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สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการท�ำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Environmental Sanitation and Work Safety
among Workers in the Waste Recycling Shops
at Nakhon Si Thammarat Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
อาจารย์ประจ�ำสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

บทคัดย่อ

การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1)
ส�ำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2) ศึกษาปัญหาสุขภาพของ
คนงาน และ 3) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการท�ำงานที่
ปลอดภัยของคนงานที่ท�ำงานในร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยส�ำรวจสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมในร้านรับ
ซื้อของเก่าจ�ำนวน 25 แห่ง ด้วยแบบประเมินร้านรับซื้อของ
เก่าของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และใช้แบบสัมภาษณ์คนงานในร้านรับซื้อ
ของเก่า จ�ำนวน 79 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ
และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่ยังเป็นปัญหาและต�่ำกว่าเกณฑ์
ได้แก่ สภาพแวดล้อมพื้นที่ ร้อยละ 88.0 เส้นทางเข้าออก
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ร้อยละ 80.0 และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ร้อยละ 76.0 ตามล�ำดับ
2) ปัญหาสุขภาพของคนงานพบว่า มีอาการไอ ร้อยละ 74.7 มี
อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ร้อยละ 70.9 มีอาการระคายเคือง
จมูก ร้อยละ 62.0 ตามล�ำดับ และ 3) การวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์พบว่า ความรู้ (r = 0.595) การรับรู้ (r = 0.359)
การเข้าถึงโอกาสการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล (r = 0.368) และสภาพเศรษฐกิจ (r = 0.612)
มีความสัมพันธ์กับการท�ำงานที่ปลอดภัยของคนงานในร้าน
รับซื้อของเก่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลการ
ศึกษาครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมการ
ท�ำงานทีป่ ลอดภัยและเพิม่ ความถีใ่ นการอบรมเกีย่ วกับความ
ปลอดภัย เพือ่ ลดการเกิดปัญหาต่อสุขภาพของคนงานต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน/ร้านรับซื้อของเก่า
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Abstract

This survey research aimed to : 1) to survey
the environmental sanitations; 2) to describe the
health problems of workers; and 3) to identify
factors related to work safety among workers who
worked in waste recycling shops in Nakhon Si
Thammarat province. By using a questionnaire 79
workers were interrogated and an environmental
survey were conducted in 25 waste recycling
shops by waste recycling shops assessment sheet
designed by the Pollution Control Department,
Ministry of Natural Resources and Environment
of Thailand. Data were collected during May-July
2016 and analyzed by descriptive statistics and
Pearson’s product moment correlation. The results
of the research showed that : 1) main problems
were related to environmental issues were below
standard including the environmental area
conditions (88.0%), pathways of the entrance and
the exit (80.0%), and wastewater treatment systems
(76.0%), respectively; 2) health hazards among
74.7% of the workers had cough, 70.9% had muscle
aches, and 62.0% had nose irritation; and 3) the
overall performance had signif ificant relationships
with knowledge (r = 0.595), perception health
problems (r = 0.359), access the opportunity PPEs used
(r = 0.368), economics status (r = 0.612) at p < 0.05.
The result of the study could be used as a guide
for the implementation of work safety activities
and increase the frequency of safety training to
protect reduce health problems in workers.
Keywords : Environmental sanitation/Work
safety/Waste recycling shop

1. บทน�ำ

ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา หลาย ๆ ประเทศประสบปัญหา
วิกฤติเกี่ยวกับขยะที่สะสมมายาวนาน ซึ่งยังไม่สามารถ
ก�ำจัดได้หมดและนับวันจะเพิ่มทวีมากขึ้น ในปัจจุบันมี
ธุรกิจรูปแบบหนึง่ ทีเ่ รียกว่า “ร้านรับซือ้ ของเก่า” เกิดขึน้ โดย
ผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าจะท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางใน
การรับซือ้ เก็บขน และรวบรวมขยะจากบ้านเรือน ชุมชน ร้าน

ค้า หรือสถานประกอบกิจการ เพือ่ รอการขนส่งหรือจ�ำหน่าย
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการรับซื้อของเก่าถูก
ก�ำหนดให้เป็นกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจะประกอบกิจการประเภท
นี้จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้อง
มีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
ด้วย ดังนั้น การยื่นขอใบอนุญาตจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเพราะ
มิฉะนั้นจะมีความผิดและมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากการส�ำรวจข้อมูลของกรม
ควบคุมมลพิษ ใน พ.ศ. 2550 พบว่า มีร้านรับซื้อของเก่า
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 10,200 ร้าน แยกตามรายภูมิภาคได้
ดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีร้านรับซื้อของเก่า
มากที่สุด จ�ำนวน 3,060 ร้าน รองลงมาเป็นภาคกลางและ
ตะวันออก จ�ำนวน 1,623 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน 1,836 ร้าน ภาคเหนือ จ�ำนวน 1,632 ร้าน และ
ภาคใต้มีร้านรับซื้อของเก่าน้อยที่สุด จ�ำนวน 816 ร้าน
ตามล�ำดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)
กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานในการควบคุม
และดูแลกิจการร้านรับซื้อของเก่า ได้จัดตั้งโครงการร้านรับ
ซื้อของเก่าสีเขียวขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านที่ 1 เกณฑ์ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม อาคารและ
การสุขาภิบาล ด้านที่ 2 เกณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้านที่ 3 เกณฑ์ด้านการด�ำเนินงาน และด้านที่ 4
เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 50 ข้อ ทั้งนี้สามารถ
แบ่งร้านรับซื้อของเก่าออกเป็น 3 ระดับคือ (1) ใบรับรอง
ร้านระดับพื้นฐาน ต้องผ่านเกณฑ์ 14 ข้อในระดับพื้นฐาน
(2) ใบรับรองร้านระดับดี ต้องผ่านเกณฑ์ 14 ข้อในระดับ
พื้นฐานและ 8 ข้อในระดับดี (3) ใบรับรองร้านระดับดีเยี่ยม
ต้องผ่านเกณฑ์ 14 ข้อในระดับพื้นฐาน และในระดับดี และ
ต้องผ่านเกณฑ์ทงั้ 8 ข้อในระดับดีเยีย่ ม (กรมควบคุมมลพิษ,
2554) เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าประสบ
ผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้ ง มี ค วามตระหนั ก ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม (พรรณิ ภ า,
ดีจะมาลา และกาญจนา นาถะพินธุ, 2558) ขยะจากเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าและแผงอิเล็กทรอนิกส์จะมีส่วนประกอบของโลหะ
หนัก เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม ปรอท นิกเกิล สารหนู
เบริลเลียม เป็นต้น (อดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ และคณะ, 2545
และ Decharat S, 2012) ได้รายงานว่า พบการปนเปื้อน
ของปรอทในปัสสาวะของคนงานที่สัมผัสกับขยะอันตรายมี

