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ABSTRACT

Wood furniture production is one of the most hazardous industries of small
and medium-sized enterprises due to dangerous and a substandard working
environment and condition. The purpose of this participatory action research (PAR)
was to develop a program of reducing occupational health hazards in a wood furniture
industry. Research participants included 83 workers, the owner of a wood furniture
factory, and an occupational health nurse responsible for worker health in San Kam
Phaeng District, Chiang Mai Province. The PAR study involved three main steps:
1) situational analysis of occupational and environmental health problems, adopting
in-depth interviews with both the factory owner and an occupational health nurse,
focus group discussions and interviews with workers; 2) collaboratively developing
and implementing the program to reduce occupational health hazards with
participants, and revising the plan until the program was appropriate for the work
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context; and 3) evaluating program implementation. Qualitative data were analyzed
using content analysis; and descriptive statistics and Chi-Square test were used for
quantitative data.
Important findings related to occupational and environmental health
problems included 1) significant exposure to noise, vibrations, wood dust particulates,
ergonomically incorrect postures, and repetitions; 2) unsafe conditions including
working with sharp equipment, and obstructed work area; and 3) unsafe behaviors
related to personal protective equipment use; none of workers regularly used earplugs
and only 3.6% of workers regularly wore masks.
A program of reducing occupational health hazards was collaboratively
developed by the participants and researcher, with a specific focus on the use of
personal protective equipment. The program consisted of 1) an interactive safety
training on building the capacity of leader to communicate the importance of using
personal protective equipment; and 2) establishing and posting safety rules and
regulations in work areas. An evaluation of program implementation performed at the
8th and 16th weeks indicated that use of personal protective equipment among workers
significantly increased (p<.01).

Regular use of earplugs increased from none at

baseline to 75.9% and 80.7% at the 8th and 16th weeks; while regular use of masks
increased from 3.6% at baseline to 66.3% and 78.3% at the 8th and 16th weeks.
The findings reveal that reducing risk and increasing safety-based
workplace behaviors requires a collaborative effort between management and
workers. Collaborative efforts create a sense of ‘ownership’ and ‘partnership’ of
working together. Building capacity among workers to solve occupational health and
safety problems on their own is also crucial.
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ชื อเรืองวิทยานิพนธ์

โปรแกรมการลดปั จจัยคุกคามสุ ขภาพจากการทํางานในอุตสาหกรรม
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้: การพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม

ผู้เขียน

นางสาววรันธรณ์ จงรุ่ งโรจน์สกุล

ปริญญา

พยาบาลศาสตรดุษฎีบณั ฑิต

คณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ ประสิ ทธิ1 อาจารย์ที2ปรึ กษาหลัก
อาจารย์ ดร. ธานี
แก้วธรรมานุกลู อาจารย์ที2ปรึ กษาร่ วม
รองศาสตราจารย์ ดร. โทมัส เอ แมคเค
อาจารย์ท2ีปรึ กษาร่ วม
บทคัดย่ อ
การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้เป็ นหนึ2 งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที2 มีความ
เสี2 ยงสู งจากสภาพแวดล้อมการทํางานและสภาพการทํางานที2 เป็ นอันตรายและตํ2ากว่ามาตรฐาน
การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมครั9 งนี9 จึงมี วตั ถุ ประสงค์เพื2อพัฒนาโปรแกรมการลดปั จจัย
คุ กคามสุ ข ภาพจากการทํา งานในอุ ตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไ ม้ ผูร้ ่ วมวิจยั ประกอบด้วย คนงาน
(จํานวน 83 คน) เจ้าของสถานประกอบกิ จการโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และพยาบาลอาชี วอนามัย
ที2รับผิดชอบดูแลสุ ขภาพคนงานในเขตพื9นที2อาํ เภอสันกําแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย @ ขั9นตอนหลัก คือ A) การวิเคราะห์สถานการณ์ประเด็น
ปั ญหาด้านอาชี วอนามัยและสิ2 งแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์ เจาะลึ กเจ้าของสถานประกอบกิ จการ
และพยาบาลอาชี วอนามัย การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ คนงาน C) การร่ วมวางแผนพัฒนาและ
ดําเนินการโปรแกรมการลดปั จจัยคุกคามสุ ขภาพจากการทํางานกับผูร้ ่ วมวิจยั รวมทั9งปรับปรุ งแผน
ดําเนิ นการจนได้โปรแกรมที2เหมาะสมกับบริ บทการทํางานของสถานประกอบกิจการ และ @) การ
ประเมินผลการดําเนิ นโปรแกรม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพโดยการวิเคราะห์เชิ งเนื9 อหา และใช้
สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ สาํ หรับข้อมูลเชิงปริ มาณ
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ข้อ ค้น พบสํ า คัญ ของปั ญ หาด้ า นอาชี ว อนามัย และสิ2 งแวดล้ อ มในอุ ต สาหกรรม
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ประกอบด้วย A) การสัมผัสเสี ยงดัง ความสั2นสะเทือน ฝุ่ นไม้ ท่าทางการทํางานที2ไม่
เหมาะสมและการทํางานซํ9าซาก C) สภาพการทํางานที2ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การทํางานกับอุปกรณ์
ของมีคมและมีส2ิ งของกีดขวางทางเดิน และ @) พฤติกรรมการทํางานที2ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล พบว่า คนงานทุกคนไม่สวมใส่ ที2อุดหู อย่างสมํ2าเสมอ มีเพียง
ร้อยละ @.H ที2สวมใส่ ผา้ ปิ ดปากและจมูกอย่างสมํ2าเสมอ
โปรแกรมการลดปั จจัย คุ ก คามสุ ข ภาพจากการทํา งานที2 พ ฒ
ั นาขึ9 นจากความร่ วมมื อ
ระหว่างผูร้ ่ วมวิจยั และผูว้ จิ ยั เน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ประกอบด้วย A) การจัด
อบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ มุ่งสร้างศักยภาพหัวหน้าคนงานในการสื2 อสารความสําคัญของ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล และ C) การสร้างและการติดป้ ายกฎระเบียบข้อบังคับใน
บริ เวณที2ทาํ งาน การประเมินผลโปรแกรมดําเนินการในสัปดาห์ที2 H และสัปดาห์ที2 I พบว่า คนงาน
ใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลเพิ2มขึ9นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.01) การสวมใส่ ที2อุดหู
อย่างสมํ2า เสมอเพิ2มขึ9 นจากไม่ มีก ารสวมใส่ เป็ นร้ อยละ NO.P และ IQ.N ในสัป ดาห์ ที2 I และ AH
ขณะที2คนงานสวมใส่ ผา้ ปิ ดปากและจมูกอย่างสมํ2าเสมอเพิ2มขึ9นจากร้อยละ @.H เป็ นร้อยละ HH.@ และ
NI.@ ในสัปดาห์ที2 I และ AH
ผลการศึกษาครั9งนี9 ช9 ี ให้เห็นว่า การลดความเสี2 ยงจากการทํางานและเพิ2มพฤติกรรมการ
ทํางานที2ปลอดภัยในสถานประกอบกิ จการ จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบ
กิจการและคนงาน สร้างความเป็ น “เจ้าของ” และ “หุ ้นส่ วน” ของการทํางานร่ วมกัน ผนวกกับการ
สร้างศักยภาพของคนงานให้สามารถแก้ไขปั ญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ดว้ ยตนเอง

