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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ�อศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
ปกปองสุขภาพของชาวประมง จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาในชาวประมงที่อยูในพื้นที่ของตำบล
บางหญาแพรก และตำบลทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 209 ราย เคร�องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก
แบบสัมภาษณ ตรวจสอบคุณภาพเคร�องมือโดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และคำนวณหาคา
ความเช�อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.70-0.85 วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 97.61) ระยะเวลา
ประกอบอาชีพประมงอยูในชวง 1-5 ป มากที่สุด (รอยละ 38.27) ไมเคยไดรับความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำงาน และการดำน้ำ (รอยละ 56.94 และ 59.81 ตามลำดับ) 2) ภาวะสุขภาพ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 71.29) ภาวะสุขภาพรายดาน ไดแก ดานรางกายและดาน
จิตใจอยูในระดับปานกลางเชนกัน (รอยละ 72.25 และ 72.73 ตามลำดับ) 3) พฤติกรรมปกปองสุขภาพ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 69.38) พฤติกรรมปกปองสุขภาพรายดาน คือ พฤติกรรมปกปอง
สุขภาพทั่วไป และพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทำงานอยูในระดับปานกลางเชนกัน (รอยละ 76.56
และ 67.94 ตามลำดับ) ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของควรตระหนักถึง
ความสำคั ญ และการจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในอาชี พ ประมงอย า งเป น ระบบ
เพ�อลดความเสี่ยงในการทำงาน กอใหเกิดการทำงานที่ปลอดภัยสงผลตอภาวะสุขภาพของชาวประมง
คำสำคัญ : ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมปกปองสุขภาพ ชาวประมง
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Abstract
This descriptive research was aimed at studying health status and health protective
behaviors among fishermen in Samutsakorn province. The subjects were 209 fishermen
residing in Bang Yah Praek District and Tha Cheen District. Interviewing was used as the
research tool which was evaluated on content validity, and the tool’s reliability was measured by means of Cronbach’s Alpha which was at 0.70-0.85. The data was analyzed by
descriptive statistics, and the results were: 1) The majority of the subjects were male
(97.61%). The career duration ranged from 1 to 5 years (38.27%). The subjects were lack of
information relating to security in career and diving (56.94% and 59.81% respectively). 2) In
terms of health status, 71.29 percent of the study samples perceived their general health
status at moderate level. Individual aspects of health status, including physical and mental
aspects, were also found to be at a moderate level (72.25% and 72.73% respectively).
3) Health protective behaviors of the subjects were at a moderate level (69.38%). Individual
aspects of health protective behaviors, including general health protective and work-related
protective behaviors, were also found to be at a moderate level (76.56% and 67.94%). The
results of this study suggest that the relevant health personnel should recognize the significance of occupational health and safety service among fishermen systematically and
continuously. This will result in a higher level of safety, reduce occupational risk and wellbeing among these fishermen.
Keywords : health status, health protective behaviors, fishermen

บทนำ
สุ ข ภาพเป น แนวคิ ด พื ้ น ฐานสำคั ญ ใน
ศาสตรทางการพยาบาล รวมทัง้ เปนเปาหมายหลัก
ของพยาบาล1 การใหนิยามจะมีความหลากหลาย
นั ก วิ ช าการบางท า นให ค วามหมายสุ ข ภาพใน
ลักษณะของการปราศจากโรค บางทานมองสุขภาพ
ในลั ก ษณะของการต อ เน� อ งระหว า งสุ ข ภาพดี
สูงสุดกับสุขภาพไมดี พิการ เสียชีวิต หรือถึงแก
ชีวิตกอนวัยอันควร2 หรือพิจารณาสุขภาพใน
.....
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ลักษณะทีเ่ ปนองครวม ดังเชน องคการอนามัยโลก
ระบุสุขภาพคือ ภาวะที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่ ไมใชเพียง
ปราศจากโรคหรือความพิการเทานั้น3 สำหรับ
แนวคิดสุขภาพของคนทำงาน O’Donnell2 ให
นิยามในลักษณะขององครวม เช�อมโยงอยาง
สมดุล สำหรับการศึกษาภาวะสุขภาพของคน
ทำงานนั้น Powell (as cited in Roger)4 ใหขอ
เสนอแนะวาตองพิจารณาภาวะสุขภาพตามความ
เสี่ยงจากการทำงานรวมดวย เน�องจากบริบทการ
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ประเด็น เน�องจากพฤติกรรมดังกลาวสงผลตอทั้ง
ผลผลิตและความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ
ในกลุมชาวประมง
จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝงทะเลยาว 41
กิโลเมตร มีการประกอบอาชีพทำการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนอาชีพหลัก จึงเปน
แหล ง ธุ ร กิ จ ประมงที ่ ส ำคั ญ ของประเทศ 6
การทำอาชีพประมงนั้นจะมีความแตกตางจาก
อาชีพอ�น ๆ ในภาคเกษตรกรรม กลาวคือ ตองใช
แรงงานเพศชายที่แข็งแรงอยู ในวัยฉกรรจเปน
สวนใหญ การใชแรงงานเด็กและสตรีมีนอย
เวนแตงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ำที่จับมาได
ซึ่งเปนงานบนฝงเทานั้น วิถีชีวิตของชาวประมง
แบงเปน 2 สวน คือ สภาพชีวิตความเปนอยู
บนเรือ และชีวติ ความเปนอยูบ นฝง การออกทะเล
ของชาวประมงจะไมเทากัน ถาเปนประมงพื้นบาน
หรือประมงชายฝงขนาดเล็ก สวนมากจะออก
ทะเลทุกวัน โดยออกจากสะพานปลาชวงเชามืด
และกลับเทียบสะพานปลาชวงบาย หรือออกใน
ชวงเวลาเชาและกลับในชวงเย็น ซึ่งจะไมแน�นอน
แตจะอยูในชวงเวลา 1 วัน ถาเปนประมงทะเล
ที ่ ใ ช เ รื อ ประมงขนาดกลางหรื อ ขนาดใหญ จ ะ
ออกทะเลครั้งละ 7-90 วัน งานประมงเปน
งานหนักตองทำงานกลางแดดกลางฝนอยางไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ตองเสี่ยงกับความผันแปร
ของธรรมชาติ ดินฟาอากาศกลางทะเล เผชิญกับ
ความกดดันที่ตองพยายามทุกวิถีทางที่จะตอง
จับปลาเปนปริมาณมาก
และมีความเสี่ยงตอ
อุ บ ั ต ิ ภ ั ย ที ่ ม ั ก เกิ ด ขึ ้ น ได เ สมอจากเคร� อ งมื อ
เคร�องใชบนเรือ เชน การถูกเพลา เคร�องกวาน
หนีบมือ การถูกเชือกกวานรัด เปนตน ซึ่งบางราย
บาดเจ็บเล็กนอย บางรายแขนขาขาด และบางราย
อาจถึงกับเสียชีวิต โดยอวัยวะที่ ไดรับบาดเจ็บ
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การทำงานเป น ป จ จั ย หนึ ่ ง ที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ
สุขภาพของคนทำงาน โดยทั่วไปภาวะสุขภาพของ
บุคคลขึ้นกับปจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญ ไดแก
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ดานชีววิทยา ดานระบบ
บริการสุขภาพ และดานพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต
ของบุคคล3 ในดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ป จ จั ย ด า นสิ ่ ง แวดล อ มจะพิ จ ารณาถึ ง สภาพ
แวดล อ มในการทำงานและลั ก ษณะงาน
ดานชีวภาพ ไดแก เชื้อชาติ เพศ อายุ และ
โครงสรางทางสรีรวิทยาของรางกายเปนปจจัย
ที่มีลักษณะเฉพาะ สวนปจจัยดานระบบบริการ
สุขภาพ จะตองใหความสำคัญดานระบบบริการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในขณะที่ปจจัย
ดานพฤติกรรมและวิถีชีวิตจะตองใหความสำคัญ
กับพฤติกรรมสุขภาพของคนทำงาน
ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได
และเป า หมายสำคั ญ ในด า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยมุงใหบุคคลสามารถดูแลสุขภาพ
ดวยตนเองใหปลอดภัย และไมเจ็บปวยทั้งในวิถี
การดำเนินชีวิต และการทำงาน นำไปสูภาวะ
สุขภาพที่ดี ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานจึงมีความสำคัญ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น ในระดั บ บุ ค คล
มีความจำเปนที่จะชวยปองกัน และลดความเสี่ยง
ตอการเกิดการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการ
ทำงานของคนงาน รวมทั้งสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทำงาน4 ดังนั้น ในบริบทของการทำงาน
พฤติ ก รรมปกป อ งสุ ข ภาพจึ ง เป น สิ ่ ง สำคั ญ
โดยพฤติกรรมปกปองสุขภาพ สามารถจำแนก
เปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมปกปองสุขภาพ
ทั่วไป และพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการ
ทำงาน5 ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมปกปองสุขภาพ
ของชาวประมง จึงตองศึกษาครอบคลุมทั้ง 2
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ที่พบบอย ไดแก มือ ขา ศีรษะ คอ และ แขน
ลักษณะของการบาดเจ็บทีพ่ บบอย ไดแก แผลเปด
กระดูกหัก เคล็ดขัดยอก และบาดแผลฟกช้ำ
เปนตน7 และจากการศึกษาของ แจมจิตต
นิศามณีพงษ8 ระบุวาชาวประมงตำบลแสมสาร
จังหวัดชลบุรี มีการใชยาเพ�อการรักษาโรค
ในรอบปที่ผานมาเรียงตามลำดับ ขณะอยูบนบก
ไดแก ยาแกปวดลดไข ยาปฏิชีวนะ ยาแกไอ
ยาแก โรคกระเพาะ และยาชุดแกยอก กลุม ตัวอยาง
จะไดรับยาเหลานี้จากรานขายยา ยกเวนยาปฏิชีวนะ ซึ่งสวนใหญไดรับจากคลินิก และมีการใช
เคร�องด�มชูกำลังดวย
เช นเดี ย วกับการศึกษาของตา งประเทศ
เกี่ยวกับการเจ็บปวยและการบาดเจ็บของลูกเรือ
ประมง Kaerlev et al9 ศึกษาในกลุมกลาสี และ
ชาวประมงประเทศเดนมารคพบวา มีการบาดเจ็บ
โครงรางกลามเนื้อมากที่สุด Ehara et al10
ศึกษาแนวโนมของการเกิดโรคในกลุมผูประกอบ
อาชีพทางทะเลในชวงระยะ 15 ปที่ผานมาพบวา
ในกลุ  ม เรื อ ประมงมี ส ั ด ส ว นการป ว ยเรี ย งตาม
ลำดับไดแก โรคระบบทางเดินอาหาร (รอยละ
35.9) รองลงมาเปนโรคเกี่ยวกับการบาดเจ็บของ
กระดูกและกลามเนื้อ (รอยละ 22.6) และโรค
เกี่ยวกับระบบการไหลเวียน (รอยละ 10.8)