Journal of Safety and Health : Vol. 10 No. 35 January-April 2017

11

ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือนมกราคม-เมษายน 2560

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.07 ไมโครกรัมต่อกรัมคริอะตินิน และ
พบว่า สุขลักษณะนิสัยมีผลต่อระดับความเข้มข้นของปรอท
ในปัสสาวะ นอกจากนี้ ขยะอันตรายยังมีสารพิษที่มีฤทธิ์
เป็นสารก่อมะเร็งและความผิดปกติต่อโครโมโซมของมนุษย์
อีกด้วย (วงศ์ววิ ฒ
ั น์ ทัศนียกุล, สุดา วรรณประสาท, และสุพตั รา
ปรศุพัฒนา, 2546) ดังนั้น หากการจัดการไม่เหมาะสมจะน�ำ
ไปสูก่ ารปนเปือ้ นในแหล่งน�ำ้ ผิวดิน บรรยากาศและสะสมใน
ห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน เช่น มี
อาการทางผิวหนัง มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
(ศริศักดิ์ สุนทรไชย, และวรรณวดี พูลพอกสิน, 2548 และ
บุญญิสา แสงจันทร์, 2558) อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกีย่ วกับ
การส� ำ รวจร้ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า และผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของคนงานรับซื้อของเก่าในประเทศไทยยังมีจ�ำนวนน้อย
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใต้ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส�ำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในการท�ำงานของคนงานในร้านรับซื้อ
ของเก่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระดับขัน้ พืน้ ฐาน (เกณฑ์
14 ข้อ) (2) ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานในร้าน
รับซื้อของเก่า และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การท�ำงานทีป่ ลอดภัยของคนงานในร้านรับซือ้ ของเก่า จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพือ่ ประโยชน์ในการจัดการสถานประกอบ
การให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการส่งเสริม
สุขภาพของคนงานต่อไป

