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ทรัพย์สตรี เเสนทวีสุข : ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกั นการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การท างาน ในกลุ่ ม เกษตรกรนาข้ า ว อ าเภอองครั กษ์ จั ง หวั ด นครนายก ประเทศไทย.
(EFFECTIVENESS OF INJURY AND ILLNESS PREVENTION PROGRAM AMONG RICE
FARMERS AT ONGKHARAK DISTRICT NAKHON NAYOK PROVINCE THAILAND) อ.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์, 264 หน้า.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการทางาน ในกลุ่มเกษตรกรนาข้าว อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยทาการศึกษาด้วยวิธีวิจัย
แบบกึ่ง ทดลอง ใช้ วิ ธี เลื อกตั วอย่ า งโดยการสุ่ม แบบหลายขั้ นตอน และเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยการ
สัมภาษณ์จากตัวอย่างกลุ่มทดลอง 62 คน และกลุ่มควบคุม 55 คน
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โปรแกรมป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และการเจ็ บ ป่ ว ยจากการท างาน ระยะเวลา 2 สั ป ดาห์
ประกอบด้วย 1) การให้สุขศึกษา 2) การตรวจความปลอดภัย 3) การสื่อสารด้านความปลอดภัย และ 4)
การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานก่อนการให้โปรแกรมและหลังจากการให้
โปรแกรมเป็นเวลา 4 เดือน และทดสอบผลของโปรแกรมโดยการวัดการรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมความ
ปลอดภัย ความเสี่ยงในกระบวนการทานาข้าว การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทานา และจานวน
วันที่สูญเสียไปจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทานา ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทาโดย
การเปรียบเทียบความต่างของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยตัวแปรตามเชิงปริมาณ
ใช้วิธี General linear model repeated measures ANOVA (GLM) และ Mixed Models สาหรับ
ตัวแปรตามเชิงคุณภาพใช้วิธี generalized linear models เพื่อหาขนาดผลของโปรแกรมในแต่ละ
ช่วงเวลา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทางานมี
ประสิทธิผล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารกาจัดศัตรูพืช รวมทั้งลดความเสี่ยง
ในกระบวนการทานาข้าว นอกจากนี้ โปรแกรมมีผลในการลดการเจ็บป่วยที่เกียวข้องกับระบบประสาท
จากการใช้สารกาจัดศัตรูพืช การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ ตลอดจนลดจานวนวันที่สูญเสียไป
จากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยทั้งจากเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการทานา การใช้สารกาจัดศัตรูพืชและ
การยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมมีผลเชิงลบต่อการบาดเจ็บจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทานา
ข้อค้นพบนี้แสดงว่า ผู้วิจัยสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการ
ทางาน เช่น การเพิ่มวิธีสื่อสารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางานใน
กลุ่มเกษตรกรนาข้าว ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยสามารถนาข้อค้นพบจาก
การศึกษานี้เป็นแนวทางในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทางานอย่างต่อเนื่อง
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The objective of this study was to determine the effects of an injury and
illness prevention program on safety and health among rice farmers in Nakhon Nayok
province, Thailand. This was a quasi-experimental study. Multistage sampling was
employed. Intervention group was randomly selected out of 62 rice farmers and
another 55 rice farmers served as the control group. A structured face-to-face interview
questionnaire was administered to participants.
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The two-week intervention program consisted of four elements including 1)
health education 2) safety inspection 3) safety communication and 4) health
surveillance. Data were collected at baseline and four months after the intervention
(follow-up). The evaluation of program by measuring risk perception, safety behavior,
potential risk, injury and illness, and number of days lost. For numeric data, General
linear model repeated measures ANOVA (GLM) and Mixed Model were used to quantify
and test the statistical significance of the intervention effect for each type of score. For
dichotomous data, the effect of intervention program was assessed from Generalized
Linear Models. P-values <0.05 were considered statistically significant.
Pesticide safety behaviors significantly increased in the intervention group,
compared with the control group. Potential risk significantly decreased in the
intervention group, compared with the control group. The intervention was also
associated with reduction pesticide related-illnesses in prevalence of neuromuscular
symptoms, and ergonomics related-illnesses, and with clear reductions in number of
days lost due to equipment related-injuries, pesticide related-symptoms, and
ergonomics related-illnesses. However, intervention program was negatively and
significantly associated with equipment related-injuries. It is necessary to identify and
develop further measures to improve safety and health. Some methods such as
effective risk communication could be added to increase risk perception.
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