.....
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โรคระบบทางเดินหายใจและเนื้องอก
สาเหตุของการปวยในโรคระบบทางเดินอาหาร
และระบบการไหลเวียนไดแก การสูบบุหรี่ และ
การด�มเคร�องด�มแอลกอฮอล สวนสาเหตุของการ
บาดเจ็ บ กล า มเนื ้ อ มาจากท า ทางที ่ ไ ม ถ ู ก ต อ ง
ระหวางการทำงาน โรคระบบทางเดินอาหารมัก
พบในกลุมลูกจางเรือประมง สวนโรคระบบ
ไหลเวียนพบมากในกลุมหัวหนาเรือ และ Robert,
Rodgers & Williams 11 ศึ ก ษาอั ต ราการตาย
ในกลุมลูกจางชาวประมงในอุตสาหกรรมประมง
ประเทศอังกฤษ ในระหวางป ค.ศ.1948 ถึง 2005
พบวา มีอัตราการตายดวยโรคระบบการไหลเวียน
โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด ระบบทางเดิน
อาหารและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
โรคปอดอักเสบ โดยพบในเรือประมงทีเ่ ดินทางไกล
ความเสี่ยงที่พบไดแก วิถีชีวิต ความเครียด
และการพักผอน
ป จ จุ บ ั น มี ก ารศึ ก ษาภาวะสุ ข ภาพและ
พฤติ ก รรมป อ งกั น สุ ข ภาพในคนทำงานเป น
จำนวนมาก การศึกษาสวนใหญศึกษาถึงปญหา
สุขภาพที่พบบอย และพฤติกรรมปองกันสุขภาพ
บางประเด็นที่เกี่ยวของกับการทำงานเทานั้น เชน
พฤติ ก รรมป อ งกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ากการทำงาน
พฤติกรรมการใชยา เปนตน ซึ่งอาจไมครอบคลุม
ประเด็นที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ
และ
พฤติกรรมปกปองสุขภาพของคนทำงานดังกลาว
ขางตน โดยเฉพาะกลุมชาวประมงที่มีความเสี่ยง
สูงตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการ
ทำงาน เน�องจากเปนกลุมที่มีโอกาสสัมผัสกับ
ปจจัยคุกคามทั้งจากสภาพแวดลอมในการทำงาน
และสภาพการทำงาน ประกอบกับเพ�อสนองตอบ
นโยบายของกรมแพทย ท หารเรื อ เกี ่ ย วกั บ การ
บริการทางการแพทยทางทะเลหรือเวชศาสตร
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ทางทะเล12 ซึ่งชาวประมงเปนผูประกอบอาชีพ
ทางทะเล และเปนกลุมเปาหมายหนึ่งของการ
ใหบริการ อีกทั้งผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอน
เกี ่ ย วกั บ การพยาบาลเวชศาสตร ท างทะเล
จึ ง เห็ น ความสำคั ญ ที ่ ต  อ งศึ ก ษาภาวะสุ ข ภาพ
และพฤติ ก รรมปกป อ งสุ ข ภาพของชาวประมง
เพ� อ นำผลการศึ ก ษาที ่ ไ ด เ ป น ข อ มู ล พื ้ น ฐานใน
การสรางเสริมสุขภาพ และลดภาวะเสี่ยงดาน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ�อใหชาวประมงมีภาวะสุขภาพ
ที่ดี และกอใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ตลอดจนใช ในการบู ร ณาการจั ด การเรี ย นการ
สอนให ก ั บ นั ก เรี ย นพยาบาลให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอไป

ความเสี่ยงจากการทำงาน เปนสภาพของรางกาย
และจิตใจที่ปราศจากอาการ หรือความเจ็บปวย
อั น เน� อ งจากการสั ม ผั ส ป จ จั ย คุ ก คามสุ ข ภาพ
ในสภาพแวดลอมของการทำประมง และสภาพ
การทำงาน ไดแก ปจจัยคุกคามดาน กายภาพ
ดานเคมี ดานชีวภาพ และดานการยศาสตร
ทั ้ ง นี ้ พ ฤติ ก รรมปกป อ งสุ ข ภาพของชาวประมง
จะสามารถช ว ยลดผลกระทบต อ การเบี ่ ย งเบน
สุขภาพ ปองกันการเกิดการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ
จากสภาพแวดลอมในการทำงานและสภาพการ
ทำงานที่ไมปลอดภัย พฤติกรรมปกปองสุขภาพ
ตามแนวคิดของ Blix5 ประกอบดวยพฤติกรรม
สุขภาพทั่วไป และพฤติกรรมปกปองสุขภาพ
จากการทำงาน

วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย

กรอบแนวคิดที่ ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดประยุกตแนวคิดทาง
ด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย กล า วคื อ
ในบริบทการทำประมง ชาวประมงตองสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมในการ
ทำงานและสภาพการทำงาน ที่อาจกอใหเกิดการ
เบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพ ซึ่งภาวะสุขภาพใน
บริบทของคนทำงาน ประกอบดวย ภาวะสุขภาพ
ทั่วไป และภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการ
ทำงานภาวะสุขภาพทัว่ ไป เปนการรับรูค วามสามารถ
ในการทำหนาที่ของรางกายและจิตใจของชาว
ประมง ครอบคลุมองคประกอบ 8 ประการ
ตามแนวคิดของ Powell4 และภาวะสุขภาพตาม

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนชาวประมงทั้งที่เปนคนไทย
และแรงงานตางดาว ที่อาศัยอยูในพื้นที่ของ
ตำบลบางหญาแพรกและตำบลทาจีน
อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทั้งสอง
ตำบลเปนพื้นที่ที่ประชาชนประกอบอาชีพประมง
เปนสวนใหญ เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
ตัวอยางตามความสะดวก (convenience sampling) โดยเปนชาวประมงทั้งที่เปนคนไทยและ
แรงงานตางดาว
(สัมภาษณ โดยใชลามที่เปน
อาสาสมัครในพื้นที่) ที่อาศัยอยูในพื้นที่ของตำบล
บางหญาแพรกและตำบลทาจีน และยินยอมตอบ
แบบสัมภาษณ จำนวน 209 คน
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เพ� อ ศึ ก ษาภาวะสุ ข ภาพและพฤติ ก รรม
ปกปองสุขภาพของชาวประมง จังหวัดสมุทรสาคร
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เคร�องมือที่ ใชในการวิจัย

เคร� อ งมื อ ที ่ ใ ช ในการวิ จ ั ย เป น แบบ
สัมภาษณ ซึ่งประกอบดวยขอมูล 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
และการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได โรคประจำตัว
จำนวนวันที่ออกทะเลโดยเฉลี่ย การพักผอน
นอนหลับ และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง
สวนที่ 2 ภาวะสุขภาพของชาวประมง
ประกอบดวย การประเมินภาวะสุขภาพทั่วไปและ
ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ดังนี้
2.1 แบบประเมิน ภาวะสุข ภาพทั่ว ไป
ประเมินโดยใชแบบสัมภาษณของกิตติ จิระรัตโพธิช์ ยั
และคณะ13 ซึง่ แปลมาจากแบบสำรวจภาวะสุขภาพ
แบบยอ ฉบับที่ 2 (SF-36 V2) ป ค.ศ.1996
ของระบบประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยใชเทคนิคการแปลยอนกลับ ประกอบดวยขอ
คำถาม จำนวน 36 ขอ มี 2 องคประกอบหลักคือ
ดานรางกาย และดานจิตใจ
2.1.1 องคประกอบดานรางกาย มีขอ
คำถาม 22 ขอ ประเมิน 4 ดาน ไดแก 1) การทำ
หนาที่ของรางกาย ลักษณะคำตอบเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ไดแก ลดลงมาก
(0 คะแนน) ลดลงเล็กนอย (50 คะแนน) และ
ไมลดลงเลย (100 คะแนน) 2) บทบาททางกาย
และ 3) สุขภาพทัว่ ไป เปนมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ ไดแก ตลอดเวลา สวนใหญ บางเวลา
สวนนอย และไมใช หรือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
ปานกลาง และไมดี/แย หรือ ถูกตองที่สุด
สวนใหญถูกตอง ไมทราบ สวนใหญไมถูกตอง
และไมถูกตอง เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม
ทั้งหมดเปน 100 คะแนน คือ 0, 25, 50, 75, 100
.....
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และ 0, 25, 60, 85, 100 และ 4) ความเจ็บปวด
ของรางกาย เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
คือ ไมปวดเลย ปวดนอยมาก ปวดนอย ปวด
ปานกลาง ปวดรุนแรง และปวดรุนแรงมาก
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็มทั้งหมดเปน
100 คะแนน คือ 0, 20, 40, 60, 80, 100
2.1.2 องคประกอบดานจิตใจ มีขอ
คำถามจำนวน 14 ขอ ประเมิน 4 ดานไดแก
ความมีพลัง หนาที่ทางสังคม บทบาททางอารมณ
และสุขภาพจิต ลักษณะคำตอบเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ตลอดเวลา สวนใหญ
บางเวลา สวนนอย และไมใช หรือไมรบกวนเลย
รบกวนเล็กนอย รบกวนปานกลาง รบกวนคอน
ขางมาก และรบกวนมาก
เกณฑการใหคะแนนภาวะสุขภาพทั่วไป
โดยรวมและรายดาน อางอิงเกณฑสุขภาพดีของ
แปซิฟก14 โดยคะแนนภาวะสุขภาพรายดานเริ่ม
จาก 0 ถึง 100 คะแนน สวนภาวะสุขภาพ
โดยรวม ปรับจากคะแนนของภาวะสุขภาพ
รายดานทั้งหมดใหมีคะแนนเต็ม ทั้งหมดเปน 100
คะแนน และเกณฑการแบงระดับภาวะสุขภาพ
ในแตละดานและโดยรวมใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
2.2 แบบประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพตาม
ความเสี่ยงจากการทำงาน เปนการประเมิน
สุ ข ภาพตามความเสี ่ ย งจากการสั ม ผั ส ป จ จั ย
คุกคามตอสุขภาพที่ผูวิจัยพัฒนาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวยขอคำถาม
จำนวน 15 ขอ ลักษณะคำตอบเปนการรับรูอาการ
หรือความเจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเน�องกับการสัมผัส
ปจจัยคุกคามตอสุขภาพจากการทำงานทุกขั้นตอน
ของการทำประมงในรอบ 1 เดือนที่ผานมา คือ
มีหรือไมมีอาการ หรือความเจ็บปวย
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การตรวจสอบ
คุณภาพเคร�องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดย
ผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน แลวนำมาแกไข
ปรับปรุงเนื้อหา และภาษาของการสัมภาษณ
2. การตรวจสอบความเที ่ ย งของแบบ
สั ม ภาษณ ใ นส ว นของข อ มู ล ภาวะสุ ข ภาพและ
พฤติกรรมปกปองสุขภาพ คำนวณหาความสอดคลอง
ภายในของแบบสัมภาษณ โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ดังนี้

0.85

1) แบบประเมินภาวะสุขภาพทั่วไป เทากับ

2) แบบประเมินภาวะสุขภาพตามความเสีย่ ง
จากการทำงานเทากับ 0.75 และ
3) แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการปกป อ ง
สุขภาพเทากับ 0.70

การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยเขาไปศึกษาพื้นที่ สำรวจสภาพ
แวดลอมในการทำงาน และสภาพการทำงานของ
ชาวประมง โดยประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด
และสถานีอนามัยในพื้นที่
2. ผูวิจัยนำหนังสือขอความรวมมือในการ
ศึ ก ษาจากกรมแพทย ท หารเรื อ ถึ ง นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขอำเภอ
เมืองสมุทรสาคร หัวหนาสถานีอนามัยตำบลทาจีน
และสถานีอนามัยบางหญาแพรก เพ�อชี้แจง
วัตถุประสงคของการศึกษาและขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
อนามัยตำบลทาจีน และสถานีอนามัยบางหญาแพรก
รวมทั้งนัดหมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
กับสถานีอนามัยในพื้นที่
3. ดำเนินการสัมภาษณชาวประมง โดยให
อาสาสมัครสาธารณสุขและลาม เปนผูพาออกไป
แนะนำใหรจู กั ผูว จิ ยั ทำการชีแ้ จงวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล พรอมทั้งขอความ
รวมมือ โดยแจงสิทธิใ์ นการตอบรับหรือปฏิเสธการ
เข า ร ว มวิ จ ั ย และบอกเลิ ก การเข า ร ว มวิ จ ั ย ได
ตลอดเวลา โดยไมเกิดผลเสียหายตอกลุม ตัวอยาง
การนำเสนอผลการวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม
4. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการปกปองสุขภาพ
ของชาวประมง ประกอบดวยการประเมินพฤติกรรม
2 ดาน ไดแก พฤติกรรมสุขภาพทั่วไป และ
พฤติ ก รรมปกป อ งสุ ข ภาพจากการทำงาน
พฤติกรรมสุขภาพทั่วไป (16 ขอ) ประกอบดวย
การบริโภคอาหาร (6 ขอ) การออกกำลังกาย (3 ขอ)
การดูแลสุขภาพทั่วไป (2 ขอ) และการไมใชสาร
เสพติด (5 ขอ) และพฤติกรรมปกปองสุขภาพจาก
การทำงาน (27 ขอ) ประกอบดวย การใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล (10 ขอ) การปองกัน
อุบัติเหตุจากการทำงาน (12 ขอ) การจัดสภาพ
แวดลอมในการทำงาน (5 ขอ) ลักษณะคำถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ
ไมเคยทำ ทำบางครั้ง และทำเปนประจำ
การแปลผลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกปองสุขภาพ
ใช ค  า เฉลี ่ ย และส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานของ
คะแนน โดยใชเกณฑ X ± 1SD เปนตัวแบงใน
การกำหนดชวงคะแนน 3 ระดับ คือ ภาวะสุขภาพ
/พฤติกรรมปกปองสุขภาพระดับสูง ( X + 1SD)
ระดับปานกลาง (X ± 1SD) และระดับต่ำ (X - 1SD)
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ผลการวิจัย

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพประมง
กลุมตัวอยาง จำนวนทั้งสิ้น 209 คน ประกอบดวยแรงงานไทย 79 คน และ แรงงานตางดาว
130 คน เปนชาวพมา 116 คน ลาว 4 คน และ เขมร 10 คน สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 97.6)
มีอายุอยูในชวง 20-29 ปมากที่สุด (รอยละ 32.06) อายุเฉลี่ย 32.51 ป มีสถานภาพสมรสคูอยูรวมกัน
(รอยละ 47.37) สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 96.65) รายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยรวม อยูในชวง
5,001–10,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 43.54) มีระยะเวลาประกอบอาชีพประมง อยูในชวง 1-5 ป
มากที่สุด (รอยละ 38.27) สวนใหญเปนลูกเรือ (รอยละ 86.60) ระยะเวลาการทำงานบนเรือ ประมาณ
5-8 ชั่วโมงตอวัน มากที่สุด (รอยละ 31.40) และทำงาน 7 วันตอสัปดาห มากที่สุด (รอยละ 62.98)
มีการพักผอนนอนหลับไมเปนเวลา (รอยละ 76.08) ไมเคยไดรับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำงานและการดำน้ำ (รอยละ 56.94 และ 59.81ตามลำดับ) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล
และการประกอบอาชีพประมง
ขอมูล

เพศ

ชาย
หญิง

อายุ (ป) min-max =13-66
<20
20-29
30-39
40-49
50-59
≥60

.....
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แรงงานไทย
(79 คน)
จำนวน รอยละ

แรงงานตางดาว
(130 คน)

จำนวน

รอยละ

59.81
2.39

204
5

97.61
2.39

mean= 32.51 SD=12.12 median= 30.00
5
2.39
30
14.35
6
2.87
61
29.19
23
11.00
26
12.44
24
11.48
11
5.26
14
6.71
2
0.96
7
3.35
0
0.00

35
67
49
35
16
7

16.74
32.06
23.44
16.74
7.67
3.35

79
0
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37.80
0.00

จำนวน รอยละ

รวม
(209 คน)
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ขอมูล

แรงงานตางดาว
(130 คน)

รวม
(209 คน)

จำนวน รอยละ

จำนวน

รอยละ

สถานภาพสมรส
คูอยูรวมกัน
คูแยกกันอยู
โสด
หมาย หยา
หมาย ตาย

54
5
18
1
1

25.84
2.39
8.61
0.48
0.48

45
12
71
2
0

21.53
5.74
33.97
0.96
0.00

99
17
89
3
1

47.37
8.13
42.58
1.44
0.48

ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
อ�นๆ

77
1
1
0

36.84
0.48
0.48
0.00

125
0
3
2

59.81
0.00
1.43
0.96

202
1
4
2

96.65
0.48
1.91
0.96

ระดับการศึกษา (สัญชาติไทย)
ไมไดเรียน อานออกเขียนได 3
ประถมศึกษา
63
มัธยมศึกษาตอนตน
6
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 1

3.80
79.75
7.60
2.53
5.06
1.26

-

-

-

-

110

84.62

-

-

-

17
3

13.07
2.31

-

-

เฉพาะแรงงานตางดาว
อานและเขียนภาษาไทยไมได อานไดบางแตเขียน
ภาษาไทยไมได
เขียนไดบาง แตอานไมได -

-
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แรงงานไทย
(79 คน)
จำนวน รอยละ
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ขอมูล

แรงงานตางดาว
แรงงานไทย
(130 คน)
(79 คน)
จำนวน รอยละ
จำนวน รอยละ
รายไดเฉลีย่ /เดือน (บาท) min-max = 3,000-2,000,000 mean = 22,796.41
< 5000
13
6.22
68
32.53
5,001-10,000
35
16.75
56
26.79
10,001-15,000
14
6.70
3
1.44
15,001-20,000
7
3.35
3
1.44
>20,000
10
4.78
0
0.00
ระยะเวลาการประกอบอาชีพ (ป)
min-max = 1 เดือน-50 ป mean = 10.93 SD = 12.34 median = 5.00
<1
2
0.96
35
16.75
1-5
11
5.26
69
33.01
6-10
7
3.35
20
9.57
11-15
3
1.43
4
1.91
16-20
12
5.74
0
0.00
21-25
9
4.31
2
0.96
10.05
0
0.00
26-30
21
31-35
5
2.39
0
0.00
36-40
5
2.39
0
0.00
>41
2
0.96
0
0.00
ตำแหน�งการทำงานบนเรือ
เจาของเรือ
8
3.83
0
0.00
ไตกง
15
7.18
5
2.39
ลูกเรือ
56
26.79
125
59.81
ระยะเวลาการทำงานบนเรือ (ชั่วโมง/วัน) min-max = 2-24 mean =11.65
<4
3
1.45
3
1.45
5-8
23
11.11
42
20.29
9-12
28
13.53
36
17.39
13-16
13
6.28
16
7.73
17-20
8
3.86
25
12.08
21-24
2
0.97
8
3.86
.....
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รวม
(209 คน)
จำนวน รอยละ
median = 6,000.00
81
38.75
91
43.54
17
8.14
10
4.79
10
4.78

37
80
27
7
12
11
21
5
5
37

17.71
38.27
12.92
3.35
5.74
5.27
10.05
2.39
2.39
17.71

8
20
180
SD=5.07
6
65
64
29
33
10

3.83
9.57
86.60
2.90
31.40
30.92
14.01
15.94
4.83
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ขอมูล

