลดอาการปวดหลัง แต่มีความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับเรื่องขณะเก็บมูลฝอย ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การได้รับบาดเจ็บได้ เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุ สอดคล้อง
กับการศึกษาของวิราภรณ์ ทองยัง (2552) เรื่องปัจจัยทีม่ ี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคและการ
บาดเจ็บ จากการท างานของพนัก งานเก็ บ ขยะ พบว่า
พนั ก งานเก็ บ ขยะส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้
อุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย โดยรู้ว่า การสวมใส่ ถุง
มื อ ยาง รองเท้ า บู๊ ต ผ้ า ปิ ด จมู ก อย่ า งสม่ าเสมอขณะ
ปฏิบัติงานช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ รองลงมาคือ
การอาบน้าทันทีหลังเลิกงานช่วยลดการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่คนอื่น และรู้ว่าการปฏิบัติงานที่
ต้องสัมผัส เชื้อโรค สารเคมี ของมีคมซึ่งเป็นสาเหตุที่ทา
ให้เ กิ ดการเจ็บ ป่วยนั้นสามารถป้อ งกั นได้ ส่วนเรื่อ งที่
พนัก งานเก็ บ ขยะไม่ ทราบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ความรู้
เกี่ ย วกั บ ความเสี่ย งขณะเก็ บ ขยะ โดยรู้ ว่ า ไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บได้เนื่องจากอุบัติเหตุ
ทั ศนคติเ กี่ ยวกั บ การป้อ งกั นอั นตรายจากการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้พบว่าพนักงานเก็บ
ขนมู ล ฝอย มี ความมั่ นใจว่าการอาบน้าและสระผมให้
สะอาดทันทีทุกครั้งหลังเลิกงาน ช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อ
โรค การซักเสื้อผ้าที่ทางานเก็บขนมูลฝอยปนกับเสื้อผ้า
อื่นๆอาจทาให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค แต่อาจจะไม่
เห็นด้วยเรื่องหน่วยงานเคร่งครัด เรื่อ งการระมั ดระวัง
ความปลอดภัยในการทางาน พนักงานคิดว่าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ สอดคล้องกับการศึกษาของวิราภรณ์ ทองยัง
(2552) เรื่องปัจ จัยที่ มี ความสัม พั นธ์กั บ พฤติก รรมการ
ป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทางานของพนักงาน
เก็บขยะ พบว่า พนักงานโดยส่วนใหญ่เห็นด้วย ที่ต้องมี
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ความระมัดระวังขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา ถึงแม้จะสวม
ใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลแล้ ว ก็ ต าม
รองลงมาคือ มีความมั่นใจเกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคล โดยเฉพาะเรื่องการอาบน้าและสระผมให้สะอาด
ทันทีทุกครั้งหลังเลิกงานจะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค
รวมถึงการซักเสื้อผ้าที่ใส่ทางาน ปนกับเสื้อผ้าอื่นๆอาจ
ท าให้มี การปะปนของเชื้อโรค แต่ส าหรับการเคร่งครัด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการระมัดระวังความปลอดภัยใน
การท างาน กลั บ พบว่ า พนั ก งานส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ถึ ง
อย่างไรก็ไม่สามารถช่วยหลี กเลี่ยงการเกิ ดโรคและการ
บาดเจ็บจากการทางานได้
พนักงานเก็บขนมูลฝอยมีพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากการปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มี พฤติก รรมด้านการดูแลตนเองเพื่อ
ป้ อ งกั น อั น ตรายขณะปฏิ บั ติ ง าน อยู่ ใ นระดั บ ดี และ
พฤติกรรมด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานเก็บ
ขนมู ล ฝอยมี พฤติก รรมในการป้ องกั น อัตรายจากการ
ปฏิบัติงานได้แก่ ไม่นั่งบนหลังคารถเก็บขนมูลฝอยขณะ
รถวิ่ง ไม่ทางานขณะยังไม่สร่างเมา ไม่รับประทานอาหาร
และดื่มน้าระหว่างปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ล้างมือ มีความ
ระมัดระวังความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่หยอกล้อ
หรือเล่นกั บ เพื่อนร่วมงานขณะปฏิบัติง าน ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของหัวหน้างานเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
จากงาน มีการตรวจสอบและทาความสะอาด อุปกรณ์
ป้องกั นอันตรายส่วนบุคคล แต่พนัก งานไม่สวมแว่นตา
เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเข้าตาขณะปฏิบัติงาน
สอดคล้องกั บการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจ จัยที่ มี อิท ธิพลต่อ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท างานของ
พนักงานเก็บขยะ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (นพรัตน์
เที่ ยงคาดี , 2556) พบว่า พนัก งานเก็บ ขยะมีพฤติกรรม
การป้องกั นอุบัติเ หตุจ ากการท างานในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับปานกลาง โดยพนักงานเก็บขยะมีพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ด้ า นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ดี มี
พฤติก รรมเรื่องการเก็ บ ขยะด้ว ยความระมั ดระวัง ไม่
หยอกล้อ ขณะรถเก็บขนขยะกาลังวิ่ง มีการแต่งกายสวม
เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวในการปฏิบัติงานทุกครั้งใน
ระดั บ ดี พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ด้ า นการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง
พนักงานมีการสวมถุงมือทุกครั้งในการปฏิบัติงาน แต่ไม่