2. วิธีการด�ำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจภาคตัดขวาง
ท�ำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559
ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีท่ ำ� ความเข้าใจกับกลุม่ เป้าหมายและเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบส�ำรวจและสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลรับฟังค�ำชี้แจง
และลงนามยินยอมเข้าร่วมวิจยั งานวิจัยนีไ้ ด้รบั งบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2559 (รหัส 222957) ซึง่ ผ่านการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการ
ศึกษานี้คือ ร้านรับซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 84 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีคน
งานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ซึ่งประชากรที่ส�ำรวจได้มีจำ� นวน
ทั้งหมด 263 คน (สถานรับซื้อของเก่า, 2557) ท�ำการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ร้อยละ
30 จากจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้คือ ร้านรับซื้อของเก่าที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 25 แห่ง และคนงานจ�ำนวน 79 คน
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ที่ท�ำงานในร้านรับซื้อของเก่า โดยมีเกณฑ์คัดเข้าส�ำหรับ
ร้านรับซื้อของเก่าคือ 1) เปิดท�ำการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) มีคนงานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป 3) มีพื้นที่ตั้งกิจการ
เป็นหลักแหล่ง และ 4) ยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมัครใจ เกณฑ์คัดเข้าส�ำหรับคนงานที่ท�ำงานในร้านรับซื้อ
ของเก่าคือ 1) ท�ำงานในร้านรับซื้อของเก่าไม่น้อยกว่า 1 ปี
และปฏิบัติงานเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกวัน 2) อายุไม่ต�่ำกว่า
18 ปี และ 3) ยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1) แบบส�ำรวจประเมินรับซื้อของเก่า (กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม, 2554) ในระดับพื้นฐาน มีจำ� นวน 4 หมวด รวม
จ�ำนวน 14 ข้อ ประกอบด้วย
		 หมวดที่ 1 เกณฑ์ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม
อาคารและการสุขาภิบาล จ�ำนวน 4 ข้อ
		 หมวดที่ 2 เกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย จ�ำนวน 4 ข้อ
		 หมวดที่ 3 เกณฑ์ดา้ นการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
3 ข้อ
		 หมวดที่ 4 เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
3 ข้อ
		 ผู้วิจัยท�ำการส�ำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ว่า ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อก�ำหนดแบบส�ำรวจ
ประเมินรับซื้อของเก่าของกรมควบคุมมลพิษ
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
		 แบบสอบถามส่วนที่ 1: มีข้อค�ำถามเกี่ยว
กับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท�ำงานของคนงานรับซื้อของ
เก่า จ�ำนวน 11 ข้อ
		 แบบสอบถามส่วนที่ 2: มีขอ้ ค�ำถามเกีย่ วกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานในร้านรับซือ้ ของเก่า ผูต้ อบ
ค�ำถามสามารถเลือกค�ำตอบได้เพียง 1 ค�ำตอบ จากค�ำตอบ
ทั้งหมด 2 ค�ำตอบ ไม่มีอาการและมีอาการ ถ้ามีอาการจะ
ต้องระบุความถี่ ทีเ่ กิดอาการนัน้ ๆ โดยมีการก�ำหนดคะแนน
ได้แก่ เกิดอาการเป็นประจ�ำ = 3 เกิดอาการบางครั้ง = 2
นาน ๆ ครั้งจึงจะเกิดอาการ = 1 ไม่มอี าการ = 0
		 แบบสอบถามส่วนที่ 3: มีข้อค�ำถามเกี่ยว
กับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท�ำงานที่ปลอดภัยของคน
งานในร้านรับซื้อของเก่าประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1) ความรู้
เกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัย 2) ทัศนคติเกี่ยวกับการงาน
ปลอดภัย 3) การรับรูผ้ ลกระทบต่อสุขภาพจากการรับซือ้ ของ
เก่า 4) การเข้าถึงโอกาสการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
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Research and Featured Article
ปลอดภัยส่วนบุคคล และ 5) สภาพทางเศรษฐกิจ ผู้ตอบ
ค�ำถามสามารถเลือกค�ำตอบที่ตรงกับระดับความเห็นของ
ตนได้เพียง 1 ค�ำตอบ จากค�ำตอบทั้งหมด 5 ค�ำตอบและ
ก�ำหนดคะแนน ได้แก่ ใช่มากที่สุด = 5 คะแนน ใช่มาก =
4 คะแนน ใช่ปานกลาง = 3 คะแนน ใช่น้อย = 2 คะแนน
และใช่น้อยที่สุด = 1 คะแนน
		 เกณฑ์ ใ นการแปลความหมายคะแนน
ก�ำหนด ดังนี้ 					
		 4.51-5.00 หมายถึง มีผลต่อการท�ำงานที่
ปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด
		 3.51-4.50 หมายถึง มีผลต่อการท�ำงานที่
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก		
		 2.51-3.50 หมายถึง มีผลต่อการท�ำงานที่
ปลอดภัยในระดับปานกลาง
		 1.51-2.50 หมายถึง มีผลต่อการท�ำงานที่
ปลอดภัยอยู่ในระดับน้อย
		 1.00-1.50 หมายถึง มีผลต่อการท�ำงานที่
ปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
		 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของเนื้อหา (content validation) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้และประสบการณ์จ�ำนวน 3 ท่าน โดยได้ค่าความ
เที่ยง เท่ากับ 0.89 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแล้วน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษานีท้ ำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการส�ำรวจ
สุ ข าภิ บ าลสิ่ง แวดล้ อ มและความปลอดภัย ในการท�ำ งาน
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการท�ำงานและผลกระทบต่อสุขภาพโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และหาความ
สัมพันธ์ของปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การท�ำงานทีป่ ลอดภัย
ของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้
เกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัย ทัศนคติเกี่ยวกับการท�ำงาน
ที่ปลอดภัย การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพ การเข้าถึงโอกาส
การเลือกใช้อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
สภาพเศรษฐกิจกับการท�ำงานที่ปลอดภัยของคนงานรับซื้อ
ของเก่า ด้วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

3. ผลการศึกษา

3.1 ผลการส�ำรวจร้านรับซือ้ ของเก่า พบว่า ส่วนใหญ่
จะด�ำเนินการเป็นธุรกิจในครอบครัว จ�ำนวน 17 แห่ง (ร้อย
ละ 68) มีคนงานเป็นคนในครอบครัว จ�ำนวน 2-7 คน และ
ด�ำเนินการเป็นธุรกิจโรงงาน จ�ำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 32)