แรงงานตางดาว
แรงงานไทย
(130 คน)
(79 คน)
จำนวน รอยละ
จำนวน รอยละ
ระยะเวลาการทำงานบนเรือ (วัน/สัปดาห) min–max = 2-7 mean = 6.42
1-2
0
0.00
1
0.77
3-4
5
6.41
4
3.08
5-6
16
20.51
51
39.23
7
57
73.08
74
56.92
การพักผอน
พักผอนเปนเวลา
23
11.00
27
12.92
พักผอนไมเปนเวลา
56
26.80
103
49.28
การไดรบั ความรูเ กีย่ วกับความปลอดภัยในการทำงาน
เคยไดรับ
27
34.18
63
48.46
ไมเคยไดรับ
52
65.82
67
51.54
ความรูเ กีย่ วกับการดำน้ำ
เคยไดรับ
16
20.25
24
18.46
ไมเคยไดรับ
58
73.42
67
51.54
ไมเคยดำน้ำ
5
6.33
39
30.00
รวม
79
37.80
130
62.20

รวม
(209 คน)
จำนวน
SD = .91
1
9
67
131

รอยละ
0.48
4.33
32.21
62.98

50
159

23.92
76.08

90
119

43.06
56.94

40
125
44
209

19.14
59.81
21.05
100.00
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สวนที่ 2 ภาวะสุขภาพของชาวประมง
2.1 ภาวะสุขภาพทั่วไป กลุมตัวอยางมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ (รอยละ 49.76) ดัชนี
มวลกายเกินเกณฑขน้ึ ไป (รอยละ 44.50) มีการเจ็บปวยจากอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ (รอยละ 50.00) รองลงมา
เจ็บปวยดวยโรคหอบหืดและไวรัสตับอักเสบบี (รอยละ 11.36 เทากัน) ภาวะสุขภาพโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 71.29) เม�อพิจารณาองคประกอบของภาวะสุขภาพรายดานไดแก ดานรางกาย
และดานจิตใจพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 72.25 และ 72.73 ตามลำดับ มีภาวะสุขภาพทั้ง 2 ดาน
อยูในระดับปานกลาง
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2.2 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน การรับรูภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการ
ทำงานอาชีพประมงเกี่ยวกับอาการความเจ็บปวย และการบาดเจ็บในชวง 1 เดือนที่ผานมา พบวา
กลุมตัวอยางมีอาการปวดเม�อยกลามเนื้อ ปวดขอ มากที่สุด (รอยละ 76.56) รองลงมาไดแก ไอ จาม
คัดจมูก น้ำมูกไหล (รอยละ 59.81) เม�อแยกพิจารณา เปนชาวประมงแรงงานไทย และแรงงานตางดาว
พบวา ชาวประมงแรงงานไทย และแรงงานตางดาว มีอาการปวดเม�อยกลามเนือ้ ปวดขอมากทีส่ ดุ เชนกัน
(รอยละ 82.28 และ 73.08 ตามลำดับ) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง
จากการทำงานในชวง 1 เดือนที่ผานมา
อาการ/
ความเจ็บปวย
N

1. มีเสียงดังในหู
2. ระคายเคืองตา
3. เจ็บ ชา นิ้วมือ
มือ แขน ขา
4. ไอจามคัดจมูก
5. ปวดมึนศีรษะ
6. เหน�อยงาย
แน�นหนาอก
7. ผ�นคัน ผ�นแพ
ตามผิวหนัง
8. ผิวหนังบริเวณ
แขนแหง/แตกเปนแผล
9. ปวดเม�อย
กลามเนื้อ/ขอ
10. ถูกไฟฟาช็อต
11. ถูกพิษ (จากสัตวน้ำ,พืช)
12. ถูกสัตวทะเล
ทิ่มแทง
13. เกิดอุบัติเหตุ
จากการดำน้ำ
14. ล�นหกลม
หรือสะดุด
15. ตกน้ำ

.....
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แรงงานตางดาว
(130 คน)

แรงงานไทย
(79 คน)
มี

%

N

ไมมี

%

N

มี

%

N

ไมมี

%

รวม
(209 คน)
N

มี

%

ไมมี

N

%

36 45.57 43
48 60.76 31

54.43 32 24.62 98 75.38 68 32.54 141 67.46
39.24 25 19.23 105 80.77 73 34.93 136 65.07

49 62.02 30
55 69.62 24
27 34.18 52

37.97 36 27.69 94 72.30 85 40.67 124 59.33
30.38 70 53.85 60 46.15 125 59.81 84 40.19
65.82 60 46.15 70 53.85 87 41.63 122 58.37

26 32.91 53

67.09 29 22.31 101 77.69 55 26.32 154 73.68

21 28.58 58

73.42 22 16.92 108 83.08 43 20.57 166 79.43

14 17.72 65

82.28 18 13.85 112 86.15 32 15.31 177 84.69

65 82.28 14
14 17.72 65
31 39.24 48

17.72 95 73.08 35 26.92 160 76.56 49 23.44
82.28 16 12.31 114 87.69 30 14.35 179 85.65
60.76 40 30.77 90 69.23 71 33.97 138 66.03

28 35.44 51

64.56 37 28.46 93 71.54 65 31.10 144 68.90

10 12.66 69

87.34 16 12.31 114 87.69 26 12.44 183 87.56

28 35.44 51
24 30.38 55

64.56 35 26.92 95 73.08 63 30.14 146 69.86
69.62 24 18.46 106 81.54 48 22.97 161 77.03
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สวนที่ 3 พฤติกรรมปกปองสุขภาพ
พฤติกรรมปกปองสุขภาพของกลุมตัวอยางโดยรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.38 และ
ระดับสูง รอยละ 16.74 เม�อพิจารณาพฤติกรรมปกปองสุขภาพรายดานคือ พฤติกรรมปกปองสุขภาพ
ทั่วไป และพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทำงาน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 76.56 และ 67.94
มีพฤติกรรมปกปองสุขภาพอยูในระดับปานกลาง มีเพียงรอยละ 11.96 และ 18.18 มีพฤติกรรมปกปอง
สุขภาพอยูในระดับสูง
3.1 พฤติกรรมปกปองสุขภาพทั่วไป พฤติกรรมปกปองสุขภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .24 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไดแก ขอ 16. ในกรณีที่ทานมี เพศสัมพันธกับผูที่ไมใชสามีหรือภรรยาของทาน ทานใชถุงยางอนามัย
ทุกครั้ง ( X = 2.86, SD = 1.22) ขอที่คาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ขอ 1. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ( X =
1.77, SD = .62) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จำแนกตามพฤติกรรมปกปอง
สุขภาพทั่วไป
แรงงานตางดาว
(130 คน)

แรงงานไทย
(79 คน)
X

1. หลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ไขมันสูง
1.82
2. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 1.86
3. รับประทานอาหาร
ครบ 3 มื้อ
2.23
4. รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู
2.28
5. ด�มน้ำอยางนอย 6 แกว
ตอวัน
2.51
6. ลางมือกอนทานอาหาร 2.42
7. เปลี่ยนอิริยาบถขณะทำงาน 2.53
8. มีกิจกรรมเคล�อนไหว
ขณะอยูบาน
2.54
9. ทานยาแกปวด/ยานอนหลับ 1.90
10. ออกกำลังกายอยางนอย
3 ครั้ง/สัปดาห
1.91
11. ด�มเคร�องด�มที่มี
แอลกอฮอล
1.92

SD

.62
.75

แปลผล X

ต่ำ
ต่ำ

SD

1.74 .63
1.81 .74

รวม
(209 คน)