55
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.1 January – March 2020

สวมแว่นตาที่มีกระบังครอบด้านข้าง และพนักงานจะดื่ม
เครื่องดื่มชูกาลังทาให้มีแรงในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติง านของพนักงานเก็บ ขนมูลฝอยใน
เทศบาลนครขอนแก่ น ในการออกปฏิ บัติ ง าน 1 ครั้ง
ก่ อ นออกปฏิ บั ติ ง านพนั ก งานจะต้ อ งไปรั บ ต่ อ รถที่
สานักงานหรือที่พักขยะที่บ้านโนนทันก่อน จะมีพนักงาน
ขับ รถ 1 คน พนัก งานเก็บขน 2-3 คน ก่ อ นปฏิบัติงาน
พนัก งานขับ รถเก็ บขนมูลฝอยจะมีก ารตรวจรถเก็บขน
ก่ อนทุ ก ครั้ง ส่วนพนัก งานเก็ บ ขนก็ จ ะเตรียมอุป กรณ์
ส าหรั บ การเก็ บ ขน พื้ น ที่ เวลา จ านวนถั ง ขยะและ
เส้นทางก็จะแตกต่างกันไปตามที่ได้รับผิดชอบหลัง การ
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถจะทาความสะอาดรถ ตรวจสอบ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บัติ ง าน หากมี ค วามเสียหายก็
จะแจ้งต่อหัวหน้างานทันที และในระหว่างปฏิบัติงานก็
จะมีการเก็บคัดแยกขยะที่สามารถขายได้แยกใส่ถุงไว้ข้าง
รถซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการปฏิบัติงาน เรื่องการป้องกัน
อันตรายขณะปฏิบัติงาน บางคนจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนใหญ่จะใส่ร องเท้ าบูท สวมถุง มื อบ้าง ชุ ด
ฟอร์มปฏิบัติงาน แต่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจาก
ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ผลจากการสังเกต จะเห็นได้
ว่าพนัก งานขับ รถบางคนมาช่วยในการเก็ บขนมูลฝอย
ด้วยบริบทการปฏิบัติงานจึงมีความคล้ายกับพนักงานเก็บ
ขนมู ล ฝอย พฤติก รรมการด้านการใช้อุ ป กรณ์ป้องกั น
อันตรายนั้นยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงอยู่หลายข้อ เพราะ
ส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่สวมแว่นตา ไม่สวม
หมวกกั นแสงแดด ซึ่ง อุ ป กรณ์บางชนิดนั้นไม่ได้รับการ
สนับ สนุนจากสานักงาน พนัก งานเก็บขนมูลฝอยมีการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน บางส่วนจึงมีทัศนคติที่ว่า
ไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนั้นเช่นการสวมหมวกหรือ
การสวมแว่ น ตาที่ จ ะท าให้ เ ป็ น การไม่ ส ะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลยังขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ ด้วย เช่น ในช่วงฤดูฝนก็
จะมีการสวมใส่ชุดกันฝน ในช่วงที่มีงานเทศกาลสาคัญซึ่ง
ทาให้มีปริมาณมูลฝอยมากขึ้นพนักงานก็จะมีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันมากขึ้นกว่าวันธรรมดา จากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเวลากลางคืนมีอุบัติเหตุจาก
