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ก
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research : PAR) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ทางานเกี่ยวกับขยะ โดยการ
มีส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งผู้ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับ ขยะ คัดเลื อกผู้ ร่ ว ม
การศึกษาจากผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา 3 อาเภอของจังหวัดลาพูน คืออาเภอแม่ทา ป่าซาง และ
อาเภอบ้านโฮ่ง ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ของการศึกษามุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานที่
เกี่ยวข้องกับขยะ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงาน ใน 3 กิจกรรม คือ 1) การสารวจข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนในแหล่งสะสมขยะ และผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ 2) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
บุ คลากรผู้ เกี่ย วข้อง และ 3) การประเมินความเสี่ ยงจากการทางานของผู้ ทางานเกี่ยวข้ องกั บ ขยะ
กระบวนการศึกษามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา เป็นการศึกษาสภาพปัญหา
สุ ขภาพและความไม่ป ลอดภัย จากการทางานเกี่ยวข้องกับขยะ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดาเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดาเนินงาน
ที่วางแผน และ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนกิจกรรมการดาเนินงานและการติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบ
รวบรวมข้อมูลโดยการสารวจแหล่งสะสมขยะในชุมชน สัมภาษณ์ข้อมูลภาวะสุขภาพและความเสี่ยงที่
เกิดจากการทางานของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ การสังเกต และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการ
พัฒนาความรู้ด้วย Paired sample t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาสุขภาพและความไม่ปลอดภัยจากการทางานเกี่ยวข้องกับขยะ
พบว่าขาดข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ที่ทางานกับขยะมี
ความรู้ในการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยจากการทางานเกี่ยวข้องกับขยะไม่เพียงพอ ดังนั้นจึง
ร่วมกันนาเสนอแนวทางและแผนการดาเนินงานจานวน 6 แผนงาน จากการดาเนินงานตามแนวทาง
และแผนที่กาหนดไว้ พบว่าแหล่งสะสมขยะในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการหรือร้านรับซื้อ ขาย
ขยะและของเก่า ผู้ที่ทางานกับขยะในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเล้ง
ความเสี่ยงทางสุขภาพจากการทางานที่พบมากที่สุดคือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทางานในท่าทาง
เดิมๆ การดื่มเครื่องดื่มชูกาลังหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน การดื่มสุราหรือของมึนเมา ส่วนการดาเนินงาน
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสาธารณสุ ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของสถานประกอบกิจการ
หรือร้านค้ารับซื้อขายขยะและของเก่า และผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ พบว่าหลังการพัฒนาความรู้ของ
ทุกกลุ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาความรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการการสะท้อนกิจกรรมการ
ดาเนิ น งานและติดตามประเมิน ผลพบว่า รู ปแบบการดู แลสุ ขภาพและความปลอดภัยของผู้ ทางาน
เกี่ยวข้องกับขยะโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ความเป็นไปได้และการยอมรับได้

ข
อยู่ในระดับสูง ความรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม คือบุคลากรสาธารณสุข แกนนาในชุมชน และผู้
ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ มีคะแนนหลังการพัฒนาความรู้สูงกว่าก่อนพัฒนาความรู้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการสะท้อนกิจกรรมการดาเนินงานเพื่อให้เกิดผลของการพั ฒ นา
รูปแบบให้ดียิ่งขึ้น จากการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
ขยะ โดยใช้หลักประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดลาพูนครั้งนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนมามีส่วนร่วมใน
การวางแผนและออกแบบรายละเอียดของการดาเนินงาน ดังนั้นในการดาเนินงานจึงเกิดเครือข่ายในการ
ทางานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ชุมชนและตัวผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับขยะเอง โดยรูปแบบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ “การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน”
ซึ่งมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น นั่นคือ การค้นหาปัญหา การร่วมมือและช่วยกันนาเสนอแผน
ดาเนิ น การแก้ไขปั ญหา และที่ส าคัญคือทุกภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ว มในการดาเนินงานแก้ไ ขปัญหาอย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเหล่านี้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ เป็นเจ้าของ
ร่ ว มกั น และเกิ ด ความรู้ สึ ก อยากพั ฒ นาสุ ข ภาพของคนในชุม ชนตนเองให้ ดียิ่ ง ขึ้ น กว่า เดิ ม ส าหรั บ
ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งคือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ควรมีการซักประวัติลักษณะการทางานที่
ส่งผลต่อการเจ็บป่วยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
สารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะและแหล่งสะสมขยะที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน
แก้ไขปั ญหาในพื้น ที่ รวมทั้งร่ ว มกัน พัฒ นาชุดการให้ ความรู้และคาแนะนาที่ถูกต้องของการบริโภค
เครื่องดื่มที่ให้โทษ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม สภาพการทางานที่มี
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนท่าทางการทางาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรเป็นหน่วยงาน
หลั กประสานเครื อข่ายผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้องให้ มีการบูรณาการการทางานอย่างมีส่ วนร่วมและส่ งเสริม
กระบวนการสร้างเสริมพลังอานาจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันตนเองให้กับผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ควรนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ทางานที่เกี่ยวข้องขยะไปปรับใช้ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นๆ ไปปรับใช้ในกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่มีลักษณะ
งานที่มีความเสี่ยงเช่นกัน เพื่อให้เกิดรูปแบบที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ นาสู่การพัฒนาการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ค
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ทางานเกี่ยวข้อง
กับขยะโดยใช้หลักประชารัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลาพูน สาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากนายแพทย์สุเมธ
องค์วรรณดี ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมดาเนินการ
ศึกษาทุกท่านจากส านั กงานป้ องกัน ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดล าพูน
โรงพยาบาลลาพูน โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และองค์กรปกครองในพื้นที่อาเภอแม่ทา ป่าซาง และบ้านโฮ่ง ที่สาคัญคือผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะทุก
ท่านที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และร่วมดาเนินการศึกษาจนสาเร็จลุล่วง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่าน
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ง
สารบัญ
หน้า
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ก

กิตติกรรมประกาศ

ค

สารบัญ

ง

สารบัญตาราง

ช

สารบัญภาพ

ฌ

บทที่ 1 บทนา

1

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

3

คาถามของการศึกษา

3

ขอบเขตของการศึกษา

3

นิยามศัพท์เฉพาะ

4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

4

กรอบแนวคิดของการศึกษา

5

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

7

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

13

ประชารัฐ

21

จ
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ความรู้เกี่ยวกับขยะ

25

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

36

บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึกษา

39

รูปแบบการศึกษา

39

ระยะเวลาดาเนินการศึกษา

39

พื้นที่ศึกษา

39

รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา

39

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

45

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

46

บทที่ 4 ผลการศึกษา

50

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

52

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

52

ชั้นตอนที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา

52

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมระดมสมอง

52

ข้อมูลผลการศึกษาปัญหาทั่วไป ปัญหาสุขภาพและความไม่
ปลอดภัยจากการทางานของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะในชุมชน

54

ข้อมูลความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
สุขภาพและความไม่ปลอดภัยจากการทางาน

57

ฉ
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดาเนินงาน

60

แผนการสารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

60

แผนการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง

60

แผนการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจากสภาพการทางานของ
ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ

60

ขั้นดาเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดาเนินงานที่กาหนดในแผน

62

ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

62

ผลการพัฒนาองค์ความรู้

70

ผลการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับขยะ
ขั้นสะท้อนกิจกรรมการดาเนินงานและติดตามประเมินผล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และเสนอแนะ

74
75
86

สรุปผลการศึกษา

87

อภิปรายผลการศึกษา

88

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

90

เอกสารอ้างอิง

91

ภาคผนวก

96

ช
สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1

ระดับความเสี่ยงจากการทางาน และความหมายของระดับความ
เสี่ยง

44

2

สรุปขั้นตอนการศึกษา

47

3

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

52

4

จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง

53

5

แผนการดาเนินงานเพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางการดาเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม

61

6

จานวนและร้อยละข้อมูลของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ จาแนก
ตามลักษณะของข้อมูลทั่วไป

63

7

จานวนและร้อยละของผู้ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ จาแนกตามสภาพ
การทางาน

65

8

จานวนและร้อยละของผู้ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ จาแนกตามข้อมูล
สุขภาพเบื้องต้น

66

9

จานวนและร้อยละของผู้ทางานเกี่ยวข้องกับขยะ จาแนกตามข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการทางาน

68

10

จานวนและร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขบุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา จาแนกตามข้อมูลทั่วไป

70

11

ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาองค์ความรู้แก่
บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71

ซ
สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

12

จานวนและร้อยละผู้ทางานเกี่ยวข้องกับขยะและเจ้าของร้านค้า
สถานประกอบการหรือร้านรับซื้อขายขยะและของเก่าที่ได้รับการ
พัฒนา

72

13

ผลการเปรี ย บเทียบคะแนนก่อนและหลั งการพัฒ นาองค์ความรู้
ให้ แ ก่ ผู้ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ขยะและเจ้ า ของร้ า นค้ า สถาน
ประกอบการหรือร้านรับซื้อขายขยะและของเก่า

73

14

จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูลการสะท้อนกิจกรรมการดาเนินงานและประเมินผลการ
พัฒนารูปแบบการดาเนินงาน

76

15

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และการยอมรับได้ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับขยะ โดยใช้หลักประชารัฐ

78

16

การเปรี ย บเทีย บผลการพัฒ นาความรู้ ก่อนและหลั งการพัฒ นา
รูปแบบการดาเนินงาน

83

ฌ
สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1

กรอบแนวคิดของการศึกษา

5

2

ร้อยละของประเภทแหล่งสะสมขยะในชุมชน

62

3

ร้อยละของระดับความเสี่ยงจากการทางานของผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับขยะ จาแนกตาม ลักษณะของสภาพการทางาน

74

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากรายงานสถานการณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทย ป 2561 มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 พบวามีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 1.64
เนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรสูสังคมเมือง การ
เพิ่มขึ้นของประชากร การสงเสริมการทองเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มมากขึ้น แตแนวโนมการจัดการขยะที่ดีขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงสูการเปน
สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society บนแนวคิด 3 R ประชารัฐมุงเนนการจัดการขยะมูลฝอย ณ ตน
ทาง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐและประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561 จากขอมูลการประเมิน
สถานการณขยะมูลฝอยของประเทศไทย ป 2559 (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 พบวาจังหวัดลําพู นมี
ปริมาณขยะเกิดขึ้น 146,974.96 ตันตอป นําไปกําจัดได 56,931.63 ตันตอป โดยเปนการกําจัดที่ถูกตอง
เพียง 49,941.39 ตันตอป ดังนั้นขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงมีขยะที่ไมสามารถนําไปกําจัดไดสูงถึง 90,043
ตันตอป ซึ่งขยะสวนหนึ่งชุมชนไดนําเขาสูระบบรีไซเคิล หรือนําไปขายใหแกรานรับซื้อของเกาในชุมชน
การนําขยะหรือวัสดุสิ่งของเหลือใชนํากลับมาใชประโยชนดวยกระบวนการรีไซเคิลเปนชองทางหนึ่งใน
การชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองกําจัด ในขณะเดียวกันยังเปนการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติดวย
การใชซ้ํา หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ ในป 2549 มีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชใหม 3.19 ลานตัน โดยครึ่งหนึ่งของขยะที่นํามาใชประโยชนเกิดจากการคัดแยกในชุมชนผานกลุมผู
ประกอบอาชีพรับซื้อของเกา เชน คนคุยขยะ ซาเลง รานรับซื้อของเกา (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 และ
จากการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยสงผลถึงการมีจํานวนแรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะเพิ่มมากขึ้นตาม
แหลงกําจัดขยะตางๆ ซึ่งคาดประมาณจํานวน 500 ถึง 3,000 คนตอจังหวัด (สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558 โดยผูที่ประกอบอาชีพทํางานเกี่ยวของกับขยะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงที่จะ
ไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการทํางาน จนอาจทําใหเจ็บปวยได การทํางานสัมผัสกับขยะเปนระยะ
เวลานานและตอเนื่อง สงผลตอสุขภาพได ซึ่งสาเหตุของการเกิดปญหาสุขภาพของผูที่ทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ ประกอบดวยปจจัยหลายดาน ทั้งดานกายภาพ ดานเคมี ดานชีวภาพ เออรโกโนมิกส รวมทั้ง
อาจเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและของมีคมได (พีรพงษ จันทราเทพ, 2554) เชน ผูที่ทํางานในรานรับ
ซื้อของเกา มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทั้ง สภาพการทํางานที่มีแสงจาหรือกลางแดด มีอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บจากการทํางาน (บุญญิสา แสงจันทรและกาญจนา นาถะพินธุ, 2557 และการศึกษา
ของเลิศชัย เจริญธัญลักษณ (2545 ซึ่งพบวาผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะมีปญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพ
การทํางาน เชน เกิดอาการผื่นคัน การระคายเคืองและแสบตาเนื่องจากฝุนละออง และการทํางานโดย
ขาดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

2

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดเปดโอกาสใหประชาชน มี
สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนคนไทยโดยบัญญั ติให “บุคคลและชุมชนยอมมีสิ ทธิ
เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน
หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และ
ไดรับแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” สิทธิดังกลาวรวมถึงสิทธิที่จะ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย และ กําหนดหนาที่ของรัฐ
“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอยางมีคุณภาพ รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา
เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมใหองคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น เข า มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิน การดว ย” (สมชาย พงษพัฒ นาศิล ป, 2561 ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศโดยยึด
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และยึ ด “คนเปน ศูน ยกลางการพัฒ นา” (สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560. ดังนั้นจึงเปนหนาที่อันสําคัญของภาครัฐในก ารกระตุน สงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาประเทศ ตั้งแตระดับหมูบาน ชุมชน
จนถึงในระดับชาติ รวมทั้งมาตรา 61/ 1 แหงระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ใหอําเภอมีอํานาจหน าที่
ภายในเขตอําเภอ ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวมกับชุมชนในการดําเนินการใหมีแผน
ชุมชน เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค กรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด และกระทรวง
ทบวง กรม หมู บ า นซึ่ ง เป น องค ก รบริ ห ารในระดั บ รากหญ า มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ประชาชน ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 นอกจากจะกําหนดอํานาจหนาที่ของ
กํานัน ผูใหญบานในการบริหารงาน “บําบัดทุกข บํารุงสุข” กับราษฎรในหมูบาน ยังมีหนาที่ใหการ
สนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิ บัติห นาที่ห รื อการให บริการของสว นราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม มี
หนาที่ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทุกกลุมอาชีพ รวมทั้งผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะในชุ มชน ไม ว า จะเป น ผู ที่ทํา หน า ที่เ ก็บ ขยะ ขนขยะ คัดแยกขยะ กําจัดขยะ หรือ เปน ลูกจา ง
พนักงานในรานรับซื้อของเกาหรือรานรีไซเคิลขยะ รวมทั้งแรงงานคุยเขี่ยขยะอิสระที่ไมมีนายจาง ซาเลง
เปนตน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการลด การใชซ้ํา และการแปรรูป
ใชใหม (Reduce Reuse และ Recycle: 3Rs) ดังนั้นจึงมีความสนใจที่ในการศึกษาการพัฒนารูป แบบ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ ในจังหวัดลําพูน โดยใหชุมชนมีสวน
รวมในการวิเคราะหสภาพปญหา เสนอแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหา และรวมดําเนินการแกไข
ปญหา เพื่อใหเกิดการเรียนรูและตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการ
แกไขปญหารวมกันอยางยั่งยืน ทั้งนี้คาดวารูปแบบเบื้องตนที่จะพัฒนา คือ การสํารวจขอมูลพื้นฐานของ
ชุ ม ชนในแหล ง สะสมขยะ และผู ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ ขยะ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ ห แ ก บุ ค ลากร
ผูเกี่ยวของ และ การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อพัฒนารู ป แบบการดู แลสุขภาพและความปลอดภัย ของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ ขยะใน
ชุมชน โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งตัวผู
ที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
คําถามของการศึกษา
1. รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน โดย
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในจังหวัดลําพูน มีลักษณะเปนอยางไร
2. รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน โดย
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในจังหวัดลําพูน เมื่อนําไปใชกับชุมชนแลว มีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด
3. รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน โดย
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในจังหวัดลําพูน มีความเหมาะสม มีความเปนไปได และมีการยอมรับ
มากนอยเพียงใด
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาหารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางาน
เกี่ ย วข อ งกั บ ขยะในชุ ม ชน โดยการมี ส ว นร ว มของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในจั ง หวั ด ลํ า พู น ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ โดยมีขอบเขตของ
การศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษา มุงศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลดานสุ ขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของกับขยะ และการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน ใน
3 กิจกรรม คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนในแหลงสะสมขยะ และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
2) การพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรผูเกี่ยวของ และ 3) การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของผู
ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
2. ขอบเขตดานพื้นที่ ศึกษาใน 3 พื้นที่ของจังหวัดลําพูน คือ อําเภอแมทา ปาซาง และอําเภอ
บานโฮง
3. ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
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นิยามศัพทเฉพาะ
ประชารัฐ หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของผูที่ทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ ตั้งแตกระบวนการคนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผนการดําเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ หมายถึง ผูที่ทํางานสัมผัสหรือเกี่ยวของกับขยะทุกชนิดในชุมชน
โดยเกี่ยวของในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือมากกวา 1 ขั้นตอน ในการศึกษานี้ มีผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ 3 กลุ ม คือ 1 แรงงานที่ ทํา งานในสถานประกอบการหรือรานรับ ซื้อขายขยะและของเกา 2
แรงงานที่ทําหนาที่เก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 3 แรงงานเก็บ
และคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
สุขภาพ หมายถึง สภาพความเปนไปของรางกาย จิตใจและสังคมของบุคคล
ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง สภาพที่ปลอดภัยจากภัยตางๆ อันจะเกิดแกรางกาย
ชีวิตหรือทรัพยสินในขณะที่ปฏิบัติงาน
รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน หมายถึง
รูปแบบการดําเนินงานที่ประกอบไปดวย 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน ในแหลงสะสมขยะ และ
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ 2) การพัฒนาองคความรู ใหแกบุคลากรสาธารณสุข และ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ และเจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของ
เกาในชุมชน และ 3) การประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน ที่เกิดจากสภาพการทํางานของผูทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. เกิ ด กระบวนการมี ส ว นร ว มของผู เ กี่ ย วข อ งในการแก ไ ขป ญ หาด า นสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน
2. การดําเนินงานแกไขปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ในชุมชนมีความยั่งยืน
3. ไดรูปแบบการดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยผูเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในจังหวัดลําพูน ซึ่งสามารถนําไปดําเนินงานในพื้นที่อื่นที่มีบริบทหรือ
สภาพปญหาคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษาครั้งนี้
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กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของ
กับขยะในชุมชน โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน
รวมทั้งตัวผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นทําความเขาใจปญหา

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่วางแผนไว

ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของ
กั บ ขยะโดยใช ห ลั กประชารั ฐ กรณี ศึกษาจั งหวั ดลํ า พูน เปน การวิจัย เชิ งปฏิ บั ติก ารแบบมีส ว นร ว ม
(Participatory Action Research: PAR ของผูที่เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
รวมผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
1.1 ความหมายของการมีสวนรวม
1.2 รูปแบบของการมีสวนรวม
1.3 เงื่อนไขของการมีสวนรวม
1.4 ขั้นตอนของการมีสวนรวม
1.5 กระบวนการของการมีสวนรวม
1.6 ประโยชนของการมีสวนรวม
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research: PAR
2.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2.2 แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2.3 หลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2.4 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3. ประชารัฐ
3.1 ความเปนมาของประชารัฐ
3.2 หลักการของประชารัฐ
4. ความรูเกี่ยวกับขยะ
4.1 ความหมายของขยะหรือขยะมูลฝอย
4.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
4.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
4.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรานรับซื้อขยะและของเกา
4.5 ผลกระทบของขยะตอสุขภาพ
4.6 ความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนที่อยูใกลแหลงทิ้งขยะ
4.7 ความเสี่ยงทางสุขภาพของผูประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