มีจ�ำนวนคนงานมากกว่า 7 คนขึ้นไปและอยู่ในต�ำแหน่ง
ลูกจ้างรายวัน เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าที่ด�ำเนินการเป็น
ธุรกิจในครอบครัวทั้ง 17 แห่ง จะพักอาศัยในพื้นที่บริเวณ
เดียวกัน/ใกล้เคียงกับบริเวณทีม่ กี ารเก็บรวบรวมของเก่าทีร่ บั
ซือ้ ไว้ ส่วนร้านรับซือ้ ของเก่าทีเ่ ปิดท�ำการเป็นธุรกิจโรงงาน มี
จ�ำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 37.5) เจ้าของร้านพักอาศัยในพื้นที่
บริเวณเดียวกัน/ใกล้เคียงกับบริเวณทีม่ กี ารเก็บรวบรวมของ
เก่าที่รับซื้อไว้ ส่วนจ�ำนวนอีก 5 แห่ง (ร้อยละ 62.5) เจ้าของ
ร้านมีบ้านพักแยกห่างไกลออกไปจากร้านรับซื้อของเก่า ใน
เวลากลางคืนประตูโกดังจะปิดอย่างแน่นหนา ผลการตรวจ
ประเมินร้านรับซือ้ ของเก่าตามเกณฑ์มาตรฐานพืน้ ฐาน 4 ด้าน
จ�ำนวน 14 ข้อ แบ่งตามรายด้านในประเด็น ดังนี้
1) ทางเข้า-ออกของสถานประกอบกิจการรับ
ซือ้ ของเก่ามีทางเข้าออกสะดวก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
งาน ขนส่ง และกรณีฉุกเฉินพบว่า มีจ�ำนวน 5 ร้าน (ร้อยละ
20.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน 20 ร้าน (ร้อยละ 80.0) ไม่ผ่าน
เกณฑ์
2) ด้านพืน้ ทีป่ ระกอบกิจการซึง่ ทางร้านจะต้อง
จัดพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมกับขนาดและพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินกิจกรรม
รับซือ้ ของเก่า พืน้ ทีต่ อ้ งไม่รกรุงรังและเป็นทีน่ า่ รังเกียจพบว่า
มีจ�ำนวน 3 ร้าน (ร้อยละ 12.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน 22
ร้าน (ร้อยละ 88.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
3) ด้านอาคารสถานประกอบกิจการจะต้องมี
โครงสร้างมัน่ คงแข็งแรง มีระบบสาธารณูปโภคทีจ่ ำ� เป็นครบ
ถ้วนพบว่า มีจ�ำนวน 13 ร้าน (ร้อยละ 52.0) ผ่านเกณฑ์และ
จ�ำนวน 12 ร้าน (ร้อยละ 48.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
4) ด้านสภาพพืน้ ทีภ่ ายในสถานประกอบกิจการ
จะต้องมีลักษณะที่เหมาะสม เช่น จะต้องมีพื้นที่กองวัสดุ
รีไซเคิลเป็นพื้นคอนกรีต หลังคาท�ำจากวัสดุที่คงทน มี
แสงสว่างที่เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น พบว่า
มีจ�ำนวน 7 ร้าน (ร้อยละ 28.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน
18 ร้าน (ร้อยละ 72.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
5) ด้านน�้ำดื่มที่ใช้ในการบริการเป็นสวัสดิการ
ให้แก่คนงาน จะต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีแก้วน�้ำ
สะอาดพบว่า มีจ�ำนวน 20 ร้าน (ร้อยละ 80.0) ผ่านเกณฑ์
และจ�ำนวน 5 ร้าน (ร้อยละ 20.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
6) ด้านน�้ำใช้พร้อมวัสดุอุปกรณ์การล้างมือจะ
ต้องเป็นน�้ำทีส่ ะอาด ใช้งานได้จริงและต้องมีสบูพ่ ร้อมผ้าเช็ด
มือพบว่า มีจำ� นวน 14 ร้าน (ร้อยละ 56.0) ผ่านเกณฑ์และ
จ�ำนวน 11 ร้าน (ร้อยละ 44.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
7) ห้องส้วมจะต้องมีการจัดห้องส้วมให้อย่าง
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือนมกราคม-เมษายน 2560

น้อย 1 ห้องต่อคนงานไม่เกิน 15 คน เป็นอย่างน้อย พบว่า
มีจ�ำนวน 12 ร้าน (ร้อยละ 48.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน 13
ร้าน (ร้อยละ 52.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
8) การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
มียาสามัญประจ�ำบ้านและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่า
มีจ�ำนวน 21 ร้าน (ร้อยละ 84.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน 4
ร้าน (ร้อยละ 16.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
9) ใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่า มีจำ� นวน
19 ร้าน (ร้อยละ 76.0) ผ่านเกณฑ์ และจ�ำนวน 6 ร้าน (ร้อย
ละ24.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
10) การแสดงเจตนาไม่รับซื้อของผิดกฎหมาย
จะต้องแสดงป้ายไม่รับซื้อของโจรหรือสิ่งที่ได้มาโดยผิด
กฎหมายพบว่า มีจ�ำนวน 7 ร้าน (ร้อยละ 28.0) ผ่านเกณฑ์
และจ�ำนวน 18 ร้าน (ร้อยละ 72.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
11) ด้านการจัดท�ำบัญชีรับซื้อ-ขายของเก่าจะ
ต้องมีการจัดท�ำตามรูปแบบที่ก�ำหนดและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
เช่น สมุด เอกสาร บัญชีระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ระบุ
แหล่งที่มาและจ�ำหน่ายไป โดยเฉพาะรายการวัสดุที่มีมูลค่า
สูง (ทองแดง ทองเหลือง) พบว่า มีจำ� นวน 20 ร้าน (ร้อยละ