รถคันอื่นมาชนรถเก็บขนมูลฝอยมากขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืนต้องมีความระมัดระวังมาก
ขึ้น
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เนื่องจากลักษณะของพื้นที่มีความแตกต่างกัน
บริบทการปฏิบัติงาน ลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละพื้นที่
จึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังเช่นผลการวิจัย พนักงาน
เก็ บ ขนมู ล ฝอยมี ค วามรู้อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และมี
ทัศนคติอยู่ในระดับดี แต่พฤติกรรมการป้องกันอันตราย
อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าข้อที่ควรปรับปรุงส่วน
ใหญ่เป็นด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
พนักงานเก็บขนมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่สวมแว่นตาป้องกั น
แสงแดดเพื่อป้องกั นสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเข้าตา ไม่
สวมถุงมือผ้าหรือถุงมือยาง ไม่ใช้ผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัตงิ าน
ไม่สวมหมวกป้องกันแสงแดด และไม่สวมใส่ผ้ากันเปื้อน
เป็นต้น จึงอาจสรุปได้ว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก
พนักงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมานานจึง
คิดว่าตนมีความชานาญและเคยปฏิบัติแบบนี้แล้วสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีจึงปฏิบัติแบบเดิมต่อไป
การดาเนินงานของผู้บริหารระดับนโยบายด้าน
การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น จากผลการวิจัยทา
ให้สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ
ป้องกั นโรคและการบาดเจ็บจากการทางานของซาเล้ง
พบว่า ซาเล้งมีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพซาเล้ง
ระดับสูง ได้รับการอบรมด้านพฤติ กรรมการป้องกันโรค
และการบาดเจ็ บ จากการท างานในระดั บ ปานกลาง
(วรรณา ชื่นวัฒนา และคณะ, 2556) และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการเก็บขยะ ในช่วงน้า
ท่วมของพนักงานเก็บขยะ: กรณีศึกษาในสานักงานเขต
แห่งหนึง่ กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บ พฤติกรรมการป้องกั นโรคและการบาดเจ็บจากการ
เก็ บ ขยะเมื่ อได้ควบคุม ตัวแปรต่างๆที่อยู่ในโมเดลแล้ว
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ตั ว เองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ คื อ
หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอระดับมาก การศึกษาของ (กัลยาณี โนอินทร์ &
นิศากร เชื้อสาธุชน, 2555)
แม้ ส านัก งานเทศบาลนครขอนแก่ นจะให้การ
สนั บ สนุ นในหลายๆด้ านอย่า งเต็ม ที่ ในเรื่ อ งของการ
สนับ สนุนด้านอุป กรณ์ป้องกั นอัน ตรายส่ วนบุ ค คลนั้ น
ขึ้ น อยู่ กั บ พนั ก งานเก็ บ ขนมู ล ฝอยจะเลื อ กน าไปใช้