7

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
1.1 ความหมายของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของประชาชน (Participation ถือไดวาเปนขั้นตอนและกระบวนการที่สําคัญที่
สงผลใหการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและไดรับการ
ยอมรั บ จากประชาชน รวมถึ ง ประชาชนมี ค วามสํ า นึ ก ร ว มในการเป น เจ า ของโครงการด ว ย ซึ่ ง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่เขามา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกไขปญหารวมกันพัฒนานั้น ไดมี
นักวิชาการ ไดใหนิยามความหมายของการมีสวนรวมเปนจํานวนมาก ดังนี้
ถวิลวดี บุรีกุล (2551 ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียไดโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน รวมถึงการนําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและตัดสินใจของภาครัฐ
การมี ส ว นร วมของประชาชน เป น การสื่อสารสองทาง คืออยางเปน ทางการและไมเปนทางการ ซึ่ง
ประกอบดวย การแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคี
ในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจาย
และการสู ญ เสีย เวลา เป น การสรา งฉัน ทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติอีกทั้งหลีกเลี่ย งการ
เผชิญหนาใน กรณีที่รายแรงที่สุด ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม และชวยใหทราบความ
หวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิด
สรางสรรคของสาธารณชน
อรทัย กกผล (2556 กลาววาความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริ บ ททางสั งคมและการเมื อง ในอดีตการมีสว นรว มของประชาชนมักหมายถึงการมีสว นร ว ม
ทางการเมือง แตปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรง สงผลใหความหมายของการมี
สวนรวมของประชาชนมีขอบเขตกวางขึ้น การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation จึง
หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปดใหประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑนโยบาย
กระบวนการการบริหารและตัดสินใจของทองถิ่น เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยาง
แทจริง ทั้งนี้ ตองอยูบนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะตองมีอิสระทางความคิด โดยหลักการของการมี
สวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด ไมใชเปนการ
จัดเวทีการมีสวนรวมครั้งเดียว ซึ่งมีขั้นตอนของการมีสวนรวม ประกอบดวย
1. การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
สังคมหรือชุมชนที่ตนอยู
2. ร ว มกั น คิ ดเรื่ องสาเหตุปญ หาของชุมชน และลําดับ ความสําคัญ ของปญหา กําหนด
เปาหมาย และควรลําดับความสําคัญกับปญหากอนหลัง
3. รวมมือวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ และแบงงานกันทํา
ในเรื่องกําหนดงบประมาณ การจัดหางบประมาณ และมอบหมายใหมีผูดูแลรักษา
4. ใหประชาชนเขารวมดําเนินกิจกรรมดวยความเต็มใจ ดวยความรูความสามารถของ
ตนเอง
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5. รวมติดตามและประเมินผล ในการตรวจสอบปญหาอุปสรรคและรวมกันในการหาทาง
แกปญหา ตลอดเวลาที่ทํางานรวมกันกับประชาชน เพื่อใหงานหรือภารกิจสามารถสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย
6. รวมรับผลประโยชน ประชาชนทีเ่ ขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนแลวยอมที่จําไดรับ
เริ่มตั้งแตการมีจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมหรือ
ชุมชนที่ตนอยู
7. รวมกันคิดถึงสาเหตุของปญหาชุมชน วามีสาเหตุเกิดจากอะไร และลําดับความสําคัญ
ของปญหา พรอมกําหนดเปาหมาย และดําเนินการแกไขกับปญหากอนหลัง
8. รวมวางแผนในการดําเนินกิจกรรม การแบงงานกันทํา กําหนดงบประมาณจะจั ดหา
แหลงงบประมาณ และมอบหมายผูดูแลรักษา ประชาชนจะตองเขารวมดําเนินกิจกรรมดวยความเต็มใจ
ดวยกําลังความรูความสามารถของประชาชนเอง
9. รวมติดตามประเมินผล ในการตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันในการหาแนว
ทางแกไขปญหาตลอดเวลาที่ทํางานรวมกับประชาชน เพื่อใหงานหรือภารกิจสามารถสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย
ประชาชนที่เขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนสมควรที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งอาจ
ไมจําเปนจะตองอยูในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แตอาจเปนความสบายใจ ความพึงพอใจในสภาพของ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ได การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
คํานึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการสําคัญ 3 ประการ คือการมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจ
ที่จะเขารวม เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกปญหาตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ
กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแตละ
บุคคลที่จะเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพ อิสรภาพที่จะตัดสินใจวาจะ
เลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไม ขอสําคัญคือ การมีสวนรวมนั้นตองไมเกิดจากการบังคับหรือขู
เข็ญจากผูที่เหนือกวาเมื่อพิจารณาจากความหมายที่องคการระหวางประเทศ บุคคลผูมีบทบาททางดาน
การพัฒนาสังคมทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งนักวิชาการทั้งในและตางประเทศที่ไดกลาวถึงลักษณะ
ของการมีสวนรวมหรือไดใหความหมายหรือไดใหนิยามคําวาการมีสวนรวมไวหลากหลายขางตนและเห็น
วาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้นขั้นแรกจะตองเกิดขึ้นจากจิตใตสํานึกของ
ประชาชนในชุมชนที่จะรวมมือรวมใจกันอยางเต็มใจเต็มกําลังตามความรูความสามารถของตนเองในการ
เข า แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน โดยร ว มกั น วางแผน จั ด รู ป แบบวางเป า หมายรวมถึ ง การจั ดหา
งบประมาณในการแกไขป ญหาของชุมชนตนเองตลอดจนรว มกับผลประโยชนที่ได เข าไปมีสว นร ว ม
กิจกรรมของชุมชน
จินตวีร เกษมศุข (2554 กลาววาก ารมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปดโอกาสใหกลุมคนเขา
มามีสวนในการคิด วางแผน ตัดสินใจ ปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องตางๆ มีการดําเนินการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดความตองการของชุมชนไปในทิศทางที่ตองการเพื่อผลประโยชน โดยทุกคน
จะตองมีอิสระทางความคิดมี ความรู ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจที่จะเขารวม
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1.2 รูปแบบของการมีสวนรวม
นักวิชาการและผูที่เคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวน
รวมของประชาชน ดังนี้
องคการสหประชาชาติ ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว ดังนี้
1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง เปนไปไดโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเอง
เพื่อแกไขปญหาในกลุ มของตนเองโดยไมตองการความชว ยเหลื อจากภายนอก โดยมีรูปแบบที่ เ ปน
เปาหมาย
2. การมีสวนรวมแบบชักนํา เปนการเขารวมโดยตองการความเห็นชอบหรือการสนับสนุน
จากรัฐบาล ซึ่งเปนรูปแบบโดยทั่วไปในประเทศที่กําลังพัฒนา
3. การมีสวนรวมแบบบังคั บ ซึ่งเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐ บาล
ภายใตการดําเนินงานโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่ผูดําเนินการ
ไดรับผลทันทีแตไมไดรับผลระยะยาวและมีผลเสีย คือไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
ถวิลวดี บุรีกุล (2548 ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนไว 3 ดานดังนี้
1. ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ชัดเจน การใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมหนึ่งๆ
จะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนวาเปนไปเพื่ออะไร ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควรเขารวม
หรือไม
2. ตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหประชาชนเขามามีสวนรวมจะตองระบุลักษณะของ
กิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพื่อที่ประชาชนจะไดตัดสินใจวาควรจะเขารวมหรือไม
3. ต อ งมี บุ ค คลหรื อ กลุ ม เป า หมายการให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มจะต อ งระบุ
กลุมเปาหมายอยางไรก็ตามโดยทั่วไปกลุมบุคคลเปาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรม และวัตถุประสงค
ของการมีสวนรวมอยูแลวโดยพื้นฐาน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากความเห็ น ที่ อ งค ก ารระหว า งประเทศนั ก วิ ช าการและผู ที่ ทํ าการวิ จั ย ได
กลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมขางตนแลวเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้น แบงออกเปน
1. การที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยความสมัครใจและรวมเขาไปแกปญหาดวยตัวเอง
2. การเขาไปมีสวนรวมโดยมีบุคคลอื่นมาชักจูงและบังคับแลวจึงจะเขาไปมีสวนรวม ไมวา
จะเปนการเขาไปมีสวนรวมโดยตรงหรือผานองคกรผูแทนหรือกรรมการกลุมหรือชุม
1.3 เงื่อนไขของการมีสวนรวม
การที่ประชาชนจะเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมหรือไมเขารวมนั้น มีเงื่อนไขหลายประการที่
มีผลตอการตัดสินใจเขามามีสวนรวม ซึ่งอาจเปนไปดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือผลักดันใหเขา
ไปมีสวนรวม ดังนั้น เงื่อนไขในการเขามามีสวนรวมของประชาชนจึงมีอยูหลายประการ
Cohen. J., M. and Uphoff (1977 ไดเสนอวาบริบทหรือเงื่อนไขแวดลอมของการมีสว น
ร ว มประกอบด ว ย 1 ลั ก ษณะของโครงการ โดยพิ จ ารณาจากความสลั บ ซั บ ซ อ นของเทคโนโลยี
ทรั พยากรที่ ตองการ ลั กษณะประโยชนที่จ ะไดรับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยืดหยุน ของ
โครงการ การเขาถึงการบริหารจัดการโครงการ 2) สภาพแวดลอมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการใน
ปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และดาน
ประวัติศาสตร
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ถวิลวดี บุรีกุล (2548 กลาววาเงื่อนไขขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมใน การ
พัฒนามี 3 ประการ คือ
1. ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสรภาพที่จะเขารวมหรือไมเขารวมก็ไดการเข าร ว มต อง
เปนไปโดยความสมัครใจ การถูกบังคับใหรวมไมวาจะในรูปแบบใด ไมถือวาเปนการมีสวนรวม
2. ตองมีความเสมอภาคประชาชนเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับผูเขารวม
คนอื่นๆ
3. ตองมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถพอที่จ ะเขา
รวมในกิจกรรมนั้น แมกิจกรรมบางอยางจะมีการกําหนดผูเขารวมที่มีเสรีภาพและความเสมอภาค และ
กิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได
วุฒิสาร ตันไชย (2545 กลาววามีเงื่อนไขอยูบางประการที่จะทําใหประชาชนไมเขามามีสวน
รวมทางการเมืองเทาที่ควรดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. ทัศนะของประชาชนที่มีตอการเมือง คิดวาการเมืองเปนเรื่องไกลตัว ไมตอบสนองความ
ตองการของคนในทองถิ่น มองการเมืองเปนเรื่องของนักการเมือง ไมใชเรื่องของประชาชน
2. ความรูสึกของประชาชนที่มีตอทองถิ่นและความเปนทองถิ่นกลาวคือ คนไทยขาด Civic
Culture ขาดความรูสึกผูกพันกับทองถิ่น ไมสนใจติดตามตรวจสอบหรือกํากับดูแล ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทําหนาที่ตอบสนองความตองการและพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนา
3. วิถีชีวิตของประชาชนในแตละทองถิ่น คือ ชาวบานจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสัมพันธในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบานมีการพูดคุยกันเมื่อเกิดปญหา
4. วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล เปนผลมาจากสังคมเปนระบบอุปถัมภ ประชาชนขาดความรู
ที่แทจริง ทําใหถูกชี้นําและขาดอิสระในการตัดสินใจ
1.4 ขั้นตอนของการมีสวนรวม
นักวิชาการและผูที่เคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมไดกลาวถึงขั้นตอนของ การมีสวน
รวมของประชาชน ดังนี้
ธีระพงษ แกวหาวงษ (2543 กลาวถึ งขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันเขา
มาแกไขปญหาของชุมชน มีดังนี้
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและ
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน
ไพรัตน เตชะรินทร (2525 กลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใหบรรลุ
วัตถุประสงค และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว 7 ประการคือ
1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ
2. รวมคิดหรือสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาขององคการ หรือเพื่อ
สรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอองคการ หรือสนองความตองการขององคการ
3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดหรือแกไขและสนอง
ความตองการขององคการ
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4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. รวมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหนวยงาน
7. รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไวรวม
ควบคุม ติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว ทั้งภาครัฐและเอกชนให
เกิดประโยชนไดตลอดไป
อคิน ระพีพัฒน (2547 ไดแบงขั้นตอนในการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการแกไข
ปญหาของชุมชนออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไขการ
2. ตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา และ
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
เมื่อพิจารณาความเห็นของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศและผูที่เคยทําการวิจัยไว กอน
แลว สามารถสรุปไดวาขั้นตอนการมีสวนรวมนั้นเริ่มตั้งแตการเขามารวมคิดคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง วิเคราะหสภาพปญหารวมกัน หาวิธีการแกปญหา เขารวมแกไขปญหาตาม
โครงการที่กําหนดไว และติดตามประเมินผลงานที่เกิดขึ้น แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
ปยะนุช เงินคลาย (2550 ไดสรุปขั้นตอนการมีสวนรวม ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การร ว มในการค น หาป ญ หาและสาเหตุ ข องป ญ หา รวมถึ ง การจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหา ตองตระหนักและถือเปนหนาที่ของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การรวมในการวางแผนดําเนินการที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนจะ
ชวยใหเขาใจปญหาพัฒนาประสบการณของตนเองและสามารถวางแผนไดดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและการรวมรับผลประโยชนประชาชนที่เขา
มามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนแลว ยอมที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน อาจจะเปนในรูปของเงิน วัตถุ
สิ่งของ ความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของความเปนอยูที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การรวมในการติดตามประเมินผล ทุกคนตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึง
ปญหาอุปสรรคและรวมกันในการหาทางแกไขปญหาเพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย เปนการติดตามและการประเมินผล ทําใหชุมชนสามารถทราบวางานที่ทําไปนั้นไดรับผลดี
หรือไดรับผลประโยชนอยางไร
1.5 กระบวนการของการมีสวนรวม
นักวิชาการและผูที่เคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมไดกลาวถึงกระบวนการของการมี
สวนรวม ดังนี้
WHO and UNICEF (1978 ไดเสนอกระบวนการมีสว นรว มของประชาชนในการดําเนิ น
กิจกรรมไว 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผนประชาชนตองมีสว นรว มในการวิเ คราะหปญ หาจัด อัน ดับ ความสํ า คั ญ
ตั้งเปาหมายกําหนดการใชทรัพยากรกําหนดวิธีติดตามประเมินผลและประการที่สําคัญคือตองตัดสินใจ
ดวยตนเอง
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2. การดําเนินงานประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารการใชทรัพยากร
และมีความรับผิดชอบในการควบคุมจัดสรรทางการเงิน
3. การใชประโยชน ประชาชนตองนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ซึ่งเปน
การเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม และ
4. การไดรับประโยชนประชาชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชนในพื้นฐานที่
เทาเทียมกันซึ่งเปนผลประโยชนสวนตัวสังคมหรือในรูปวัตถุก็ได
1.6 ประโยชนของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของประชาชน ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ซึ่งทําใหสามารถตัดสินใจ
ได ต รงกั บ ความต องการ ลดความขั ดแยง เกิดความรวดเร็ว ในการดํ าเนิ น การโดยชอ งวา งระหว า ง
เจ า หน า ที่ กั บ ประชาชน ทํ า ให เ กิ ด ความใกล ชิ ด ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู และทํ า ให ป ระชาชนมี ค วาม
กระตือรือรนในการมีสวนรวม ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน (อรทัย กกผล, 2552 คือ
1. เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารและ
ความคิดตางๆ ชวยเพิ่มทางเลือกใหมในการตัดสินใจ ทําใหการตัดสินใจมีความรอบคอบ และไดรับการ
ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบโดยตรงกับประชาชน
2. ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา การมีสวนรวมตั้งแตเริ่มทําใหสามารถทราบขอมูลตางๆ
ที่เปนประโยชนตอสวนรวม ทําใหยอมรับการตัดสินใจ และลดความขัดแยงในการนําไปปฏิบัติ ทําให
โครงการนําไปสูการปฏิบัติรวดเร็วขึ้น
3. การสรางฉันทามติ กลไกการมีสวนรวมของประชาชนชวยปองกันและลดความขัดแยง ทํา
ใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ
4. รวมมือในการนําไปปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชนจะทําใหประชาชนเกิดความรูสึก
เปนเจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ทําใหประสบความสําเร็จ
5. ทําใหผูบริหารทองถิ่นมีความใกลชิดกับประชาชน สรางความสัมพันธที่ดี สรางความรูสึกวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนของประชาชน และความใกลชิดจะทําใหผูบริหารทองถิ่นมีความรูสึกหวง
กังวลกับประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความกังวลของประชาชน
6. ชวยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนกอใหเกิดการเรียนรู กระบวนการตัดสินใจและเปนเวทีฝกผูนําชุมชน
7. ชวยทําใหประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น การมีสวนรวมเปนการเพิ่มทุนทาง
สั ง คมและช ว ยเสริ ม สร า งให ป ระชาชนมี ค วามกระตื อ รื อ ร น สอดคล อ งกั บ การปกครองตามหลั ก
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
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2. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research: PAR
2.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
มีนักวิชากรกลาวถึงความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวนมาก เชนกมล
สุดประเสริฐ (2540 กลาววา แนวคิดในการพัฒนาอีกอยางหนึ่งที่กําลังนํามาใชในสังคมไทย ก็คือการ
พัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชน และใชการทํางานในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนการ
วิจัยที่จัดทําเปนกลุมเปนหมูคณะและการวิจัยโดยผูปฏิบัติงานเอง จนภายหลังมีการเรียกวิจัยเชนนี้วา
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม Participatory Action Research หรื อ PAR และขนิ ษ ฐา
กาญจนารังสี (2547 ยังไดกลาววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการรวมทั้งการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและการวิจัยแบบมีสวนรวมเขาดวยกัน คือเปนการพยายามศึกษาชุมชนโดยเนนการวิเคราะห
ปญหา ศึกษาแนวทางการแกปญหา วางแผนดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตาม
ประเมินผล โดยทุกขั้นตอนมีสมาชิกในชุมชนรวมดวย สวนพันธุทิพย รามสูต (2545 กลาววา การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR เปนกระบวนการประชาธิปไตยอยางหนึ่ง ที่ บุคคลจํานวนหนึ่งนํา
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยและลงมือกระทําดวยตนเองมาปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสังคม
ของตนเอง ดังนั้นจึงเปนรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนผูเคยเปนประชากรที่ถูกวิจัย กลับบทบาท
เปลี่ ย นเป น ผูร วมในการทํ า วิจัย นั่ นเอง การมีสว นรว มนี้จ ะตองมีตลอดกระบวนการวิจัย นับ แตการ
ตัดสินใจวาควรจะตองมีการริเริ่มศึกษาในชุมชนนั้นหรือไม การประมวลเหตุการณหลักฐานและขอมูล
เพื่อกําหนดปญหาวิจัยการเลือกระบุประเด็นปญหา การสรางเครื่องมือการเก็บขอมูล การวิเคราะหและ
สนองสิ่งที่คนพบ จนกระทั่งการกระจายความรูที่ไดจากการวิจัยไปสูการลงมือปฏิบัติ”
นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544 กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนกลยุทธที่
สะทอนใหเห็นถึงการเดินทางไปสูการพัฒนา โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูไปสูสิ่งที่สามารถ
เปนไปไดในระดับปจเจกชนและระดับสังคม หัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอยูที่กระบวนการวิจัย ซึ่ง
ใชแนวทางความรวมมือระหวางนักวิจัยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders ทั้งนี้กระบวนการวิจัย
จะตองเปนประชาธิปไตยยุติธรรม มีอิสระ และสงเสริมคุณคาของชีวิต และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะเขา
รวมสังเกตตรวจสอบสถานการณตางๆ สะทอนความคิดและความตองการของตน อุปสรรค และปญหา
ที่ปรากฏ ตรวจสอบทางเลือกที่เปนไปได และมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีจิตสํานึกไปสูการเปลี่ยนแปลง
ใหม
2.2 แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (participatory action research หรื อ PAR ได มี
นักวิชาการคนควาหาแนวคิดที่เปนพื้นฐานไวหลายทาน โดยวิโรจน สารรัตนะ (2550 กลาววาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเทคนิคการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากแบบบนลงลาง (top-down
เปนแบบลางขึ้นบน (bottom-up ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทํา เปนผูกระทํา
หรือผูรวมกระทํา กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ
และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น บทบาทของ
ผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวยจากการเปนผูเชี่ยวชาญกลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็
ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทําความเขาใจหรือเพื่อความรูในปรากฏการณตางๆ ที่เปนอยูเทานั้น แต
จะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
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นั้น และส. วาสนา ประวาลพฤกษ (2543 กลาววา แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนรูปแบบหนึ่งที่
เปนทางการวิจัยและการพัฒนา และเปนการวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนา ที่เขาถึงสาธารณชน นักวิจัย
จึงควรเรียนรูการวิจัยประเภทนี้เพื่อพัฒนาหนวยงานของตน
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2545 กลาววา แนวคิดวิจัยแบบมีสวนรวมไดถูกพัฒนามาจาก
ปญหาของการพัฒนาหรือการแกไขปญหาตางๆ ในสังคมที่ดําเนินการมายาวนานแตดูเหมือนวาปญหา
ตางๆ ในสังคมยิ่งซับซอนยุงยากมากขึ้น ในขณะเดียวกันปญหาทางองคความรูที่เคยเชื่อวาเกิดมาจาก
การวิจัยที่ผูกขาดโดยนักวิจัยที่มีทฤษฎีมีระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อไดทางวิทยาศาสตร และความรูบางสวนได
ถู กนํ าไปช ว ยให ชี วิ ตความเป นอยูของมนุษยดีขึ้น แตห ลายสว นที่องคความรูกับ ปรากฏการณจ ริงที่
หลากหลาย โดยเฉพาะทางสังคมศาสตร กลับมีชองวางมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้นคือความรูในดานเทคโนโลยี
สวนมากจะเปนเรื่องเฉพาะดานก็จะแกปญหาไดเฉพาะจุด และบางครั้งเทคโนโลยีก็สรางปญหาขึ้นมา
ใหมอีก สวนความรูดานสังคมศาสตรมีลักษณะถาไมแคบเกินไปก็กวางเกินไป นามธรรมสูงจนเกินไป จึง
ไมไดชวยในการแกปญหาตางๆ เปนไปอยางมีเหตุผล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือชองวางระหวางความรูกับ
การปฏิบัติการดูเสมือนวากวางขึ้น
พันธุทิพย รามสูต (2545 ระบุวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีลักษณะเดน 10 คือ
1. เปนการสรางความรู (produce knowledge โดยการผสมผสานระหวางความรูจาก
นักวิชาการกับความรูพื้นบาน เปรียบเสมือนกับแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกันเปนสายเดียว ตรงที่
บรรจบกันจะเกิดฟองซึ่งเปนดั่งความรูใหมเปนการเรียนรูรวม (co-generative learning ซึ่งคอยๆ ขยับ
ขยายจากการมีสวนรวมเพียงบางสวน จนเปนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบระหวางชาวบานกับนักวิจัย และ
สรางความรูสึกรวมกัน ผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติใหเกิดความรูใหม
2. รูปแบบของความรูที่ไดจาก PAR เปนลักษณะปฏิสัมพันธ และสหวิทยาการ ซึ่งเปนวิถี
ชีวิตเปนปริทัศนทางจิตที่รวมเอาความอยากรูอยากเห็นเขากับการเปดใจกวางและผจญภัยเขากับการ
คนพบสิ่งใหม เปนความตองการที่จะเสริมความรูแกตนเองโดยผานวิธีการใหม เปนความมุงมั่นวาการ
คนพบสิ่งใหม หมายถึง การเปดหนทางใหม การเปนสหวิทยาการไมใชจากการเรียน แตจากการปฏิบัติ
เปนผลของการฝกฝนอยางตอเนื่องและทํางานอยางเปนระบบที่นําไปถึงรูปแบบความคิดที่ยืดหยุนมาก
ขึ้น ดังนั้นสหวิทยาการ จึงเปนการฝกปฏิบัติทั้งโดยสวนตัวและรวมกับผูอื่น โดยวิธีการฝกฝนใหเกิด
ทักษะที่จะพัฒนาจิตมากกวาจดจําทฤษฎี ยิ่งไปกวานั้น PAR ไมเปนเพียงแตสหวิทยาการเทานั้นแตยัง
เปนการเรียนรูขามสาขาวิชาคือ เปนความพยายามที่จะสรางความเขาใจที่ขามพนเขตแดนของวิชาชีพ
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ออกไปสูความหลากหลายกวางขวาง เปนการขยายปริทัศนจากเฉพาะสาขา
มากกวาสหวิทยาการที่มีความเกี่ยวพันกันเพียง 1-2 สาขาเทานั้น
3. PAR เปนการลงมือกระทําใหความเขาใจออกมาเปนรูปประธรรมเปนความจริง ดังนั้น
จังหวะของ PAR จึงเปนการสะทอนความคิด ลงมือปฏิบัติและสะทอนความคิดแลวลงมือปฏิบัติ จึง
เทากับการทบทวนความคิดหรือสะทอนความคิดของตนเองแลวนําไปลงมือปฏิบัติ เปนการชี้นําการ
ปฏิบัติที่มักไดยินในฐานะที่เปนคําพูดของนักการเมื อง แตก็มีความหมายทางจิตวิทยาที่ทําให บุ คคล
ตระหนักถึงการที่ตนเองเปนที่พึ่งแหงตนหรือตนชี้นําตนเอง
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4. การลงมือปฏิบัติความรูหรือใชความรูสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนลักษณะเดนของ PAR อี ก
ประการหนึ่งที่เนนการชูประเด็นปญหาที่สําคัญและเปนจริงของทองถิ่น ซึ่งเทากับเปนการใหการศึกษา
แกประชาชนในทองถิ่นโดยวิธีการเรียนที่ไมเนนความรูที่เปนทฤษฎี และเนนการวิเคราะหวิจารณ ซึ่งเปน
ลั กษณะที่ แบ งแยกคน แยกความแตกตางของเพศ เชน ที่กลาวกัน วาการเรียนรูทางทฤษฎีห รือการ
วิเคราะหเปนบทบาทของเพศชาย ในขณะที่ลักษณะบทบาทเพศหญิงจะเนนที่สัญชาตญาณมากกวา
ความรูทางทฤษฎีหรือทางวิทยาศาสตร และจะมีลักษณะของการคิดคนและลงมือปฏิบัติไดจริงกวา
5. PAR เปนกระบวนการเบ็ดเสร็จที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การสรางความรูจากวิธีการและความรูที่มีอยู โดยไมพยายามแยกหรือจํากัดขอบเขตสิ่งใด ทุกความคิด
เห็นจะไดรับการรับฟงและยอมรับ เปนการใหโอกาสทุกคนไดเรียนรูซึ่งเปนลักษณะพิเศษของ PAR
6. กระบวนการทาง PAR เปนสิ่งมีตัวตน มีชีวิต รูปราง เปนกระบวนการตอเนื่องที่ไมมี
เวลาจํากัด เปนรูปแบบเปดที่ไมสามารถกําหนดแผนการลวงหนา ไมสามารถทํานายผลลวงหนาไดอยาง
เปนวิทยาศาสตร การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาตามกระแสที่นักวิจัยเขาไปมีสวนรวมในชุมชน
และเลื่อนไหลไปตามความขึ้นลงของสถานการณ โดยไมมีทฤษฎีตายตัว ไมมีกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร
หรืออุดมการณเปนกรอบกําหนด ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง
7. PAR เปนการนําเสนอการเปลี่ยนจุดเนนจากขอสรุปและผลของการวิจัย มาเปนการเนน
ที่กระบวนการและบริบทแทน นักวิจัยภายนอกจําเปนตองมีความรูและมีความผูกพันตอกลุมชาวบาน
รวมทั้งความสนใจของเขา หาไมแลวจะไมสามารถสรางความเชื่อถือไววางใจใหเกิดขึ้นไดใน PAR
8. สังคมนิเวศและชุมชน เปนแหลงที่สําคัญที่สุดที่บุคคลจะสามารถโยงอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตของตนเขาดวยกันในการวางแผนที่จะควบคุมเปาหมายชีวิตของตน โดย PAR จะชวยสรางสังคม
นิ เ วศ (ecological society ที่ ค นในชุ ม ชนมี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น ล ม เลิ ก ระบบเจ า นาย สร า งความ
ผสมผสานกลมกลืนระหวางมนุษยชาติกับธรรมชาติและมนุษยกับมนุษยใหเกิดขึ้นใหม สังคมนิเวศจะ
เกิดขึ้นไดจะตองมีความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกสังคมในลักษณะความเปนประชาธิปไตยที่เ ทา
เทียมกันเทานั้น
9. PAR เปนการมองอนาคต ดังนั้นนักวิจัย PAR จึงตองรูวิธีการสรางฉากสําหรับการเรียนรู
ในชุมชน การจัดการในลักษณะที่ไมมีการจัดทําโปรแกรมลวงหนาสําเร็จรูปหรือตายตัว การทําใหเกิด
การชวยตนเองของชุมชน การสรางแนวทางสําหรับการกระทําแนวทางปฏิบัติที่ไมเคยมีอยูกอน การ
ทบทวนการปรับเปลี่ยนการปรับปรุงระบบที่เขาเปนสมาชิกอยู
10. PAR มองโลกในแงดี ตามหลักการพื้นฐานแนวคิ ดปลดปล อยที่เชื่ อวามนุ ษย ทุ กคน
สามารถที่จะจัดการเรื่องตางๆ ในสังคมของเขาไดดี ซึ่ง PAR เปนวิธีการที่จะสงเสริมศักยภาพดานนี้ของ
บุคคล
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2.3 หลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
กมล สุดประเสริฐ (2540 กล าววา หลักการสําคัญของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมไว 8 ขั้นตอน คือ
1. เลือกชุมชนเปาหมาย การเลือกชุมชนเปาหมายตองจัดทําใหเปนระบบ เริ่มดวยการเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนหรือหมูบานตางๆ ที่จะพิจารณาใหเขารวมในโครงการ ขั้นตอไปกําหนดเกณฑ
สําหรับการคัดเลือกชุมชนเปาหมาย การคัดเลือกชุมชนนี้ควรไดรับการยืนยันจากหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนและผู อํา นวยการหรื อผู ป ระสานงานวิจัย และประชุมตัดสิน ใจเห็น ชอบ ขั้น สุดทายและเริ่ม
กระบวนการบันทึกไวเปนหลักฐาน
2. สร า งบรรยากาศการยอมรับ ของชุมชน เปน การกระทําดว ยการมีแนวคิดที่จัด ให ผู
ประสานงานการวิจัยใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและเปนการสรางบรรยากาศในการดําเนินงานการวิจัย
ปฏิบัติการในชุมชน เปาหมายงานขั้นนี้เกี่ยวของกับการที่จะตองไดรับการเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น
หรือผูนําชุมชน ใหเขาไปทํางานในชุมชนนั้นๆ ไดเสียกอน และในที่สุดก็จะทําใหผูประสานงานเป น
เหมือนคนในชุมชนนั้นคนหนึ่ง
3. ระบุปญหาและการแกไขปญหาที่มีศักยภาพ ชุมชนจะดําเนินการวิจัยในทันทีที่กิจกรรม
นั้นจัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย คือ การศึกษาความจําเปนหรือความตองการของชุมชน ระบุปญหาของ
ชุมชนนั้น คนหาวิธีการแกปญหาที่มีศักยภาพและหยิบยกเอาขอของมาพิจารณาเพื่อใหเขาใจในสวนนี้ได
ดี ความเขาใจในความคิดรวมยอดของความจําเปนหรือความต องการที่แตกตางกัน เริ่มตั้งแตความ
ตองการพื้นฐานหรือความจําเปนพื้นฐาน
4. วางแผนเพื่อปฏิบัติ ขั้นตอนนี้เปนการอธิบายถึงยุทธศาสตรและเทคนิคเพื่อชวยเหลือให
คนเตรียมโครงการพัฒนาใหเปน ซึ่งจะเกี่ยวของกับการกําหนดจุดประสงคการใชเวลาในการทํางาน
ทรัพยากร กําลังคนที่จะใช และกิจกรรม รวมถึงการใชทรัพยากรที่จําเปน ในการดําเนินงานตามแผนจุด
นี้ตองกําหนดใหชุมชนไดเตรียมทรัพยากรทั้งภายในภายนอกชุมชน ซึ่งคงจะตองจัดทําขอเสนอหรือคํา
ขอยื่นตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการจะทําใหบรรลุความเปนจริงดวยวิธี
ปฏิบัติการผูประสานงาน จะตองระวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสวนหนึ่งสวนใดของแผนปฏิบัติ
การ และจะเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการก็ตอเมื่อจะเกิดผลสะทอนที่หนักหนวงตามมาเทานั้น
6. การประเมินผล ผลสะทอน การสงผลกลับ ชุมชนและผูประสานงานวิจัยจะตองจํา ทํา
บันทึกประจําวันบันทึกการจัดการและกิจกรรมสิ่งที่เกี่ยวของกับโครงการทั้งหมดไวเปนหลักฐานและ
ชวยบันทึกความจํา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานแตละขั้นตอน ผูประสานงานตองประเมินผลแกไขใหเสร็จ
เรียบรอย ถาจําเปน เมื่อดําเนินการทุกขั้นตอนแลวก็จัดการประเมินรวมครั้งสุดทาย การประเมินนี้จะ
อธิบายวิธีการที่อํานวยตอการประเมินความกาวหนาของโครงการและผลสําเร็จโดยคนที่รวมงาน งานจะ
เสร็จไดดวยการติดตามและการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ชุมชนสามารถใชปฏิทินในการปฏิบัติงานให
เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล อาจจัดใหมีการประเมินผลการประชุม ประเมินกระบวน
การจัดทําบันทึกเอกสาร และประเมินการมีสวนรวมของประชาชนเอง ซึ่งจะสามารถปอนผลที่ไดกลับมา
ใหผูประสานงานและสามารถที่จะวิเคราะหตางๆ ไดอีกดวย
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7. การหมุนเกลียววนรอบ และการทําใหเปนระบบของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ขั้นตอนนี้เกิดเมื่ อชุ มชนเริ่มตน ลงมื อจัดการแกป ญหาที่ย ากอี กป ญหาหนึ่ ง แตยังใชขั้นตอนของการ
วางแผน การดําเนินงานโครงการของการวิจัยอยู ชุมชนเริ่มใชหลักการและเทคนิควิธีที่เรียนรูมาจากการ
วิจัยแบบมีสวนรวมแกไขปญหา ทุกครั้งที่ชุมชนหมุนวนเทคนิคและความรูที่เรียนรูมาจากการวิจัยแบบมี
สวนรวม ผูประสานงานหรือผูอํานวยการการวิจัยตองพยายามมอบความรับผิดชอบใหแกชุมชนมากขึ้น
จนในที่สุดผูประสานงานหรืออํานวยการวิจัยก็ถอนตัวออกมา ปลอยใหชุมชนทําเองอยางสมบูรณ
8. ขั้นตอนการถอนตัวและเผยแพรผลงาน ขั้นนี้อธิบายถึงยุทธศาสตรในการสรางทักษะใน
การใชการวิจัยแบบมีสวนรวมในชุมชนเพื่อเตรียมการถอนตัวของผูประสานงานหรือผูอํานวยการวิจัย
กอนที่ผูประสานงานหรือผูอํานวยการวิจัยจะถอนตัวจากชุมชน จะตองตรวจสอบใหแนใจวาการวิจัย
แบบมี ส ว นร ว มนั้ น ได ถู ก ปลู ก ฝ ง เข า เป น กระบวนการแก ป ญ หาของชุ ม ชนอย า งติ ด แน น แล ว นี้ ก็
หมายความวาตองมีการประเมินปจจัยป อนของการศึ กษาซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถแกปญหาดว ย
วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบมี ส ว นร ว มได พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น อย า งชั ด เจนว า เป น รู ป แบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได รั บ
ประสิทธิผล
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543 กลาวถึงลักษณะพื้นฐานของ PAR รวม 6 ประการ ดังนี้
1. กระบวนการการวิ จั ย แบบ PAR เป น กระบวนการทางสั ง คม เพราะมี ค วามเชื่ อวา
กระบวนการพัฒนาปจเจกชนกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตองเปนไปอยางสัมพันธกัน ไมวา
ปจเจกชนนั้นๆ จะไดรับประโยชนโดยสวนตนมากหรือนอย
2. การวิจัยแบบ PAR เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัยอาจเริ่มตนหรือจุดประกายโดย
นักวิจัยภายนอก แตกระบวนการวิจัยเนนการมีสวนรวมของทุกคนในกลุม เปนเจาของการวิจัยรวมกัน
ไมใชเพียงฐานะผูใหขอมูลกับนักวิจัยภายนอก หรือในฐานะเฉพาะผูไดรับผลประโยชน แตถือวาทุกคน
รวมกันวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง ไมใชไปวิจัยเรื่องของผูอื่น กลุมอื่น ทุกคนมีสวนรวมพินิจพิเคราะห
ศั กยภาพและคุ ณค า ในตนเอง มี ส ว นรว มในการจัดการใชความรูความคิดของตน เพื่อเปลี่ย นแปลง
รวมทั้งเรียนรูที่จะสะทอนความคิดวิพากษตนเองในสิ่งที่ไดกระทํารวมนี้ ทั้งนี้ในอุดมคตินั้นสมาชิกใน
ชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยตั้งแตการตกลงที่จะทําการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย
การเลือกวิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบขอมูล การตัดสินใจที่จะปฏิบัติการตาม
แผน และการวิเคราะหผลการปฏิบัติ
3. การวิ จั ย PAR เป น การวิ จัย ที่ เ น น การปฏิ บั ติ โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ใ ดๆ ที่ เ กิ ด จาก
ปฏิสัมพันธของคนในสังคม โดยมุงทําความเขาใจวิธีการและผลการปฏิบัติงานที่เปนอยู ศึกษาวิธีการที่
จะปฏิบัติใหดีขึ้น และเรียนรูจากกระบวนการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปน
พื้นฐานของการปฏิบัติ
4. การวิจัยแบบ PAR เปนกระบวนการวิจัยเพื่อสรางอิสรภาพ กลาวคือ ปลูกจิตสํานึก
เพื่อใหคนไดคลี่ คลายและเอาชนะปญหาอุ ปสรรค อันเนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในสัง คมที่ มี
โครงสรางไมเปนธรรม ทําใหคนเรียนรูที่จะแบงปนและรวมสรางสังคมที่เปนธรรมและสงบสุขมากขึ้น
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5. การวิจัยแบบ PAR เนนกระบวนการเชิงวิพากษ สะทอนตนเอง ในขั้นตอนการวิจัยทั้ง
กอนและหลังการปฏิบัติ
6. การวิจัยแบบ PAR เปนเกลียวของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สะทอนถึงวงจรของการเรียนรู
เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะชวยใหเรียนรูตอไปอีก จึงเปนกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติรวมกัน
ฉวีวรรณ สายทอง (2547 ไดกลาวถึงหลักการสําคัญการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวา
เปนงานที่ตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่ดําเนินการวิจัยอยางจริงจัง ดังนั้นการที่จะไดรับ
ความรวมมือจากชาวบานนักวิจัยจะตองมีหลักการดังนี้
1. ความรูสึกรวม คือ มีความรูสึกเชนเดียวกับชาวบาน เทากับชาวบาน เหมือนเอาใจเขา
มาใสใจเรา การที่นักวิจัยสามารถมีความรูสึกเชนเกี่ยวกับชาวบานเทากับอยูในภาวะเชนเดียวกับเขาจะ
ชวยไมใหเกิดความวิพากษวิจารณของชาวบานวาถูกหรือผิด
2. การเปนที่ยอมรับ คือความเชื่อถือไดวางใจได การที่คนจะไดรับการยอมรับเชื่อถือไดก็
ตอเมื่อเขามองเห็นวาเปนคนซื่อสัตยและมีเกียรติ
3. ความเปนมิตรและจริงใจ โดยทั่วไปคนจะเชื่อถือและเปนมิตรกับคนที่เขาชอบมากกวา
คนที่เขาไมชอบ
4. มองโลกในแงดี คนที่มองโลกในแงดีก็จะแผความรูสึกเชนนั้นแกผูอื่นดวยผูที่ไดรับก็จะ
ตอบมาในทํานองคลายการรวมมือชวยเหลือกันและกันจะสงเสริมใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. การระมัดระวังเรื่องอากัปกริยาทาทางจะบอกถึงลักษณะไดหลายอยาง เชน การชี้นิ้วก็
บงบอกถึงลักษณะความเปนเจานาย หรือเปนการบงบอกถึงการทาทายผูอื่น เปนตน
6. การยิ้ ม การยิ้ ม บนใบหน า จะเป น การแนะนํ า ที่ ก อ ให เ กิ ด การติ ด ต อ สื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ เวลาที่พูดกับใครควรสังเกตสีหนาของเขาดวยเพราะจะเปนการบงบอกถึงความรูสึกของ
เขาวากําลังคิดอะไรอยู
7. เปนผูฟงที่ดี การฟงเปนเรื่องสําคัญในการสนทนา ถาเราใชเวลาในการฟงใหมากเราจะ
เรียนรูอะไรตางๆ ไดมาก การฟงก็เปนการซึมซับความรูสึกของคนอื่นวารูสึกอยางไร
8. การเปดใจกวาง พยายามเปดใจใหกวางไมวาบางครั้งจะทําไดยาก เราก็ควรฝกหัดที่จะ
เขาใจในเหตุผลของผูอื่นที่เชื่อหรือคิดแตกตางจากเรา
9. ความเป ด เผย นั ก วิ จั ย PAR ต อ งพร อ มที่ จ ะเป ด เผยตั ว เองกั บ ผู อื่ น ที่ ต นกํ า ลั ง มี
ความสัมพันธดวย การเปดเผยเปนความยินดีที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองตอการสนทนา
10. การใหความนับถือผูอื่น ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรติในเรื่องอาจจะไร
สาระแตเราก็ตองแสดงใหความสนใจ
11. ความเสมอภาค (equality ในบางครั้งอาจเกิดความไมเทาเทียมกัน เชน บางคนอาจ
มีสถานะภาพสูงกวา เกงกวา สวยกวา ซึ่งเราจะตองปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน
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สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2545 กลาววาหลักการสําคัญที่สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ดังนี้
1. ปญหาของการวิจัยที่เกิดขึ้นในชุมชนเปาหมายจะตองเกิดจากการทําความเขาใจในการ
วิ เ คราะห ป ญ หาและการพยายามแกไ ขโดยคนในชุมชนเอง โดยที่นักวิจัย ภายนอกชุมชนวิเคราะห
สถานการณและสภาพปญหาตามแนวคิดและวิธีการของตนเพียงฝายเดียว
2. เปาหมายสุดทายในการวิจัย คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมอยางถอนรากถอนโคน เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชากรใหดีขึ้น เพราะฉะนั้นผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง คือ ประชาชน
ในเปาหมายของการวิจัยนั้นเอง
3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรียกรองการมีสวนรวมอยางแข็งขันและเต็มที่
ของชุมชนตลอดกระบวนการของการวิจัยตั้งแตตนจนจบ คือ การทําความเขาใจและนิยามปญหาของ
การวิจัย การเลือกวิธีการแกปญหา การวิเคราะหขอมูลตางๆ ทํากิจกรรมที่จะตามมาจากผลการวิจัย
4. กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มต อ งให ก ลุ ม คนไร อํ า นาจต อ รอง
(powerless groups เขามามี สวนรวมในการวิจัยดวย เชน คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ คนยากไร คนที่ถูก
กดขี่ และคนชายขอบของสังคม
5. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดจิตสํานึกในหมูประชาชน
เกิดความหวงแหนทรัพยากรตางๆ ของตน และมุงสูการพึ่งตนเอง
6. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ทําการวิเคราะหความ
เปนจริงในสังคมไดแมนยําขึ้น
7. นักวิจัยภายนอกเปนเพียงผูมีสวนรวมที่ทุมเท เปนผูอํานวยความสะดวก และเปนผูรวม
เรียนรูตลอดกระบวนการการวิจัย
จากการศึกษาหลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสรุปไดวา หลักการ
สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมุงหวังเพื่อแกปญหาในสังคมโดยผูวิจัย คนในชุมชน
และสังคม มีความเปนประชาธิปไตยใหความเทาเทียมกันทุกคน เห็นความสําคัญของทุกคน ทุกคนมีสวน
รวมมือกันในการแกปญหาของสังคมนั้นอยางเปนระบบและมีขั้นตอน เพื่อผลประโยชนที่สังคมจะไดรับ
อยางสมบูรณตรงตามเปาหมายที่คาดไว
2.4 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (พะนอรัตน ซุนวานิช, 2549
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัยที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะ
ผูรวมวิจัยและนําไปใชในการแกปญหาในการทํางานจริงๆ นักวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือนักพัฒนาจะอาศัย
การวิจัยนี้เขาไปชวยกระตุนใหประชาชนเริ่มพิจารณาปญหาชุมชนไปพรอมกับนักวิจัยภายนอกและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ช ว ยตรวจสอบป ญ หาการมองซึ่งกัน และกัน เปน กระบวนการวิจัย ตอเนื่องซึ่งจะ
กอใหเกิดความรูความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตลอดเวลา ในกระบวนการวิจัยแลวจะนํา
ประชาชนไปสูการคิดเองทําเองและแกปญหาเองในที่สุด นอกจากวงจรของการวิจัยหรือเกลียวการวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง เป น ลั ก ษณะเฉพาะของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแล ว การแบบ PAR ไม มี ก รอบที่
เฉพาะเจาะจงในเรื่องวิธีการใช แนวทางของการวิจัยเชิงวิพากษคือใชแนวทางผสมผสาน (election
ทั้งนี้เนนเทคนิควิธีที่เปนหัวใจ คือ การสะทอนตนเอง เลือกใชเทคนิคของการเก็บวิเ คราะหข อ มู ล ที่
เหมาะสมกับสถานการณและเปนวิธีที่กอใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ตองยอมรับความเสี่ยง
หรือความผิดพลาดรวมกันทั้งกลุมนักวิจัยภายนอกและสมาชิกของชุมชน หากมีขอขัดแยงใดๆ ในทุก
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ขั้นตอนของการศึกษาและการปฏิบัติก็ควรมีการเปดใจพูดคุยคลี่คลายกันอยางตรงไปตรงมา อยางไรก็ดี
งานวิจัยแนวทางมีคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่เปนจุดเดน ดังนี้
1. คําถามงานวิจัย ใน PAR จะไมมีคําถามวิจัยที่ชัดเจนกําหนดไวกอนโดยนักวิจัยภายนอก
แตคําถามวิจัยจะมีจุดกําเนิดจากปญหาในกลุมหรือชุมชน ดังนั้นกลุมจะรวมกันกําหนดคําถามวิจัยที่จะ
นํ า ไปสู การศึ กษาและการปฏิ บั ติเ พื่ อแกป ญ หา และคําถามวิจัย นี้ อาจปรับ เปลี่ย นไดอี ก ในระหว า ง
ดําเนินการวิจัย
2. การเก็บขอมูลดวยเทคนิคสามเสา เทคนิคสามเสามีจุดกําเนิดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชเพื่อเสริมความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของวิจัย การใชเทคนิคสามเสามีหลายระดับสําหรับการ
วิจัยแบบมีสวนรวม ใชดังนี้
2.1 ใชกลุมนักวิจัยสหวิทยากร สมาชิกในกลุมวิจัยควรประกอบดวยผูที่มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญจากตางสาขา เพื่อใหสามารถมองเห็นปญหาและแนวทางการศึกษาไดครอบคลุมทุก
แงมุมและลึกซึ้ง เปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
2.2 มี ค วามหลากหลายของแหล ง ข อ มู ล ใช แ หล ง ข อ มู ล ที่ ห ลากหลายทั้ ง จากคน
เหตุการณ และสถานที่ โดยเนนขอมูลเชิงคุณภาพมากกวาขอมูลเชิงปริมาณขอมูลตางๆ จะตรวจสอบ
และยืนยันซึ่งกันและกันเพื่อประกันความเชื่อถือได
2.3 มีความหลากหลายของเทคนิคการเก็บขอมูล ใชเทคนิคการเก็บขอมูลหลากหลาย
วิธีผสมผสานกัน
3. การวิเคราะหขอมูลและวิธีนําเสนอในการวิจัยแบบ PAR การวิเคราะหขอมูลมีความ
ยืดหยุน ใหความสําคัญกับการวิเคราะหรวมกันในพื้นที่และในทันที วิธีการวิเคราะหไมจํากัดดวยเทคนิค
การวิเคราะหเชิงปริมาณที่ใชคาสถิติบางอยางเปนบรรทัดฐาน เลือกใชเทคนิคที่ไมซับซอนและคนใน
ชุมชนสามารถเขาใจและมีสวนรวมได ตัวอยางเชน การจัดลําดับความสําคัญ การใชแผนผังชนิดตางๆ
ดวยสัญลักษณที่เข าใจง าย การเขียนลําดับเหตุการณ เปนตน ผลการวิเคราะห ควรนํ าเสนอร ว มกั น
ในทั น ที ในแต ล ะคราวการนํ า เสนอผลการวิจัย ไมจํากัดเพีย งรายงานแบบเปน ทางการ นําเสนอใน
ลักษณะการเสวนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการติติงวิพากษ สุดทายผลการวิจัยและความรูที่ไดจากการวิจัย
ในการปฏิบัติเปนของทุกคนและไดรับการยอมรับรวมกัน
4. บทบาทของนักวิจัยภายนอกในงานวิจัยแบบ PAR จะมีผูเกี่ยวของอยู 2 กลุมที่ทํางาน
รวมกัน คือ กลุมคนใน ซึ่งไดแก กลุมคนที่อยูในชุมชนที่เผชิญสถานการณและปญหานั้นๆ โดยตรง และ
กลุมคนนอก หรือที่เรียกวานักวิจัยภายนอก ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญมากกวานักวิจัยโดยทั่วไป เพราะไมใช
เพียงดําเนินการเก็บขอมูลตามแผนที่กําหนดแลวจากไป แตจะมีสถานภาพเปนทั้งผูมีสวนรวม และผู
ประสานงาน ในกิจกรรมทัง้ ปวง บางครั้งจึงเรียกวาเปน “catalytic agent” คือผูกระตุน หรือ “ตัวเรง”
ใหกิจกรรมดําเนินไปไดดี นักวิจัยภายนอกจึงตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัว มีประสบการณการทํางาน
ภาคสนาม มีทักษะทางมนุษยสัมพันธและมีทัศนคติเชิงสรางสรรคในการทํางานทามกลางความขัดแยงที่
อาจเกิดขึ้น กิจกรรมตางๆ ที่นักวิจัยตองรับผิดชอบจึงมีหลากหลาย ผสมผสานทํางานของนักวิจัยและ
งานของนักพัฒนา
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5. ประเด็นในเรื่องความเที่ยงตรงของงานวิจัย ความเที่ยงตรง เปนเกณฑสําคัญในการ
พิจารณาคุณภาพของงานวิจัย โดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยแบบ PAR ประเด็น
ปญหาในเรื่องความเที่ยงตรงเกี่ยวของกับคําถามวา ความรูที่ไดจากกระบวนการที่กลุมไดศึกษาและทํา
ความเขาใจเรื่องราวและการปฏิบัติของตนเองนั้นจะเปนความรูที่สะทอนความเปนจริงที่นาเชื่อถือได
เพียงใด ที่จริงคําถามนี้มีที่มาจากทัศนะของนักวิจัยเชิงปริมาณ แตในกลุมของนักวิจัยที่ใช PAR มักไม
สนใจประเด็นนี้นัก เพราะเชื่อมั่นในกระบวนการการมีสวนรวมของกลุมชนวาจะใหไดความรูท่ีตรงตาม
จริง
สมโภชน อเนกสุข, 2548 ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่ง
มีลักษณะเชนเดียวกับวิจัยปฏิบัติการ ดังนี้
1. มีจุดเนนนําไปสูการปฏิบัติ
2. มีการดําเนินการวิจัย มีการปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของ
3. เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวมการวิจัย
4. เป น กระบวนการที่ เ ป น พลวั ต (dynamic process ของเกลี ย วปฏิ สั ม พั น ธ ที่ มี
กระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาขั้นตอไป (back and forth จากผลสะท อนของสิ่งที่เปน
ปญหา การเก็บรวบรวมขอมูลและการปฏิบัติ
5. การพัฒนาแผนการดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได
6. วิธีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของ เชน โรงเรียนในทองถิ่น ชุมชน และบุคลากร
ทางการศึกษา เปนตน
3. ประชารัฐ