แปลผล

X

ต่ำ
ต่ำ

1.77
1.83

SD แปลผล

.62
.74

ต่ำ
ต่ำ

.68

ปานกลาง 2.36 .66

ปานกลาง 2.31

.67 ปานกลาง

.69

ปานกลาง 2.18 .63

ปานกลาง 2.21

.66 ปานกลาง

.66
.63
.65

สูง 2.35 .64
ปานกลาง 2.29 .78
สูง 2.38 .67

ปานกลาง 2.41
ปานกลาง 2.34
ปานกลาง 2.44

.65 ปานกลาง
.73 ปานกลาง
.67 สูง

ปานกลาง 2.46
ต่ำ 1.80

.66
.72

สูง
ต่ำ

1.82

.73

ต่ำ

ปานกลาง 1.93

.75

ต่ำ

.69
.73

สูง
ต่ำ

2.41 .64
1.74 .71

.75

ต่ำ

1.77 .71

.75

ต่ำ

1.93 .76

ต่ำ
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พฤติกรรมปกปอง
สุขภาพทั่วไป

แรงงานไทย
(79 คน)
X

SD

แรงงานตางดาว
(130 คน)

แปลผล X

12. ด�มชา/กาแฟมากกวา
2 แกวตอวัน
2.23 .85 ปานกลาง 2.18
13. ใชยาหรือเคร�องชูกำลัง 2.24 .75 ปานกลาง 2.26
14. สูบบุหรี่หรือใกลชิดผูสูบ 2.43 .76
สูง 2.55
15. ตรวจสุขภาพอยางนอย
ปละครั้ง
1.86 .85
ต่ำ 1.87
16. ในกรณีที่ทานมีเพศสัมพันธ
กับผูที่ไมใชสามีหรือภรรยา
ทานใชถุงยางอนามัย
2.63 1.20
สูง 2.99
รวม
2.21 .21 ปานกลาง 2.18

รวม
(209 คน)

SD

แปลผล

.79
.70
.76

ปานกลาง 2.20
ปานกลาง 2.25
สูง
2.50

.92
1.21
.26

ต่ำ

X

1.87

สูง
2.86
ปานกลาง 2.19

SD แปลผล

.81 ปานกลาง
.72 ปานกลาง
.73 สูง
.89

ต่ำ

1.22 สูง
.24 ปานกลาง

3.2 พฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทำงาน พฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทำงานในดาน
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X = 1.58, SD = .32)
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ขอ 10. ทำความสะอาด อุปกรณหลังการใชงาน ( X = 2.25, SD = .82)
ขอที่คาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ขอ 8. การใชสำลีอุดหู ( X = 1.15, SD = .49) พฤติกรรมปกปองสุขภาพ
จากการทำงานในดานการปองกันอุบัติเหตุจากการทำงาน พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X = 1.76,
SD = .35) เม�อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุดไดแกขอ 8. การตรวจสอบสภาพ
เคร�องมือ/เคร�องจักรกอนทำงาน ( X = 2.12, SD = .84) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ขอ 1. การใชยา
ที่ทำใหงวงนอนกอนทำงาน ( X = 1.37, SD = .70) พฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทำงานในดานการ
จัดสภาพแวดลอมในการทำงาน พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.48, SD = .50) เม�อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 3. ใชเคร�องมือ/อุปกรณเหมาะสมกับงาน ( X = 2.62,
SD = .62) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ขอ 1. เก็บเคร�องมือ สารเคมี เปนระเบียบ ( X = 2.25,
SD = .84) ดังตารางที่ 4

.....
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจำแนกตามพฤติกรรม
ปกปองสุขภาพจากการทำงาน
แรงงานไทย
(79 คน)
X

SD

แรงงานตางดาว
(130 คน)

แปลผล X

การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
1. ผาปดปาก/จมูก
1.71 .98 ปานกลาง 1.35
2. ถุงมือยาง
1.35 .68 ปานกลาง 1.78
3. ถุงมือผา
1.97 .93
สูง 1.82
4. แวนตากันแดด
1.59 .85 ปานกลาง 1.29
5. ชุดปองกันลำตัว
1.33 .67 ปานกลาง 1.38
6. รองเทาพื้นยาง/หุมสน 1.48 76 ปานกลาง 1.68
7. ปลั๊กอุดหู
1.25 .63 ปานกลาง 1.21
8. สำลีอุดหู
1.06 .33
ต่ำ 1.20
9.ใชอุปกรณตามคำแนะนำ 1.83 .82 ปานกลาง 1.85
10. ทำความสะอาดอุปกรณ
หลังการใชงาน
2.35 .77
สูง 2.19
รวม
1.58 .34 ปานกลาง 1.58
การปองกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
1. ใชยาที่ทำใหงวงนอน
กอนทำงาน
1.48 .76
ต่ำ 1.30
2. ด�มเคร�องด�มที่มี
แอลกอฮอลกอน/
ขณะทำงาน
1.29 .51
ต่ำ 1.48
3. ทำงานขณะมีอาการ
ออนเพลีย /ไมสบาย 1.75 .52 ปานกลาง 1.69
4. ทำงานอยางเรงรีบ
เพ�อใหเสร็จทันเวลา 2.08 .71 ปานกลาง 2.07
5. ซอม/ ตรวจสอบความ
ผิดปกติขณะเคร�องจักร
ทำงาน
2.20 .78
สูง 1.89
6. ใชเคร�องมือที่ชำรุด 1.61 .79 ปานกลาง 1.36

รวม
(209 คน)

SD

แปลผล

X

.70
.91
.91
.68
.68
.89
.59
.56
.78

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง

1.48
1.62
1.88
1.41
1.36
1.61
1.23
1.15
1.84

.85
.35

สูง
2.25
ปานกลาง 1.58

.65

ต่ำ

1.37

SD แปลผล

.83
.85
.92
.76
.68
.85
.61
.49
.79

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง

.82 สูง
.32 ปานกลาง
.70

ต่ำ

.74

ปานกลาง 1.41

.67 ปานกลาง

.58

ปานกลาง 1.71

.55 ปานกลาง

.74

ปานกลาง 2.07

.73 ปานกลาง

.79
.58

ปานกลาง 2.02
ปานกลาง 1.45

.80 ปานกลาง
.68 ปานกลาง
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พฤติกรรมปกปอง
สุขภาพจากการทำงาน
X

SD

7. ทำงานกับเคร�องจักรที่
ไมมีอุปกรณปองกัน
อันตราย
1.62 .74
8. ตรวจสอบสภาพเคร�องมือ
/เคร�องจักรกอนทำงาน 2.19 .85
9. ตรวจสอบสายไฟฟา
สายดิน กอนใชอุปกรณ
ไฟฟา เคร�องจักร
2.32 .81
10. แตงกายรัดกุม
ขณะทำงาน
2.16 .79
11. ใชเคร�องทุนแรงเม�อ
เคล�อนยายของหนัก 1.96 .87
12. มีการฝกซอมปองกัน
สาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติทางทะเล
1.47 .76
รวม
1.85 .28
การจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน
1. เก็บเคร�องมือ สารเคมี
เปนระเบียบ
2.25 .87
2. ทำความสะอาดที่ทำงาน 2.63 .62
3. ใชเคร�องมือเหมาะ
กับงาน
2.80 .46
4. บริเวณทำงานมีการ
ระบายอากาศที่ดี
2.73 .55
5. สถานที่ทำงานมีการ
ปองกันอัคคีภัย
2.76 .49
รวม
2.63 .37

