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พิมาน ธีระรัตนสุนทร : รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของแรงงานเก็บขยะ
จากการสัมผัสขยะ ที่สถานที่กาจัดขยะ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย. (Health
Risk Reduction Behaviors Model (HRRBM) of Scavenger Labors Exposed to Solid
Waste at Local Waste Disposal Site in Nakhon Ratchasima Province, Thailand)
อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ. ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์, อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ศ. ดร.มาร์ค เกเกอรี่ ร็อบสัน, 193 หน้า.
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของแรงงานเก็บขยะในพื้นที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสารวจและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแรงงานเก็บ
ขยะทีท่ างานสัมผัสขยะในพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาล 3)เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบพฤติกรรมการลดความ
เสี่ยงจากการสัมผัสขยะของแรงงานเก็บขยะ ในพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา
รูปแบบและวิธีการศึกษา ระยะที่ 1 การศึกษาภาคตัดขวางด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในการ
สัมภาษณ์แรงงานเก็บขยะ 88 ราย ที่ทางานในพื้นที่ทิ้งขยะและใช้การสังเกตตามแบบฟอร์มการสังเกตทีส่ ร้างขึ้นในการวิจัย
ระยะที่ 2 การศึกษากึ่งทดลองศึกษาโดยการแบ่งแรงงานเก็บขยะออกเป็น 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจาก
แรงงานเก็บขยะด้วยวิธีการสุ่มเลือก 44 ราย จาก 63 ราย ในพื้นที่เก็บขยะของเทศบาล 1 แห่ง และในกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการสุ่ม
แรงงานเก็บขยะ 44 รายจาก 58 ราย ในพื้ นที่ทิ้งขยะอื่นอีก 8 แห่ง โดยการใช้รูปแบบพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ดาเนินการในกลุ่มทดลอง และการติดตามประเมินผล
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 การศึกษาพบว่าแรงงานเก็บขยะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 38 ปี สถานภาพสมรสคู่ ทางานเก็บ
ขยะมานานกว่า 10 ปีรายได้เฉลี่ย 5,800 บาทต่อเดือน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะทางานน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่ให้ความสาคัญต่อการตรวจสุขภาพ ปัจจัย เสริมความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงาน
เก็บขยะ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การ ดื่มสุรา การหาอาหารและรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดในที่ทิ้งขยะ ระยะที่ 2 ศึกษา
เปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากใช้รูปแบบพฤติกรรมการลดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพในกลุ่มทดลองพบว่าในระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) สาหรับในกลุ่มทดลอง
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ตน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) แต่ในกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างใน
ด้านความรู้
การเจ็บป่วยและอาการทางกายมีการลดลงเล็กน้อยในกลุ่มทดลองแต่ในกลุม่ ควบคุมไม่ต่างจากเดิมและการใส่
เครื่องป้องกันอันตรายพบว่ามีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)ในกลุ่มทดลอง แต่ในกลุ่มควบคุมไม่
ต่างจากเดิม
การสรุปและอภิปรายผล รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเอง การเพิ่มขึ้นของ
ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติ ตนในการทางานสัมผัสขยะ การลดลงของความเจ็บป่วยและอาการทางกาย การเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนการใช้เครื่องป้องกันตนเองในขณะทางานโดยสรุป แรงงานเก็บขยะจะลดความเสี่ยงลงได้หากมีการปฏิบัติตนอย่าง
เข้มงวดในการปฏิบัติตามคาแนะนาในด้านความปลอดภัยในการทางานและการมีตัวแทนในกลุม่ แรงงานเก็บขยะในการ
กระจายรูปแบบพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ สื่อ และการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติตนในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
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Objective 1) To investigate the general characteristics and self-protection behaviors of
scavengers at local waste disposal sites, Nakhon Ratchasima Province 2) To explore the association
between knowledge, attitudes and practices among scavengers exposed to solid waste at local waste
disposal sites 3) To develop and evaluate the effectiveness of the Health Risk Reduction Behaviors
Model (HRRBM) in regards to solid waste exposure among scavengers at local waste disposal sites
at Nakhon Ratchasima Province, Thailand
Methods: Phase 1 Cross-sectional study; Questionnaire was conducted by face to face interviewed
with 88 scavengers working in local waste disposal site and observed with observation form. Phase
2 Quasi-experimental study was conducted of scavenger subjects divided into two groups. An
intervention group of 44 subjects was randomly selected from 63 scavengers at a municipal waste
dump site and a control group of 44 subjects was randomly selected from 58 scavengers at 8
additional dump sites. The Health Risk Reduction Behaviors Model (HRRBM) was developed and
implemented with the intervention group.
Results: Phase 1: The majority of scavengers were female. An average age was 38 years old. They
were married and had worked as a scavenger for more than 10 years. The average income was
5,800 baht/month. Most of them graduated in primary school. More than half of the participants in
both groups rarely used Personal Protective Equipments (PPEs) during their work time and were
careless regarding annual medical checkups. Reinforcing health risk behaviors were smoking,
drinking alcohol finding and eating unclean food at the dump sites during their work. Phase 2: the
knowledge, attitudes and practices between groups after the HRRBM intervention showed
significant difference (p<0.05). The mean difference of knowledge, attitudes, and practices
increased significantly in the invention group (p<0.05), but in the control group, there was no
difference in knowledge. Physical symptoms slightly decreased in the intervention group, whereas
in control group was no difference. There was a significant increase in the proportion of PPEs used
in the intervention group (p<0.05) but, this remained the same in the control group.
Conclusion and Discussion: The HRRBM significantly reduced self-health care cost, significantly
increased knowledge, attitudes and practices regarding working with solid waste, reduced
percentage of uncomfortable condition and physical symptoms, and increased proportion of PPEs
used the intervention was implemented in the intervention group compared with the control group.
In conclusion, scavengers exposed to solid waste at waste disposal sites can reduce health risk
exposure if they strictly follow the safety recommendation regarding routine work. The health care
coordinator should distribute the HRRBM, media and routine monitor for safety work practices.
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