3.1 ความเปนมาของ “ประชารัฐ”
สื บ เนื่ อ งจากวั นที่ 20 กั น ยายน 2558 พลเอกประยุท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐมนตรี ได ก ลา วในเวทีจุด
ประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ที่ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วา จะเดินหนาขับเคลื่อน
ประเทศชาติตามยุทธศาสตรประชารัฐแทนประชานิยม (รติมา คชนันท, 2558 คําวา “ประชารัฐ” มาจากทอนแรก
ของเพลงชาติไทย ซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน อยูดํารง
คงไวไดทั้งมวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี...” ดังนั้น “ประชารัฐ” จึงเปนแนวทางในการสามัคคีรวมพลังของผูคนใน
สังคมไทย โดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไป (Inclusive) อีกทั้งยังเปนทั้งสํานึกและหนาที่ที่พี่นองคนไทยทุก
คนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน (พลเดช ปนประทีป, 2558) ทั้งนี้ “ประชารัฐ” ตามความหมายอยางแคบในทาง
วิชาการ หมายถึง การที่ประชาชนและรัฐรวมมือกั นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สอดคลองกับการรณรงค
ประชาสัมพันธ “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ของรัฐบาลชุดปจจุบัน
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ดังนั้น คําวา“ประชารัฐ” ตามที่ทานนายกรัฐมนตรีไดกลาวไวก็นาจะหมายถึง ความรวมมือรวมใจของรัฐ
และประชาสังคม เพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนั้น จึงเปนที่มาของแนวคิดที่เรี ย กว า
ยุทธศาสตรประชารัฐในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่มีความเชื่อวา ประชารัฐนั้นมีกลไก มีกระบวนการที่
แตกตางจากประชานิยม นับวาเปนยุทธศาสตรในการรวมพลังทุกภาคสวน ไมวาจะอยูในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือ
ภาครัฐ ทุกคนก็คือประชาชนของชาติ โดยรัฐบาลจะเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน เปดชองทางใหเอกชน
ประชาชน เขามามีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย ทําใหการบริหารงานตางๆ ไมสรางความขัดแยงเกิดขึ้น
ระหวางประชาชนกับรัฐบาล มีการทํางานพัฒนาอยางยั่งยืนคือ การสรางเครือขายประชารัฐในทุกดาน ซึ่งจะเปนกลไก
สําคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบัน
(สนธิรัตน สนธิจิรวงศ, 2558)

3.2 หลักการของ “ประชารัฐ”
ตามที่รัฐบาลไดประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปและมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศดวยกลไก
ประชารัฐ ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญที่รัฐบาลใชในการดําเนินยุทธศาสตรชาติเพื่อพัฒนาประเทศ โดย
เนนการสรางความมีสวนรวม การสานพลังประชารัฐ จึงเปนการรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยทุ ก ภาคส ว นของประเทศจะร ว มแรงร ว มใจกั น สนั บ สนุ น และเสริ ม สร า งสั ง คม
เศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การรวมกันสานพลังประชารัฐ จึงเปนพลัง
ที่ยิ่งใหญที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย เปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ตั้งแตระดับ
ฐานรากและชวยสงเสริมใหชุมชนดําเนินธุรกิจไดบนฐานความรูที่ยั่งยืน
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวในจดหมายขาวรัฐบาลเพื่อประชาชนไว
วา การรวมพลังประชารัฐทั้ง 3 ภาคสวนนั้น เปรียบไดวาเปนการรวมพลังความเหมือนบนความแตกตาง
ความเหมือน คือ มีวิสัยทัศนเดียวกันในการสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป และมีความแตกตางคือ
1. ภาครัฐมีอํานาจ มีเครื่องมือ บริหารงานในกรอบของกฎหมาย ดังนั้นตองมองประชาชนเปน
ศูนยกลาง
2. ภาคเอกชนและภาควิชาการมีองคความรู ประสบการณ ตองมองผลประโยชนของชาติเปน
สําคัญและตองมีจิตที่เปนสาธารณะดวย
3. ภาคประชาชนเปนภาคที่มีพลังและตองมีจิตสํานึกรวมกัน มีโครงสรางที่ทุกคนเปนหุนสวน
ตองมีความรูรักสามัคคีเปนที่ตั้ง
ซึ่งประชารัฐที่มาจาก 3 ภาคสวนนี้จึงเปนแรงสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติไดและเพื่อ
เป น การรองรั บและสนับ สนุ นการดํ า เนินบทบาทภารกิจ ของสถาบันนิติบัญ ญัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
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จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่รัฐบาลไดวางแผนไวเพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินเพื่อการ
ขั บ เคลื่ อนประเทศยุ ทธศาสตร “ประชารัฐ ” เปน หนึ่งในนโยบายสําคัญ ที่รัฐ บาลไดนํา มาใชใ นการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางความมีสวนรวมระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ให
เขามาชวยเดินหนาพัฒนาปฏิรูปประเทศ รวมถึงแกไขปญหาตางๆไมวาจะเปนการลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศการที่
สังคมใดมีกลไกประชารัฐที่ดี หรือมี Good Governance นั้น เสมือนมีกลไกที่เปนพลังขับเคลื่อนที่ดีที่
เปนเครื่องยืนยันวาการบริหาร การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้นจะตั้งอยูบนรากฐานที่
มั่นคง เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคมซึ่งรวมถึงเสียงของประชาชนในกลุมผูดอยโอกาส และกลุม
ผูยากจน มีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่เปนธรรมตอคนในสังคม มีการจัดการระบบเศรษฐกิจที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการดําเนินการของสังคม เพื่อรักษาความสมดุลภายในของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใหมีความมั่นคงมีเสถียรภาพ และประชาชนอยูรวมกันโดยมีความสงบสุข
ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคสวน ไมวาจะอยูในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือ
ภาครัฐมาใช โดยมองบนพื้นฐานวา “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเปนพลังอํานาจที่
สําคัญในการแกไขปญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศในทุกดาน
อยางยั่งยืน และมีจุดยืนรวมกันคือ มีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในรัฐที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
จากเปาหมายของยุทธศาสตร “ประชารัฐ”เมื่อ “ประชาชน” และ “รัฐ” ไดสานพลังรวมกัน
แล ว จะก อให เ กิ ดความเข มแข็ งและความมั่น คงของประเทศในดานตาง ๆ ไมวาดานเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยวหรือการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวมถึงโอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม ไมใหเกิด
ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมเหมือนในอดีต ซึ่งผลลัพธที่ไดนั้นจะสงผลดีตอการยกระดับคุณภาพชีวิต
และรายไดของประชาชนทุกคนทั้งในทางตรงและทางออม
“ประชารัฐ” คําวาประชารัฐ เกิดจากคําวา “ประชา” หมายถึง ประชาชน รวมกับคําว า
“รั ฐ ” คื อ รั ฐ บาล ความหมาย คื อ เป น การประสานพลั ง ทุ ก ภาคส ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชนภาค
ประชาชน รวมทั้ ง ภาคส ว นย อยอื่ น ๆ ชว ยขับ เคลื่อนประเทศในแตล ะดานอยางสรางสรรคพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานราก นําไปสูการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
หลักคิดเบื้องตนในการทํางานของกลไกนี้ เริ่มจาก การวิเคราะห ประเมิน และรวมมือทาง
รัฐบาลไดมีการประเมินรวมกับภาคเอกชนที่เปนหนวยธุรกิจขนาดใหญดานตางๆ ตลอดจนดําเนินรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาทดวยหลักปฏิบัติ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” สวนภาครัฐในฐานะผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย มีทรัพยากรบุคคล คือ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีงบประมาณในการบริหารประเทศ
จะตองปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประเทศไทยพัฒนาอยางมั่นคงทั้งนี้ ตอง
พิจารณาวา ประเทศไทยมีสิ่งใดตองขับเคลื่อนบางทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ โดยมองอนาคต และประเมิน
ศักยภาพตางๆ ซึ่งพบวา คนไทยสวนใหญอยูในภาคการเกษตร ภาคการบริการ และ ดังนั้น จึงตองทําให
ภาคสวนนี้เขมแข็งและลดความเหลื่อมล้ําใหได พรอมกันนี้ตองใชยุทธศาสตรหลัก ๔ ดาน คือ

24

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ใชนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับทุนมนุษย คือ ทําอยางไรใหคนเกงขึ้นมีความรู
4. การมีสวนรวมในความมั่งคั่ง กลาวคือ การกระจายรายได สรางงาน และสรางอาชีพใหแก
ประชาชน ประโยชนตอ“ประชาชน” และที่สําคัญคือ ทุกภาคสวนตองทํางานรวมกันใหได ตองมองถึง
ผลประโยชนสวนรวม และคิดวาประเทศชาติจะตองไดอะไร ความสําเร็จยอมเกิดขึ้นแนนอน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชารัฐแบบบูรณาการแบงเปน 3 ระดับ ไดแก
1. ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน
2. ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวง และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดินเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
3. ระดับปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน ๓ กลุม คือ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน
“รัฐบาล” กับ “ประชาชน” “รัฐ” หรือรัฐบาล เปนผูสนับสนุน และอํานวยความสะดวก
ให“ประชา” หรือ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อใหประชาชนเขาใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องตางๆ และไมสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้ น
ระหวางประชาชนกับรัฐบาล“ประชาชน” กับ “เจาหนาที่รัฐ” คือการทํางานรวมกันของประชาชนและ
เจาหนาที่รัฐเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสราง “เครือขายประชารัฐ” ในทุกดาน ซึ่งจะเปนกลไก
สําคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขาดวยกัน อันเปนแนวทางการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลปจจุบัน เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งตอการพัฒนาประเทศการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไมใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมเชนที่ผาน
มา
สิ่งที่สําคัญของยุทธศาสตร “ประชารัฐ” คือ การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกคน
เนื่องจากการแกปญหาการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน จะสําเร็จหรือเห็นผลเปนรูปธรรม
ไมไดเลย หากขาดซึ่งความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมระหวางประชาชน เจาหนาที่รัฐ และรัฐบาล
(สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร, 2561 หั ว ใจสํ า คั ญ ของยุท ธศาสตร ป ระชารั ฐ ได แ ก การ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกคน การใหทุกภาคสวนไดมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นอยางเสรี โดยอยูบนกรอบของการแกไขปญหาของสวนรวม ประชาชนทุกคนสามารถมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร “ประชารัฐ” ไดงายๆ โดยเริ่มไดที่ตัวเอง เชน
1. การติดตามทําความเขาใจในนโยบายและแนวทางการแกปญหาของรัฐบาลและหนวยงาน
ของรัฐ
2. การเข า มี ส ว นร ว มในการเสนอความคิดเห็น หรื อให ขอเสนอแนะที่ส รางสรรค และเป น
ประโยชน ต อ การแก ป ญ หาในด า นต า งๆ ผ า นเวที ห รื อ ช อ งทางที่ ถู ก ต อ ง เหมาะสม ซึ่ ง รั ฐ บาลและ
หนวยงานตางๆ ไดเปดไวจํานวนมาก
3. การเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอยของชุมชนและสังคมสวนรวม
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เทียม

4. การเรียนรูสิทธิและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองและการเคารพสิทธิของผูอื่นอยางเทา

5. การมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือและเอื้อเฟอตอผูอื่นที่ดอยโอกาส ตอชุมชน ตอสังคม
และประเทศชาติ
4. ความรูเกี่ยวกับขยะ
4.1 ความหมายของขยะหรือขยะมูลฝอย
ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึงสิ่งของที่เหลือจากการใชประโยชน ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต
รวมถึงการใชงานอยางเหมาะสมในระดับหนึ่งของคนทุกกลุม ทุกชวงเวลา ที่มาจากทุกสถานที่ ไดแก
อาคารบานเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ทําการ โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร ตลาดรานคาและบนถนน
สามารถนํามาใชประโยชนไดในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะเปนนวัตกรรมเปนพลังงานใหมและอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมของสิ่งที่เหลือนั้นๆ ของคนทุกกลุม ในชวงเวลาตอมา ณ สถานที่ใหมหรือสถานที่เดิมก็ได
ยกเวน อุจจาระและปสสาวะของมนุษย ซึ่งเปนสิ่งปฏิกูล สิ่งของเหลือใช ไดแก กระดาษทุกชนิด ขวด
แกว เศษผาทุกชนิด เศษไม เศษอาหาร เศษยางและหนังเศษกระจกพลาสติกทุกชนิด กระปองทุกชนิด
เศษวัสดุกอสราง กิ่งไม ใบไม มูลสัตว ซากสัตว ซากพืชผักผลไม ขยะติดเชื้อและสารเคมี (อารมณ บุญ
เชิดชาย, 2549 นอกจากนี้ อาจเปนสิ่งของที่ทิ้งแลว หยากเหยื่อ ตลอดจนของเหลือทิ้งประเภทที่เปน
ของแข็งเปนสวนใหญอาจจะมีน้ําหรือกากตะกอนปนมาดวยจํานวนหนึ่ง หรือวัสดุที่เหลือจากกิจกรรม
ต า งๆ ซึ่ งเป น สิ่ งที่ เ ราไม ตองการและกําจัดออกไป ยังมีของเสีย ที่เปน พิษ มีส ารเคมีที่อาจกอใหเกิด
อันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตในรูปการบาดเจ็บและการเจ็บปวย โดยที่ความรุนแรงของสารเคมีขึ้นอยู
กั บ ชนิ ดปริ มาณและระยะเวลาของสารนั้น (วัน ชัย นิล พัฒ น, 2546 และตามที่กรมควบคุม มลพิ ษ
(2553 ไดใหความหมายวาขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ เถาถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดถนนจากตลาด ที่
เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือ
ครัวเรือน ยกเวนวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน
4.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
การจําแนกประเภทขยะมูลฝอยจะมีนักวิชาการหรือนักวิจัยแบงไวหลากหลาย ดังนี้
1. การแบงตามแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย (ปรีดา แยมเจริญวงศ, 2532, พัฒนา มูล
พฤกษ, 2539 ไดแก ขยะมูลฝอยจากชุมชน เชน ธุรกิจการพาณิชยกรรม ที่พักอาศัยสถาน ที่สาธารณะ
สถานที่ ร าชการ และระบบสาธารณู ป โภค เปน ตน ซึ่งมีขยะมูล ฝอยแหง เชน แกว พลาสติ ก โลหะ
กระดาษ และขยะสด/ขยะมูลฝอยเปยก เชน เศษผักผลไม เศษอาหาร และสิ่งขับถายของมนุษย ขยะมูล
ฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีขยะที่เปนของเสียที่ไมเปนอันตรายและขยะที่เปนของเสียเปนอันตรายตอ
ชีวิตและสิ่งแวดลอม ไดแก ขยะมูลฝอยทั่วไป (General waste กับขยะมูลฝอยอันตราย เชน ซาก
รถยนต ของเสียที่เปนพิษ ของเสียติดไฟ ของเสียที่มีฤทธิ์กัดกรอน
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2. การแบ งตามลั กษณะสมบัติของขยะมูล ฝอย ไดแก ขยะมูล ฝอยแหง เชน กระดาษ
พลาสติก แกว ผา โลหะ ขยะแหง (Rubbish waste เปนขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก
หรื อ ถ า นํ า กลั บ มาใช ป ระโยชน ไ ด ป ระโยชน ไ ม คุ ม ค า ได แ ก กล อ งนม เศษกระดาษ กระดาษชํ าระ
ถุงพลาสติก ไมเสียบลูกชิ้น และไมจิ้มขนม ในขยะแหงทําลายความสงางามของสถานที่ ถามีจํานวนมาก
จะเปนที่อยูอาศัยของสัตวมีพิษและสัตวที่เปนพาหะนําโรค ขยะมูลฝอยเปยก (Garbage เชน เศษผัก
ผลไม เศษอาหารขยะ มูลฝอยที่เผาไมได (Combustible waste เชน กระดาษผาหรือสิ่งทอ ผักผลไม
เศษอาหาร หญาและไม ขยะมูลฝอยที่เผาไหมไมได (Non-combustible waste เชน เหล็กหรือโลหะ
อื่น แกว หิน กระเบื้อง เปลือกหอย และขยะมูลฝอย/ของเสียอันตราย/ขยะมีพิษ (Hazardous waste
ไดแก ผาอนามัย หลอดไฟ แบตเตอรี่แหง กระปองสี ขวดน้ํายาลางหองน้ํา หลอดหมึกคอมพิวเตอร
บรรจุภัณฑสําหรับใสปุย/ใสยาปราบศัตรูพืช และใสยาฆาแมลง
3. การแบงตามลักษณะของสวนประกอบของขยะมูลฝอย ไดแก ผักผลไม และเศษอาหาร
เชน เศษผลไม เศษผัก เศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหาร และเหลือจากการบริโภค เชน ขาวสุก
เปลือกผลไม เนื้อสัตว กระดาษ และวัสดุหรือผลิตภัณฑจากเยื่อกระดาษ เชน กระดาษหนังสือพิมพ ถุง
กระดาษ ลัง กลองกระดาษ ใบปลิว เศษกระดาษจากสํานักงาน ฯลฯ พลาสติกและวัสดุหรือผลิตภัณฑที่
ทําจากพลาสติก เชน ถุงพลาสติก ของเลนเด็ก ภาชนะพลาสติก ผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส ฯลฯ ผาและสิ่ง
ทอตางๆ ที่ทําจากเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห เชน ผาไนลอน ลินิน ฝายและขนสัตว เศษผา
ผาเช็ดมือ ถุงเทา ผาขี้ริ้ว แกว และวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากแกว เชน ขวด หลอดไฟ เศษกระจก
เครื่องแก ว ไมและวัสดุห รื อผลิตภั ณฑ ที่ทําจากไมไผ ฟางหญา เศษไม เชน กลองไม โตะเกาอี้ เศษ
เฟอรนิเจอร เครื่องเรือน ฯลฯ โลหะและวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ เชน กระปอง ตะปู ลวดที่ทํา
จากโลหะ กระเบื้อง หินและเศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว และกางปลา เครื่องปนดินเผา เครื่อง
เคลือบ ฯลฯ ยาง หนัง และวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากยางและหนัง เชน รองเทา กระดาษ ลูกบอล
ฯลฯ และวัสดุที่ไมอาจจัดกลุมได
4. การแบงตามลักษณะของการยอยสลายของขยะมูลฝอย ไดแก ขยะชนิดยอยสลายได
นําเศษอาหารมาทําเปนปุยน้ําหมักชีวภาพ กระดาษทุกชนิดและใบไมเศษไม นํามาทําเปนปุยหมักแหง
ชีวภาพ และขยะชนิดยอยสลายไมได มีเศษแกวเศษกระจก เศษหนัง และยางรถยนต เปนตน
5. การแบงตามลักษณะของภาชนะรองรับของขยะมูลฝอย ไดแก ขยะเสีย สําหรับทิ้งเศษ
อาหาร ขยะเนาเสียเปนขยะที่สามารถยอยสลายได มีความชื้นมาก และสงกลิ่นเหม็นอยางรวดเร็ว ไดแก
เศษพืชผัก เปลือกผลไม และเศษอาหาร เปนตน ขยะประเภทนี้หลังจากแยกกําจัดแลวสามารถไปใช
ประโยชนในการทําปุยหมัก ขณะยังใชได สําหรับทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (Recycle เชน
แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก บางสวนสามารถนําไปแปรรูปเพื่อผลิตมาใชใหม และขยะพิษ สําหรับทิ้ง
ขยะมีพิษหรือขยะที่มีอันตรายตามคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ เชน ระเบิดได ติด
ไฟงาย ขยะที่มีสารกัดกรอน เชน ถานไฟฉาย ยาฆาแมลง เครื่องสําอาง น้ํามันเครื่อง หลอดไฟ สีสเปรย
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6. การแบงตามลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2553 ไดแก
ขยะยอยสลาย หรือมูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะมูลฝอยที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาทํา
เปนปุยหมักได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว ใบไม เปนตน แตจะไมรวมถึงซาก
หรือเศษของพืชผักผลไมหรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยที่ขยะยอยสลายเปนขยะ
มูลฝอยที่มีปริมาณมากที่สุดถึงรอยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมด ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใชได คือ
ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับ มาใชป ระโยชน ใหม ได เชน กระดาษ แกว
พลาสติก กลองเครื่องดื่มแบบ UHT อลูมิเนียม เหล็ก เศษโลหะ กระปองเครื่องดื่ม ยางรถยนตที่ใชแลว
เปนตน โดยมีขั้นตอนในการทําความสะอาดและผานการฆาเชื้อโรคแลวจึงนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง หรือ
นํามาแปรสภาพ หรือนํามาเปนวัตถุดิบในการสรางเปนผลิตภัณฑใหม และมีการเลือกใชสินคาที่ทํามา
จากวัสดุรีไซเคิลดวย (วันชัย นิลพัฒน, 2546 สําหรับขยะรีไซเคิลนี้ เปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากเปน
อันดับ 2 ในกองขยะ ปริมาณรอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ขยะอันตราย (Hazardous
waste หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่มีองคประกอบ หรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิด ตางๆ
ได แก วั ตถุ ร ะเบิ ด วั ตถุ ไวไฟ วั ตถุ ออกซิไดซ วัตถุมีพิษวัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมัน ตรังสี วัตถุที่
กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุอยางอื่นไม
วาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล พืช สัตว สิ่งแวดลอม หรือทรัพยสิน เชน
หลอดไฟฟลู ออเรสเซนต ถ า นไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุส ารกําจัดศัตรูพืช
กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน ขยะอันตรายนี้เปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณนอยที่สุ ด พบ
ประมาณรอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะทั่วไป (General waste เปนขยะมูลฝอย
ทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่นนอกจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่
ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม พลาสติกหอ
ลูกอม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โฟมหรือฟอยล
เปอนอาหาร เปนตน สําหรับขยะทั่วไปนี้เปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณใกลเคียงกับขยะอันตราย จะพบ
ประมาณรอยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
7. การแบงตามลักษณะและประเภทของขยะมูลฝอย (ชนินทร เลิศคณาวนิชกุล, 2547
ไดแก
7.1 ขยะสด ไดแก เศษอาหาร เศษพืชผัก เศษเนื้อสัตว เศษผลไม กระดูกและก าง
สวนมากจะเกิดจากกิจกรรมการปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร จากครัวเรือน ตลาดสด สถานที่
จําหนายอาหาร โรงอาหาร สถานที่จัดเลี้ยงอาหาร ขยะสดมีสวนประกอบเปนอินทรียสาร ที่สลายตัวได
เปนสวนใหญ มีความชื้นปะปนอยูประมาณรอยละ 40 - 70 ถาปลอยทิ้งไวนานเกินไปโดยไมนําไปกําจัด
จะเกิดการสลายตัวเนาเปอยจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเปนแหลงเพาะ
เชื้อโรคได ขยะสดชนิดตางๆ เมื่อปลอยทิ้งคางไวระยะหนึ่งจะมีน้ําสีเหลืองกลายเปนน้ําโสโครกที่สงกลิ่น
เหม็นรุนแรงและเปนที่นารังเกียจ น้ําสีเหลือง จากขยะจะมีคาบีโอดีคอนขางสูงมาก ถาไหลลงแหลงน้ํา
ในปริมาณมากๆ อาจทําใหเกิดมลภาวะทางน้ําได ขยะเปยกเปนขยะที่มีความชื้นสูงสามารถยอยสลายได
งาย ใชเวลายอยสลายสั้น จึงเปนตัวการที่สําคัญในการแพรกระจายของเชื้อโรคชนิดตางๆ สงกลิ่นเนา
เหม็นรบกวน เปนบอเกิดของแมลงและสัตวมีพิษตางๆ เนื่องจาก ขยะเปยกประกอบดวยสารอินทรีย จึง
ทําใหเกิดการยอยสลายได ในระยะเวลาสั้น สัตวที่เปนพาหะในการนํ าเชื้ อโรค ไดแก สุนัข แมลงวัน
แมลงสาบ หนู และสัตวมีพิษ จึงชอบเขาไปอยูอาศัยทํารังและหากินในแหลงที่มีขยะเปยกสะสมอยู
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7.2 ขยะแห ง ได แ ก เศษวั ส ดุ ที่ ย อ ยสลายยาก หรื อ บางชนิ ด ย อ ยสลายไม ไ ด เ ลย
(Nonputresible materials ถาแบงตามคุณลักษณะของการเผาไหมสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1
ขยะแหงที่เผาไหมได (Combustible materials ไดแก กระดาษ เศษไม กลองไม ผาขี้ริ้ว สิ่งทอ เสื้อผา
เก า หรื อ ชํ า รุ ด พลาสติ ก เศษหญ า ใบไม 2 ขยะแห ง ที่ เ ผาไหม ไ ม ไ ด น อน (Non-combustible
materials ไดแก เศษแกว เศษชาม โองแตก ขวดเปลา กระปองบรรจุอาหาร เศษโลหะ กระเบื้อง เศษ
หิน เครื่องปนดินเผา เหล็ก
7.3 เถา เปนเศษ หรือกากที่เหลืออยูหลังจากการเผาไหมแลว เชน การเผาไหมของ
เชื้อเพลิงแข็ง พวกไมฟน การเผาไหมจากไฟปา ถานหิน ถานไม แกลบ ซากของพืชและเถาถานจากการ
เผาขยะมูลฝอยตางๆ เปนตน จะเกิดเปนเถาเหลือ ตองนําไปกําจัดตอไป เชน นําไปถมที่ลุม มิฉะนั้นจะ
เกิดปญหารบกวนเชนเดียวกับฝุน
7.4 ขยะจากอุตสาหกรรม หมายถึง เศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งตองใชวัตถุดิบตางๆ มาทําการผลิต เชน โรงงานผลไมกระปอง ขยะที่เกิดขึ้นจะเปนพวก
เปลือกเมล็ด และเศษเนื้อของผลไม ซึ่งเปนพวกอินทรียสารที่สลายตัวไดงาย ถาปลอยทิ้งไวนานๆ จะเกิด
กลิ่นเหม็นรบกวน และจะเกิดผลกระทบตอดินและแหลงน้ําได สวนขยะจากเครื่องปนดินเผาจากโรงแกว
จะมีพวกเศษแกวและเศษเครื่องปนดินเผาซึ่งเปนขยะที่ไมสลายตัว
7.5 ซากสัตว ไดแก สัตวที่เกิดจากการถูกยานพาหนะชนหรือทับตาย หรือเปนโรคตาย
(ไมนับสวนที่มนุษยฆาเพื่อเปนอาหาร เพราะเศษที่เหลือจากการใชเปนอาหารถือวาเปนขยะสด ไดแก
สุนัข แมว หมู วัว ควาย เศษเนื้อจากตลาดสด ซากเหลานี้ตองรีบนําไปกําจัดโดยเร็ว เชน การฝง การเผา
ทํ า ลาย มิ ฉ ะนั้ น จะเกิ ด การเน า เหม็ น ส ง กลิ่ น รบกวน สร า งทั ศ นะอุ จ าดและน า สมเพชแก ผู พ บเห็ น
นอกจากนี้ถาสัตวตายเนื่องจากโรคตางๆ เชน แอนแทรกซ (Anthrax โรคกลัวน้ํา จะอันตรายมากเพราะ
จะเขาสูคนได
7.6 ขยะจากถนน ไดแก เศษดิน ฝุนละออง มูลสัตว เศษกระดาษ เศษใบไม เศษหญา
แหงที่ทิ้งตามถนน และเศษขยะที่ผูเดินเทาหรือผูที่อยูบนพาหนะทิ้งลงบนถนนหรือขางถนน เชน เศษ
แกว ถุงพลาสติก เศษกระเบื้อง เปลือกผลไม ฯลฯ ขยะจากถนนควรไดรับการรวบรวมและนําไปกําจัด
เปนประจํา มิฉะนั้นจะเกิดการฟุงกระจายและเปรอะเปอนไดงาย ในขณะที่ฝนตกลงมาน้ําฝนจะไหลชะ
ลางขยะตางๆ จากถนนลงสูทอระบายน้ํา ทําใหเกิดการอุดตันได
7.7 ขยะจากเกษตรกรรม ไดแก ขยะที่เกิดจากกิจกรรมดานการเกษตร เชน ฟาง เศษ
หญาและเศษใบพืช เศษอาหารสัตว มูลสัตว ฯลฯ สวนมากเปนอินทรียวัตถุที่สลายตัวได หากปลอยทิ้งไว
จะเกิดการหมักหมม เปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคบางชนิดได เชน แมลงวัน หนู เกิดกลิ่น
เหม็นรําคาญ
7.8 ของใชที่ชํารุด หมายถึง สิ่งของเครื่องใชที่มีขนาดใหญ แตมีสภาพชํารุดเสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุการใชงาน เชน เฟอรนิเจอรเกาที่ชํารุด เตาหุงตมที่ชํารุด ยางรถยนตเกา
7.9 ซากรถยนต หมายถึง ยานพาหนะเกาที่ไมใชแลว รถยนตนั่งและรถบรรทุก ทําให
ไมนาดู รกรุงรัง สิ้นเปลืองพื้นที่ เปนที่อยูอาศัยของหนูและแมลง
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7.10 เศษสิ่งปลูกสราง หมายถึง เศษวัสดุ สิ่งของที่เกิดจากการกอสรางและการรื้อถอน
อาคารสิ่งกอสรางตางๆ เชน ขี้เลื่อย เศษไม เศษกระเบื้อง เศษหิน ทราย ปูนซีเมนต เศษโลหะ เสา
คอนกรีต ฯลฯ
7.11 ขยะพิเศษ หมายถึง เศษสิ่งของที่มีอันตรายมีการปนเปอนของเชื้อโรค วัตถุที่
ระเบิดได เศษสิ่งของที่ปนเปอนดวยสารกัมมันตรังสี เชน กระปองสี ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต ฯลฯ
7.12 กากตะกอนของน้ําโสโครก หมายถึง เศษดิน กรวด ทราย และวัตถุอื่นที่มีอนุภาค
เล็กๆ สวนใหญเปนพวกกากตะกอนและโคลนตมซึ่งเหลือคางจากการบําบัดคุณภาพของน้ําดิบใหเปน
น้ําประปา และการบําบัดคุณภาพน้ําโสโครก รวมถึงกากตะกอนที่สูบถายจากถังเกรอะและหลุมสวมดวย
4.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี มีทั้งวิธีที่ถูกสุขลักษณะบาง ไมถูกสุขลักษณะบาง ไดแก การ
ทิ้งในที่ดินที่วางเปลา ใชถมที่ ทิ้งในแมน้ําลําคลอง ฝงกลบ การเผาไหม ทําปุยหมัก จากขอมูลของกรม
ควบคุมมลพิษ (2561 ไดกลาววา ในภาพรวมของประเทศมีปริมาณขยะมู ลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8
ลานตัน มีการนําขยะกลับมาใชประโยชน 9.58 ลานตันหรือรอยละ 34 สวนใหญเปนการใชประโยชน
จากขยะรีไซเคิลและทําปุยอินทรีย ขยะที่เกิดขึ้นมีแหลงกําเนิดมาจากบานเรือน โรงงาน โรงพยาบาล
สถานศึกษา รานคา สถานประกอบการ และตลาด แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่นําไปกําจัดโดยใชวิธีฝง
กลบ ใชเตาเผา เทกองกลางแจง และสวนที่นํากลับมาใชใหม โดยการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลนําไปขายซา
เลงหรือรานรับซื้อของเกา รอยละ 81 การทําปุยหมักชีวภาพหรือปุยอินทรียเพื่อผลิตกาซชีวภาพรอยละ
16 และผลิตพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงทดแทนรอยละ 3 กําจัดขยะมูลฝอย โดยการนําขยะมู ลฝอย
กลับมาใชใหมในหลักการ 3Rs คือ
1. Reduce ใชนอยหรือลดการใชโดยใชเทาที่จําเปน เชน ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก
ในการใสของ ใชถุงพลาสติกขนาดใหญใบเดียวแทนการใชถุงพลาสติกใบเล็กหลายใบ ใชแกวน้ําเซรามิก
แทนแกวพลาสติกหรือแกวกระดาษ หลีกเลี่ยงสิ่งของที่ยอยสลายยากหรือใชใหนอยลง ไดแก พลาสติก
และโฟม ซึ่งสุนีย มัลลิกะมาลยและนันทพล กาญจนวัฒน (2543 หมายถึง การลดปริมาณขยะดวยการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดขยะนอยที่สุด
2. Reuse ใชซ้ํา การใชซ้ําเป นแนวทางในการใชประโยชนจ ากทรัพยากรที่มีอยู อย างรู
คุ ณ ค า โดยการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ง านไปแลว แต ยั ง สามารถใช ง านได นํ า กลั บ มาใช อี ก เช น การใช
ถานไฟฉายแบบชารจใหม การใชกระดาษซ้ําทั้ง 2 หนาและใชกระดาษหนาที่ 3 ไดอีก เชน นํามาพับเปน
รู ป ทรงต า งๆ ใช เ ป น สื่ อ การเรี ย นการสอน พั บ เป น ถุ ง ใส สิ น ค า ที่ เ ป น ของใช ช นิ ด แห ง และทํ า เป น
กระดาษพิมพอักษรเบรลลสําหรับผูพิการทางสายตา เปนตน การนําขวดแกวเกามาทําความสะอาด
กลับมาใชบรรจุภัณฑใหมในระบบโรงงาน การนําขวดแกวมาทําเปนแจกันใสดอกไม นําขวดโหลแกวมา
ใสกาแฟหรือน้ําตาลทราย ฯลฯ ถุงพลาสติกใชแลวนํามาใสขยะ นําขวดน้ําพลาสติกมาทําที่รดน้ําตนไม
แบบน้ําหยด นํายางรถยนตที่ใชแลวมาทําเปนเครื่องเลนเด็ก หรือนํามาทําเปนถังขยะมูลฝอยแหง การใช
ซ้ําเพื่อใหมีการใชวัสดุตางๆ อยางคุมคากอนทิ้ง เชน การใชกระดาษทั้ง 2 หนา การนํากลองพลาสติกมา
บรรจุของตางๆ และการซอมแซมวัสดุสิ่งของที่ชํารุดแทนการทิ้งแลวไปหาซื้อของใหมมาใช ซึ่งสุนีย มัลลิ
กะมาลยและนันทพล กาญจนวัฒน (2543 หมายถึง การนําผลิตภัณฑที่ไมใชแลวกลับมาใชใหมโดยคน
เดิมหรือผูอื่น
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3. Recycle แปรรูปใชใหม สําหรับบรรจุภัณฑบางประเภทอาจจะใชซ้ําไม ได จะมีการ
นําไปขายใหกับซาเลงหรือรานรับซื้อของเกา สงไปขายตอกับโรงงานสําหรับแปรรูปเพื่อนําไปผลิตเปน
บรรจุภัณฑตางๆ เชน การนําขวดพลาสติก PET ตีมาหลอมเปนเม็ดพลาสติก หรือตีเปนเสนใยสําหรับ
นํ า มาทอเสื้ อแทนฝ า ย นํ า เศษกระดาษมาแปรรูป เปน เยื่อกระดาษเพื่อผลิตกระดาษใหมในรูป แบบ
กระดาษสารีไซเคิล นํามาใชเปนกระดาษหอของขวัญ ตกแตงเปนกระดาษวาดภาพ และเพนทสีรองเทา
แตะใชสอยในบานเรือน ฯลฯ นําเศษแกวมาหลอมแลวขึ้นรูปขวดแกวใหม นําเศษอลูมิเนียมมาหลอม
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ลู มิ เ นี ย ม รวมทั้ ง กระป อ งอลู มิ เ นี ย ม และการนํ า เศษไม เ ศษเหล็ ก มาดั ด แปลงทํ า
เฟอรนิเจอร การกําจัดขยะทั่วไปและขยะอันตราย ตองมีการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะและการนํา
ขยะกลับมาใชใหม (Recycle ซึ่งสุนีย มัลลิกะมาลยและนันทพล กาญจนวัฒน ( 2543 หมายถึง การ
แปลงผลิตภัณฑที่ทิ้งแลวเปนผลิตภัณฑใหม และเพิ่มอีก 2Rs คือ Reject หมายถึงการปฏิเสธการใช
ผลิตภัณฑที่ยากตอการกําจัดและ Response หมายถึงผูทิ้งขยะตอบรับที่จะมีสวนรวมในการคัด แยก
ขยะเพื่อลดปริมาณขยะ
การจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกอนทิ้ง
และนําขยะบางประเภทกลับมาใชประโยชนใหม (ภาณี คูสุวรรณ, 2546 ไดกลาวถึงวิธีการลดและใช
ประโยชน โดยใชวิธี 5R ไดแก การใชอยางประหยัด (Reduce การนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม
(Recycle การซอมแซมวัสดุที่ชํารุด ( Repair การหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีพิษ ( Reject และการนํากลับมาใช
ซ้ํา (Reuse สวนระบบกําจัดขยะมู ลฝอยมีหลายวิธี ไดแก การฝงกลบ (Landfill การเผาทําลายดวย
ความรอน แยกประเภทอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ใบไม นําไปหมักทําปุย (วินัย วีระวัฒนานนทและ
อุทุมพร ไพลิน, 2545 การหมักทําปุยเปนเทคโนโลยีหลักในการกําจัดขยะชุมชน และมีผลพลอยไดคือ
ไดพลังงานกลับมาในรูปของความรอนหรือกาซชีวภาพ การนําไปทิ้งทะเลและการคัดแยกเศษอาหาร
นํ า ไปเป น อาหารสั ต ว การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยมี ห ลายวิ ธี ได แ ก การนํ า ขยะไปทํ า ปุ ย (Composting
method การนําขยะไปเทกองกลางแจงหรือการนําขยะไปทิ้งไวตามธรรมชาติ ( Open drump การ
เผาด ว ยความร อ นสู ง หรื อ การกํ า จั ด โดยใชเ ตาเผา (Incineration การฝ ง กลบตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
(Sanitary landfill และการนําขยะสดไปเลี้ยงสัตว ( Hog feeding
4.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรานรับซื้อขยะและของเกา (กรมควบคุมลพิษ, 2554
รานรับซื้อของเกาเปนสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการขายทอดตลาดและ
ค า ของเก า ตามพระราชบั ญ ญั ติควบคุ ม การขายทอดตลาดและค า ของเกา พ.ศ. 2474 หรือสถาน
ประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทที่ 13(5 การ
สะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประ
กาสกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
แนวทางการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากรานรับซื้อของเกา
1. สภาพภูมิทัศน
1.1 จัดทําแนวกําแพง รั้วรอบบริเวณสถานประกอบการ เพื่อเปนแนวฉนวนปด กั้น
ทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
1.2 มีการปลุกตนไมโดยรอบบริเวณสถานประกอบการเพื่อบดบังหนางานและสภาพ
พื้นที่ที่ขัดกับทัศนียภาพ