.....
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แปลผล X

SD

ปานกลาง 1.53 .72

แปลผล

รวม
(209 คน)
X

ปานกลาง 1.56
สูง

2.12

SD แปลผล

.72 ปานกลาง

สูง

2.08 .84

.84

สูง

สูง

1.82 .83

ปานกลาง 2.01

.85 ปานกลาง

สูง

1.85 .81

ปานกลาง 1.97

.82 ปานกลาง

ปานกลาง 1.88 .81

ปานกลาง 1.91

.83 ปานกลาง

ต่ำ 1.47 .69
ปานกลาง 1.70 .37

ปานกลาง 1.47
ปานกลาง 1.76

.72 ปานกลาง
.35 ปานกลาง

ปานกลาง 2.25 .82
สูง 2.51 .69

ปานกลาง 2.25
ปานกลาง 2.56

.84 ปานกลาง
.67 ปานกลาง

สูง

2.51 .68

ปานกลาง 2.62

.62 ปานกลาง

สูง

2.51 .66

ปานกลาง 2.59

.63 ปานกลาง

สูง 2.16 .83
ปานกลาง 2.39 .54

ปานกลาง 2.39
ปานกลาง 2.48

.78 ปานกลาง
.50 ปานกลาง
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จากผลการวิจัยพบวา ภาวะสุขภาพทั่วไป
ของกลุมตัวอยางทั้งโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับปานกลาง การรับรูภาวะสุขภาพของกลุม
ตัวอยางมีความสำคัญ เพราะมีผลตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพทั้งการปองกัน และการสราง
เสริมสุขภาพของบุคคล เพ�อไมใหเกิดโรคหรือ
ความเจ็บปวย1 การที่กลุมตัวอยางของการศึกษา
ครั ้ ง นี ้ ร ั บ รู  ภ าวะสุ ข ภาพโดยรวมอยู  ใ นระดั บ
ปานกลางดวยสัดสวนที่สูงสุด สวนหนึ่งอาจเน�อง
มาจากอายุ โรคประจำตัว และดัชนีมวลกาย อายุ
เปนปจจัยดานชีวภาพที่สำคัญปจจัยหนึ่งที่มีผล
ตอภาวะสุขภาพ ในเชิงทฤษฎีพละกำลังในการ
ทำงานและความกระฉั บ กระเฉงของบุ ค คลจะ
เริ่มลดลงภายหลังอายุ 30 ป และบุคคลที่มีอายุ
30-60 ป รางกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เส�อมลง รอยละ 1015 การเปลี่ยนแปลงใน
ทางเส�อมดังกลาว จึงอาจสงผลตอการรับรูภาวะ
สุขภาพ โดยเฉพาะการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยาง
รอยละ 51.19 มีอายุอยูในชวง 30-66 ป (อายุ
เฉลี่ย 32.51 ป) สวนการเจ็บปวย/โรคประจำตัว
จากการศึ ก ษากลุมตัว อยา งมีก ารเจ็บปว ยดว ย
อุบัติเหตุรอยละ 50.00 โรคหอบหืดและโรคไวรัส
ตับอักเสบบีรอยละ 11.36 เทากัน โรคกระเพาะ
อาหารอักเสบรอยละ 9.09 โรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูงรอยละ 6.82 เทากัน และ
โรคหัวใจรอยละ 4.55 โรคประจำตัวหรือภาวะ
เจ็บปวย ถือเปนดัชนีชว้ี ดั สุขภาพทีส่ ำคัญตามทัศนะ
ทางดานชีวการแพทย ที่เนนความเปนปกติ
ปราศจาก โรคหรือความเจ็บปวยนอกเหนือจาก
อัตราตาย16 นอกจากนีก้ ลุม ตัวอยางรอยละ 23.92
และ 20.58 มีคาดัชนีมวลกายเกินกวาเกณฑปกติ
และอวน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงอาจสงผลตอ

การรั บ รู  ภ าวะสุ ข ภาพทั ่ ว ไปของกลุ  ม ตั ว อย า ง
กลุมตัวอยางชาวประมงทั้งแรงงานไทย
และแรงงานตางดาว มีอาการปวดเม�อยกลามเนื้อ
ปวดขอมากที่สุด อาการปวดทางระบบโครงราง
และกลามเนือ้ ดังกลาว เปนปญหาสุขภาพทีส่ ำคัญ
ดานอาชีวอนามัยพบมากในกลุมคนทำงานโดย
ทัว่ ไป15 โดยเฉพาะในชาวประมงทะเลซึง่ มีลกั ษณะ
การทำงานบนเรือที่คอนขางหนัก โดยงานบนเรือ
ไดแก การวางอวน การลากอวน การทำความ
สะอาดเรือ การดำน้ำเพ�อแกะอวน และการขนปลา
ในการขนปลานั้นลูกเรือตองลำเลียงปลาขึ้นบรรจุ
อยู ในลังไม หรือตะกราพลาสติกขนาดหนัก
ประมาณ 50 กิโลกรัม16 ซึง่ การทำงานดวยทาทาง
ที่ ไมเหมาะสมการยกหรือเคล�อนยายของหนัก
สงผลใหขอตอ เอ็นและกลามเนื้อเกิดการตึงตัว
และเม�อยลาตามมา4 ในการศึกษาครั้งนี้กลุม
ตัวอยางมีชั่วโมงทำงานมากกวา 48 ชั่วโมงตอ
สัปดาห โดยกลุมตัวอยาง รอยละ 65.70 ทำงาน
มากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน รวมทั้งรอยละ 62.98
ทำงาน 7 วันตอสัปดาห ระยะเวลาทำงานทีย่ าวนาน
อาจทำใหกลามเนื้อเกิดความตึงเครียด และ
เม�อยลา สงผลใหเกิดความผิดปกติ หรือการบาดเจ็บ
ของระบบโครงรางและกลามเนื้อ17 อีกทั้งยัง
พบวา กลุม ตัวอยางมีคา ดัชนีมวลกายสูงกวาเกณฑ
ปกติ รอยละ 44.50 คาดัชนีมวลกายเปนอีก
ปจจัย หนึ่งที่สงผลตอการเกิดความผิดปกติหรือ
การบาดเจ็ บ ของระบบโครงร า งและกล า มเนื ้ อ
เน�องจากน้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ จะเพิม่ แรงกดตอขอตอ
กระดูก เอ็นและกลามเนื้อ ทำใหเกิดการบาดเจ็บ
ดังกลาวได18 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
การออกกำลังกายอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห
อยูในระดับต่ำ การออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
ทำใหขอตอ กระดูก เอ็น และกลามเนื้อแข็งแรง
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และยืดหยุน สามารถทนตอแรงกดที่มากระทำ
ตอขอตอ กระดูก เอ็นและกลามเนื้อไดมากขึ้น
ช ว ยลดการบาดเจ็ บ ของระบบโครงร า งและ
กลามเนื้อจากการทำงาน19 ซึ่งนอกจากปจจัย
คุ ก คามด า นการยศาสตร ท ี ่ ม ี ผ ลกระทบต อ การ
บาดเจ็ บ ของโครงร า งกระดู ก และกล า มเนื ้ อ ที ่
กลาวมาขางตนแลว ในการประกอบอาชีพประมง
นั ้ น ขั ้ น ตอนการทำงานอาจต อ งมี ก ารดำน้ ำ
เพ�อกูอวน ประกอบกับจากการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 59.81 ไมเคยไดรบั ความรูเ กีย่ วกับ
การดำน้ำ ซึง่ การดำน้ำเกีย่ วของกับการลดความดัน
ผลกระทบจากการลด ความกดดันอยางรวดเร็ว
เชน การกลับขึ้นสูผิวน้ำ อาจทำใหถุงลมปอด
บางสวนฉีกขาด ทำใหอากาศคั่งในเย�อหุมปอด
เกิดฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือด ซึ่งอาจ
ไหลเวียนไปสูห วั ใจ สมอง ความรุนแรงของอันตราย
อาจมีไดตง้ั แตอาการไอ ปวดกลามเนือ้ และขอตอ7