56
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.1 January – March 2020

เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า อุ ป กรณ์ บ างรายการท าให้
ปฏิบัติงานไม่สะดวก พนักงานจึงไม่ปฏิบัติ เช่น การสวม
ถุงมือ เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับความร้อน
และความชื้นสูงทาให้มือที่สวมถุงมือมีการเปื่อยและเกิด
บาดแผล บางครั้งก็ไม่สะดวกในการจับสิ่งของหรือจับกับ
รถขณะรถเคลื่อนที่อาจมีการพลัดตกจากรถได้ การสวม
รองเท้าบูทยางบางครั้งทาให้ลื่นขณะปฏิบัติงานด้วย เป็นต้น
ด้านการอบรมและการตรวจสุขภาพประจาปีแม้จะมีก าร
จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอแต่เ นื่อ งด้วยพนัก งานเก็ บ ขนมูล
ฝอยไม่ได้เข้าร่วมทั้งหมด จึงมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้รับ
ความรู้จากการอบรมหรือไม่ได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อ
ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพตามความเสี่ ย ง ซึ่ ง อาจส่ ง ผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานอาจจะปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่
รู้วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอาจส่งผล
ต่อสุขภาพของพนักงานเก็บ ขนมูลฝอยได้ เนื่องจากเมื่อ
ไม่ทราบภาวะสุขภาพของตน จึงไม่สามารถวางแผนดูแล
หรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพได้
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
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1. สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น ควรส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายจากการปฏิ บั ติ ง าน
มากกว่านี้ อาจเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ หรือกาหนด
เป็ น มาตรการเคร่ ง ครั ด ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต าม หาก
พนักงานไม่ปฏิบัติตามให้มีการกาหนดบทลงโทษไว้ด้วย
อย่างชัดเจน มีการสุ่มตรวจหรือประเมินอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินการนาไปปฏิบัติจริงของพนักงาน
หากไม่ปฏิบัติ ให้มีการเรียกมาตักเตือน
2. สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น ควรมีการ
สารวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ให้เป็นรายปี
ว่ามีการชารุดเสียหายก่อนครบ 1 ปี หรือไม่ เช่น รองเท้า
บูท หรือเสื้อกันฝน เพื่อจะได้จัดการจัดสรรให้เพียงพอ
เหมาะสม หรือมีมาตรการให้นาอุปกรณ์ที่ชารุด มาแลก
หรือเบิกอุปกรณ์ใหม่ได้
3. สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น ควรมีการ
จัดโครงการให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ หรือมีกิจกรรมพิเศษ
เกี่ยวกับพนักงานที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อาจมีการมอบ
รางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพนักงานที่สูบบุหรี่ เพราะ
ร้อยละ 59.17 สูบบุหรี่เป็นประจา ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้
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ตารางที่ 1 ระดับความรู้การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ระดับความรู้
จานวน
ร้อยละ
ดี (10.01-15.00 คะแนน)
6
95
ปานกลาง (5.01-10.00 คะแนน)
114
5
คะแนนความรู้ โดยรวม ค่าเฉลี่ย=6.92 คะแนน ค่าสูงสุด=13 คะแนน ค่าต่าสุด=6 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.376 อยู่ในระดับ
ปานกลาง
ตารางที่ 2 ความรู้การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ข้อความ
ใช่
1.การได้ รับ บาดเจ็ บ หรื อ อัน ตรายขณะท างาน ถื อ เป็ น โรคจากการประกอบ
64
อาชีพ เช่นเดียวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทางาน
(53.33)
2.เชื้อโรคจากมูลฝอย ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อมาสู่ร่างกายได้
114
(95.0)
3.การปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยที่ต้องสัมผัส เชื้อโรค สารเคมี ของมีคม ซึ่งเป็น
5
สาเหตุที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วยนั้น สามารถป้องกันได้
(4.17)
4.การเก็บขนมูลฝอยด้วยมือเปล่า จะช่วยลดอันตรายจากการปฏิบัติงานได้
115
(95.83)
5.การพักผ่อนอย่างเพียงพอ สามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่ าง
5
การทางานได้
(4.17)
6.การสูบบุหรี่ขณะเก็บขนมูลฝอย ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด
103
(85.83)
7.การดื่มน้าระหว่างการทางาน มีโอกาสเสี่ยงทาให้เกิดโรคท้องเสีย
63
(52.50)
8.การลาก ดึง หรือยกถังขยะคนเดียว ทาให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง
51
(42.50)
9.คนที่ทาการคัดแยกขยะขณะปฏิบัติงาน มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8
มากกว่าคนที่ไม่ได้ทาการคัดแยกขยะระหว่างปฏิบัติงาน
(6.67)
10.เมื่อถูกแก้วบาดขณะเก็บขนมูลฝอยก็ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด
8
(6.67)
11.การอาบน้าทันทีหลังเลิกงาน ช่วยลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
120
โรคไปสู่ผู้อื่นได้
(100.0)
12.การล้างมือด้วยสบู่ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสมูลฝอยได้
119
(99.17)
13.การสวมถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดจมูก ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ช่วยลดโอกาส 120
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อ
(100.0)
14.การหยุดพักระยะสั้นๆระหว่างทางาน ช่วยลดอาการปวดหลัง
120
(100.0)
15.ขณะเก็บมูลฝอย ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บได้ เนื่องจากเป็น
117
อุบัติเหตุ
(97.50)

ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
56
0.53
0.501
(46.67)
6
0.05
0.219
(5.00)
115
0.04
0.201
(95.83)
5
0.04
0.201
(4.17)
115
0.04
0.201
(95.83)
17
0.14
0.350
(14.17)
57
0.48
0.501
(47.50)
69
0.58
0.496
(57.50)
112
0.07
0.250
(93.33)
112
0.93
0.250
(93.33)
1.00
0.00
1
(0.83)
-

0.99

0.091

1.00

0.00

-

1.00

0.00

3
(2.50)

0.03

0.157
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ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ระดับทัศนคติ
จานวน
ร้อยละ
ดี (35.01-45.00 คะแนน)
119
99.17
ปานกลาง (25.01-35.00 คะแนน)
1
0.83
คะแนนทัศนคติ โดยรวม ค่าเฉลี่ย=39.21 ค่าสูงสุด=42 คะแนน และ ค่าต่าสุด=28 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.660 อยู่ใน
ระดับดี
ตารางที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ข้อความ
1.ท่านคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มชูกาลังก่อนปฏิบัติงานสามารถช่วยให้
ทางานได้ดีขึ้น
2.ท่านคิดว่าไม่จาเป็นต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการปฏิบัติงาน ก็
ปฏิบัติงานได้เลย
3.ถ้าท่านเก็บขนมูลฝอยจนเคยชินแล้ว ขณะปฏิบัติงาน ก็ไม่จาเป็น
ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ผ้าปิด
ปากจมูก ให้เสียเวลา
4.ขณะเก็บขนมูลฝอย ถึงแม้จะสวมใส่ ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดปาก
จมูก ท่านก็ยังต้องมีความระมัดระวังขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
5.การสวมใส่ผ้าปิดจมูกขณะเก็บขนมูลฝอย ทาให้ท่านรู้สึกอึดอัด
หายใจไม่สะดวก
6.การสวมใส่ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดปากจมูก ตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่ท่านจะทาได้
7.การล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารและดื่มน้าทุกครั้ง เป็นสิ่งที่
ยุ่งยากและไม่สะดวก
8.การที่ต้องยกถังขยะที่หนักเพียงคนเดียว เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้จริงๆ
9.ขณะทางานเมื่อได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามร่างกายไม่จาเป็นต้อง
ล้างทาความสะอาดบาดแผลทันที
10.การห้ามให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน เป็น
สิ่งที่ยาก
11.ถึงแม้หน่วยงานจะเคร่งครัด เรื่องการระมัดระวังความปลอดภัย
ในการทางาน แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
12.การสวมใส่ ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดจมูก ในขณะปฏิบัติงาน
ไม่จาเป็นต้องบังคับ
13.ท่านมั่นใจว่าการอาบน้าและสระผมให้สะอาดทันทีทุกครั้งหลัง
เลิกงาน ช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค
14.การซักเสื้อผ้าที่ทางานเก็บขนมูลฝอยปนกับเสื้อผ้าอืน่ ๆอาจทา
ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค
15.ไม่จาเป็นต้องทาความสะอาดถุงมือ รองเท้าบู๊ต หรือผ้าปิดจมูก
ทุกครั้งที่เลิกปฏิบัติงาน

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
25
1
94
2.85
0.816
(20.83) (0.83) (78.33)
2
3
115
2.94
0.298
(1.67) (2.50) (95.83)
2
61
57
2.46
0.533
(1.67) (50.83) (47.50)
118
(98.3)
56
(46.67)
1
(0.83)
28
(23.33)
1
(0.83)
119
(99.17)
73
(60.83)
120
(100.0)
120
(100.0)
-