31

2. การจัดการสิ่งแวดลอม
2.1 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัดมลพิษทางน้ําโดยการบําบัดน้ําเสีย
และมีการระบายน้ําที่เหมาะสม ไมมีน้ําทวมขัง ในกรณีที่มีการระบายน้ําลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ตองมี
ตะแกรงสําหรับดักขยะมูลฝอยและดูแลไมใหเกิดการอุดตัน
2.2 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะอื่นๆ ที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอีก
ใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
1 มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณและ
ประเภทของขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่
เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
2 ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองเปนวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น
3 กรณี ที่ มี ข ยะปนเป อ นสารพิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตราย หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด หรือกําจัด
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตรายใหเปนไปตามกําหมายที่เกี่ยวของกําหนด
2.3 กรณีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรื อ
สิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงาย โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2.4 จัดใหมีระบบควบคุมกลิ่นเหม็น ไมใหมีกลิ่น แมลงและพาหะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
2.5 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัดมลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
3. การจัดระเบียบรานรับซื้อของเกา
3.1 คัดแยกวัสดุรีไซเคิลเปนหมวดหมู แลวแยกที่ตองการและไมตองการออกจากกัน
แลวนําไปจัดเก็บตามหมวดหมู และกําจัดวัสดุที่ไมตองการทิ้ง
3.2 หามพนักงานคัดแยกวัตถุตองสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบ
เห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไป
3.3 กําหนดพื้นที่เก็บวัสดุรีไซเคิลใหเปนสัดสวน และแยกพื้นที่เก็บสะสมสําหรับเปน
หมวดหมูตามประเภทของวัสดุ โดยคํานึงถึงปริมาณและการใชเนื้อที่ ความปลอดภัย คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดพื้นที่วางสําหรับทางเดิน การคัดแยกวัสดุ และความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
1 การพิจารณาเนื้อที่สําหรับเก็บวัสดุแตละประเภท
- ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซื้อ เชน วัสดุที่มีปริมาณมากควรมีพื้นที่จัดเก็บ
มาก
- ความถี่ในการขายหรือระยะเวลาในการเก็บ เชน วัสดุที่มีระยะเวลาในการ
เก็บสั้นหรือมีความถี่ในการขายบอย ควรเก็บในพื้นที่ที่สะดวกในการขนยายที่สุด
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2 การกําหนดพื้นที่โดยคํานึงถึงความป ลอดภัย
- ตองเก็บวัสดุที่ติดไฟงาย เชน กระดาษ ที่นอนชํารุด พลาสติก แยกเปน
สัดสวนจากวัสดุที่มีสารกัดกรอนเปนสวนประกอบ เชน ซากแบตเตอรี่แยกจากวัสดุประเภทอื่น
- เวนที่วางสําหรับการขนยาย และพื้นที่ในการปฏิบัติงานคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
- กําหนดทางออกที่หนีภัยไดทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
3.4 เขียนปายชื่อแสดงประเภทวัส ดุรี ไซเคิลและปายบอกพื้น ที่เ ก็บสิ่งของเครื่ อ งใช
อุปกรณ ใหชัดจน
3.5 มีการจัดทําบัญชีรับซื้อของเกาตามแบบที่กําหนด เชน ขอมูลปริมาณการรั บซื้ อ
และการเก็บสะสมวัสดุรีไซเคิลประจําเดือน
3.6 มีการแสดงใบอนุญาตผูคาของเกาในสถานประกอบการที่สามารถมองเห็นไดงาย
3.7 ตรวจเช็คเครื่องใช อุปกรณ ดวยการทําความสะอาดใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
อยูเสมอ
3.8 ควบคุมและปองกันการเกิดมลภาวะที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต
ของพนักงานและสิ่งแวดลอม เชน เสียงดังเกินไป แสงสวางไมเพียงพอ ควันและเขมาฟุงกระจายทั่วไป
จัดใหมีการระบายน้ําที่เหมาะสม ไมมีน้ําทวมขัง ในกรณีที่มีการระบายน้ําลงสูทอสาธารณะหรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ใหมีตะแกรงสําหรับดักขยะมูลฝอยและตองดุแลไมใหเกิดการอุดตัน
3.9 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการรับซื้อ และการคัดแยกของเกา
เพื่อปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย
3.10 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน เชน ถุงมือ
รองเท า ผ า ป ดจมู ก เป น ต น และกํ า ชับ ใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะโดยใชอุป กรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน
และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.11 จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงานลูกจาง
3.12 จั ดให มีร ะบบปองกัน อัคคีภัย ตามขอ กําหนดหรื อข อบัญ ญัติ ของราชการส ว น
ทองถิ่น หรือขอบัญญัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได
3.13 หามพนักงานรับซื้อวัสดุที่ผิดกฎหมาย หากปรากฏวาไดมาจากการกระทําผิด ให
หมายเหตุแจงเจาหนาที่ตํารวจพรอมผลการตรวจสอบ
4.5 ผลกระทบของขยะตอสุขภาพ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558
เมื่อใดก็ตามที่มีการจัดการขยะไมดี เชน ไมทิ้งขยะลงถังขยะ ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะตางๆ
ไมไดคัดแยกขยะอันตราย (ถานไฟฉาย หลอดไฟ สารเคมี ยาหมดอายุฯลฯ ออกจากขยะทั่วไป ทิ้งขยะ
อัน ตรายปะปนไปกั บ ขยะทั่ ว ไป เผาขยะในที่ โลงแจง ฝงกลบขยะอยางไมถู กวิธี มลพิษจากขยะก็
ปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชนได
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1. สารพิษและสารเคมีในขยะอันตราย เชน
1.1 สารแมงกานีส พบในถานไฟฉาย กระปองสี เครื่องเคลือบดินเผา ทําใหปวดศีรษะ
งวงนอน จิตใจไมสงบ ประสาทหลอน เกิดตะคริวที่แขน ขา มีอาการชา สมองสับสน สมองอักเสบ
1.2 สารปรอท พบในหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดนีออน กระปองยาฆาแมลง กระจก
สองหนา ทําใหเกิดการระคายเคือง ตอผิวหนัง เหงือกบวมอักเสบ เลือดออกงาย ปวดทอง ทองรวงอยาง
แรง มีอาการสั่น กลามเนื้อกระตุก และเปนพิษตอระบบประสาทสวนกลาง รวมถึงการพิการแตกําเนิด
1.3 สารตะกั่ ว พบในแบตเตอรี่ ร ถยนต ยาฆ า แมลง หมึ ก พิ ม พ หลอดภาพใน
จอคอมพิวเตอรแบบ CRT แผงวงจร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทําใหปวดศีรษะ ออนเพลีย ตัว
ซีด ปวดหลัง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ มีอาการทางสมอง ทําใหความจําเสื่อม ชักกระตุก และหมดสติ ที่
สําคัญการไดรับสารนี้ในระยะยาวมีผลตอไตและความพิการแตกําเนิด
1.4 สารแคดเมียม พบในถานนาฬิกาควอตซ แบตเตอรี่โทรศัพท มือถือ ผลตอสุขภาพ
ทําลายระบบประสาท สงผลกระทบโดยตรงตอไตและกระดูก ทําใหเกิดโรคอิไต-อิไต ปวดในกระดูก
1.5 สารฟอสฟอรัส พบในยาเบื่อหนู แผงวงจรโทรศัพทมือถือ กระปองสี ทําใหเหงือก
บวม เยื่อบุปากอักเสบ ทําลายระบบประสาทและระบบยอยอาหาร
1.6 สารประเภทอื่น พบในสเปรย ยายอมผม ยาทาเล็บ ยารักษาโรค เครื่องสําอาง
หมดอายุ ยาฆาแมลง ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ หายใจขัด
เปนลม
2. เชื้อโรคตางๆ ที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อจุลินทรียตางๆ เชน ไวรัส
รา แบคทีเรียในขยะมูลฝอย ที่ตกคางบนพื้นจะเปนแหลงเพาะพันธุของหนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวัน
ซึ่ งเป น พาหะนํ า โรคติ ดต อ เช น โรคทองรว ง โรคพยาธิตางๆ นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคอื่น ๆ เชน เชื้อ
อหิวาตกโรค ไทฟอยด และโรคบิด โดยเชื้อโรคเหลานี้เขาสูรางกายคนเรา จากการกินอาหารและนํ้า
หรือการจับตองดวยมือ ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนเราไดโดยงาย
3. อันตรายจากขยะติดเชื้อ ที่ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน ถุงยางอนามัย ผาอนามัย กระดาษ
ทิชชูของคนที่เปนวัณโรคใชซับเสมหะหรือน้ําลาย สําลีเช็ดแผล พลาสเตอรปดแผลที่ใชแลว อาหารเนา
บูด และซากสัตว รวมทั้งของมีคมตางๆ เชน ไมเสียบลูกชิ้น ใบมีดโกน เข็ม แกวแตก ฯลฯ ซึ่งเสี่ยงตอ
การติดเชื้อโรค เชน เชื้อบาดทะยัก หรือจากวัสดุเปอนเลือด เชน เข็มฉีดยาใชแลวซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบและโรคเอดสได
4. กลิ่นเนาเหม็นจากขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว ซึ่งไมมีการฝงกลบหรือจัดเก็บขยะใหหมด ทํา
ใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน เนื่องจากจะมีกาซที่เกิดจากการหมักขึ้น ไดแกกาซมีเทนหรือกาซชีวภาพ ซึ่งติด
ไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได และกาซไขเนา (กาซไฮโดรเจนซัลไฟด สงกลิ่นเหม็นรบกวน ทําใหเกิดอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส และอาเจียน
5. กาซพิษจากการเผาขยะ เมื่อทําการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง ทําใหเกิดควันและสารพิษ
ปนเปอนในอากาศ เชน สารไดออกซินและฟวแรนระหวางการเผา ซึ่งสารทั้งสองนี้เปนสารกอใหเ กิด
มะเร็งและทําลายการทํางานของตับได
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6. สารกอภูมิแพ เกิดไดจากการสูดดมฝุนละอองที่ปลิวฟุงกระจายมาจากเศษขยะชนิด
ตางๆ เชน เศษกระดาษ ฝุนฝาย ผงหมึกพิมพจากเศษกระดาษ ตลอดจนของเสียที่เปนอันตรายบางชนิด
ที่ระเหยหรือปลอยสารตางๆ ออกมาเปนฝุนผสมอยูในอากาศ
ชองทางของสารพิษและสารเคมีในขยะอันตรายสูรางกาย มีหลายชองทาง ไดแก
1. ทางผิวหนัง การสัมผัสโดยตรงกับสารประกอบในผลิตภัณฑหรือขยะมีพิษบางตัว เชน
ยาฆาแมลง และ ผลิตภัณฑทําความสะอาด ทําใหซึมเขาสูผิวหนัง กระแสเลือด และเขาสูรางกายไป
อยางรวดเร็ว กอใหเกิดโรคตางๆ ตามมา
2. ทางการหายใจ จากการสูดดมกลิ่นขยะ ฝุนละออง กาซหรือไอสารพิษจากขยะอันตราย
บางชนิด เชน สี ตัวทําละลาย น้ํามันรถยนต เมื่อเราหายใจเขาไปก็จะเขาไปสะสมอยูบริเวณปอด แลวจึง
ดูดซึมเขาสูกระแสเลือด กอให เกิดปญหากับระบบทางเดินหายใจหรือทําลายอวัยวะภายในได
3. ทางเดิ น อาหาร โดยการรับ ประทานเขาไปทั้งทางตรงและทางออม เชน การไดรับ
สารพิษปนเปอนจากภาชนะ ใสอาหารหรือจากมือ รวมถึงสารพิษที่สะสมในรูปของหวงโซอาหาร ใน
พืชผัก เนื้อสัตว
4.6 ความเสี่ ยงทางสุ ขภาพของที่ อยู ใ กล แ หล งทิ้ งขยะ (สํ านั กโรคจากการประกอบอาชี พและ
สิ่งแวดลอม, 2558
ประชาชนกลุมเสี่ยง คือประชาชนที่มีโอกาสไดรับความเสี่ยง หรือไดรับอันตรายตอสุ ขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะ โดยสามารถแบงประชาชนกลุมเสี่ยงไดดังนี้
1. ประชาชนทุกกลุมอายุที่อาศัยในชุมชนพื้นที่รอบๆ บอขยะ โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง
เชน
1.1 ผูสูงอายุ เนื่องจาก ผูสูงอายุเปนกลุมวัยที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสัมผัสสาร
มลพิษสิ่งแวดลอม เนื่องจากมี ความแข็งแรงและความสามารถในการซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย
ที่ลดลง ประกอบกับกลุมผูสูงอายุมักจะมีปญหา เรื่องประสิทธิภาพของปอดและปญหาโรคหัวใจ ทําใหมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศมากกวากลุมอื่นๆ
1.2 เด็กเล็ก ในกลุมเด็กเล็กถึงแมวาจะไมเคยมีปญหาการเจ็บปวยหรือโรคเรื้อรังมา
กอนก็ยังถือวาเปนกลุมเสี่ยง เนื่องจากรางกายของเด็กยังกําลังพัฒนา ทําใหมีความเสี่ยงตอมลพิษทาง
สิ่งแวดลอมมากกวาในผูใหญที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณ ซึ่งปจจัยที่สงผลใหเด็กมีความเสี่ยงตอการรับ
สัมผัสมากกวาผูใหญ เนื่องจากเด็กสวนใหญมักใชเวลาทํากิจกรรมอยูนอกบานมากกวาผูใหญ เชน สนาม
เด็กเลน สนามกีฬา ลานกิจกรรม และเด็กมักมีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวมากกวากวาผูใหญ เชน การวิ่งเลน
การกระโดด ปนปายฯลฯ เด็กจะมีการหายใจเอาปริ มาตรอากาศเขาสูรางกาย (ปริมาตรอากาศต อ
น้ําหนักตัว สูง กวาผูใหญ
1.3 สตรีมีครรภ เนื่องจากการสัมผัสสารมลพิษของสตรีมีครรภอาจสงผลกระทบตอ
รางกายหรือสติปญญาของเด็กทารกที่อยูในครรภ เชนการสัมผัสสารตะกั่วของสตรีมีครรภสามารถสงผล
ตอการพัฒนาทางรางกายและระดับสติปญญาของทารกที่คลอดมา ดังนั้นจําเปนที่ตองพิจารณาใหหญิง
ตั้งครรภเปนกลุมเสี่ยงที่ตองใหความสําคัญเชนกัน
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1.4 ผูปวยโรคเรื้อรัง เชน หอบหืด ภูมิแพ โรคหัวใจ ความดันโลหิต ฯลฯ กลุมผูที่มีโรค
ประจําตัวที่เกี่ยวของกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ประเภท
ตางๆ และผูมีที่โรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ จะเปนกลุมเสี่ยงตอการไดรับ
อันตราย จากสัมผัสหมอกควัน ซึ่งควรไดรับการดูแลสุขภาพอยางใกลชิด
4.7 ความเสี่ยงทางสุขภาพของผูประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ (สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558
ผูประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ หมายถึงกลุมผูประกอบอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับการเก็บ
และคัดแยกขยะ โดยจําแนกออกเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้
1. แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระ เชน กลุมเก็บขยะบริเวณบอขยะ รถจักรยานยนต
พวงขางเก็บขยะ (ซาเลง เปนตน
2. พนักงานเก็บและคัดแยกขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน พนักงานเก็บและคัด
แยกขยะของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล
3.พนักงานเก็บและคัดแยกขยะของบริษัทเอกชน เชน พนักงานในสถานประกอบการ
โรงงานคัดแยกขยะ
ความเสี่ยงของผูประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ หมายถึงความเสี่ยงในการทํางานของผู
ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ โดยสามารถจําแนกลักษณะความเสี่ยงเปนความเสี่ยงดานกายภาพ
ความเสี่ยงดานเคมี ความเสี่ยงดานชีวภาพ ความเสี่ยงดานการยศาสตร ความเสี่ยงดานการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ ความเสี่ยงดานจิตวิทยาสังคม ดวยลักษณะการทํางานของแรงงานเก็บขยะที่ไดรับสัมผัสกับ
ขยะตลอดเวลาการทํางาน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับผลกระทบจากขยะประเภทตางๆ เชน ขยะทั่วไป
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย เปนตน รวมถึงสภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน โดยความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นทําใหมีอาการอาการแสดง หรือความเปนพิษทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง สงผลกระทบตอ
สุขภาพ เริ่มที่ระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะจนถึง ระบบของรางกายในระดับที่เล็กนอยจนถึงรุนแรง ซึ่ง
สามารถจําแนกตามลักษณะของความเสี่ยงไดดังนี้
1. ความเสี่ ย งด า นกายภาพ เกิดจากสิ่งคุกคาม เชน อุณหภูมิ แรงสั่น สะเทื อนของ
พลั ง งานเสี ย ง พลั ง งานแสง รั ง สี ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า เป น ต น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ทํ า ให เ กิ ด โรคในคนได
ยกตัวอยางเชน แรงงานเก็บขยะที่ทํางานในบริเวณที่มีแสงแดดจา อุณหภูมิสูงจนทําใหรางกายขาดน้ํา
เกิดอาการออนเพลีย เปนลมหรือหมดสติ
2. ความเสี่ยงดานเคมี เกิดจากสิ่งคุกคามที่เปนสารเคมีทุกชนิด เกิดจากสิ่งคุกคามเปน
สารเคมีทุกชนิดซึ่งมีสมบัติเปนพิษตอคนได ไมวาจะอยูในสถานะกาซ ของเหลว ของเหลว หรือของแข็ง
ก็ตาม ทั้งที่เปนธาตุและที่เปนสารประกอบ ทั้งสารอินทรียและสารอนินทรีย เชน สารตะกั่ว สารปรอท
สารหนู ยาฆาแมลง เปนตน
3. ความเสี่ยงดานชีวภาพ เกิดจากสิ่งคุกคามที่เปนสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนเชื้อจุลินทรีย
แมลง หรือสัตวกอโรค รวมทั้งเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อและ
เจ็บปวยได เชน โรคบาดทะยัก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระรวง โรคตาแดง เปนตน
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4. ความเสี่ ย งด า นการยศาสตร เกิ ด จากสภาวการณ ใ ดๆ ก็ ต ามที่ ทํ า ให ทํ า งานไม
สะดวกสบาย ติดขัด เกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ทํางานไดชา ตัวอยางของสภาวการณดังกลาวนี้ เชน
การทํางานในที่แคบ การที่ตองเอี้ยวตัว การยกของหนัก การที่ตองเพงสายตามองแสงจาเปนเวลานานๆ
การทํางานที่ตองกมๆ เงยๆ เปนตน
5. ความเสี่ยงดานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เกิดจากสภาวการณหรือพฤติกรรมที่ ไม
ปลอดภัยตางๆ ที่มีโอกาสทําใหคนเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย พิการ หรือเสียชีวิตได ซึ่งแรงงานเก็บขยะ
มีโอกาสสูงที่อาจไดรับบาดเจ็บจากการชน กระแทก ถูกวัสดุหลนทับ ถูกของมีคมทิ่มแทง รวมไปถึงจาก
การระเบิดจนไดรับบาดเจ็บ พิการ ถึงขั้นเสียชีวิต
6. ความเสี่ยงดานจิตวิทยาสังคม เกิดจากสถานการณหรือสภาวการณใดๆ ก็ตามที่อาจ
กระตุนใหเกิดปญหาทางดานจิตใจ หรือความสัมพันธในครอบครัว หรือในสังคมของผูที่ทํางานหรืออยูใน
สภาวการณนั้นๆ แรงงานเก็บขยะมักมีความเครียดไดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะสาเหตุจากเศรษฐกิจ
รายไดไมเพียงพอ รวมทั้งฐานะทางสังคมที่ถูกมองวาเปนแรงงานที่สกปรก ตอยต่ํา
ความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุจากการไดรับสัมผัสกับแหลงของความเสี่ยงที่แตกตาง
กันตามลักษณะของขยะและสภาพแวดลอมการทํางานรวมถึงพฤติกรรมการทํางานของแรงงานเก็บขยะ
เอง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รัถยานภิศ พละศึก, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และ ดลปภัฎ ทรงเลิศ (2561 ไดศึกษาเรื่อง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม:กระบวนการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพชุมชนอยางมีสวนรวม
ของตําบลแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชชุมชนเปนฐานในการแกปญหา เปนการนําทรัพยากรจากชุมชนมา
พัฒนาศักยภาพชุมชน ใหสามารถคิด วิเคราะห วางแผน ดําเนินการ และติดตามประเมินผลในการ
แกปญหาของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม
อารี พุมประไวทยและจรรยา เสียงเสนาะ (2560 ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม เปนการดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย การพัฒนาคุณลักษณะ
ของแกนนํา การทําความเขาใจพฤติกรรมของบุคคลที่ตองการแสดงความสามารถ เปนตัวอยางแกคน
อื่น แนะนําผูอื่นได จะทําใหกลุมเปาหมายมีความกระตือรือรน ที่จะแสวงหาความรู จดจํา นําไปใชใน
พื้นที่อื่นได
กฤษยาภัสสร ขาวปทุมทิพย (2554 ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การสงเสริมสุ ขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐมมีการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดานที่มีสวน
รวมมากที่สุดไปดานที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ 1 การมีสวนรวมในการรับประโยชน 2 การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน 3 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ละ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล
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นรินทร หมื่นแสน และสุชาดา ไกรพิบูลย (2557 ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการ
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ บานทุงหลุก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ในการ
ดําเนินการศึกษานี้เกิดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุไดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ1
กิจกรรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2 กิจกรรมธรรมบําบัด 3 กิจกรรมนิมนตพระนักเทศน 4 กิจกรรมสถานี
ออกกําลังกาย 5 กิ จกรรมสงเสริมสุขภาพ และ 6 กิจกรรมอาชีพเสริมสําหรับผูสูงอายุ และไดจัดทํา
โครงการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ การดําเนินงานในกิจกรรมตามโครงการไดรับความรวมมือจาก
กลุมเปาหมายสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายทุกกิจกรรม และพบวาสุขภาพของผูสูงอายุดีขึ้นทุก
ดาน ทั้งดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิต ดานสุขภาพทางสังคม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผูสูงอายุยังคง
มีกิจกรรมรวมกันอยูเสมอ
ศรีสุดา วงศวิเศษกุล พิไลพร สุขเจริญ และสมจิตร พยอมยงค (2560 ศึกษารูปแบบการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพของผูสูงอายุดานการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ ดานการ จัดการความเครียด และดานการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมีการปฏิบัติตนเปนกิจวัตร ดานความความรับผิดชอบตอสุขภาพและดานการ
บริโภคอาหารและโภชนาการมีการปฏิบัติบอยครั้ง ดานกิจวัตรประจําวันและการออกกําลังกายมีการ
ปฏิบัติบางครั้ง รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย การ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลเพื่อสรางเสริมสุขภาพ การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ และคัดกรอง
ความเสี่ยง การจัดการความรูในชุมชนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และการพัฒนาผูสูงอายุสู ภาวะพฤฒ
พลัง การนําไปขยายผลควรศึกษาความเฉพาะของบริบท
ธนวัฒน รื่นวงศ (2553 ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและสภาพการทํางานของแรงงานนอกระบบ :
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพ 1 ผลการศึกษาพบว า แรงงานนอกระบบมีส ภาพการทํ างานที่ ไ ม
เหมาะสม เชน มีจํานวนชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานและไมมีวันหยุด ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางานได และเมื่อแรงงานเหลานี้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจากการทํางานจะซื้อยารับประทาน
เอง และแรงงานนอกระบบเหลานี้ไมไดเปนผูประกันตนจึงไมสามารถตรวจสุขภาพไดเชนเดียวกับรงงาน
ที่ประกันตน หรือแรงงานในระบบ
วรรณรา ชื่นวัฒนาและคณะ (2553 ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการ
ทํางานของซาเลง ในเขตพื้นที่ยานนาวา กรุงเทพมหานคร พบวา ซาเลงเปนเพศชายเทากับเพศหญิง
สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา สุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงระดับดี เมื่อเจ็บปวยจะซื้อยา
มารับประทานเอง มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานในระดับต่ํา สวน
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานอยูในระดับสูง พบความสัมพันธระหวาง
ความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันโรคและการ
บาดเจ็บจากการทํางาน
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สุ ภ าณี จั น ทร ศิ ริ , สิ ท ธิ ชั ย ใจขาน และ ธั ญ วรรณ คํ า ใส (2561 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของคนงานและการประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรณีศึกษารานรับซื้อของเกาในตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบวา คนงานในรานรับซื้อของเกามีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง
โดยคนงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลจนกวาจะเกิดอุบัติเหตุ รองลงมาคือปฏิบัติงานในขณะที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บและสู บบุหรี่
ระหวางการปฏิบัติงาน สาเหตุที่ไมสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เพราะเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน สวนการประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพบความเสี่ยงที่ยอมรับไมได
พบมากที่สุด 2 ประเด็น คือ คนงานสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานและบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมีสัตวนําโรค
เชน หนู แมลงสาบ สถานประกอบการควรจัดใหมีปายหามสูบบุรี่ในขณะปฏิบัติงาน และควรมีการ
จั ด การบริ เ วณสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี สั ต ว นํ า โรคให  มี ค วามเป น ระเบี ย บ สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ผูประกอบการควรควรอบรมให  ความรู เ กี่ยวกับ หลั กความปลอดภัย ในการทํ างาน เพื่อใหเกิด ความ
ตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน อีกทั้งควรมีการสงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกผูปฏิบัติงาน และหามสูบบุหรี่ในระหวางการปฏิบัติงาน
อดิศักดิ์ คงวัฒนานนท และอดิเรก เรงมานะวงษ (2561 ศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกัน
ความเสี่ยงจากการทํางาน ของผูประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย บริเวณสถานที่ฝงกลบมูลฝอยเทศบาลนคร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวาการไดรับความเสี่ยงจากการทํางานของผูประกอบอาชีพ
เก็ บ มู ล ฝอย ก อ นและหลั ง การพั ฒ นารู ป แบบมี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue=0.001) โดยภายหลังการพัฒนารูปแบบ ผูประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยไดรับความเสี่ยงจากการ
ทํ า งานน อยลงกว า ก อ นการพั ฒ นารู ป แบบ ซึ่งรูป แบบการป อ งกัน ความเสี่ย งจากการทํา งานของผู
ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) โครงสรางรูปแบบการดูแล 2) ระบบ
การปองกันความเสี่ยง 3) กระบวนการดูแลการปองกันความเสี่ยง 4) การติดตามและประเมินผล สรุปได
วารูปแบบการปองกันความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น เกิดผลลัพธที่ดีกับผูประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยและกลุม
เครือขายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย
สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ โดยใชหลักประชารัฐ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทนี้ พบวา
ส ว นใหญ เ ป น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน หรื อ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันความเสี่ยงจากการทํางานของผูประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย
หรือแรงงานนอกระบบ โดยเปนการศึกษาเฉพาะดาน ซึ่งยังขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของตามหลักประชารัฐ ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะโดยใชหลักประชารัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน นี้ขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของ
กับขยะนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR ของผูที่
เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ มีขั้นตอนของ
การศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจปญหา
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่วางแผนไว
ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการใชรูปแบบ
ซึ่งรูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ของผู ทํางานเกี่ยวข องกับ ขยะ ประกอบด ว ย
กิจกรรม 3 ดาน คือ
1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
2. การพัฒนาองคความรู
3. การประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน
ระยะเวลาดําเนินการศึกษา
ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
พื้นที่ศึกษา
เลือกพื้นที่ศึกษาจากการสอบถามความพรอมและความสมัครใจของผูที่รับผิดชอบงานอาชีว
อนามัยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน ไดพื้นที่
ดําเนินการ จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอบานแมทา ปาซาง และบานโฮง จังหวัดลําพูน
รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจปญหา เปนการศึกษาสภาพปญหาสุขภาพและความไมปลอดภัย
จากการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ ตลอดจนสาเหตุของปญหาเหลานั้น ขั้นตอนนี้มีการ
ดํ า เนิ น การ 2 ระดั บ คื อ ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ พื้ น ที่ ใช ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การระดั บ ละ 1 วั น
กระบวนการที่ใชคือการประชุมระดมสมอง โดยแบงการประชุมออกเปน 2 ชวง คือ
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ชวงที่ 1 การสรางความเขาใจใหแกผูเขารวมประชุมระดมสมอง ดวยการชี้แจงใหเห็นถึงความ
เปนมา ความสําคัญ วัตถุประสงคของโครงการและประโยชนของโครงการที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
ชวงที่ 2 เปนการระดมสมองจากผูเขารวมประชุมในการนําเสนอปญหาสุขภาพและความไม
ปลอดภั ย ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการทํ างานเกี่ ย วของกับ ขยะของคนในชุมชน รวมทั้งความตองการของผูเขา
ประชุมในการรวมกันแกไขปญหาสุขภาพและความไมปลอดภัยจากการทํางานเกี่ยวของกับขยะของคน
ในชุมชน
1. กลุมเปาหมายของการประชุมระดมสมอง
1.1 กลุ ม เป า หมายของการประชุ ม ระดมสมองระดั บ จั ง หวั ด เจาะจงเลื อ กบุ ค ลากร
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและบุคลากรหรื อผู ที่มีสวนเกี่ ยวข องกับงานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ มของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในพื้นที่ดําเนินการศึกษา โดยการเชิญกลุมเปาหมายรวมประชุมที่
หองประชุมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 90 คน
1.2 กลุมเปาหมายของการประชุมระดมสมองระดับพื้นที่ เปนการดําเนินการแยกในพื้นที่
ศึกษาแตละอําเภอทั้ง 3 อําเภอ ดําเนินการรวม 3 ครั้ง เจาะจงเลือกตัวแทนเจาของสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน ตัวแทนแกนนําในชุมชน ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน เชน อสม. ผูใหญบาน และแรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน เชน
แรงงานในสถานประกอบการหรือรานรับซือ้ ขายขยะและของเกา แรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลงในพื้นที่ดําเนิน การ
ศึกษาทั้ง 3 อําเภอ โดยการเชิญกลุมเปาหมายของแตละอําเภอรวมประชุมระดมสมองที่หองประชุมของ
โรงพยาบาลชุมชน มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 75 คน
2. วิธีดําเนินการ โดยการประชุมระดมสมองจากผูเขารวมประชุม
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
3.1 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหาสุขภาพ ความไมปลอดภัยที่พบจากการทํางาน
ของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ แนวทางและความตองการของผูเขารวมประชุมในการแกไขปญหา
3.2 แบบบันทึกขอมูล
3.3 แบบบันทึกจากการสังเกต
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน เปนการแสวงหาการ
มี ส ว นร ว มของประชารั ฐ ในการพั ฒ นารูป แบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย จากการทํ า งาน
เกี่ยวของกับขยะ เปนระยะการสรางความรวมมือและสรางพลังอํานาจแกผูรวมดําเนินการ วัตถุประสงค
เพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมเสนอแนวทางและแผนการดําเนินงานแกไขปญหาที่พบจากการ
นําเสนอของผูเขารวมประชุมระดมสมองในขั้นตอนที่ 1
1. กลุมเปาหมายของการประชุม เนื่องจากการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการดํ าเนิน งาน เปนการดําเนิน การตอเนื่องในวันเดียวกับการทําความเขาใจปญหา ดังนั้น
กลุมเปาหมายของการประชุมจึงเปนกลุมเดียวกับขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจปญหา ไดแก
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1.1 กลุ ม เป า หมายของการประชุ ม ระดมสมองระดั บ จั ง หวั ด เจาะจงเลื อ กบุ ค ลากร
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและบุคลากรหรื อผู ที่มีสวนเกี่ ยวข องกับงานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ มของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในพื้นที่ดําเนินการศึกษา โดยการเชิญกลุมเปาหมายรวมประชุมที่
หองประชุมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 90 คน
1.2 กลุมเปาหมายของการประชุมระดมสมองระดับพื้นที่ เปนการดําเนินการแยกในพื้นที่
ศึกษาแตละอําเภอทั้ง 3 อําเภอ ดําเนินการรวม 3 ครั้ง เจาะจงเลือกตัวแทนเจาของสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน ตัวแทนแกนนําในชุมชน ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน เชน อสม. ผูใหญบาน และแรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน เชน
แรงงานในสถานประกอบการหรือรานรับซือ้ ขายขยะและของเกา แรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลงในพื้นที่ดําเนิน การ
ศึกษาทั้ง 3 อําเภอ โดยการเชิญกลุมเปาหมายของแตละอําเภอรวมประชุมระดมสมองที่หองประชุมของ
โรงพยาบาลชุมชน มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 75 คน
2. วิธีดําเนินการ โดยการประชุมระดมสมองจากผูเขารวมประชุม
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.1 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับแนวทาง และแผนการดําเนินงานแกไขปญหาที่พบจากการ
นําเสนอของผูเขารวมประชุมระดมสมองในขั้นตอนที่ 1
3.2 แบบบันทึกขอมูล
3.3 แบบบันทึกจากการสังเกต
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่วางแผนไว เปนการ
ดําเนินการตามแนวทางและแผนการดําเนินงานที่ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันเสนอในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งประ
รูปแบบและแผนการดําเนินงานที่ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันเสนอ ไดแก
3.1 แผนการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
แกไขปญหาในระยะตอไป ไดแก
3.1.1 การสํารวจแหลงสะสมขยะในชุมชน
1 เปาหมายของการสํารวจคือแหลงสะสมขยะทุกประเภทในชุมชน เชน บอกําจัดขยะ
แหลงสะสมขยะชั่วคราวเพื่อรอการขนถายไปกําจัด สถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของ
เกาในชุมชน เปนตน
2 วิ ธี ดํ า เนิ น การ โดยการสํ า รวจแหล ง สะสมขยะทุ ก ประเภทในชุ ม ชน และการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของกับแหลงสะสมขยะ เชน เจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของ
เกา ประชาชนในชุมชน แรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แรงงาน
เก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง เปนตน
3 เครื่องมือที่ใชคือแบบสํารวจแหลงสะสมขยะในชุมชน ดัดแปลงมาจากแบบสํารวจ
ขอมูลทั่วไปและการบริหารจัดการขยะ (ข-1 ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรม
ควบคุมโรค เปนแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับขยะในชุมชน เชน ประเภทของขยะ ปริมาณขยะ ลักษณะ
ของสถานที่กําจัดขยะ และจํานวนแรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ เปนตน
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4) ผูดําเนินการสํารวจคือ บุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และแกนนําในชุมชน
3.1.2 การสํารวจขอมูลผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน
1 กลุ มเป า หมายของการสํ ารวจ ไดแก ผูท่ีทํางานเกี่ย วของกับ ขยะในชุมชน เชน
แรงงานในสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา แรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
2 วิธีดําเนินการ โดยการสัมภาษณผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน และเจาของ
สถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา
3 เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณขอมูลผู ทํางานเกี่ยวข องกับ ขยะ ประกอบด ว ย
ขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพ ขอมูลลักษณะการทํางาน และพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของกับการทํางาน
4) ผูดําเนินการสัมภาษณ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกนนําในชุมชน
3.2 แผนการพั ฒนาองค ค วามรู เปน การพัฒ นาศักยภาพของผูที่มีสว นเกี่ย วของกับ การ
ดําเนินงาน ไดแก
3.2.1 การพัฒนาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแกบุคลากรสาธารณสุขและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ความรูพื้นฐานดานอาชีวอนามัย การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
จากการทํางานเกี่ยวของกับขยะ การประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน เปนการดําเนินการแยกในแตละอําเภอ โดย
การเชิ ญ กลุ ม เป า หมายของแต ล ะอํ า เภอเขา รว มประชุ มที่ ห องประชุ ม ของโรงพยาบาลชุ มชน รวม
ดําเนินการทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
1 กลุมเปาหมายคือ บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ งานอาชีวอนามัยของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริ มสุ ขภาพตําบล และองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่นทุกแหง ในพื้นที่ดําเนินการศึกษา
2 วิธีดําเนินการ โดยการบรรยาย ซักถาม และสาธิตใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
จากการทํางาน
3 กรอบของการพัฒนาองคความรู มาจากคูมือสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขในการ
ดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558
4) ผูดําเนินการถายทอดองคความรูเปนวิทยากรจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1
เชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน และโรงพยาบาลลําพูน
3.2.2 การพัฒนาองคความรูของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูแกผูที่ทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ ในประเด็นของการดู แลสุ ขภาพและความปลอดภัย ในการทํ างาน การเลือกและใช อุ ป กรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางถูกตองและเหมาะสม การจัดสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อลดอุบัติเหตุ
และอั น ตรายจากการทํ า งาน สุ ข วิ ท ยาส ว นบุ ค คล เป น ต น ดํ า เนิ น การแยกแต ล ะอํ า เภอ โดยเชิ ญ
กลุมเปาหมายของแตละอําเภอเขารวมประชุมที่หองประชุมของโรงพยาบาลชุมชน รวมดําเนินการทั้งสิ้น
3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
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1 กลุ ม เป า หมายคื อ ผู ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ ขยะในชุ ม ชน คื อ แรงงานในสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา แรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง และเจาของสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน
2 วิธีดําเนินการ โดยการบรรยาย ซักถาม ฝกปฏิบัติใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล
3 กรอบของการพั ฒ นาองคความรูมาจากคูมือ แรงงานนอกระบบปลอดภัย ใสใจ
สุขภาพ กลุมอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรม
ควบคุมโรค (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558
3.3 แผนการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน เปนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนที่เกิด
จากสภาพการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ โดยดําเนินการแยกในแตละอําเภอ
1 กลุ ม เป า หมายคื อ ผู ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ ขยะในชุ ม ชน คื อ แรงงานในสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา แรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
2 วิธีดําเนินการ โดยการสํารวจสถานที่ปฏิบัติงาน ( Walkthrough survey) สัมภาษณ
ลักษณะและสภาพการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินความเสี่ยง คือ แบบประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินภาวะสุขภาพและความเสี่ยงจากการทํางานสัมผัสขยะ (อช.1 ของสํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม, 2558 ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางานและ
ขอมูลสิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดจากสภาพการปฏิบัติงานในชวง 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 11 ดาน คือ
ดานที่ 1 การไดรับความรอนจากการทํางานกลางแจง
ดานที่ 2 การสัมผัสกับเสียงดัง
ดานที่ 3 การสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือน
ดานที่ 4 การสัมผัสกับสารเคมี
ดานที่ 5 การสัมผัสกับฝุนละออง
ดานที่ 6 การสัมผัสกับเชื้อโรค
ดานที่ 7 การสัมผัสกับสัตวมีพิษ
ดานที่ 8 การยกของหนัก
ดานที่ 9 การนั่งหรือยืนในทาทางเดิมๆ เปนเวลานาน
ดานที่ 10 การเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน
ดานที่ 11 ความเครียดจากการทํางาน
และนําขอมูลทั้งสองสวนมาวิเคราะหระดับความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงจําแนกไดเปน 3 ระดับ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความเสี่ยงจากการทํางาน และความหมายของระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ความหมาย
ไมมีความเสี่ยง

ในช ว ง 3 เดื อ นที่ ผ า นมา ผู ป ฏิ บั ติ ง านไม เ คยสั มผั ส หรื อ ไม เคยมี
อาการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยใดๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพงานนั้นๆ เลย

มีความเสี่ยงในระดับเริ่มตน

ในช ว ง 3 เดื อ นที่ ผ า นมา ผู ป ฏิ บั ติ ง านเคยสั ม ผั ส หรื อ มี อ าการ
บาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป ว ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพงานนั้ น แต เ ป น การ
บาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป ว ยที่ ไ ม รุ น แรง เมื่ อ พั ก จากงานแล ว อาการ
บาดเจ็บ

ความเสี่ยงในระดับรุนแรง

ในช ว ง 3 เดื อ นที่ ผ า นมา ผู ป ฏิ บั ติ ง านเคยสั ม ผั ส หรื อ มี อ าการ
บาดเจ็บ หรือเจ็บ ปวยที่เกี่ย วของกับสภาพงานนั้น และเปน การ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่ตองหยุดพักงาน เพื่อไปพบแพทยหรือรักษา
อาการบาดเจ็บ เจ็บปวยนั้น

4) ผู ดํ า เนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งคื อ บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ าเภอ
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และแกนนําในชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการใชรูปแบบ เปนการ
ประเมินรูปแบบของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะตามรูปแบบที่ได
พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ประกอบดวย
1. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับได
(สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2551 ของรูปแบบการดําเนินงานที่ไดรวมกันพัฒนาขึ้น
2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรูของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ระหวางกอนและหลังการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
3. การสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานที่ผานมาจากผูเกี่ยวของ
1 กลุมเปาหมายของการใหขอมูลคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น เลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แกนนําในชุมชน เจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาใน
ชุมชนและผูทํางานเกี่ยวของกับขยะในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 อําเภอ รวม 54 คน
2 วิธีดําเนินการ โดยการสอบถาม และการสัมภาษณ
3 เครื่องมือที่ใชคือ
- แบบทดสอบความรูก อนและหลังการอบรม
- แนวคําถามของการสัมภาษณ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคลากร
สาธารณสุข บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะ
และของเกา แกนนําในชุมชน และการปฏิบัติตัวของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
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- แบบประเมินความคิดเห็นในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับไดของ
การใชรูปแบบ จํานวน 15 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale 5 อันดับ
โดยความหมายของคะแนน (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2551 มีดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหผลการประเมินรูปแบบ (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2551 ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไปได และ
มีการยอมรับไดในระดับต่ําสุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไปได และ
มีการยอมรับไดในระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไปได และ
มีการยอมรับไดในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไปได และ
มีการยอมรับไดในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไปได และ
มีการยอมรับไดในระดับสูงสุด
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ผูศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ผูเขารวมศึกษาไดรับการชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา การดําเนินงานเปนรายกิจกรรม
และอธิบายรายละเอียดของการสัมภาษณ และประเด็นคําถาม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจกอน
ใหขอมูล
2. ผูเขารวมศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่สงสัยไดตลอดระยะเวลาของ
การดําเนินการศึกษา และมีสิทธิที่จะไมเขารวมการศึกษาไดโดยไมเกิดผลกระทบใดๆ
3. ในระหวางเขารวมการศึกษา ผูเขารวมการศึกษาไมพอใจหรือไมตองการตอบคําถาม
หรือไมตองการเขารวมการศึกษา สามารถออกจากการศึกษาได กอนการดําเนิน การสิ้นสุด โดยไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอผูเขารวมการศึกษา
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4. ขอมูลที่ไดรับถูกปกปดเปนความลับ จะไมมีการเปดเผยใหแกผูที่ไมเกี่ยวของ ขอมูลถูก
นําเสนอเปนภาพรวม โดยไมระบุเปนรายบุคคล
5. ขอมูลที่ไดรับนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการศึกษา และวางแผนในการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในภาพรวม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสํารวจแหลงสะสมขยะในชุมชน และแบบสอบถามขอมูลภาวะ
สุขภาพและความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานเพื่ อ
เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการพัฒนาองคความรู ดวย Paired Sample t-test
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis ไปพรอมๆ กับการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทุ ก ระยะ ในการเก็บ ข อ มูล ทุ กครั้ง มี ก ารตรวจสอบแหล ง ที่ม าของข อ มูล หลายๆ
แหลงขอมูลใหตรงกัน เปนจริง และนาเชื่อถือ แลวนํามาจัดแยกขอมูลรายละเอียดตางๆ สรุปตามความ
เปนจริงที่ปรากฏ และครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา
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สรุปขั้นตอนการศึกษา
ตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นทําความเขาใจปญหา

วัตถุประสงค
1. ชี้แจงใหเห็นถึงความเปนมา
ความสําคัญ และวัตถุประสงค
ของการศึกษา
2. ศึกษาปญหาสุขภาพ ความไม
ปลอดภัยจากการทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ และสาเหตุของปญหา
3. ศึกษาความตองการของ
ผูเกี่ยวของในการแกไขปญหา

กิจกรรม
ประชุมระดมสมอง ระดับ
จังหวัด 1 ครั้ง และระดับพืน้ ที่
ใน 3 อําเภอ อําเภอละ 1 ครั้ง
รวม 3 ครั้ง

วิธีดําเนินการ
ประชุมระดมสมอง

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงาน

1. เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
รวมเสนอทางเลือกแนวทางการ
ดําเนินงาน และกิจกรรมการแกไข
ปญหาจากการคนพบในขัน้ ตอนที่1
2. ผูเขารวมประชุมเสนอตัวเขามา
มีสวนรวมในการแกไขปญหา

ประชุมระดมสมอง ระดับ
จังหวัด 1 ครั้ง และระดับพืน้ ที่
ใน 3 อําเภอ อําเภอละ 1 ครั้ง
รวม 3 ครั้ง

ประชุมระดมสมอง

ผูมีสวนเกี่ยวของ
1. ระดับจังหวัด
1.1 บุคลากรสาธารณสุข
1.2 บุคลากรของอปท.
2. ระดับพื้นที่
2.1 เจาของสถานประกอบการหรือ
รานคารับซื้อขายขยะและของ
เกา
2.2 แกนนําในชุมชน
2.3 แรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ
1. ระดับจังหวัด
1.1 บุคลากรสาธารณสุข
1.2 บุคลากรของอปท.
2. ระดับพื้นที่
2.1 เจาของสถานประกอบการหรือ
รานคารับซื้อขายขยะและของ
เกา
2.2 แกนนําในชุมชน
2.3 แรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ
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ตารางที่ 2 (ตอ

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นดําเนินการตามรูปแบบ
และแนวทางการ
ดําเนินงานที่วางแผนไว

วัตถุประสงค
มีขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน

กิจกรรม
1. การสํารวจขอมูลพื้นฐาน
ของชุมชน (ขอมูลแหลงขยะ,
ขอมูลผูทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ

วิธีดําเนินการ
การสํารวจ,
การสัมภาษณ

ผูมีสวนเกี่ยวของ
แกนนําในชุมชน, อาสาสมัครของ
โครงการ

เพิ่มพูนความรู และทักษะให
แกผูรับการถายทอดองค
ความรู

2. การพัฒนาองคความรู
(บุคลากรสาธารณสุข, อปท.
เจาของสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและ
ของเกา, ผูทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ

บรรยาย ซักถาม

1. ผูถายทอดองคความรู :
บุคลากร
ของสคร.1, สสจ.ลําพูน,
รพ.ลําพูน
2. ผูรับการถายทอดองคความรู :
บุคลากรสาธารณสุข, เจาของ
สถานประกอบการหรือ
รานรับซื้อขายขยะและของ
เกา, ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ

เพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องตน
ที่เกิดจากสภาพการทํางาน

3. การประเมินความสี่ยง
จากสภาพการทํางาน

การสํารวจ
การสังเกต และ
การสัมภาษณ

1. ผูประเมินความเสี่ยง :
บุคลากร
ของรพ.สต. อปท.
2. ผูรับการประเมินความเสี่ยง :
ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
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ตารางที่ 2 (ตอ

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นสะทอนกิจกรรมการ
ดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผลการใชรูปแบบ

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของ
การดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ

กิจกรรม
1. ประเมินผลการ
ดําเนินงานของรูปแบบการ
ดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ 3 ดาน คือ
ความเหมาะสม ความเปนไป
ได และการยอมรับไดของ
รูปแบบที่รวมกันพัฒนา

วิธีดําเนินการ
การสอบถาม

ผูมีสวนเกี่ยวของ
บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แกนนําในชุมชน เจาของสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขาย
ขยะและของเกาในชุมชน
และผูทาํ งานเกี่ยวของกับขยะ

2. การเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาความรูของผูที่มีสว น
เกี่ยวของ ระหวางกอนและ
หลังการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน

การสอบถาม

3. การสะทอนกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่ผา นมาจาก
ผูเกี่ยวของ