80.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน 5 ร้าน (ร้อยละ 20.0) ไม่ผ่าน
เกณฑ์
12) ด้านการจัดการมูลฝอยจะต้องมีการจัดการ
มูลฝอยอย่างเหมาะสมและไม่สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญ
ต่อชุมชนพบว่า มีจำ� นวน 9 ร้าน (ร้อยละ 36.0) ผ่านเกณฑ์
และจ�ำนวน 16 ร้าน (ร้อยละ 64.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
13) ด้านการจัดการฝุน่ และควัน กลิน่ เสียง และ
ความสั่นสะเทือนจะต้องไม่มีมลพิษดังกล่าวพบว่า มีจำ� นวน
12 ร้าน (ร้อยละ 48.0) ผ่านเกณฑ์และจ�ำนวน 13 ร้าน
(ร้อยละ 52.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
14) ด้ า นการจั ด การน�้ำ ทิ้ ง จะต้ อ งไม่ มี น�้ำ เสี ย
ไม่มีน�้ำทิ้ง ถ้ามีน�้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตใน
สถานประกอบการ เช่น น�้ำล้างถุง/เศษพลาสติก เป็นต้น
ต้องมีระบบ/บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย และคุณภาพน�้ำทิ้งต้องไม่เกิน
มาตรฐานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด ต้องมีการจัดการ
เบื้องต้นที่เหมาะสม มีตะแกรงดักขยะก่อนปล่อยน�้ำทิ้งสู่
ล�ำรางสาธารณะพบว่า มีจำ� นวน 6 ร้าน (ร้อยละ 24.0) ผ่าน
เกณฑ์และจ�ำนวน 19 ร้าน (ร้อยละ 76.0) ไม่ผ่านเกณฑ์
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าแบ่งตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานแต่ละด้าน (n = 25)
เกณฑ์
หมวดที่ 1 เกณฑ์ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม อาคารและการสุขาภิบาล
1. ทางเข้า-ออก
2. พื้นที่ประกอบกิจการ
3. อาคารสถานประกอบกิจการ
4. สภาพพื้นที่ภายในสถานประกอบกิจการ
หมวดที่ 2 เกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
5. น�ำ้ ดื่ม
6. น�ำ้ ใช้พร้อมวัสดุอุปกรณ์การล้างมือ
7. ห้องส้วม
8. การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
หมวดที่ 3 เกณฑ์ด้านการดำ�เนินงาน
9. ใบอนุญาตประกอบกิจการ
10. การแสดงเจตนาไม่รับซื้อของผิดกฎหมาย
11. การจัดทำ�บัญชีรับซื้อ-ขายของเก่า

14

Journal of Safety and Health : Vol. 10 No. 35 January-April 2017

ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ) ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)
5 (20.0)
3 (12.0)
13 (52.0)
7 (28.0)

20 (80.0)
22 (88.0)
12 (48.0)
18 (72.0)

20 (80.0)
14 (56.0)
12 (48.0)
21 (84.0)

5 (20.0)
11 (44.0)
13 (52.0)
4 (16.0)

19 (76.0)
7 (28.0)
20 (80.0)

6 (24.0)
18 (72.0)
5 (20.0)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ) ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)

เกณฑ์
หมวดที่ 4 เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
12. การจัดการมูลฝอย
13. ฝุ่นและควัน กลิ่น เสียง และความสั่นสะเทือน
14. น�้ำทิ้ง

3.2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปและผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนงาน พบว่า คนงานส่วนมากเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 47 คน (ร้อยละ 59.5) มีอายุน้อยกว่า 34 ปี จ�ำนวน
46 คน (ร้อยละ 58.2) มีประสบการณ์ท�ำงานมากกว่า 5 ปี
จ�ำนวน 49 คน (ร้อยละ 62.0) ส่วนใหญ่คนงานมีระดับการ
ศึกษาระดับมัธยมต้น จ�ำนวน 29 คน (ร้อยละ 26.7) มี
สถานะภาพสมรส จ�ำนวน 38 คน (ร้อยละ 48.1) ส่วนใหญ่
มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาทต่อเดือน จ�ำนวน
58 คน (ร้อยละ 53.4) สูบบุหรี่ 27 คน (ร้อยละ 34.2) ดื่ม

9 (36.0)
12 (48.0)
6 (24.0)

16 (64.0)
13 (52.0)
19 (76.0)

แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 42 คน (ร้อยละ 52.2) มีโรคประจ�ำตัว
18 คน (ร้อยละ 22.8) ผลการศึกษาข้อมูลการท�ำงานของคน
งานรับซื้อของเก่าพบว่า ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
ต่อวันมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง/วัน จ�ำนวน 45 คน
(ร้อยละ 57.0) มีจ�ำนวนวันท�ำงานต่อสัปดาห์มากกว่าหรือ
เท่ากับ 6 วัน/สัปดาห์ จ�ำนวน 63 คน (ร้อยละ 81.0) คนงาน
จ�ำนวน 21 คน (ร้อยละ 26.6) มีการใช้ผา้ ปิดจมูกขณะท�ำงาน
และสวมถุงมือขณะท�ำงานจ�ำนวน 38 คน (ร้อยละ 48.1)
และไม่มคี นงานที่สวมใส่รองเท้าบูท ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท�ำงานของคนงานรับซื้อของเก่า (n = 79 คน)
ข้อมูล