1
(0.83)
60
(50.0)
1
(0.83)
-

2.98

0.203

1.57

0.561

2.98

0.203

2.53

0.849

2.99

0.091

2.98

0.183

2.99

0.091

1.02

0.183

2.22

0.980

-

1
(0.83)
4
(3.33)
118
(98.3)
92
(76.67)
119
(99.17)
119
(0.17)
119
(99.17)
1
(0.83)
47
(39.17)
-

3.00

0.00

-

-

3.00

0.00

2
(1.67)

118
(98.33)

2.98

0.129

1
(0.83)
1
(0.83)
-

ตารางที่ 5 ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ระดับพฤติกรรม
จานวน
ร้อยละ
ดี (13.36-20.0 คะแนน)
13
10.83
ปานกลาง (6.68-13.35 คะแนน)
107
81.17
คะแนนพฤติกรรม โดยรวม ค่าเฉลี่ย=12.15 ค่าสูงสุด=15 ค่าต่าสุด=10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.074 อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ข้อความ
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) พฤติกรรมด้านการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตราย
1.ออกกาลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการปฏิบัติงาน
3 (2.50) 117 (97.50) 0.03
0.157
2.ก้มหลังเวลายกถังขยะที่วางอยู่บนพื้น แทนการย่อเข่า
47 (39.17) 73 (60.83) 0.61
0.490
3.ดื่มสุรา/สูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติงาน
8 (6.67) 112 (93.33) 0.93
0.250
4.ดื่มเครื่องดื่มชูกาลังให้รู้สึกสดชื่น
56 (46.67) 64 (53.33) 0.53
0.501
5.นั่งบนหลังคารถเก็บขนมูลฝอยขณะรถวิ่ง
120 (100.0) 1.00
0.00
6.ทางานขณะยังไม่สร่างเมา
120 (100.0) 1.00
0.00
7.รับประทานอาหารและดื่มน้าระหว่างปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ล้างมือ
120 (100.0) 1.00
0.00
8.เร่งรีบปฏิบัติงานให้เสร็จจนลืมระมัดระวังความปลอดภัย
120 (100.0) 1.00
0.00
9.หยอกล้อหรือเล่นกับเพื่อนร่วมงานขณะปฏิบัติงาน
120 (100.0) 1.00
0.00
10.ปฏิบัติตามคาแนะนาของหัวหน้างานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากงาน
120 (100.0)
1.00
0.00
คะแนนพฤติกรรมด้านการดูแลตนเอง ค่าเฉลี่ย=8.10 ค่าสูงสุด=10 ค่าต่าสุด= และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน=0.883 อยู่ในระดับดี
2) พฤติกรรมด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
11.สวมแว่นตาเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเข้าตา
120(100.0) 0.00
0.00
12.สวมรองเท้าบู๊ตปฏิบัติงาน
101(84.17) 19(15.83) 0.84
0.367
13.สวมถุงมือผ้า/ถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน
4(3.33) 116(96.67) 0.03
0.180
14.ใช้ผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน
13(10.33) 107(89.17) 0.11
0.312
15.รองเท้าบู๊ตมีรอยขาดชารุด
120(100.0) 1.00
0.00
16.สวมใส่ผ้ากันเปื้อน
2(1.67) 118(98.33) 0.02
0.129
17.สวมเสื้อผ้าที่สามารถป้องกันอันตรายจากการสัมผัสมูลฝอยได้
100(83.33) 20(16.67) 0.83
0.374
18.ทาความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลังเลิกงานทันที
120(100.0)
1.00
0.00
19.สวมหมวกป้องกันแสงแดดและความร้อน
1(0.83) 119(99.17) 0.01
0.091
20.คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถเก็บขนมูลฝอย
25(65.79) 13(34.21) 0.21
0.408
คะแนนพฤติกรรมด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย=4.05 ค่าสูงสุด=7 ค่าต่าสุด= และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.606
อยู่ในระดับ ปานกลาง