การสัมภาษณ

บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แกนนําในชุมชน เจาของสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขาย
ขยะและของเกาในชุมชน
และผูทาํ งานเกี่ยวของกับขยะ
บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แกนนําในชุมชน เจาของสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขาย
ขยะและของเกาในชุมชน
และผูทาํ งานเกี่ยวของกับขยะ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Action
Research: PAR เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ในชุมชน โดยใชหลักประชารัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมทั้งผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ ในพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัด
ลําพูน ไดแก อําเภอแมทา ปาซาง และอําเภอบานโฮง ดําเนินการศึกษาในระหวางเดือนตุลาคม 2560
ถึง กันยายน 2561
สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1) กลุมตัวอยางในการศึกษา
2) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย โดยนําเสนอผลการศึกษา
ตามลําดับของขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจปญหา ประเด็นที่นําเสนอประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมระดมสมอง
1.2 ข อมู ล ผลการศึ กษาปญ หาทั่ว ไป ปญ หาสุขภาพและความไมป ลอดภัย จากการ
ทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน
1.3 ขอมูลความตองการของผูเกี่ยวของในการรวมกันแกไขปญหาสุขภาพและความไม
ปลอดภัยจากการทํางาน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน ประเด็นที่
นําเสนอคือ แนวทางและแผนการดําเนินงานแกไขปญหาที่ไดจากการประชุมระดมสมองในขั้นตอนที่ 1
ขั้ น ตอนที่ 3 การดํ า เนิน การตามรูปแบบและแนวทางการดํา เนิน งานที่ วางแผนไว
ประเด็นที่นําเสนอประกอบดวย
3.1 ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน ไดแก
1 ขอมูลผลการสํารวจแหลงสะสมขยะในชุมชน
2 ขอมูลผลการสํารวจผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
3.2 ผลการพัฒนาองคความรู ไดแก
1 การพัฒนาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแกบุคลากรสาธารณสุขและ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ ห แ ก ผู ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ ขยะและเจ า ของสถาน
ประกอบการรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน
3.3 ผลการประเมินความเสี่ยงจากสภาพการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
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ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการใชรูปแบบ
ประเด็นที่นําเสนอคื อผลการประเมิ นระดับความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับ ได ข อง
รูปแบบการที่พัฒนาขึ้นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
1. การประเมินระดับความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับของรูปแบบการ
ดําเนินงานที่ไดรวมกันพัฒนาขึ้น
2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรูของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ระหวางกอนและหลังการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
3. ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานที่ผานมาจากผูเกี่ยวของ
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1) กลุมตัวอยางในการศึกษา
กลุ มตั ว อย า งในการศึ กษา ประกอบด ว ย 7 กลุ ม คื อ บุ คลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวแทนเจาของรานคา สถานประกอบการเกี่ยวกับขยะ แกนนําในชุมชน และ ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ รวมจํานวน 507 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการศึกษา
ที่

กลุมตัวอยาง

1
2
3
4
5
6
7

บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)
ตัวแทนเจาของรานคา สถานประกอบการเกี่ยวกับขยะ
แกนนําในชุมชน
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
รวม

จํานวน
(คน
10
6
38
36
18
32
367
507

รอยละ
1.97
1.18
7.50
7.10
3.55
6.31
72.39
100.00

2) การพั ฒนารู ปแบบการดู แ ลสุ ขภาพและความปลอดภัย โดยนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจปญหา
1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมระดมสมอง
การประชุมระดมสมองดําเนิน การใน 2 ระดับ คือระดับจังหวัดและระดับพื้น ที่ โดยระดับ
จังหวัดดําเนินการ 1 ครั้ง และระดับพื้นที่ดําเนินการ อําเภอละ 1 วัน รวม 3 ครั้ง ดังนี้
ระดั บ จั ง หวั ด มี ผู เ ข า ร ว มการประชุ ม ระดมสมอง รวม 90 คน ประกอบด ว ยบุ ค ลากร
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 54 คน (รอยละ 60.0 และเปนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
จํานวน 36 คน (รอยละ 40.0 เปนเพศหญิง รอยละ 55.6 เพศชาย รอยละ 44.4 สวนใหญอายุระหวาง
41-50 ป รอยละ 35.6 รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 28.9 จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้น ไป
รอยละ 83.3 จบอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 16.7
ระดับพื้นที่ ผูเขารวมการประชุมระดมสมอง จํานวน 75 คน เปนแกนนําในชุมชนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมาคือ แรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ รอยละ 33.3 และเจาของสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมขน รอยละ 24.0 เปนเพศชาย รอยละ 53.34 เพศ
หญิง รอยละ 46.7 สวนใหญอายุ 41-50 ป รอยละ 36.0 รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 26.7
ส ว นใหญ จ บการศึ กษาระดั บประถมศึกษา คิดเปน รอยละ 30.7 มัธ ยมศึกษาตอนตน รอยละ 24.0
รายละเอียดดังตารางที่ 4

53

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูเขารวมประชุมระดมสมอง
ขอมูลทั่วไป
ระดับจังหวัด (n=90)
จํานวน
รอยละ
บทบาทหนาที่ในปจจุบัน
บุคลากรสาธารณสุข
54
60.0
บุคลากรของ อปท.
36
40.0
เจาของสถานประกอบการฯ
0
0.0
แกนนําในชุมชน
0
0.0
แรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
0
0.0
เพศ
ชาย
40
44.4
หญิง
50
55.6
กลุมอายุ (ป
ไมเกิน 30 ป
10
11.1
31-40
26
28.9
41-50
32
35.6
50-60
22
24.4
มากกวา 60 ป
0
0.0
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมไดเรียน
0
0.0
ประถมศึกษา
0
0.0
มัธยมศึกษาตอนตน
0
0.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
0
0.0
อนุปริญญา/ปวส.
15
16.7
ปริญญาตรีขึ้นไป
75
83.3

ระดับพื้นที่ (n=75
จํานวน รอยละ
0
0
18
32
25

0.0
0.0
24.0
42.7
33.3

40
35

53.3
46.7

5
20
27
10
13

6.7
26.7
36.0
13.3
17.3

7
23
18
10
5
12

9.3
30.7
24.0
13.3
6.7
16.0
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1.2 ขอมูลผลการศึกษาปญหาทั่วไป ปญหาสุขภาพและความไมปลอดภัยจากการทํางานเกี่ยวของ
กับขยะในชุมชน
จากการประชุมระดมสมองและสนทนากลุมผู ที่เกี่ยวข องในระดับ จังหวั ด และระดับ พื้ น ที่
จําแนกขอมูลไดดังนี้
1.2.1 ปญหาดานขอมูลพื้นฐานของผูทํางานเกี่ยวกับขยะและแหลงสะสมขยะในชุมชน
พบวาการทํางานเกี่ยวของกับขยะมีอยูในทุกชุมชน แตจะมีจํานวนผูทํางานเทาไหรไม
ทราบแนชัด บางคนทํางานเปนอาชีพหลัก ในขณะที่บางคนทํางานนี้เปนเพียงอาชีพเสริมจากงานประจํา
เทานั้น ดังความเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขคนหนึ่งวา “ก็เห็นมีมาเก็บเรื่อยๆ แตไมรูวามีกี่คน” และ
แกนนําในชุมชนคนหนึ่งบอกวา “รูวาบานไหนทําบาง แตใหนับจํานวน ก็ไมเคยทํา” บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลาวเสริมวา “บางคนก็เห็นทําตลอดนะ แตบางคนทําตอนหมดหนานาแลว” และ
อาสาสมัครสาธารณสุขอีกคนเพิ่มเติมขอมูลวา “บางคนไมไดทําตลอดนะ เคาก็มีงานทํา เก็บขยะกับของ
เกาเปนบางครั้งแคนั้น” สวนขอมูลแหลงสะสมขยะในชุมชน ซึ่งพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 อําเภอไมมีบอกําจัด
ขยะ มีเพียงแหลงทิ้งขยะชั่วคราว เพื่อรอการขนถายไปกําจัดเทานั้น ซึ่งบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทานหนึ่งกลาววา “เราไมมีที่ทิ้งขยะในหมูบาน เราใชบริการของบริษัทเอกชน มาขนไปกําจัด”
และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกทานหนึ่งใหความเห็นเพิ่มเติมวา “รถของบริษัทมาขน
ขยะอาทิตยละครั้ง ชาวบานจะนํามากองรอใหบริษัทมาขนไปอีกที” ผูนําชุมชนอีกคนกลาววา “หนา
บานมีถังขยะ รอรถมาขนเอาขยะไป” ในขณะที่มีผูเขารวมประชุมระดมสมองสวนหนึ่งไมทราบวา สถาน
ประกอบการหรื อ ร า นรั บ ซื้ อ ขายขยะและของเก า ในชุ ม ชนมี จํ า นวนเท า ไหร แ ละไม ท ราบว า สถาน
ประกอบการหรื อ ร า นค า เหล า นี้ เ ป น แหล ง สะสมขยะประเภทหนึ่ ง ดั ง คํ า กล า วของเจ า ของสถาน
ประกอบการหรือรานคา ซึ่งกลาววา “ไมแนใจวาเปนแหลงสะสมขยะหรือเปลา แตเราก็ไปขึ้นทะเบียน
ไปขออนุญาตทุกอยางที่ทางรัฐบอกใหทํา” และเจาของสถานประกอบการหรือรานคาซื้อขายขยะและ
ของเกาอีกคนเพิ่มเติมวา “เราอยากทําใหถูกตอง ก็ไปขออนุญาต คาธรรมเนียมหลายบาทเหมือนกัน
ครับ” และบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอใหขอมูลวา “สถานประกอบการหรือรานคาซื้อขาย
ขยะและของเกา มีกฎหมายควบคุม ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด”
1.2.2 ปญหาทางสังคมจากผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ส ว นใหญ มีความเห็ น วาการมีอาชีพเก็บ ขยะทําใหขยะในชุมชนลดลงได แตก็ส ราง
ปญหาทางสังคมไดเชนกัน เชน สถานประกอบการหรือรานคาบางแหงเปนแหลงที่กอใหเกิดเหตุรําคาญ
ในชุมชน อาทิ สถานที่เก็บขยะหรือของเกาสกปรก ไมเปนระเบียบ เปนแหลงของสัตวและแมลงนําโรค
กลิ่นเหม็นรบกวน และมีเสียงดังจากการคัดแยกและแปรรูปขยะ เปนตน บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดเลาวา “ของวางกองเกะกะ บางทีก็ล้ําออกมายังที่ถนน” และบุคลากรขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น อี ก คน ให ค วามเห็ น ไปในทางเดี ย วกั น ว า “มี เ สี ย งดั ง ทั้ ง ทุ บ ทั้ ง เลื่ อ ย ทั้ ง วั น กลิ่ น ก็ มี
แมลงสาบเดินเต็มบาน” บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดเลาถึงปญหาเรื่อง
นี้วา “เราเคยคุยกับเคาเรื่องเหตุรําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 2535 รานคาหลายแหงพยายามปฏิบัติ
ตาม แตก็ยังมีปญหาที่พบไดอยูเรื่อยๆ เชน ถาฝนตก ระบบระบายน้ําไมดี จะสงกลิ่นรบกวนเพื่อนบาน
มากขึ้น” นอกจากนี้ยังพบปญหาผูที่มาเก็บขยะในชุมชนลักขโมยหรือหยิบของโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เจาของบาน ดังคํากลาวของแกนนําในชุมชนวา “พอเราไมอยูบาน ก็เขามาหยิบของในบานเลย” และ
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ผูนําชุมชนชายอีกคนกลาวเพิ่มเติมวา “บางอยางเราไมไดทิ้ง เพียงแตยังไมใชงาน เขาก็มาหยิบไปเลย ไม
บอกกลาวกันกอน”
1.2.3 ปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
สําหรับปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ พบวาผูที่
ทํางานเกี่ยวของกับขยะสวนใหญทราบวาการทํางานของตนเองมีผลกระทบตอสุขภาพ ดังแรงงานเก็บ
และคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลงกลาววา “รู ทําไมจะมีรูวามันไมดี แตก็พยายามดูแลตัวเองใหมากที่สุด”
และแรงงานเก็ บ ขนขยะเพศชายขององคกรปกครองสว นท องถิ่น กลาวเสริมวา “ของที่เราไปเก็ บ
บางอยางก็บูดเนา บางอยางก็มีคม เคยโดนหลอดไฟบาด ตอนหลังเลยระมัดระวังมากขึ้นอีก” โดยปญหา
สุ ข ภาพที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด คื อ การได รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากของมี ค นทิ่ ม แทงหรื อ จากวั ส ดุ ที่ป ะปนมาในขยะ
อุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน เนื่องจากแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลงและ
แรงงานเก็บขนขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวงเวลาของการทํางานประมาณ 04.00-06.00
และ 18.00-21.00 น. ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุจราจรที่พบบอย
ไดแก การเฉี่ยวชน การพลัดตกจากการหอยโหนรถขนขยะ แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
ไดเลาใหฟงวา “ตองไปทํางานตั้งแตเชามืด รถมอเตอรไซคพวงขางไฟไมคอยสวาง รถยนตเคามองไมเห็น
เลยโดนชน” ขณะที่แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลงเพศหญิงอีกคนใหความเห็นสอดคลอง
กันวา “คนเก็บขยะมีเยอะ ตองแยงกัน ก็รีบเก็บ จนตกรถ” สวนแรงงานเก็บขนขยะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลาววา “รถขนขยะคันใหญ บางทีก็จับพลาด จนตกจากรถ” แรงงานเก็บและคัดแยกขยะ
ในสถานประกอบการหรือรานคาเพศชายคนหนึ่งกลาววา “ผมเคยโดนเศษแกวแตก บาดมือบอยๆ”
และแรงงานในรานเดียวกันใหขอมูลเพิ่มเติมวา “บางทีตองใชเลื่อยตัดเศษเหล็ก เศษเหล็กกระเด็นโดน
หนาโดนตาหลายครั้ง”
นอกจากนี้ยังพบวาผูทํางานเกี่ยวของกับขยะมีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อจากการยก
เคลื่อนยายวัสดุสิ่งของ จากทาทางการทํางานที่ไมถูกตองและจากการทํางานในทาทางเดิมๆ แรงงาน
หญิงคนหนึ่งในสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา ซึ่งทําหนาที่แกะฉลากสินคาออก
จากขวดพลาสติกเลาวา “นั่งแกะฉลากแบบนี้ทั้งวัน จะรูสึกปวดขา ปวดเอว ปวดหลัง” แรงงานเก็บขน
ขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มเติมวา “ผมตองกมๆ เงยๆ ออกแรงยกถังขยะหนักๆ ทําแบบนี้
ทุกวัน” แรงงานเก็บและขนขยะอีกคนกลาววา “พวกเราตองออกแรงโยนขยะ บิดเอี้ยวตัวเพื่อโยนขยะ
เขาไปบนรถ” สวนแรงงานเก็บและคัดแยกอิสระหรือซาเลง ระบุวา “ฉันตองเอาขยะที่เก็บมา มาคัดแยก
ออกเปนกองๆ ทําแบบนี้ติดตอกัน 2-3 ชั่วโมง ไมคอยอยากลุกไปไหน” และยังพบวาแรงงานที่ทํางาน
เกี่ยวของกับขยะบางคนเคยมีอาการผิวหนังมีผื่นคัน แสบตา และมีอาการระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ เชน แสบจมูก ไอ จาม น้ํามูกไหล แรงงานเก็บและคัดแยกอิสระชายคนหนึ่งบอกวา “ผมเปนหวัด
น้ํามูกไหล เปนประจํา คิดวานาจะเพราะผมทํางานแบบนี้แหละ ผมเจอแตของไมสะอาด” และแรงงาน
เก็บและคัดแยกอิสระหญิ งอี กคนหนึ่งให ขอมูล ในทางเดียวกันว า “บางทีกลับมาจากทํางานแค 2-3
ชั่วโมง มือจะมีตุม ผื่นคันขึ้น” สวนแรงงานในสถานประกอบการหรือรานคาซื้อขายของเกาและขยะ

56

กลาววา “เคยมีลูกคาเอาขวดยาฆาหญามาขาย เคาไมไดลางมากอน แลวมันหกรดมือผม ผมโดนยากัด
มือจนเปนแผล แลวก็แสบตาดวย ผมเลยตองไปหาหมอ” ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะสวนหนึ่งคิดวาการ
ทํางานของตนเองมีโอกาสไดรับเชื้อโรคจากการสัมผัสขยะ แตไมคิดวาผลกระทบตอสุขภาพเหลานั้นจะ
รุนแรง และจากการสอบถามการเขารับการรักษาในสถานพยาบาลในชวง 1 ปที่ผานมา สวนใหญระบุวา
ไมเคยเขารับการรักษาในสถานพยาบาลดวยสาเหตุการไดรับเชื้ อโรคจากการสัมผัสขยะเลย มีเพียง
บาดแผลเล็กนอย ทําความสะอาดและลางแผลดวยตัวเอง และทายาที่มีอยูในบานก็เพียงพอแลว ซึ่ง
แรงงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบอกวา “เปนแผลไมใหญ ลางแผล เอายาที่อบต.มาทา ไมนานก็
ดีขึ้น” และเพื่อนรวมงานอีกคนเพิ่มเติมวา “ไมเปนอะไรมาก เจ็บเล็ก ๆนอยๆ ก็หายากินเอง ถาไปหา
หมอตองลางาน” และแรงงานเก็บและคัดแยกอิสระ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “เปนแผลประจํา ลางน้ํา ฟอก
สบู ทาทิงเจอรที่บานก็ได”
บุคลากรสาธารณสุขที่เขารวมประชุมใหขอมูลวา ที่ผานมาพบปญหาสุขภาพหลายดาน
ของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะที่มารับบริการในหนวยบริการสาธารณสุขซึ่งไมแตกตางจากผูที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ โดยปญหาสุขภาพทั่วไปที่พบ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สวนปญหาสุขภาพที่
อาจจะเปนผลมาจากลักษณะของการทํางาน เชน อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ การปวดหลัง ปวดเอว การ
มีแผลจากของมีคม ดังขอมูลที่ไดรับจากบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล วา “เคาก็มาที่
อนามัย มารับยาเบาหวาน เหมือนๆ กับคนอื่นๆ ไมคอยเห็นเคามีปญหาสุขภาพอยางอื่น” และบุคลากร
สาธารณสุขของโรงพยาบาลขุมชน เพิ่มเติมวา “ถาถาม เคาจะบอกวาทํางานแบบนี้ ปวดหลัง ปวดเอว
เปนเรื่องธรรมดา เคาไมไดเปนคนเดียว คนอื่นๆ ก็เปน” และบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตํ า บลอี กคนเพิ่ มเติ มวา “ป ญ หาสุ ขภาพจากการทํางานกับ ขยะ ไมคอยมีอะไรแตกตางจากคนอื่นๆ
นอกจากมีแผลจากโดนของมีคมบาด หรือกระเด็นเขาตา”
1.2.4 ปญหาพฤติกรรมสุขภาพของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
แรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะสวนใหญสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
โดยอุปกรณปองกันอันตรายบางสวนไดมาจากกองขยะ เชน แรงงานเก็บและคัดแยกขยะหญิงคนหนึ่ง
กลาววา “มีคนทิ้งมาในกองขยะ ฉันเห็นวายังใชได ไมมีรอยขาด ยังขาวอยูเลย” และแรงงานในกลุม
เดียวกันเพิ่มเติมวา “สวนใหญถุงมือที่เก็บมาจากคลินิกหมอฟน จะสะอาด ไมมีเลือดติด ฉันเอามาลาง
นิดหนอยก็ใชไดแลว” สวนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาววา “ใชถุงมือยาง รองเทาบูท
ผายางกันเปอน เทศบาลจัดใหรถทุกคันครับ” และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาววาวา
“อบต. มีนโยบายดูแลคนงานเก็บขยะของเรา เราจัดซื้ออุปกรณปองกันอันตรายใหทุกคน“
นอกจากนี้ยังพบปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและสุขนิสัย เชน การบริโภค
เครื่องดื่มบํารุงกําลังและเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่มีรสหวาน การดื่มสุราหรือของมึนเมา ซึ่งพนักงานของ
สถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา กลาววา “ชอบกิน เพราะรูสึกมีเรี่ยวมีแรงมาก
ขึ้น” และพนักงานในรานเดียวกัน เพิ่มเติมวา “ซื้อติดตัวทุกวัน บายๆ จะรูสึกไมคอยมีแรง ถาไดกินแลว
ก็ทํางานตอได” พนักงานหญิงของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา เพิ่มเติมวา
“กินกาแฟกระปองทุกวัน กินแลวชื่นใจ” พนักงานเก็บและคัดแยกอิสระหรือซาเลง กลาววา “กินเหลา
เกือบทุกวัน สวนใหญจะเปนตอนเย็น มีรานขางทางขาย ก็เก็บขยะไป แวะกินเหลาไปดวย” และ
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พนักงานเก็บและคัดแยกอิสระหรือซาเลงเพศหญิงอีกคนกลาววา “กินดวยกันทั้งผัวทั้งเมียนี่แหละ ขาย
ไดแลว ก็แวะรานเหลากอนกลับบาน” สวนแรงงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาววา “ตอน
ทํางานกินเหลาไมได ตองกินตอนจะกลับบาน” สวนการไมทําความสะอาดรางกายหลังการปฏิบัติงาน
พบวา ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะจะทําความสะอาดรางกายหลังการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะการปฏิบัติ
ที่แตกตางกัน ซึ่งแรงงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกลาววา “เปลี่ยนเสื้อผา อาบน้ํา ฟอกสบูทุก
ครั้ง” ซึ่งแตกตางจากขอมูลของแรงงานเก็บและคัดแยกอิสระที่กลาววา “บางทีไมไดลาง หาน้ําไมได ใช
วิธีเช็ดกับผาแหงแทน”
นอกจากนี้ยังพบวาผูทํางานเกี่ยวของกับขยะยังมีการดูแลรักษาความสะอาด ความเปน
ระเบี ย บเรี ย บร อยของที่ พักอาศั ยและสถานที่ป ฏิบัติงานไมเพียงพอ จากคํากลาวของเจาของสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาวา “ของที่มาขาย จะปนกัน จึงตองแยกออกเปนกองๆ
การดูแลใหสะอาดเรียบรอยจึงทําไมคอยได” และเจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและ
ของเกาอีกแหง กลาววา “แจงพนักงานใหชวยกันดูแล เก็บของใหเปนระเบียบ แตก็ทําไดบาง ไมไดบาง”
สวนแรงงานเก็บและคัดแยกอิสระหรือซาเลง กลาววา “ของตองเอามาบาน เลยตองกองรวมกันไวกอน
จะมาคัดแยก ที่ไมพอ จะปนไปกับของอื่นๆ ในบาน”
1.2.5 ปญหาดานการจัดบริการสุขภาพแกผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ที่ผานมาหนวยบริการสาธารณสุขมีการดูแลสุขภาพผูที่มารับบริการในหนวยบริ การ
โดยการซักประวั ติ การเจ็ บปว ยหรื อบาดเจ็บ เพื่ อหาสาเหตุการเจ็ บปว ย สวนการซักประวัติ เกี่ ย วกับ
ลักษณะการทํางาน ไมคอยไดสอบถามถึงลักษณะและรายละเอียดของลักษณะการทํางานวาจะสงผลตอ
การเจ็บปวยครั้งนั้น หรื อไม ในขณะเดียวกัน หากมีการกลาวถึงงานอาชีว อนามัย จะนึกถึงการดู แล
สุขภาพของกลุมเกษตรกรเท านั้ น เชน การเจาะเลือดเพื่ อตรวจระดับการตกคางของสารเคมี กํา จัด
ศั ต รู พืช แต การดู แลสุ ขภาพของผู ทํางานในกลุมอาชีพ อื่น ๆ ยังไมเคยดําเนิน การ เมื่อมีผูที่ทํางาน
เกี่ ย วข อ งกั บ ขยะมารั บ บริ ก าร จึ ง ดู แ ลในแนวทางที่ ไ ม แ ตกต า งจากกลุ ม อาชี พ อื่ น ๆ ซึ่ ง บุ ค ลากร
สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่งใหขอมูลวา “ถามารับบริการ จะซักประวัติ
ตามปกติ เ หมื อนโรคอื่ น ๆ ไม คิดว า ต องซักอะไรเพิ่มอีก” และบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ส งเสริ มสุ ขภาพตํ า บลอี กแห งหนึ่ ง เพิ่มเติมวา “ทํางานอาชีว อนามัย เคยแตเจาะเลือดปลายนิ้ว ให
เกษตรกร นึกไมออกวาถาอาชีพอื่น ตองทําอะไรบาง” และบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน
กลาววา “เคยทํางานเชิงรุกใหคนที่ทํางานในโรงงาน ไมเคยทําในกลุมคนทํางานขยะเลย”
1.3 ความตองการของผูเกี่ยวของในการแกไขปญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางาน
ของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
1 ขอมูลความตองการของบุคลากรสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความต องการของบุ คลากรสาธารณสุ ข คื อ การมีข อ มูล เบื้ องตน เกี่ย วกับ ผู ที่ ทํ า งาน
เกี่ยวของกับขยะที่มีอยูในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการ เชน จํานวน เพศ อายุ ลักษณะการทํางาน
และปญหาสุขภาพของบุคคลเหลานั้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพ
ของผูที่ทํางานในกลุมอาชีพนี้ ดังขอมูลที่ไดรับจากและบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลทานหนึ่งวา
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“ถามีขอมูลก็จะไดรูวาอยูไหนบาง มีมากนอยเทาไหร” และและบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลอีก
ทานหนึ่ง เพิ่มเติมวา “ถารูวาทํางานกับขยะ จะไดรูวาเราควรนึกถึงปญหาสุขภาพอะไรเพิ่มขึ้ น อี ก”
นอกจากนี้ยังตองการใหมีการพัฒนาความรูและเพิ่มพูนศักยภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานอาชีวอนามัยใน
หนวยบริการ ทั้งการทํางานในเชิงรุกและเชิงรับ การคัดกรองสุขภาพทางอาชีวอนามัยเบื้องตน การ
ปองกันโรค การรักษาและการดูแลผูที่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการทํางาน เนื่องจากที่ผาน
มาเคยไดรับความรูเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยจากการประชุมเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานแกไขปญหาในพื้นที่ ในขณะเดียวกันบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมีความ
คิ ด เห็ น ว า การเพิ่ ม ความรู แ ละความตระหนั ก ให แ ก ผูที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ ขยะเป น สิ่ ง สํา คั ญ ที่ ควร
ดําเนินการ ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลาววา “เคยไปประชุมอาชีวอนามัย แต
ยังไมเคยโฟกัสไปที่กลุมที่ทํางานเกี่ยวกับขยะ” และบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอีก
ทานกลาววา “ถาไดอบรม จะไดรูวาตองทําอะไรบาง”
2 ขอมูลความตองการของแกนนําในชุมชน
แกนนําในชุมชนซึ่งประกอบดวยอาสาสมัครสาธารณสุข และผูนําชุมชน ใหขอมูลวาพอจะ
ทราบวาในชุมชนมีแหลงสะสมขยะ เชน ที่ทิ้งขยะ หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาอยูบริเวณใดของ
ชุมชนบาง ผูใดทํางานเกี่ยวกับขยะ แตไมเคยมีการรวบรวมขอมูลอยางจริงจัง การดูแลสุขภาพของผูที่
ทํางานเกี่ยวข องกับ ขยะ การปองกัน อัน ตรายจากการทํ างาน เปนสิ่งที่เหมาะสมมากกว าการรั ก ษา
หลังจากไดรับอันตรายแลว ซึ่งไมแตกตางจากการปองกันอันตรายของทุกโรคอื่นๆ และการดูแลสุขภาพ
การปองกันการเกิดปญหาสุขภาพ เปนภารกิจที่อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการเปนประจํา เนื่องจาก
เปนการแบงเบาภารกิจของของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งหากตองรอบุคลากรสาธารณสุข อาจทําใหการ
ดู แ ลไม ทั่ ว ถึ ง ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ผู ที่ ช ว ยแบ ง เบาภารกิ จ ด านนี้ ซึ่ ง อาจมอบหมายหน า ที่ ใ ห อ าสาสมั คร
สาธารณสุข แกนนําในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครซึ่งเปนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะเอง และอยูใกลชิดกับ
เพื่อนสมาชิกผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชนมากกวากลุมบุคคลอื่นๆ กลุมบุคคลเหลานี้ ไมวาจะเปน
อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนําในชุมชน หรืออาสาสมัครจากกลุมผูทํางานเกี่ยวกับขยะ สามารถแบงเบา
ภารกิจของบุคลากรสาธารณสุขได แตตองไดรับการถายทอดความรู วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมใน
การดูแลสุขภาพเบื้องตนของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชนจนสาสมารถนําไปปฏิบัติและบอกตอ
แกผูอื่นได แกนนําในชุมชน กลาววา “หมอก็งานเยอะ อสม.ก็งานเยอะ ถาเอาพี่นองที่ทํางานในราน
หรือใครที่ทาทางแข็งขัน มาอบรมและสอนใหชวยดูแลเพื่อนๆ ในราน นาจะดีกวารอหมอหรืออสม.”
และอาสาสมัครสาธารณสุขอีกคน กลาววา “พามาใหความรู แลวถือวาเปนอสม.ของคนทํางานขยะก็
นาจะดี”
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ในชุมชน

3 ขอมูลความตองการของเจาขอ งสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา

ผูเขาประชุมสวนใหญไมทราบวาสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา
ในชุมชนเปนสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพรบ.สาธารณสุข 2535 ทราบเพียง
วาเปนสถานประกอบกิจการที่ตองขออนุญาตใหประกอบกิจการขายทอดตลาดและคาองเกา ตามพรบ.
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. 2474 เทานั้น ไมมั่นใจวาสถานประกอบการหรือรานรับ
ซื้อขายขยะและของเกาเหลานี้จะสงผลกระทบตอสุขภาพตอคนในชุมชนและผูที่ทํางานเกี่ยวของอยางไร
และทราบวามีหนาที่ดูแลสถานที่ หรือสภาพแวดลอมการทํางานใหเปนระเบียบ สะอาด ไมเปนแหลงที่
กอใหเกิดปญหามลพิษและเปนแหลงที่กอใหเกิดเหตุรําคาญของชุมชน เจาของสถานประกอบการหรือ
รานรับซื้อขายขยะและของเกา กลาววา “อยากทํา ไมอยากใหเพื่อนบานรังเกียจ” และเจาของสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาอีกแหง เพิ่มเติมวา “อยากใหเทศบาลและหมอชวยให
ความรูวาทําอยางไรจึงจะถูกตองและเหมาะสม ทีทํามาคิดวาดี แตยังไมดีที่สุด”
เจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา คิดวาการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยจากการทํางานของแรงงานเปนหนาที่หลักของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะที่ตองดูแล
ตนเอง ดังนั้นจึงตองการใหองคกรปกครองสวนทองและหนวยงานสาธารณสุข ใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดูแลสถานประกอบหรือรานคาใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหความรูเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพแรงงานใหมีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น เจาของสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาอีกแหงกลาววา “ถารูวาตองทําอะไรบาง จะรีบทํา รีบจัดหาให
คนงานทันที”
4 ขอมูลความตองการของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ เชน แรงงานเก็บขน คัดแยกและ
กําจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แรงงานในสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและ
ของเกา และแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะตองการไดรับความรูเกี่ยวกับอันตราย วิธีปองกัน การดูแล
ตนเองใหปลอดภัยและมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกันอยากใหเจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขาย
ขยะและของเกา หรือผูเกี่ยวของกับงานที่ตนเองปฏิบัติมีการดูแลและจัดหาอุปกรณรวมถึงสิ่งที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เชน ถุงมือยาง รองเทาบูท ผาปดปากปดจมูก เปนตน
เนื่องจากที่ผานมาแรงงานจะเปนผูจัดหาอุปกรณเหลานี้ดวยตนเอง แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระ
หรือซาเลงกลาววา “ทําแตงาน ไมเคยรูวาตองทํายังไงถึงจะถูกตอง” และแรงงานในสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา กลาวเพิ่มเติมวา “ผมอยากใหหมอชวยบอกวาตองทํายังไงจึงจะ
ปลอดภัย ตองใสอะไร ตองทํายังไง” สวนแรงงานเก็บขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กลาววา “ที่ผานมาจะดูเพื่อนวาปฏิบัติยังไง เราก็จะทําตาม แตถามวาถูกตองหรือไม ก็ไมคอย
มั่นใจ” นอกจากนี้ แรงงานในสถานประกอบการหรือรานรับ ซื้อขายขยะและของเกา ยังเพิ่มเติ มวา
“อยากใหนายจางซื้อถุงมือยางกับรองเทาบูทให เพราะใหซื้อเอง ก็ไมไหว”
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2. ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน
ประเด็นที่นําเสนอคือผลของการนําเสนอแนวทางและแผนการดําเนินงานจากการคนพบใน
ขั้นตอนที่ 1 ผูเขารวมประชุมระดมสมองเปนกลุมเดียวกับการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งระดับจังหวัด
มีผูเขารวมการประชุมระดมสมอง รวม 90 คน สวนการประชุมระดมสมองระดับพื้นที่ มีผูเขารวมการ
ประชุมระดมสมอง รวม 75 คน ซึ่งไดแผนการดําเนินงานรวม 5 แผนงาน ดังนี้
1. แผนการสํ า รวจข อมู ล พื้ น ฐานของชุมชน วัตถุป ระสงคเพื่อใชเปน ขอมูล พื้น ฐานในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาในชุมชน ประกอบดวย
1 แผนการสํ า รวจแหล งสะสมขยะในชุมชน ดําเนิน การโดยบุคลากรของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกนนําในชุมชน
2 แผนการสํารวจขอมู ลผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน ดําเนินการโดยบุคลากรของ
โรงพยาบาลสงเสริ มสุ ขภาพตํ า บล บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกนนําในชุมชน และ
อาสาสมัคร
2. แผนการพั ฒ นาองค ความรูใหผูเกี่ย วของ เพื่อเปน การพัฒ นาศักยภาพของผูเ กี่ย วข อ ง
ประกอบดวย
1) แผนการพั ฒ นาองค ความรู และแนวทางการดํ าเนิ น งานให แ ก บุ คลากรสาธารณสุ ข
เกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานอาชีวอนามัย การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน การประเมินความเสี่ยงเบื้องตน การปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน ดําเนินการโดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม รวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน และโรงพยาบาลลําพูน
2) แผนการพัฒนาองคความรูใหแกผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานคาสถาน
ประกอบการฯ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การฝกใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลอยางถูกตองและเหมาะสม การจัดสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อลดอุบัติเหตุและ
อันตรายจากการทํางาน สุขวิทยาสวนบุคคล ดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงานสาธารณสุขอํ าเภอ
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และแกนนําใน
ชุมชน
3. แผนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 1 แผนคือแผนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน
จากสภาพการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพการ
ทํ า งาน 11 ด า น ดํ า เนิ น การโดยบุ คลากรของ สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ โรงพยาบาลชุ ม ชน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และแกนนําในชุมชน
สรุปแผนการดําเนินงาน ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แผนการดําเนินงานเพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานแบบมีสวนรวม
ระยะเวลา
ที่
ชื่อแผนการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ
ดําเนินการ
1

แผนการสํารวจแหลงสะสมขยะ
ในชุมชน

บุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกน
นําในชุมชน

มกราคมถึง
กุมภาพันธ 2561

2.

แผนการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับผู
ที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ

บุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกน
นําในชุมชน

มกราคมถึง
กุมภาพันธ 2561

3.

แผนการพัฒนาองคความรูและ
แนวทางการดําเนินงานใหแก
บุคลากรสาธารณสุขและอปท.

บุคลากรของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม,
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําพูน และโรงพยาบาลลําพูน

มีนาคม 2561

4.

แผนการพัฒนาองคความรู
ใหแกผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะและเจาของรานคาสถาน
ประกอบการ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แกนนําในชุมชน

มีนาคม 2561

5

แผนการประเมินความเสี่ยง
เบื้องตนจากสภาพการทํางาน
ของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และแกนนําในชุมชน

เมษายน 2561
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3. ขั้นดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่ กําหนดไวในแผน ประเด็นที่นําเสนอ
ประกอบดวย
3.1 ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
1 ขอมูลผลการสํารวจแหลงสะสมขยะในชุมชน
แหลงสะสมขยะในชุมชนที่พบมากที่สุดในชุมชน คือ สถานประกอบการหรือรานรับซื้อขาย
ขยะและของเก า จํานวน 94 แหง (รอยละ 80.3 แหลงทิ้งขยะชั่วคราวเพื่ อรอการขนย ายไปกํ าจัด
จํานวน 23 แหง รอยละ 19.7 รายละเอียดดังภาพที่ 2

แหล่งทิง้ ขยะชั่วคราว,
19.7

ร้านค้า, 80.3

ภาพที่ 2 รอยละของประเภทแหลงสะสมขยะในชุมชน
2 ขอมูลผลการสํารวจผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน
จากการสํารวจขอมูลผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในพื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 367 คน สัดสวน
ของเพศชายสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย จํานวนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะมีอายุระหวาง 16-81 ป อายุ
เฉลี่ย 50.6 ป สวนใหญอายุ 41-60 ป (รอยละ 59.9 ใชสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากบัตรทอง รอย
ละ 62.9 รองลงมาคือใชสวัสดิการจากประกันสังคม รอยละ 19.9 เนื่องจากมีผูทํางานกับขยะที่ทํางาน
ในสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาที่มีนายจางตามกฎหมาย จึงตองปฏิบัติตาม
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 รายละเอียดขอมูลทั่วไปของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ ดังในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละขอมูลของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะจําแนกตามลักษณะของ
ขอมูลทั่วไป
ขอมูล
จํานวน (n = 367)
รอยละ
เพศ
ชาย

193

53.4

หญิง

174

46.6

ไมเกิน 20 ป

5

1.4

21-40 ป

61

16.6

41-60 ป

220

59.9

มากกวา 60 ปขึ้นไป

81

22.1

บัตรทอง

231

62.9

ประกันสังคม

73

19.9

อสม.

24

6.5

ขาราชการ/อปท.

27

7.4

ผูสูงอายุ

9

2.5

ประกันสุขภาพตางดาว

3

0.8

กลุมอายุ (ป

อายุเฉลี่ย 50.6 ป อายุต่ําสุด 16 ป สูงสุด 81 ป
สิทธิการรักษาพยาบาล
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ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนแรงงานเก็บและคัดแยกขยะ
อิสระหรือซาเลง (รอยละ 57.2 รองลงมาคือแรงงานสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและ ของ
เกา รอยละ 77.1. โดยแตละกลุมอาชีพมีลักษณะของการทํางานที่แตกตางกัน โดยทําหนาที่คัดแยกขยะ
รอยละ 39.8 ทําหนาที่เก็บและขนขยะ รอยละ 33.5 ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะเหลานี้ ทํางานวันละ 6
ชั่วโมงขึ้นไป รอยละ 49.6 รองลงมาคือทํางานไมเกินวันละ 3 ชั่วโมง รอยละ 25.9 เมื่อสอบถามถึง
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพนี้พบวามีระยะเวลาทํางานตั้งแต 1-33 ป โดยมีอายุงานเฉลี่ย 7.4 ป มีผูที่
ทํางานไมเกิน 5 ปมากที่สุด คือรอยละ 49.3 รองลงมาคือทํางาน 6-10 ป รอยละ 20.4 โดยผูที่ทํางานใน
อาชีพนี้นานที่สุด มีระยะเวลาการทํางานมาแลวถึง 33 ป รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ จําแนกตามสภาพการทํางาน
ขอมูลสภาพการทํางาน
จํานวน (n = 367)
รอยละ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง

210

57.2

แรงงานของสถานประกอบการหรือรานซื้อขาย

105

28.6

52

14.2

ขับรถหรือพาหนะขนขยะ

45

12.3

เก็บและขนขยะ

123

33.5

คัดแยกขยะ

283

77.1

กําจัดขยะ

30

8.2

ไมเกิน 3 ชม.

95

25.9

4-6 ชม.

90

24.5

มากกวา 6 ชม.

182

49.6

ไมเกิน 5 ป

181

49.3

6-10 ป

75

20.4

11-20 ป

58

15.8

มากกวา 20 ป

53

14.4

ขยะและของเกา
แรงงานเก็บ ขน คัดแยก กําจัดขยะของอปท.
หนาที่ที่เกี่ยวของในงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวนชั่วโมงการทํางานตอ 1 วัน

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพนี้ (ป

ระยะเวลาเฉลี่ย 7.4 ป ระยะเวลาต่ําสุด 1 ป สูงสุด 33 ป
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เมื่อสอบถามประวัติการเจ็บปวย พบวา รอยละ 67.8 ไมมีโรคประจําตัวที่ไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยหรือบุคลากรดานสุขภาพ สําหรับผูที่มีโรคประจําตัว สวนใหญเปนโรคในกลุมโรคไม ติดต อ
เรื้อรัง เชน เปนโรคความดันลิตสูง รอยละ 12.8 เบาหวาน รอยละ 3.5 เปนทั้งความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน รอยละ 4.6 มีผูเคยสูบบุหรี่ รอยละ 31.3 เคยดื่มสุราหรือของมึนเมา รอยละ 60.8 มีผูดื่ม
เครื่องดื่มชูกําลังและเครื่องดื่ มสําเร็จรูป ที่มีรสหวานในขณะปฏิบัติ งานรอยละ 60.0 รายละเอียดดั ง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะจําแนกตามขอมูลสุขภาพเบื้องตน
ขอมูลสุขภาพเบื้องตน
จํานวน (n = 367)
รอยละ
โรคประจําตัว
ไมมี

249

67.8

มี

118

32.2

ความดันโลหิตสูง

47

12.8

เบาหวาน

13

3.5

เบาหวานและความดันโลหิตสูง

17

4.6

โรคอื่นๆ

41

11.2

ไมเคยสูบ

252

68.7

เคยสูบ

115

31.3

ไมเคยดื่ม

144

39.2

เคยดื่ม

234

60.8

ไมเคยดื่ม

121

33.0

เคยดื่ม

242

60.0

การสูบบุหรี่

การดื่มสุรา/ของมึนเมา

การดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง/เครื่องดื่มสําเร็จรูปรสหวาน
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สําหรับขอมูลดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน พบวา ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะรอยละ
84.5 รับประทานอาหารกลางวันในสถานที่รับประทานอาหารซึ่งแยกจากจุดที่ทํางาน และรับประทาน
อาหารกลางวั น ในจุ ด ที่ ทํ า งานเลย รอยละ 15.5 โดยลางมือดว ยน้ํ า เปล า และฟอกสบู ทุ ก ครั้ ง ก อ น
รับประทานอาหารกลางวัน รอยละ 73.0 ลางมือดวยน้ําเปลา รอยละ 25.9 และไมทําความสะอาดดวย
น้ําแตใชวิธีเช็ดมือดวยผาแหงที่เตรียมไว รอยละ 1.1 สวนการทําความสะอาดรางกายหลังปฏิบัติงาน
เสร็จ พบวา มีการเปลี่ยนเสื้อผาชุดที่สวมในขณะปฏิบัติงานออกเพื่อสวมชุดอื่นกอนที่พักอาศัย รอยละ
34.1 รองลงมาคือการทําความสะอาดรางกายดวยน้ําเปลา รอยละ 37.1 และอาบน้ําฟอกสบู รอยละ
28.8 อุปกรณที่สวมใสในขณะปฏิบัติ งาน พบวา ในการปฏิบัติงานแตละครั้ งจะแตงกายหรื อสวมใส
อุปกรณเพื่อปองกันตนเองหลายอยางพรอมกัน เชน สวมหมวกและผาปดปากปดจมูกไปพรอมกัน ซึ่ง
เปนอุปกรณที่ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะสวนใหญใชในขณะปฏิบัติงาน สวนอุปกรณอื่นๆ จะใชในกรณีที่
ปฏิบัติงานแตกตางกัน เชน ผายางกันเปอน การสวมรองเทาบูทและถุงมือ สวนใหญจะใชในแรงงานที่
ทํางานเก็บขนขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
และแรงงานของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา สวนใหญจะใชเพียงผาปดปาก
ปดจมูกและถุงมือเทานั้น สวนการตรวจสุขภาพประจําป พบวา เคยตรวจสุขภาพประจําปมีรอยละ 46.3
และไมเคยตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 53.7 และเคยตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของงาน รอยละ
25.1 ไมเคยตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของงาน รอยละ 74.9 รายละเอียดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะจําแนกตามขอมูลพฤติกรรมสุขภาพและ
พฤติกรรมการทํางาน
ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
จํานวน (n = 367)
รอยละ
สถานที่ทานอาหารกลางวัน
รับประทานในจุดที่ทํางาน

57

15.5

มีสถานที่รับประทานเฉพาะแยกจากจุดที่ทํางาน

310

84.5

ไมทําความสะอาดดวยน้ํา เช็ดมือดวยผาแหง

4

1.1

ลางมือดวยน้ําเปลา

95

25.9

ลางมือดวยน้ําเปลาและฟอกสบู

268

73.0

เปลี่ยนเสื้อผา

125

34.1

ทําความสะอาดรางกายดวยน้ําเปลา

136

37.1

อาบน้ําฟอกสบู

106

28.8

การทําความสะอาดมือกอนรับประทานอาหาร
กลางวัน

การทําความสะอาดรางกายหลังปฏิบัติงานเสร็จ
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ตารางที่ 9 (ตอ

ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ

จํานวน (n = 367)

รอยละ

หมวก

283

77.1

แวนตา

97

26.4

ผาปดปาก ปดจมูก

221

60.2

ถุงมือยางหรือถุงมือผา

101

27.5

ผายางกันเปอน

135

36.8

รองเทาบูทหรือรองเทาหุมสน

101

27.5

ไมเคยตรวจ

197

53.7

เคยตรวจ

170

46.3

ไมเคยตรวจ

275

74.9

เคยตรวจ

92

25.1

อุปกรณที่สวมใสในขณะปฏิบัติงาน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ

การตรวจสุขภาพประจําป

การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของงาน
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3.2 ผลการพัฒนาองคความรู
1 การพัฒนาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแกบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุ คลากรสาธารณสุ ขและบุคลากรขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ที่ไดรับการพัฒ นาองค
ความรูและแนวทางการดําเนินงานครั้งนี้ มีจํานวน 90 คน เปนเพศชาย รอยละ 45.6 เพศหญิง รอยละ
54.4 อายุเฉลี่ย 41.5 ป อายุต่ําสุด 23 ป อายุสูงสุด 60 ป สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ
28.9 เปนผูที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 42.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอยละ 40.0 โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 28.9 และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 6.7 รายละเอียด
ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของบุคลากรสาธารณสุขบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ไดรับการพัฒนา จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (n = 90)
รอยละ
เพศ
ชาย

41

45.6

หญิง

49

54.4

ไมเกิน 30 ป

18

20.0

31-40 ป

26

28.9

41-50 ป

25

27.8

51-60 ป

21

23.3

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

38

42.2

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

6

6.7

บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล

10

11.1

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

36

40.0

กลุมอายุ (ป

อายุเฉลี่ย 41.5 ป อายุต่ําสุด 23 ป สูงสุด 60 ป
สถานที่ปฏิบัติงาน
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ผลการพั ฒ นาองค ความรู และแนวทางการดํ าเนิ น งานให แก บุ คลากรสาธารณสุ ข และ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90 คน เกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานอาชีวอนามัย การดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานเกี่ยวของกับขยะ การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการ
ทํางาน การประเมินความเสี่ยงเบื้องตน การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ดวยแบบทดสอบความรู
จํานวน 20 ขอ พบวา กอนการพัฒนาองคความรู มีคะแนนเฉลี่ย 11.5 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 และหลังการพัฒนาองคความรู คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 15.7 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาองคความรูสูงกวากอนการพัฒนาองคความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการพัฒนาองคความรูแกบุคลากรสาธารณสุขและ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทดสอบ
จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน คา t Significant
มาตรฐาน
คะแนนกอนการพัฒนาความรู

90

11.5

2.2

คะแนนหลังการพัฒนาความรู

90

15.7

1.7

* Paired samples t-test Significant at p < 0.05

-14.539

.000*
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2) ผลการพั ฒ นาองค ค วามรู ข องผู ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ ขยะ และเจ า ของร า นค า สถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน
การพัฒนาองคความรูใหแกผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ และเจาของรานคาสถานประกอบการ
หรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน จํานวน 385 คน พบวากลุมเปาหมาย จํานวน 385 คน
เปนเพศชาย รอยละ 52.7 เพศหญิง รอยละ 47.3 อายุเฉลี่ย 56.4 ป อายุต่ําสุด 16 ป อายุสูงสุด 81 ป
ส ว นใหญ มีอายุ ร ะหว า ง 41-60 ป (ร อยละ 59.7 เปน ผูทํางานเกี่ย วของกับ ขยะ รอยละ 95.3 และ
เจาของรานคาสถานประกอบการฯ รอยละ 4.7 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละผูทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานคาสถานประกอบการหรือราน
รับซื้อขายขยะและของเกาที่ไดรับการพัฒนา
ขอมูล
จํานวน (n = 385)
รอยละ
เพศ
ชาย

203

52.7

หญิง

182

47.3

ไมเกิน 20 ป

5

1.3

21-40 ป

66

17.1

41-60 ป

230

59.7

มากกวา 60 ป

84

21.8

ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ

367

95.3

เจาของรานคาสถานประกอบการฯ

18

4.7

กลุมอายุ (ป

อายุเฉลี่ย 56.4 ป อายุต่ําสุด 16 ป สูงสุด 81 ป
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
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ผลการพัฒนาองคความรูและทักษะใหแกผูทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานค า
สถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา จํานวน 385 คน พบวา กอนการพัฒนาองค
ความรู มีคะแนนเฉลี่ย 10.11 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 และหลังการพัฒนาองคความรู
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 14.25 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.0 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนา
องคความรูสูงกวากอนการพัฒนาองคความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการพัฒนาองคความรูใหแกผูทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะและเจาของรานคาสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา
การทดสอบ
จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน คา t Significant
มาตรฐาน
คะแนนกอนการพัฒนาความรู

385

10.11

2.6

คะแนนหลังการพัฒนาความรู

385

14.25

2.0

* Paired samples t-test Significant at p < 0.05

-24.368

.000*
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3.3 ผลการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ผลการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานตามลักษณะของสภาพการทํางานทั้ง 11 ดานของผู
ที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ จํานวน 367 คน พบวา ลักษณะของสภาพการทํางานที่ผูทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะมีความเสี่ยงมากที่สุดคือการทํางานในทาทางเดิมๆ โดยเปนความเสี่ยงระดับเริ่มตนรอยละ 61.7
และมีผูที่มีความเสี่ยงในระดับสูง รอยละ 8.1 รองลงมาคือสภาพการทํางานที่ตองยกของหนัก มีความ
เสี่ยงระดับเริ่มตน รอยละ 54.5 และมีผูที่มีความเสี่ยงในระดับสูง รอยละ 4.1 ดังภาพที่ 3
ความเครียด

18.0

81.7

อุบัติเหตุ

30.2

65.2

ทํางานทาทางเดิมๆ
ยกของหนัก

4.6

61.7

30.2

8.1
54.5

41.3

สัตว แมลง

4.1
11.2 1.6

87.2

เชื้อโรค

15.8

84.2

ฝุนละออง

39.5

59.4

สารเคมี

22.3

8.5 0.0

91.5

ตากแดด

31.2

68.8

0.0

10.0

20.0

ไมมีความเสี่ยง

30.0

40.0

0.0
6.5 0.0

93.5

เสียงดัง

0.0
1.1

77.7

แรงสั่นสะเทือน

0.3

50.0

ความเสี่ยงระดับเริ่มตน

60.0

70.0

80.0

0.0
90.0

100.0

ความเสี่ยงระดับสูง

ภาพที่ 3 รอยละของระดับความเสี่ยงจากการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ จําแนกตาม
ลักษณะของสภาพการทํางาน
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4. ขั้นสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผล
ขั้ น สะท อ นกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานและติ ด ตามประเมิ น ผล โดยการสั ม ภาษณ ผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 เปนการประเมิน 3 ดาน คือความ
เหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับไดของที่พัฒนาขึ้น สรุปผลดังนี้
4.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการให ข อ มู ล สะท อ นกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานและ
ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ผูเกี่ยวของที่ใหขอมูลสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนารู ปแบบ
การดําเนินงาน มีจํานวน 54 คน เปนเพศชาย รอยละ 42.6 เพศหญิง รอยละ 57.4 อายุเฉลี่ย 46.57 ป
อายุ ต่ํ า สุ ด 28 ป อายุ สู ง สุ ด 68 ป ส ว นใหญ อ ายุร ะหว า ง 41-50 ป (ร อ ยละ 40.7 ผู ใ ห ข อ มู ล เป น
บุคลากรสาธารณสุข รอยละ 20.4 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 13.0 เจาของ สถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา รอยละ 22.2 แกนนําในชุมชนและอาสาสมัครของ
โครงการ รอยละ 18.5 และเปนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ รอยละ 25.9 รายละเอียดดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูมีสวนเกี่ยวของในการใหขอมูลการสะทอน
กิจกรรมการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (n = 54)
รอยละ
เพศ
ชาย

23

42.6

หญิง

31

57.4

ไมเกิน 30 ป

5

9.3

31-40 ป

10

18.5

41-50 ป

22

40.7

51-60 ป

13

24.1

61 ปขึ้นไป

4

7.4

บุคลากรสาธารณสุข

11

20.4

บุคลากรของอปท.

7

13.0

เจาของสถานประกอบการหรือรานคาฯ

12

22.2

แกนนําในชุมชน

10

18.5

ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ

14

25.9

กลุมอายุ (ป

อายุเฉลี่ย 46.57 ป อายุต่ําสุด 28 ป อายุสูงสุด 68 ป
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
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4.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับไดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
แยกตามขั้นตอนของการดําเนินงาน พบวา
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการทําความเขาใจปญหา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา เกือบทุกกระบวนการมี
ความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับอยูในระดับสูง ไมวาจะเปนการประชุมระดมสมองเพื่อ
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาสุขภาพและความไมปลอดภัยจากการทํางานเกี่ยวของกับขยะ และ
การนําเสนอสรุปผลการระดมสมองตอที่ประชุม ยกเวน การใหผูทํางานเกี่ยวของกับขยะมีสวนรวมใน
การนําเสนอปญหา สาเหตุ และคนหาความตองการในการแกไขปญหา ซึ่งผูใหขอมูลมีความเห็นวาความ
เปนไปไดอยูในระดับปานกลาง
ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น วางแผนเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการดํ า เนิ น งาน พบว า ทุ ก
กระบวนการมีความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับอยูในระดับสูง ทั้งกระบวนการการประชุม
ระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และผูทํางานเกี่ยวของกับขยะมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการดําเนินงาน มี
การนําเสนอสรุปรูปแบบการมีสวนรวมในการดําเนินงานตอที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่วางแผนไว พบวา
แผนการสํ า รวจข อมู ล พื้ น ฐาน มี ความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับ ปานกลาง สว นการ
ยอมรับอยูในระดับสูง แผนการพัฒนาองคความรู มีความเหมาะสมและการยอมรับอยูในระดับสูง สวน
ความเปนไปไดอยูในระดับปานกลาง และแผนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนจากการทํางาน มีความ
เหมาะสม ความเป น ไปได แ ละการยอมรั บ อยู ใ นระดั บ สู ง ส ว นการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนการ
ดําเนินงาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ความเปนไปไดและการยอมรับอยูในระดับสูง
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะทอนกิจกรรมและติดตามประเมินผลการใชรูปแบบ พบวาในกิจกรรม
การประเมินระดับความรูหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพ ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการยอมรับ
อยูในระดับสูง การประเมินอัตราการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานในสถานบริการสุขภาพ ความ
เหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับปานกลาง สวนการยอมรับอยูในระดับสูง การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ ความเหมาะสม
และการยอมรับอยูในระดับปานกลาง ความเปนไปไดอยูในระดับสูง การเผยแพรผลการประเมินใหผูมี
สวนเกี่ยวของทราบ ความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับปานกลาง สวนการยอมรับอยูใน
ระดับสูง และการทบทวนและติดตามผลการประเมิน ความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับ
อยูในระดับปานกลาง สรุปภาพรวมของผลการประเมินผล พบวาความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
ความเปนไปไดและการยอมรับไดอยูในระดับสูง
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับไดของรูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ โดยใชหลักประชารัฐ
รายการ

ความเหมาะสม

ความเปนไปได

การยอมรับ

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1.1 การประชุมระดมสมองเพื่อคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาสุขภาพและความไมปลอดภัย
จากการทํางานเกี่ยวของกับขยะ

3.78

0.79

สูง

3.68

0.88

สูง

3.66

0.90

สูง

1.2 การใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และผูทาํ งานเกี่ยวของกับขยะมีสวนรวมในการ
นําเสนอปญหา สาเหตุ และคนหาความตองการ
ในการแกไขปญหา

3.59

1.01

สูง

3.48

0.89

ปานกลาง

3.59

0.90

สูง

1.3 มีการนําเสนอสรุปผลการระดมสมองตอที่ประชุม

3.36

0.59

สูง

3.57

0.87

สูง

3.61

0.89

สูง

1. ขั้นทําความเขาใจปญหา
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รายการ

ความเหมาะสม

ความเปนไปได

การยอมรับ

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

2.1 การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน

3.73

0.90

สูง

3.54

0.71

สูง

3.68

0.97

สูง

2.2 การใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และผูทาํ งานเกี่ยวของกับขยะมีสวนรวมในการ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

3.61

0.80

สูง

3.64

0.92

สูง

3.59

0.85

สูง

2. ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงาน
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ตารางที่ 15 (ตอ

รายการ

ความเหมาะสม
คาเฉลี่ย

ความเปนไปได

การยอมรับ

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.54

0.71

สูง

3.68

0.88

สูง

3.71

0.93

สูง

3.1 แผนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน

3.36

0.77

ปานกลาง

3.48

0.85

ปานกลาง

3.64

0.82

สูง

3.2 แผนการพัฒนาองคความรู

3.59

0.85

สูง

3.41

0.80

ปานกลาง

3.61

0.89

สูง

3.3 แผนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนจากการทํางาน

3.57

0.74

สูง

3.50

0.79

สูง

3.52

0.85

สูง

3.4 การทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน

3.43

0.68

ปานกลาง

3.59

0.91

สูง

3.68

0.86

สูง

2.3 มีการนําเสนอสรุปรูปแบบการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตอที่ประชุม

3. ขั้นดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงานที่วางแผนไว
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รายการ

ความเหมาะสม

ความเปนไปได

การยอมรับ

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

4.1 การประเมินระดับความรูหลังการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ

3.64

0.82

สูง

3.63

0.82

สูง

3.54

0.71

สูง

4.2 การประเมินอัตราการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การทํางานในสถานบริการสุขภาพ

3.46

0.74

ปานกลาง

3.48

0.76

ปานกลาง

3.51

0.62

สูง

4. ขั้นสะทอนกิจกรรมและติดตามประเมินผลการใช
รูปแบบ
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ตารางที่ 15 (ตอ

รายการ

ความเหมาะสม

ความเปนไปได

การยอมรับ

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
และพฤติกรรมการทํางานของผูท ํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ

3.18

0.94

ปานกลาง

3.64

0.80

สูง

3.23

0.74

ปานกลาง

4.4 การเผยแพรผลการประเมินใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทราบ

3.12

0.71

ปานกลาง

3.61

0.87

สูง

3.34

0.77

ปานกลาง

4.5 การทบทวนและติดตามผลการประเมิน

3.20

0.77

ปานกลาง

3.43

0.91

ปานกลาง

3.27

0.67

ปานกลาง

3.48

0.81

ปานกลาง

3.56

0.84

สูง

3.57

0.85

สูง

ภาพรวมทั้งหมด
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4.3 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรูของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ระหวางกอนและหลังการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานฯ
จากการเปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นาความรู ใ ห แ ก ผู เ กี่ ย วข อ งทั้ ง 2 กลุ ม คื อ บุ ค ลากร
สาธารณสุข ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานคาสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและ
ของเกา กอนและหลังการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ พบวา ทั้ง 2 กลุมมีคะแนนหลังการพัฒนาความรูสูงกวากอนพัฒนาความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรู กอนและหลังการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฯ
สวน
คา t Significa
การทดสอบ
จํานวน คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
nt
มาตรฐาน
บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอปท.
คะแนนกอนการพัฒนาความรู

90

10.52

2.72

คะแนนหลังการพัฒนาความรู

90

14.41

2.06

-12.848

.000*

-24.368

.000*

ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานคาสถานประกอบการฯ
คะแนนกอนการพัฒนาความรู

385

10.11

2.60

คะแนนหลังการพัฒนาความรู

385

14.25

2.05

* Paired samples t-test Significant at p < 0.05
4.4 ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานที่ผานมา จากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในกิจกรรม
การดําเนินงาน ใหขอมูลสะทอนกิจกรรมและแผนการดําเนินงานพัฒนารูปแบบและความปลอดภัยของ
ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ สรุปดังนี้
4.4.1 ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานของบุคลากรสาธารณสุข
1 เรียนรูงานอาชีวอนามัยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานอาชีวอนามัย
เชิงรุกในชุมชน ซึ่งเปนงานที่ไมคุนเคยมากอน
2 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ ตองใชทั้ง
ความรูทางวิชาการ ระยะเวลา และการมีสวนรวมจากหลายๆ ฝายจึงจะเห็นความสําเร็จของงาน
3 ยังมีผูที่ทํางานเกี่ยวข องกับ ขยะอี กจํานวนมากที่ให ความสําคั ญกับ รายได
มากกวาสุขภาพ
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4 ในอดีตสถานบริการสาธารณสุขไมเคยมีรายงานขอมูลผูรับบริการที่เจ็บปวย
จากการทํางาน เนื่องจากเขาใจวาตองรายงานโดยแพทยเทานั้น ปจจุบันเริ่มจัดเก็บขอมูลผูรับบริการที่
อาจจะเกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บสวนใหญเปนอุบัติเหตุจากการทํางาน
5 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ตองมีการติดตามผลการดํ าเนิ น งาน
อยางตอเนื่อง และตองใชระยะเวลาจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน
4.4.2 ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดูแลการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ใหแกแรงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการจัดหาอุปกรณปองกัน
อันตราย และการใหความรู เปนตน
2 แรงง านเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ใหญเปนลูกจางรายวัน ดังนั้นจึงไมไดรับสวัสดิการบางอยาง เชน การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของการทํางาน แตสวัสดิการการรักษาพยาบาลใชสิทธิของหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
3 แรงงานแ รงงานเก็บ ขน คัดแยกและกําจัดขยะขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น มีหนาที่ตองปฏิบัติหลายดาน เชน เปนคนสวน พนักงานพนสารเคมีกําจัดยุง หรือเปนพนักงาน
ดับเพลิง ดังนั้นการดุแลสุขภาพและความปลอดภัยจึงควรดําเนินการใหครอบคลุมภารกิจอื่นๆ ไปพรอม
กัน
4.4.3 ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานของเจาของสถานประกอบการหรือราน
รับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน
1 ที่ผานมาการดูแลลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขาย
ขยะและของเก า มุ งเน น ด า นรายได และความเปน อยูทั่ว ไป สว นดานสุขภาพของแรงงานเปนเรื่องที่
แรงงานตองดําเนินการเอง
2 หลั งจากสถานประกอบการหรือรานรับ ซื้อขายขยะและของเกาเขารวม
โครงการ มีความรูมากขึ้น จึงไดดําเนินการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหมีความสะอาด เปนระเบียบ
มากขึ้น และไดจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายใหแกแรงงาน เชน ถุงมือ รองเทาบูท ผายางกันเปอน เปน
ตน
3 นอกจากเจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเก าได
ดูแลแรงงานของตนเองแลว ยังใหความรูและคําแนะนําแกแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซาเลง
ซึ่งนําขยะและของเกามาขายที่สถานประกอบการดวย
4 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในสถานประกอบการ ไมเปน
การเพิ่มภาระใหกับเจาของ ในทางกลับกันแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับขยะตางมีความรูสึกวาเจาของสถาน
ประกอบการใหความสําคัญและใหการดูแลแรงงานของตนเองเปนอยางดี
5 การแกไขปญหาบางอยาง ไมสามารถทําไดทันที ตองใชระยะเวลาและความ
รวมมือจากแรงงาน เชน ปญหาเกี่ยวกับทาทางการทํางานที่ไมถูกตอง เนื่องจากการทํางานมีความเรงรีบ
จํานวนแรงงานมีไมมาก และความเคยชินกับทาทางการยกหรือเคลื่อนยายของที่ไมถูกตอง จึงสงผลให
การแกไขปญหาดานนี้อาจจะไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
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4.4.4 ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานของแกนนําในชุมชน
1 ที่ผานมาคุนเคยกับงานโรคติดตอและงานโรคไมติดตอเทานั้น สวนงานอาชี
วอนามัยเปนงานที่ไมคุนเคย การไดรับความรู การมีสวนรวมในการคนหาปญหา นําเสนอแนวทางการ
แกไขปญหา และรวมดําเนินการแกไขปญหา สงผลใหเกิดความเขาใจและมีความมั่นในในการทํางานมาก
ขึ้น
2 แกนนําในชุมชนมีความคุนเคยและใกลชิด กับผูที่ทํางานเกี่ยวของกั บ ขยะ
มากกวาบุคลากรสาธารณสุข ดังนั้นการใหคําแนะนําและการดูแลสุขภาพเบื้องตนใหแกแรงงานเหลานั้น
จึงสามารถปฏิบัติไดอยางใกลชิด
3 การทํางานอาชีวอนามัยเปนเรื่องยาก จึงควรไดรับการพัฒน าความรู และ
ทักษะอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4.4.5 ผลการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
1 ที่ผานมารูสึกอาย ไมคอยกลาเขารวมกิจกรรมของชุมชน
2 ปจจุบันรูสึกวาตนเองไดรับการดูแลเอาใจใสจากหลายๆ ฝาย ในขณะที่สิ่งที่
ตนเองนําเสนอก็ไดรับความสนใจ ไดรับการรับฟง และพยายามหาทางชวยเหลือ
3 คําแนะนําบางอยางไมสามารถปฏิบัติตามได เนื่องจากขอจํากัดทั้งดาน
ระยะเวลาและดานสถานที่ เชน การใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เพราะไมสะดวกตอการ
ทํางาน อึดอัด และมีราคาแพง

