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แรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระปอง ตองเผชิญกับปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน จึงเปนกลุมเสี่ยงตอความเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงาน การ
วิจัยเชิ งพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาปจ จัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและภาวะ
สุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระปอง กลุมตัวอยาง
เปนพนักงานที่มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป ทํางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระปอง จังหวัด
สงขลา จํานวน 285 ราย รวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและ
ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง ที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ คาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.0 และทดสอบความเชื่อมั่นไดคาในระดับที่ยอมรับได (0.71-0.78)
และ 2) แบบประเมินสวนของรางกายทั้งหมดอยางรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment [REBA])
ของฮิจเน็ตตและแมคอะตัมเนย (Hignett & McAtamney, 2000) สําหรับสังเกตทาทางการทํางาน ซึ่ง
แปลโดยใชเทคนิคการแปลยอนกลับ (back translation) โดย ธานี แกวธรรมานุกูล (2010) คาความ
เชื่อมั่นของการสังเกตไดเทากับ 1.0 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 45.96 มีการรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานโดยรวมในระดับสูง สวนการรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพรายดานในระดับสูงที่สําคัญ คือ ปจจัย
คุกคามดานการยศาสตร (รอยละ 63.86) และปจจัยคุกคามดานจิตสังคม (รอยละ 35.79) สวนการ

จ
สังเกตทาทางการทํางานพบวา กลุมตัวอยางเกือบสามในสี่มีความเสี่ยงจากทาทางการทํางานใน
ระดับ ที่ จํา เป น ต อ งดํ า เนิ น การปรั บปรุง สําหรับ ภาวะสุ ข ภาพตามความเสี่ย งในส ว นของความ
เจ็บปวยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานที่พบบอย ไดแก อาการ
ปวดกลามเนื้อบริเวณคอ/ไหล/แขน (รอยละ 57.89) และอาการปวดหลัง/เอว (รอยละ 47.02) กลามเนื้อ
ตาลา (รอยละ 36.80) การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานในชวง 3 เดือนที่ผานมาพบเพียงรอยละ
5.96 สวนแบบแผนการดําเนินชีวิตพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 55.44 มีแบบแผนการดําเนินชีวิต
โดยรวมที่เ หมาะสม สํ าหรั บ แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิต รายด า นที่ เ หมาะสม คื อ พฤติก รรมการ
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล/การใชสารเสพติด (รอยละ 79.65) ขณะที่พฤติกรรมการพักผอน/
การจัดการความเครียดไมเหมาะสม (รอยละ 66.67)
ผลการวิ จั ย ชี้ ใ หเ ห็ น ว า พยาบาลอาชี ว อนามัย และสิ่ง แวดลอ ม รวมทั้ง ทีมสุ ข ภาพที่
เกี่ยวของควรตระหนักในความสําคัญของการเฝาระวังทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อนําไปสูการ
วางแผนการเสริ ม สร า งความตระหนั ก และเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารด า นความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ
ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพจากการทํางาน
โดยเฉพาะสําหรับแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระปอง

ฉ

ฉ

Thesis Title

Occupational Health Hazards and Health Status Related to Risk Among
Ageing Workers in the Seafood Canning Industry

Author

Ms. Saowalak Kaewmanee

Degree

Master of Nursing Science (Occupational Health Nursing)

Thesis Advisory Committee
Associate Professor Dr. Chawapornpan Chanprasit
Advisor
Lecturer Dr. Thanee
Kaewthummanukul Co-advisor
ABSTRACT
Ageing workers in the seafood canning industry are potentially at risk for workrelated illnesses and injuries due to exposure to occupational health hazards. This descriptive
study aimed to analyze occupational health hazards and health status related to risk among ageing
workers in the seafood canning industry. The study sample consisted of 285 ageing workers,
aged 45 years and over, and worked in the seafood canning industry in Songkhla province. Data
collection was conducted during January to March 2011. The research instrument comprised
1) an interview form of occupational health hazards and health status related to risk, which was
confirmed a content validity by a panel of experts and yielded an index of 1.00. The reliability of
the interview form was also tested and its value was at the acceptable level (0.71-0.78); and 2) the
Rapid Entire Body Assessment [REBA] form developed by Hignett and McAtamney (2000)
for observing working posture, translated through back translation technique by Thanee
Kaewthummanukul (2010) with the value of inter-ratter reliability as 1.00. Data analysis was
performed using descriptive statistics.
The main results revealed that 45.96% of the study sample perceived their entire
occupational health hazards at a high level. The most important occupational health hazards
perceived by the study sample at a high level included ergonomic hazards (63.86%) and
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psychosocial hazards (35.79%). Regarding observations of working posture, it was found that
nearly three-quarters of the study sample had the risk of working posture at the level which
required an action for improvement. Regarding health status related to risk, it was found that the
most common ailments possibly related to exposure of occupational health hazards included
neck/shoulder/forearm pain (57.89%), back/lumbar pain (47.02%), and fatigue of eye muscle
(36.80%). Work-related injuries during the past three month was only 5.96 percent. Concerning
lifestyle pattern, it was found that 55.44 percent of the study sample had appropriate entire
lifestyle pattern. Aspect of lifestyle pattern which also was appropriate included behaviors related
to drinking alcohol/substance abuse avoidance (79.65%), while relaxation/stress management
behavior was not appropriate (66.67%).
The results of this study indicate that occupational and environmental health nurses
and related health team should recognize the importance of environmental monitoring and health
surveillance. Establishing a plan to enhance awareness or disseminate health risk information
along with a health promotion program development to reduce occupational health risk especially
for ageing workers in the seafood canning industry should be encouraged.