.....
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พฤติกรรมปกปองสุขภาพทั่วไปของกลุม
ตัวอยางโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยเร�อง
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “เม�อมีเพศสัมพันธกับผูที่
ไมใชสามีหรือภรรยา ทานใชถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ”
ซึ่งการวิจัยในอดีตที่ผานมาที่กลาวถึง ชาวประมง
กับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเอดสวา
เม� อ เรื อ เข า ฝ  ง แล ว ลู ก เรื อ มั ก ไปเที ่ ย วผู  ห ญิ ง
โสเภณีโดยขาดการปองกันตัว และติดโรคจาก
การมีเพศสัมพันธ ดังนั้น เม�อออกเรือทุกครั้ง
ลูกเรือตองเตรียมยารักษาโรคไปดวย เชน กานา
ทีซีมัยซิน ฮีโรมัยซิน ออริโอมัยซิน ถาเกิดมีอาการ
ในเรือจะไดหยิบฉวยมากินไดทันที ยาเหลานี้ซื้อ
จากรานขายยา จะกินเม�อมีอาการปสสาวะขัด
เจ็บแสบ วิถชี วี ติ ของชาวประมงทำใหลกู เรือประมง
ไมตระหนัก หรือหวาดกลัวตอการติดเชื้อเอดส
ไมวาจะจากการมีเพศสัมพันธ โดยไม ใชถุงยาง
อนามัย หรือการติดสารเสพติด อาจเน�องจากการ
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ไปในทะเลโดยไมใชอุปกรณชวยชีวิต และการ
ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ซึ่ง
Geller22 ไดกลาวถึง ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรม
ที ่ อ าจมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการ
ทำงานประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดาน
พฤติกรรม ปจจัยดานสิง่ แวดลอม ประกอบไปดวย
เคร�องจักร อุปกรณ และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ปจจัยดานบุคคล ประกอบไปดวยทัศนคติ
ของบุคคล ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ
ระดับการศึกษา เปนตน และปจจัยดานพฤติกรรม
ประกอบดวยการทำงานโดยไมใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล การใชเคร�องจักร/อุปกรณที่
ไมถูกวิธี และการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัยในการทำงาน ถึงแมวาพฤติกรรมการใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เพ�อปองกัน
การไดรับอันตรายจากสิ่งคุกคามในการทำงาน
ก็ตาม แตกลุม ตัวอยางมีการใชอปุ กรณ ดังกลาวอยู
ในระดับปานกลางถึงต่ำ ซึ่งจากการสัมภาษณ
เพิ่มเติมพบวา ที่ไมใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล เน�องจากความไมสะดวก รวมทัง้ ในเรือ
มีไมเพียงพอ สอดคลองกับเอกลักษณ หลุม ชมแข23
ได ว ิ เ คราะห เ กี ่ ย วกั บ กฎหมายคุมครองแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมงป พ.ศ.2541 วาในปจจุบัน
ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน
เพ�อครอบคลุมอุตสาหกรรมประมง โดยกำหนด
ใหลูกเรือตองไดรับการขึ ้ น ทะเบี ย นแรงงาน
การกำหนดอายุท่ใี หวา จางทำงานบนเรือ รวมทัง้ การ
ควบคุมคาแรงงาน แตยงั ไมคมุ ครองถึงดานอาชีว
อนามัย และความปลอดภัยในการทำงานซึง่ ถือวาเปน
สวัสดิการในการทำงานอยางหนึง่ จึงอาจเปนเหตุผล
ที่ทำใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลอยูใ นระดับปานกลาง
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ขาดความรู ความเขาใจในเร�องการปองกันที่ดีพอ
เพราะภาษาและวั ฒ นธรรมที ่ แ ตกต า งกั น
และการเขาถึงขอมูลขาวสารเน�องจากใชชีวิต
สวนใหญอยูในทองทะเล และเม�อลูกเรือประมง
ไปเทีย่ วผูห ญิงอาชีพพิเศษ จะเปนผู ใสถงุ ยางอนามัย
ให 16,20 ซึ่งขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคลอง
กั บ รายงานสถิ ต ิ ข องจำนวนผู  ต ิ ด เชื ้ อ เอดส ใ น
กลุม อาชีพประมง ทีม่ แี นวโนมลดลงอยางตอเน�อง
จากรายงานสถิ ต ิ ข องสำนั ก ระบาดวิ ท ยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข21 เกี่ยวกับ
จำนวนผูปวยเอดส จำแนกตามอาชีพ และเพศ ป
2527-2554 พบวา จำนวนผูป ว ยเอดส ในผูป ระกอบ
อาชีพประมง มีแนวโนมลดลง จากสถิติผูปวย
เอดส ในกลุมอาชีพประมงยอนหลัง 3 ป (พ.ศ.
2552-2554) เทากับ 47 คน 24 คน และ 5 คน
ตามลำดับ ซึง่ อาจเน�องจากในปจจุบนั มีการรณรงค
เกี ่ ย วกั บ การป อ งกั น การติ ด เชื ้ อ เอดส ม ากขึ ้ น
มี ก ารให ข  อ มู ล ข า วสารด ว ยภาษาที ่ เ หมาะสม
กับแรงงานตางดาว จึงทำใหชาวประมงมีแนวโนม
ของการใชถุงยางอนามัยมากขึ้น
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทำงานทั้งโดย
รวมและรายดาน ไดแก การใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน และการจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน
อยูในระดับปานกลาง และมีการใชอปุ กรณปอ งกัน
เสียงดัง ไดแก การใชสำลีอุดหู การใชปลั๊กอุดหู
อยูในระดับต่ำ นอกจากนั้น ชาวประมงที่เปนกลุม
ตัวอยางครั้งนี้มีอาการเสียงดังในหู หูอื้อ/ไดยิน
เสียงดังไมชัด รอยละ 32.54 ล�นหกลมหรือสะดุด
รอยละ 30.14 ตกน้ำ รอยละ 22.97 ผลการศึกษา
ครั ้ ง นี ้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของหั ส กร
หาญสมบูรณ7 ที่ศึกษาพบวา ชาวประมงมีการลง
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ขอเสนอแนะ
ในการนำผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยสามารถนำไปเปนขอมูลพื้นฐาน
สำหรั บ การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ตลอดจนการลดความเสี ่ ย งจากการ
ทำงานของชาวประมงในดานตางๆ ดังนี้
1. การจัดบริการตรวจสุขภาพแกชาวประมง
โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองสุขภาพ (health
screening) และการประเมินสุขภาพตามความ
เสี่ยง (health risk appraisal) ตามการสัมผัส
ป จ จั ย คุ ก คามสุ ข ภาพด า นการยศาสตร แ ละ
กายภาพ ไดแก การตรวจสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพการไดยิน เปนตน
2. การจัดการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพ และการส�อสารความเสี่ยงดานสุขภาพ
จากการทำงาน รวมทั้งการใหความรูหรือการฝก
อบรมแกคนงาน เกี่ยวกับอาการหรือความ
เจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเน�องจากการสัมผัสปจจัยคุก
คามสุ ข ภาพและการบาดเจ็ บ หรื อ อุ บ ั ต ิ เ หตุ
จากการทำงาน
3. การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและ
ลดภาวะเสี ่ ย งในการทำงานสำหรั บ ชาวประมง
โดยการประสานความรวมมือ ระหวางชาวประมง
เจาของสถานประกอบกิจการ เจาหนาที่องคการ
บริหารสวนทองถิ่นกับโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
งานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในพื ้ น ที ่
4. จัดอบรมเกี่ยวกับการดำน้ำที่ปลอดภัย
การกู  ช ี พ และการปฐมพยาบาลเบื ้ อ งต น ให ก ั บ
ชาวประมง

.....
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