จำ�นวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

47
32

59.5
40.5

อายุ (ปี)
< 34 ปี
≥≥ 34 ปี

46
33

58.2
41.8

อายุงาน (ปี)
< 5 ปี
≥ 5 ปี

30
49

38.0
62.0

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

24
29
15
11

30.4
36.7
19.0
13.9
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูล

จำ�นวน

ร้อยละ

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

23
38
18

29.1
48.1
22.8

รายได้ (บาท/เดือน)
< 9,000
≥≥ 9,000

21
58

26.6
73.4

การสูบบุหรี่
สูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่

27
52

34.2
65.8

การดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดื่ม

42
37

53.2
46.8

โรคประจำ�ตัว
มี
ไม่มี

18
61

22.8
77.2

จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งาน/วัน (ชั่วโมง)
8
≥≥ 8

34
45

43.0
57.0

จำ�นวนวันทำ�งาน/สัปดาห์ (วัน)
6
≥≥ 6

15
63

19.0
81.0

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ผ้าปิดจมูก
ใช้
ไม่ใช้

21
58

26.6
73.4

ถุงมือ
ใช้
ไม่ใช้

38
18

48.1
22.8

ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคนงานรับซื้อของ
เก่าในระยะ 3 เดือนทีผ่ า่ นมาพบว่า อาการทีพ่ บ 3 อันดับแรก
คือ ไอ/จาม (ร้อยละ 74.7) พบว่า มีอาการเป็นประจ�ำ ร้อย
ละ 45.8 มีอาการบางครั้ง ร้อยละ 18.6 และ นาน ๆ ครั้ง
ร้อยละ 35.6 ตามล�ำดับ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (ร้อยละ
16

70.9) พบว่า มีอาการเป็นประจ�ำ ร้อยละ 41.1 มีอาการบาง
ครั้ง 32.1 และนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 26.8 ตามล�ำดับ อาการ
ระคายเคืองจมูก/แสบจมูก (ร้อยละ 62.0) ตามล�ำดับพบว่า
มีอาการเป็นประจ�ำ ร้อยละ 63.3 อาการบางครั้ง 16.3 และ
นาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 20.4 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช (n = 79 คน)
มีอาการ
จำ�นวน
(ร้อยละ)
56 (70.9)

นาน ๆ ครั้ง

บางครั้ง

เป็นประจำ�

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ไม่มีอาการ
จำ�นวน
(ร้อยละ)
23 (29.1)

15 (26.8)

18 (32.1)

23 (41.1)

แสบตา/ระคายเคืองดวงตา

47 (59.5)

32 (40.5)

5 (15.6)

6 (18.8)

21 (65.6)

ผื่นคันบริเวณผิวหนัง/อักเสบ

34 (43.0)

45 (57.0)

13 (28.9)

18 (40.0)

14 (31.1)

ผิวหนังลอกหลุด

58 (73.4)

21 (26.6)

1 (4.8)

18 (85.7)

2 (9.5)

ระคายเคืองจมูก/แสบจมูก

30 (38.0)

49 (62.0)

10 (20.4)

8 (16.3)

31 (63.3)

ไอ/จาม

20 (25.3)

59 (74.7)

21 (35.6)

11 (18.6)

27 (45.8)

หายใจไม่สะดวก/ติดขัด

51 (64.6)

28 (35.4)

15 (53.6)

9 (32.1)

4 (14.3)

เจ็บหู หูอื้อบ่อย ๆ

57 (72.2)

22 (27.8)

12 (54.5)

8 (36.4)

2 (9.1)

บาดเจ็บ/ถูกทิ่มแทงด้วยของมีคม

41 (51.9)

38 (48.1)

5 (13.2)

18 (47.4)

15 (39.4)

ผลกระทบต่อสุขภาพ

3.3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ท�ำงานที่ปลอดภัยของคนงานรับซื้อของเก่า ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานที่
ปลอดภัย ทัศนคติเกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัย การรับรู้
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเข้าถึงโอกาสการเลือกใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และสภาพเศรษฐกิจ
กับการท�ำงานที่ปลอดภัยของคนงานรับซื้อของเก่าพบว่า
ทัศนคติเกีย่ วกับการท�ำงานทีป่ ลอดภัยไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่
การท�ำงานที่ปลอดภัยของคนงานรับซื้อของเก่า ปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง
(3.30 ±± 1.10) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงานที่
ปลอดภัยของคนงานรับซือ้ ของเก่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ความถี่ของการเกิดอาการจำ�นวน (ร้อยละ)

(r = 0.595) ปัจจัยด้านการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การรับซื้อของเก่าอยู่ในระดับปานกลาง (3.40 ±± 1.00) และ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงานทีป่ ลอดภัยของคนงาน
รับซื้อของเก่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.359) ปัจจัย
ด้านการเข้าถึงโอกาสการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (3.49 ±± 0.78)
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงานที่ปลอดภัยของ
คนงานรับซื้อของเก่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.368)
และปัจจัยด้านสภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง
(3.45 ±± 1.02) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงานที่
ปลอดภัยของคนงานรับซือ้ ของเก่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(r = 0.612) ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระดับปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท�ำงานที่ปลอดภัยของคนงาน
ที่ในร้านรับซื้อของเก่า
ผลกระทบต่อสุขภาพ

แปลผล
(ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)

p-value

ความรู้เกี่ยวกับการทำ�งานที่ปลอดภัย*

ปานกลาง (3.30 ±± 1.10)

0.595

0.001**

ทัศนคติเกี่ยวกับการทำ�งานที่ปลอดภัย*

ปานกลาง (3.41 ± 1.08)

-0.039

0.732

การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับซื้อของเก่า*

ปานกลาง (3.40 ± 1.00)

0.359

0.021**

ปัจจัย
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบต่อสุขภาพ

แปลผล
(ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)

p-value

การเข้าถึง โอกาสการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล*

ปานกลาง (3.49 ±± 0.78)

0.368

0.016**

สภาพทางเศรษฐกิจ*

ปานกลาง (3.45 ± 1.02)

0.612

0.001**

ปัจจัย

* ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Pearson correlation
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

4. อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการลงส�ำรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า สถานประกอบกิจการ
ส่วนมากยังปฏิบตั ไิ ม่ได้ตามมาตรฐานเกณฑ์พนื้ ฐานทีก่ �ำหนด
โดยกรมควบคุมมลพิษ (2556) ในประเด็นคือ ทางเข้าออก
ของสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังมีของเก่าที่รับซื้อไว้ต้ังไว้
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการจัดตั้งไว้ให้เป็นหมวดหมู่
ช่องทางเข้าไปภายในตัวร้านคับแคบมากและเป็นพืน้ ทีอ่ บั ทึบ
แสงสว่างไม่เพียงพอ ด้านมลพิษพบว่า สถานประกอบกิจการ
ส่วนมากจะมีมลพิษอากาศ เนือ่ งจากการสะสมฝุน่ ละอองจาก
ของเก่าที่รับซื้อ มีรายงานว่า ฝุ่นที่สะสมอยู่บนคอมพิวเตอร์
มีการปนเปื้อนไปด้วยสารหน่วงการติดไฟ สารชนิดนี้ใช้มาก
ในการหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การติดไฟช้าลงใน
กรณีที่เกิดไฟไหม้ สารหน่วงการติดไฟนี้สามารถพบได้ใน
ฝุ่นที่อยู่ภายในอาคารรวมถึงในอากาศภายนอกและภายใน
บ้าน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด มะเร็ง
โพรงจมูก มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็ง
สมองสูงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Electronic Waste : A
public Health Issue, 2010) นอกจากนี้ในร้านรับซื้อของ
เก่าจะมีกิจกรรมที่เกิดจากการตัด เชื่อม หรือระเบิดของเก่า
ทีร่ บั ซือ้ มา ขณะเดียวกันมลพิษเสียงมีผลกระทบต่อทุกสถาน
ประกอบกิจการเนื่องจากรถรับส่งของเก่าที่หมุนเวียนเข้า
มายังสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมการขนส่งจากการ
กระทบของเหล็กหรือชิ้นส่วนของเก่าที่รับซื้อไว้ ซึ่งกิจกรรม
การตัด การเชื่อม การทุบเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดมลพิษ
ทางเสียงในสถานประกอบการด้วย
ในส่ ว นของระบบสาธารณู ป โภคพบว่ า สถาน
ประกอบกิจการส่วนมากมีโครงสร้างมัน่ คงแข็งแรง แต่พบว่า
ของเก่าทีร่ บั ซือ้ ไว้นนั้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มกี ารวางบนพืน้ คอนกรีต
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การที่ร้านรับซื้อของเก่าไม่ได้เทพื้นคอนกรีตหรือมีการจัดเท
พื้นคอนกรีตแล้วแต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณของเก่า
ที่รับซื้อได้ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำมาจัดวางกองไว้บนพื้นดินนอก
โครงสร้างหลังคา ซึง่ ของเก่าทีถ่ กู จัดเก็บรวบรวมไว้ส่วนมาก
จะเป็นของเก่าจ�ำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ แผงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของอดิศกั ดิ์ ทองไข่มกุ ต์ (2547) ซึง่ อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการสะสมของสารพิษ เช่น โลหะหนัก ตลอดจนสาร
กลุ่ม PAHs, PBDDs, PBDEs สารไดออกซิน ฟิวแรน
เป็นต้น ลงสูส่ งิ่ แวดล้อมได้ (Robinson, 2009; Townsend,
2011; Premalatha et al., 2014; Song & Li, 2015)
นอกจากนี้พบว่า สถานประกอบกิจการจ�ำนวนไม่
น้อยที่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญในด้านสาธารณูปโภคและสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานที่เหมาะสม เช่น ไม่ได้จัดห้องส้วม
ที่เหมาะสมและเพียงพอไว้ให้แก่คนงาน ไม่ได้จัดบริการ
น�้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้แก่คนงาน เป็นต้น ดังนั้น คนงานจึง
ต้องจัดเตรียมน�ำ้ ดืม่ มาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามมีบางสถาน
ประกอบกิจการมีการจัดเตรียมน�ำ้ ดืม่ ไว้ให้ แต่จากการสังเกต
พบว่า ไม่มแี ก้วน�ำ้ หรือภาชนะหมุนเวียนทีใ่ ช้ในการดืม่ น�ำ้ เช่น
กรวยกระดาษ เป็นต้น ดังนั้น คนงานจึงมีความเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคติดต่อบางชนิดได้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
โดยกรมควบคุมโรค (2553) ได้รายงานว่า การติดต่อโรค
ทางน�้ำลายอาจเกิดขึ้นได้ ถึงแม้จะมีเชื้ออยู่น้อย แต่ถ้าได้
รับซ�้ำ ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจเป็นเส้นทางน�ำเชื้อไปสู่
ผู้สัมผัสโรคได้ เช่น การใช้แปรงสีฟัน เป็นต้น ใช้เครื่องใช้
ในการรับประทานอาหาร เช่น ช้อน หลอดดูดน�้ำ แก้วน�้ำ
ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีสถานประกอบกิจการจ�ำนวนมาก
ทีไ่ ม่ได้เห็นความส�ำคัญทีจ่ ะต้องจัดเตรียมแหล่งน�ำ้ พร้อมสบู่
หรือวัสดุที่ใช้ในการท�ำความสะอาดร่างกาย เพื่อให้บริการ
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บ ท ค ว า ม วิ จั ย แ ล ะ วิ ช า ก า ร

Research and Featured Article
คนงานใช้ในการล้างมือหรือท�ำความสะอาดร่างกายระหว่าง
การพักรับประทานอาหารหรือพักระหว่างการท�ำงาน
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิด
ขึ้นมากที่สุดในคนงานรับซื้อของเก่าคือ คนงานมีอาการไอ/
จาม ระคายเคืองจมูก/แสบจมูก ซึ่งอาจเนื่องมาจากคนงาน
ส่วนใหญ่ไม่สวมอุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ด้วยเหตุผล เช่น ไม่ใช้ผ้าปิดจมูกเนื่องจากร�ำคาญ พูดคุย
ไม่รู้เรื่อง ไม่สวมถุงมือ เนื่องจากหยิบจับวัสดุสิ่งของไม่
กระชับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับคนงานที่ใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพบว่า ส่วนมากอุปกรณ์
ที่ใช้ไม่มีความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เช่น การใช้ผ้าปิดจมูก
ซ�้ำ ๆ หมุนเวียนและไม่มีความสะอาดเท่าที่ควร หรือการใช้
ผ้าปิดจมูกในงานตัด เชื่อมหรือทุบ หล่อและหลอมชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมีจำ� นวน
คนงานมากกว่าครึ่งมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จากการ
สอบถามและสังเกตพบว่า ไม่มีคนงานยืดกล้ามเนื้อหรือ
อบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะว่า คนงานไม่
เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานที่ท�ำ ท�ำให้ไม่ทราบการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบหรืออุบัติเหตุในการท�ำงาน
ที่ถูกต้อง ซึ่งจากรายงานของกรมอนามัย (2543) แนะน�ำ
ว่า ควรยืดกล้ามเนื้อหรืออบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนปฏิบัติ
งาน จะช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงของการบาดเจ็บจาก
การท�ำงานได้ นอกจากนี้ ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับ
คนงาน ได้แก่ แสบตา/ระคายเคืองดวงตา ผื่นคันบริเวณ
ผิวหนัง/อักเสบ (Klinck & Stuart, 1999) ผิวหนังลอก
หลุด หายใจไม่สะดวก ติดขัด (Schrapp & Al-Mutairi,
2010) เจ็บหู หูอื้อบ่อย ๆ บาดเจ็บ/ถูกทิ่มแทงด้วยของมีคม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญญิสา แสงจันทร์ (2552)
ทีไ่ ด้รายงานว่า คนงานรับซือ้ ของเก่ามีโอกาสรับสัมผัสกับสิง่
คุกคามต่อสุขภาพในทุกขัน้ ตอนการท�ำงาน อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้ในที่สุด ความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัย
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงานที่ปลอดภัยในคนงาน
รับซื้อของเก่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.595) ผลการ
ศึกษาพบว่า คนงานส่วนใหญ่มคี วามรูก้ ารท�ำงานทีป่ ลอดภัย
ในระดับปานกลาง ดังนั้น อาจท�ำให้คนงานลดความเสี่ยงที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
นคร สะสม (2551) ทีร่ ะบุวา่ ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ ใน
เรือ่ งการป้องกันอันตรายจากการท�ำงานกับความปลอดภัยต่อ
สุขภาพในการป้องกันตนเองจากการท�ำงานมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การรับรูผ้ ลกระทบต่อสุขภาพจากการรับซือ้ ของเก่ามี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงานที่ปลอดภัยในคนงาน
รับซื้อของเก่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.359) ผล
การศึกษาพบว่า คนงานส่วนใหญ่มีการรับรู้ อันตรายที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับซื้อของเก่าในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของพิภพ โลกค�ำลือ
(2549) ที่พบว่า การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.496) อย่างไรก็ตาม
จากการสังเกตพบว่า การท�ำงานของคนงานยังมีพฤติกรรม
การท�ำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล เนื่องจากคิดว่าเป็นความเคยชิน และ
ผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได้รุนแรงมากจนทนไม่ได้ เป็นต้น
จึงอาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คดิ ว่า การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการท�ำงาน

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

ผลการประเมินสถานประกอบการร้านรับซื้อของ
เก่าโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานจ�ำนวน 4 หมวด 14 ข้อ โดยภาพ
รวมพบว่า ส่วนมากยังปฏิบตั ไิ ม่ได้ตามเกณฑ์ทกี่ รมควบคุม
มลพิษได้ก�ำหนดไว้ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานที่
ปลอดภัย การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพ การเข้าถึงโอกาส
การเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
และสภาพเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำงาน
ที่ปลอดภัยในคนงานรับซื้อของเก่า ดังนั้น ผลการศึกษา
ดังกล่าวจะถูกน�ำเสนอแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมให้เกิด
ปัจจัยดังกล่าวในกลุ่มคนงานรับซื้อของเก่า รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ถูกต้อง ท่าทางการท�ำงานที่เหมาะสมเพื่อให้คนงานดูแล
ตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานหรือโรคจากการ
ประกอบอาชีพตลอดจนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ เจ้ า ของสถานประกอบกิ จ การ
ร้านรับซื้อของเก่าและคนงานทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล และให้ความร่วมมือและอ� ำนวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ยิ่ง ท�ำให้การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี งานวิจัยนี้
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาการสุขภาพและการ
กีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส�ำหรับการ
สนับสนุนให้โครงการวิจัยบรรลุผลส�ำเร็จด้วยดี
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