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษา เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู ที่ ทํ า งาน
เกี่ยวของกับขยะในชุมชน โดยใชหลักประชารัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมของกลุมตัวอยางจํานวน 507 คน ในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอแมทา อําเภอปาซาง และ
อําเภอบานโฮง โดยดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้
สรุป

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Action
Research: PAR เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ดําเนินการศึกษาระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 โดยการคัดเลือกพื้นที่จากความพรอม
และความสมัครใจ ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอแมทา ปาซาง และบานโฮง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของกับขยะ รวมจํานวน 507 คน กระบวนการศึกษา มี 4
ขั้นตอน คือ 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบ 3). การดําเนินการตาม
รู ป แบบ และ 4) การสะท อ นกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานและติ ด ตามประเมิ น ผล โดยรู ป แบบที่ เ สนอ
ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน ในแหลงสะสมขยะ และ ผูที่ทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ 2) การพัฒนาองคความรู ใหแกบุคลากรสาธารณสุข และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ และเจาของสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน
และ 3) การประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน ที่เกิดจากสภาพการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต และ การบันทึก
ขอมูลภาคสนาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน (Paired Sample t-test) และ
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis พบวา
กลุมตัวอยางในการศึกษา ประกอบดวย 7 กลุม คือ บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล รอย
ละ 1.97 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 1.18 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 7.50
บุคลากรขององค กรปกครองสว นท องถิ่น รอยละ 7.10 ตัวแทนเจาของรานค า สถานประกอบการ
เกี่ยวกับขยะ รอยละ 3.55 และ ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ 72.39 รอยละ รวมจํานวน 507 คน
ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจปญหา ไดประชุมระดมสมองและสนทนากลุมเปาหมายระดับ
จังหวัด 90 คน ระดับพื้นที่ จํานวน 75 คน พบวาปญหาดานขอมูลพื้นฐาน ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ไมสามารถระบุจํานวนไดอยางชัดเจน ปญหาทางสังคมสวนใหญมีความเห็นวา การมีอาชีพเก็บขยะทํา
ใหขยะในชุมชนลดลงแตก็สรางปญหาทางสังคมได ปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยสวนใหญ
ทราบวาการทํางานของตนเองมีผลกระทบตอสุขภาพ ปญหาพฤติกรรมสุขภาพของผูทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ มีการสวมใส อุปกรณป องกัน อั น ตรายสวนบุคคลโดยบางสว นไดมาจากกองขยะ มีการบริโ ภค
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เครื่องดื่มบํารุงกําลังและเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่มีรสหวาน การดื่มสุราหรือของมึนเมา ปญหาดานการ
จัดบริการสุขภาพ หนวยบริการสาธารณสุขมีการซักประวัติการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ แตขาดการซัก
ประวัติเกี่ยวกับลักษณะการทํางานที่จะสงผลตอการเจ็บปวย และไดทราบขอมูลความตองการของแตละ
กลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบ ไดแผนการดําเนินงาน 5 แผนงาน คือ 1 แผนการ
สํารวจแหลงสะสมขยะ 2 แผนการสํารวจขอมูลผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ 3) แผนการพัฒนาองค
ความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแกบุคลากรสาธารณสุข 4) แผนการพัฒนาองคความรูให แกผูที่
ทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานคาสถานประกอบการ 5) แผนการประเมินความเสี่ยง สวน
รูปแบบที่นําเสนอ ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน 2 การพัฒนา
องคความรูใหผูเกี่ยวของ 3 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3. การดําเนินการตามรูปแบบ ไดผลการดําเนินการตามรูปแบบ ตามขั้นตอนที่ 2
3.1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน พบวา แหลงสะสมขยะที่พบมากที่สุด คือ สถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา รอยละ 80.3 รองลงมา คือ แหลงทิ้งขยะชั่วคราวเพื่อ
รอการขนยายไปกําจัด รอยละ 19.7 ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชนเปนแรงงานเก็บและคัดแยก
ขยะอิสระหรือซาเลง รอยละ 57.2 แรงงานสถานประกอบการหรือรานรับซื้อขายขยะและของเกา รอย
ละ 28.6 กลุมอาชีพสวนใหญทําหนาที่คัดแยกขยะ รอยละ 57.2 รองลงมาคือทําหนาที่เก็บและขนขยะ
รอยละ 33.5 สําหรับขอมูลดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน พบวา ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
สวนใหญรับประทานอาหารกลางวันในสถานที่รับประทานอาหารซึ่งแยกจากจุดที่ทํางาน รอยละ 84.5
โดยลางมือดวยน้ําเปลาและฟอกสบูทุกครั้งกอนรับประทานอาหารกลางวัน รอยละ 73.0 มีการเปลี่ยน
เสื้อผาชุดที่สวมในขณะปฏิบัติงานออกเพื่อสวมชุดอื่นกอนที่พักอาศัย รอยละ 34.1
3.2 การพัฒนาองคความรู ในกลุมบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 90 คน และ ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะและเจาของรานคาสถานประกอบการ จํานวน
385 คน พบวา ทั้ง 2 กลุม มีคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาองคความรูสูงกวากอนการพัฒนาองคความรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 การประเมินความเสี่ยงจากการสภาพทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวข องกั บขยะ ตาม
ลักษณะของสภาพการทํางานทั้ง 11 ดานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ 367 คน พบวา ลักษณะของ
สภาพการทํางานที่ผูทํางานเกี่ยวของกับขยะมีความเสี่ยงมากที่สุด คือ การทํางานในทาทางเดิมๆ โดย
เปนความเสี่ยงระดับเริ่มตนรอยละ 61.7 และมีผูที่มีความเสี่ยงในระดับสูง รอยละ 8.1 รองลงมาคือ
สภาพการทํางานที่ตองยกของหนัก มีความเสี่ยงระดับเริ่มตน รอยละ 54.5 และมีผูที่มีความเสี่ ยงใน
ระดับสูง รอยละ 4.1
ขั้นตอนที่ 4. การสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผล จากผูทํางาน
เกี่ ย วข องกั บ ขยะ จํ า นวน 54 คน พบวา รูป แบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ของผู ทํ า งาน
เกี่ยวของกับขยะโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ความเปนไปไดและการยอมรับได
อยูในระดับสูง
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อภิปรายผล
1. ประเด็นการวิเคราะหสถานการณปญหาสุขภาพ ความไมปลอดภัยจากการทํางานและ
ปญหาสุขภาพดานอื่นๆ รวมถึงความตองการของผู ที่ทํางานเกี่ยวข องกั บขยะ และการวางแผนเพื่ อ
กําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะมีความคิดเห็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คือ การทํางานของตนเองไมมีอันตราย มีความกังวลดานรายไดมากกวาดานสุขภาพ ที่ผานมา
จึงไมตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อตองทํางานเกี่ยวของกับขยะ ดังนั้นผูมีสวน
เกี่ยวของในชุมชนจึงมีความสนใจ กระตือรือรน ที่จะแสดงความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
และมีความตองการในการนําเสนอปญหาจากการทํางาน จนไดขอสรุปของกลุมในการดําเนินการใน
ระยะตอไป อันเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการได ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ
คนหาปญหา การตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินการตามแผน หัวใจสําคัญของกระบวนการ
ทํ างานอย า งมี ส ว นร ว มในชุ มชน คื อ การสรางเสริม พลั ง อํานาจในชุ มชน โดยการดึงศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรวัตถุ ที่มีอยูในชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการชวยเหลือตนเอง
และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของเจริ ญ ชั ย หมื่ น ห อ (2556) ซึ่ ง กล า วถึ ง
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ โดยการทําใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความ
ตระหนักและตื่นตัว เกี่ยวกับ ปญหาที่เ กิ ดขึ้นในชุมชน และพรอมที่ จ ะรว มมื อกัน เกิดความเคารพใน
ความสามารถของผูอื่นและเปนการสรางโอกาสใหคนที่มีความสามารถไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ ใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ เปนการพัฒนา
รูปแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน ไมไดมุงเนนเพียงสุขภาพดานเดียวเทานั้น แตยังครอบคลุมการ
ดําเนินชีวิตดานอื่นๆ ไปดวย เชน ความสัมพันธ ความเอื้ออาทร เอาใจใส และความใกลชิดในฐานะเพื่อน
บาน สมาชิกในชุมชนเดียวกัน ตลอดจนการชวยกันดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเองไปพรอมกับการ
ดูแลสุขภาพ สอดคลองกับแนวคิดการสงเสริมสุขภาพที่กลาววามนุษยจ ะมี ความสุขตองอาศัย อยู ใน
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ และการใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการในทุกขั้นตอน ทําใหชุมชนรับรู
ขอมูลของชุมชนอยางแทจริง และเกิดความรวมมือในการจัดการปญหาไดอยางสอดคลองกับขอเท็จจริง
และความต อ งการของชุ ม ชน (สุ ร เกี ย รติ อาชานานุ ภ าพ,2541) ดั ง นั้ น การดู แ ลสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของคนที่ทํางานเกี่ยวกับขยะในชุมชน จะบรรลุวัตถุประสงคและดําเนินงานตอไปในชุมชนได
อยางยั่งยืน ตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ตั้งแตการวิเคราะหปญหา การทําความเขาใจปญหา การกําหนด
รู ป แบบการดํ า เนิ น งาน การลงมื อดํ า เนิน การ จนถึงการติดตามประเมิน ผลเพื่อทบทวนผลของการ
ดําเนินงาน อยางเปนวงจรการวางแผนเพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน เปนการเปด
โอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมใหขอคิดเห็น แนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ รวมถึงการวางแผนการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา พบวา ประชาชนใหความสนใจในการนําเสนอรูปแบบ วิธีการ รวมถึงกิจกรรม
การดําเนินงานเพื่อปองกัน และลดปญหาสุขภาพและความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นแกผูที่ทํางานเกี่ยวของ
กับขยะ แผนที่รวมกันจัดทําขึ้นจึงสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของมาธุพร พลพงษ และคณะ (2560) ที่กลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน
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ควบคุมไขเลือดออก ซึ่งประชาชนในชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการสรางแบบสํารวจ การกําหนดพื้นที่จน
นําไปสูการวางแผนการดําเนินงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุข โดยการวางแผนนั้น ดําเนินการอยางคอย
เป น ค อยไปที ล ะกิ จ กรรม เมื่ อสิ้ น สุ ดจะมี การทบทวนประเด็ น ป ญ หาตา งๆ เพื่อปรับ แก ไ ขแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ประเด็นการดําเนินการตามรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดไวในแผน ซึ่งเปน
การดําเนินงานตามแผนการที่ไดกําหนดรวมกันในขั้นตอนที่ 2 จากการศึกษาแหลงสะสมขยะในชุมชน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ พบวาแหลงสะสมขยะ
ในชุมชนที่พบเปนสวนใหญ คือสถานประกอบกิจการหรือรานคารับซื้อขายของเกาในชุมชน รองลงมา
คือแหลงทิ้งขยะชั่วคราวในชุมชน กอนจะถูกขนยายเพื่อนําไปกําจัด ซึ่งสอดคลองกับศึกษาของสุภาณี
จันทรศิริ และคณะ (2561) ที่ระบุวา รานรับซื้อของเกาเปนแหลงสะสมขยะที่มีมากที่สุดในชุมชน และ
การสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ ในป 2552 ยังพบวามีรานรับซื้อของเกาทั่วประเทศ มีจํานวนมากถึง
10,200 ราน ดังนั้นผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะในชุมชน สวนใหญจึงเปนแรงงานเก็บและคัดแยกขยะ
อิสระหรือซาเลง ซึ่งมีอาชีพเก็บและคัดแยกขยะเพื่อนํามาจําหนายใหสถานประกอบกิจการหรือรานคา
รับซื้อขายขยะและของเกาในชุมชน ซึ่งลักษณะการทํางานของแรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระหรือซา
เลงจะเปนการเก็บของเกาที่ถูกทิ้งจากผูที่ไมตองการใชประโยชนแลว หรือเก็บจากถังขยะในชุมชน โดย
ชวงเวลาที่ออกปฏิบัติงานเปนตอนเชามืด เวลาประมาณ 02.00-05.00 น. และนําไปขายตอใหกับสถาน
ประกอบการหรือรานรับซื้อขายของเกาของเอกชน ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะที่มีจํานวนรองลงมาคือ
พนักงานของสถานประกอบกิจการหรือรานรับซื้อของเกา และกลุมที่มีจํานวนมากเปนลําดับที่ 3 คือ
เจ า หน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ขั้ น ตอนใดขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการจัดการขยะ เชน การเก็บรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะ และการขนยายเพื่อนําไปกําจัด
ดังนั้นขยะที่สัมผัสและเกี่ยวของจึงมีหลากหลายประเภท ในกระบวน การทํางานมีโอกาสสัมผัสขยะ
มากกวา 1 ประเภท สอดคลองกับการศึกษาของสุทรรศน สิทธิศักดิ์และคณะ (2558) ซึ่งพบวาเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
ขยะ มีโอกาสสัมผัสทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส สําหรับความเสี่ยงทางสุขภาพที่
พบจากการทํางานเกี่ยวของกับขยะ พบวาเปนความเสี่ยงที่เกิดจากทาทางการทํางาน ซึ่งเปนลักษณะ
ของการทํางานที่เกิดจากสภาพการทํางานที่ตองนั่งหรือยืนในทาทางเดิมๆ อยางตอเนื่องเปนเวลานาน
และลักษณะของการทํางานที่ที่ตองยกของหนัก และมีฝุนละอองสอดคลองกับการศึกษาของจรูญ ชิดนา
ยี (2550) ศิริพรรณ ศิรสุกุล (2554) อรัญ ขวัญปานและชนะกานต พงศาสนองกุล (2555) พบความชุก
ของอาการเจ็บปวยของกลามเนื้อมากที่สุด เนื่องจากขั้นตอนการทํางานของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ตองมีการยกถัง หรือภาชนะ ที่มีน้ําหนักมาก ประกอบกับมีทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม เชน การนั่ง
หรือยืนในทาทางเดิมๆ การบิดเอี้ยวตัว เปนตน
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3. ประเด็นการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผล เปนการประเมินผล
การใช รู ป แบบการดู แลสุ ขภาพและความปลอดภัย ของผูทํางานเกี่ย วของกับ ขยะ โดยการสอบถาม
ผูเกี่ยวของเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับไดของการใช
รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ พบวาผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน
รวมในการสะทอนกิจกรรมการดําเนินงานและรวมติดตามประเมินผลกอนและหลังการดําเนินงาน ซึ่ง
เป น กิ จ กรรมที่ ทํา ให ชุ มชนได ทราบถึงความกาวหนา และผลสําเร็จ ของการดําเนิน งานที่ไดรว มกัน
วางแผนไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเดชา บัวเทศและคณะ (2548) ที่กลาววาการมีสวนรวมใน
การประเมิ น ผลเป น ขั้ น ตอนที่ ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการตรวจสอบผลงานที่ ไ ด ทํ า ลงไปว า บรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และเพื่อที่จะตัดสินใจวาจะดําเนินงานตอไป หรือควรพิจารณาปรับปรุง
วิธีการดําเนินงาน ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัย ของผูที่ทํา งาน
เกี่ยวของกับขยะ ตองมีการดําเนินงานรวมกันทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนนําในชุมชน รวม
ทั้งตัวผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ เพื่อใหเกิดการเรี ยนรูสภาพปญหาของชุมชน ทุกภาคสวนรวมกั น
กําหนดรูปแบบและวิธีการการดําเนินงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา และมีการดําเนินการ
ตามบทบาทของผูที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชนไดอยางเหมาะสม กระบวนการเหลานี้ตองมีการประสาน
การดําเนินงานรวมกันอยางจริงจัง สม่ําเสมอ มีการติดตามผลการดําเนินงานและแกไขปญหารวมกัน
อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
1. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ควรมีการซักประวัติลักษณะการทํางานที่สงผลตอการเจ็บปวย
ใหมีความครบถวนสมบูรณ และ ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะและแหลงสะสมขยะที่เปนปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนแกไข
ปญหาในพื้นที่ รวมทั้งรวมพัฒนาชุดการใหความรูและคําแนะนําที่ถูกตอง ในเรื่อง โทษของการบริโภค
เครื่องดื่มที่ใหโทษ การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเหมาะสม สภาพการทํางานที่มี
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนทาทางการทํางาน เปนตน
2. องคกรปกครองสว นทองถิ่น ในพื้น ที่ ควรเปนหนวยงานหลั กประสานเครือขายผู มีสว น
เกี่ยวของในชุมชนทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนนําในชุมชน รวมทั้งผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ
โดยสนับสนุนใหมีการบูรณาการการทํางานอยางมีสวนรวมและสงเสริมกระบวนการสรางเสริมพลั ง
อํานาจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปองกันตนเองใหกับผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะ อยางตอเนื่อง
3. หนวยงานในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ควรนํารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู
ทํางานที่เกี่ยวของขยะไปปรับใชเพื่อทราบขอจํากัดและจุดเดนของการพัฒนา หรือ ปรับการพัฒนาเปน
รูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่ ที่มีบริบทแตกตางกัน หรือปรับใชในกลุมอาชีพอื่นๆที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
เชนกัน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดรูปแบบที่มีความหลากหลาย นาสนใจ นําสูการพัฒนาการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตอไป
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เลขที่แบบสอบถาม ………….
แบบสํารวจขอมูลทั่วไปและการบริหารจัดการขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
*******************************
คําชี้แจง
1. แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลขอมูลทั่วไปและการบริหารจัดการขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงโดยใสเครื่องหมาย √ ลงใน ( หรือเติม
ขอความลงในชองวาง ซึ่งขอมูลที่ไดจะปกปดเปนความลับ แตจะนํามาวิเคราะหเชิงวิชาการ
เพื่อนําไปวางแผนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในผูประกอบอาชีพเก็บคัด
แยกและรีไซเคิลขยะและประชาชนที่อาศัยรอบบอขยะ
3. แบบสํารวจเมินฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ขอมูลบอหรือแหลงสะสมขยะ และขอมูลผูที่ทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 ขอมูลทางสุขภาพของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ ประเมิน จํานวน 7 ขอ
ส ว นที่ 3 ข อ มู ล ป ญ หาอุ ป สรรค และความต อ งการได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
สาธารณสุข
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน
คณะผูดําเนินโครงการ
*******************************
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อผูใหขอมูล .............................................................. ตําแหนง .............................................
หนวยงาน ..................................................................................................................................
2. ชื่อบอขยะหรือแหลงสะสมขยะ .................................ที่ตงั้ .......................................................
หนวยงานที่รับผิดชอบ ...............................................................................................................
3. ประเภทและปริมาณขยะของขยะ (ใสหมายเลข 1 - 4 จากปริมาณมากไปนอย
.…… ขยะทั่วไป ....... ขยะอิเล็กทรอนิกส ….… ขยะติดเชื้อ ……. ขยะอื่นๆ (ระบุ .........
4. ลักษณะของการกําจัดขยะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ
 เตาเผา
 เทกองกลางแจง
 ฝงกลบขยะมูลฝอย
 เผาในที่โลง
 ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  อื่นๆ (ระบุ
5. จํานวนพนักงานหรือแรงงานที่เกี่ยวของกับบอหรือแหลงสะสมขยะ
 พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่
- เก็บขยะ
จํานวน ................... คน
- ขับรถขนขยะ
จํานวน ................... คน
- คัดแยกขยะ
จํานวน ................... คน
- กําจัดขยะ
จํานวน ................... คน
- อื่นๆ (ระบุ .......................... จํานวน ................... คน
 พนักงานของบริษัทเอกชน ทําหนาที่
- เก็บขยะ
จํานวน ................... คน
- ขับรถขนขยะ
จํานวน ................... คน
- คัดแยกขยะ
จํานวน ................... คน
- กําจัดขยะ
จํานวน ................... คน
- อืน่ ๆ (ระบุ .......................... จํานวน ................... คน
 แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระ
จํานวน ................... คน
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สวนที่ 2 ขอมูลทางสุขภาพของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่มีการดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวของกับผูที่ทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ
ประเด็น

พนักงาน
ของอปท.

พนักงานของ
บริษัทเอกชน

แรงงานเก็บ
และคัดแยก
ขยะอิสระ

1. พนักงานไดรับการขึ้นทะเบียนผูประกอบอาชีพ
2. มีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนรับเขา
ทํางาน
3. พนักงานไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
4. พนักงานไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน (เชน ตรวจตา ตรวจการไดยิน
ตรวจสมรรถภาพปอด เอกซเรยปอด ฯลฯ
5. พนักงานไดรับการอบรมใหความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยจาการทํางาน
6. พนักงานไดรับวัคซีนปองกันโรค ไดแก
6.1 วัคซีนปองกันบาดทะยัก
6.2 วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด A
6.3 วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B/C
6.4 วัคซีนอื่นๆ (ระบุ............................
7. ในการปฏิบัติงานพนักงานไดรับอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล ไดแก
7.1 รองเทาบูท
7.2 ถุงมือ
7.3 ผาปดปากปดจมูก
7.4 ผายางกันเปอน
7.5 อื่นๆ (ระบุ ................................
สวนที่ 3 ขอมูลปญหาอุปสรรค และความตองการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุข
1. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. หนวยงานของทานมีความตองการใหหนวยงานสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใหพนักงานที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะอยางไร
....................................................................................................................................................................
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เลขที่แบบสอบถาม ………….
แบบประเมินความเสี่ยงจากสภาพการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
*******************************

คําชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานของผู
ที่ทํางานเกี่ยวของกับขยะทุกประเภท
2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงโดยใสเครื่องหมาย √ ลงใน ( หรือเติม
ขอความลงในชองวาง ซึ่งขอมูลที่ไดจะปกปดเปนความลับ แตจะนํามาวิเคราะหเชิงวิชาการ
เพื่อนําผลการประเมินความเสี่ยงจากสภาพการทํางานของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะมาใชเ ปน
แนวทางในดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาสุขภาพและความปลอดภัยใหแกผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
ตอไป
3. แบบประเมินฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพเบื้องตน และขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของผูตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 17 ขอ
ตอนที่ 2 ขอมูลการประกอบอาชีพ สภาพการทํางาน พฤติกรรมการทํางานของผูตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 ขอมูลการไดรับความเสี่ยงจากสภาพการทํางานของผูตอบแบบประเมิน
จํานวน 11 ขอ
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน
คณะผูดําเนินโครงการ
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ที่อยู เลขที่ ..........……..… ตําบล …………............. .อําเภอ ……………….…… จังหวัด …………………………….
สถานที่ทํางาน ( คนละสถานที่กับที่อยู (ระบุถานที่ ……………….........................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพเบื้องตน และขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อายุ
เพศ

……………………. ป
( ชาย
( หญิง ( หญิงกําลังตั้งครรภ ..... เดือน
( หญิงกําลังใหนมบุตร
สถานภาพสมรส
( โสด
( สมรส
( หมาย/หยา/แยกกันอยู
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน ……… คน
(นับรวมผูตอบดวย
( เพศชาย …….. คน ( เพศหญิง …….. คน
นับถือศาสนา
( พุทธ ( อิสลาม ( คริสต
( อื่น ๆ (ระบุ ..............................
ระดับการศึกษา
( ไมไดเรียน
( ประถมศึกษา
( มัธยมศึกษาตอนตน ( มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( อนุปริญญา/ปวส.
( ปริญญาตรีขึ้นไป
สิทธิการรักษาพยาบาลขั้น ( บัตรประกันสุขภาพตางดาว ( บัตรทอง 30 บาท
พื้นฐาน
( ประกันสังคม
( สิทธิขาราชการ
น้ําหนัก (กิโลกรัม
…………………… กิโลกรัม
สวนสูง (เซนติเมตร
…………………… เซนติเมตร
โรคประจําตัวที่แพทย
( ไมมี
วินิจฉัย
( มี คือโรค ..................................................
ยาที่กินบอย ๆ
( ไมกิน
(ทั้งแผนปจจุบัน/สมุนไพร ( กิน เปนยารักษาโรคประจําตัว
( กิน เปนยาซื้อกินเอง ชือ่ ยา .....................................
การสูบบุหรี่/ยาเสน
( ไมเคยสูบ
( เคยสูบ ปจจุบันเลิกแลว
( นาน ๆ สูบ
( สูบประจํา
การดื่มแอลกอฮอล/ของมึน ( ไมเคยดื่ม
( เคยดื่ม ปจจุบันเลิกแลว
เมา
( ) นาน ๆ ดื่ม
( ดื่มประจํา
การดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง
( ไมเคยดื่ม
( เคยดื่ม ปจจุบันเลิกแลว
เครื่องดื่มเกลือแร หรือ
( ) นาน ๆ ดื่ม
( ดื่มประจํา
เครื่องดื่มสําเร็จรูป
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพเบื้องตน และขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (ตอ
15.

การลางมือกอนทานอาหาร

( ไมลาง
กรณีที่ลาง

( ลางบางครั้ง
(
ลางประจํา
( ลางดวยน้ําเปลา
( ลางดวยน้ําและฟอกสบู

16.
17.

การตรวจสุขภาพประจําป ( ไมเคยตรวจ
หรือการคัดกรองความเสี่ยง ( เคยตรวจ
ประจําป
การตรวจคัดกรองสุขภาพ ( ไมเคยตรวจ
ตามความเสี่ยงจากการ
( เคยตรวจ สิ่งที่ตรวจคือ ..........................................
ทํางาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา
ตอนที่ 2 ขอมูลการประกอบอาชีพ สภาพการทํางาน พฤติกรรมการทํางาน

1.

ลักษณะงานในปจจุบนั

2.
3.

ระยะเวลาการทํางานใน
ปจจุบัน
ขยะที่ทานเกี่ยวของในการ
ทํางาน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ

4.

หนาที่หลักของงานที่ทํา

5.

อุปกรณปองกันอันตรายที่
สวมใสในขณะทํางาน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ

(.... พนักงานเทศบาล/อบต.
(.... รานรับซื้อขายขยะและของเกา
(.... เก็บและคัดแยกขยะอิสระ หรือซาเลง
เฉลี่ยทําวันละ ............................. ชั่วโมง
ทํามานาน ...................................... ป
(.... ขยะทั่วไป ขวดแกว ขวดพลาสติก กระดาษ
(.... ขยะติดเชื้อ
(.... เครื่องไฟฟา แบตเตอรี่ ชิ้นสวนรถ
(.... ขยะอันตราย เชน แกลลอน/ขวดบรรจุสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
(.... ขับรถขนขยะ
(.... เก็บ ขน เคลื่อนยายขยะ
(.... คัดแยกขยะ
(.... กําจัดขยะ/ฝง/เผา
(.... หมวก
(.... แวนตา
(.... ถุงมือยาง
(.... ผาปดปาก -จมูก
(.... ผายางกันเปอน
(.... รองเทาบูท/หุมสน
(.... อื่นๆ (ระบุ ...................................................
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ตอนที่ 3 ขอมูลการไดรับความเสี่ยงจากสภาพการทํางาน

ใน 3 เดือนที่ผานมา ในสภาพการทํางาน ทานเคยมีอาการหรือลักษณะการเจ็บปวย ดังตอไปนี้หรือไม
สภาพการทํางาน
1.

ที่ทํางานตองตากแดด

อาการหรือลักษณะการเจ็บปวย
(.... ไมมี

(.... มี เคยมีอาการ
 วิงเวียนหนามืด พักแลวดีขึ้น
 เปนลม

2.

ที่ทํางานมีเสียงดัง

(.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
 หูอื้อ เจ็บหู หยุดพักแลวหาย
 หูอื้อ เจ็บหู แตหยุดพักแลวไมหาย

3.

ที่ทํางานมีแรงสั่นสะเทือน (.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
 ปวดไมมาก ชาเล็กนอย
 นิ้วซีดขาว ปวดมาก ตองไปพบแพทย

4.

ที่ทํางานมีสารเคมี

(.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
 ระคายเคืองตา ผิวหนัง แสบจมูก
 เปนแผล แพพิษจนตองไปพบหมอ

5.

ที่ทํางานมีฝุนเยอะ

(.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
 เปนผื่นคัน คัดจมูก ไมตองรักษา
 หายใจลําบาก แนนหนาอก
ตองเขารับการรักษา

6.

ที่ทํางานมีเชื้อโรค

(.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
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 ทองเสีย ตาแดง เชื้อราที่ไมรุนแรง
 เปนโรคที่รุนแรง เชน ฉี่หนู
โรคผิวหนังแบบรุนแรง
7.

8.

ที่ทํางานมีสัตว แมลงกัด
ตอย เชน งู ตะขาบ แมง
ปอง

(.... ไมมี

ที่ทํางานตองยกของหนัก

(.... ไมมี

(.... ใช

และเคยมีอาการ

 ถูกกัด ไมมีพิษ ไมตองไปพบหมอ
 ถูกกัด เปนพิษจนตองไปพบหมอ
(.... ใช และเคยมีอาการ
 ปวดเมื่อย พักแลวหาย
 ปวดเมื่อย จนตองไปพบหมอ
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ตอนที่ 3 ขอมูลการไดรับความเสี่ยงจากสภาพการทํางาน (ตอ

ใน 3 เดือนที่ผานมา ในการทํางาน เคยมีอาการหรือลักษณะการเจ็บปวย ดังตอไปนี้หรือไม
สภาพการทํางาน
9.

ที่ทํางานตองนั่งหรือยืนใน
ทาทางเดิมๆ เปนเวลานาน

อาการหรือลักษณะการเจ็บปวย
(.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
 ปวดเมื่อยตามตัว พักแลวหาย
 ปวดเมื่อยตามตัว
จนตองไปพบหมอ

10..

เคยไดรับอุบัติเหตุ เชน ตกรถ (.... ไมมี
โดนกระแทก ของมีคมบาด

(.... เคย และเคยมีอาการ
 บาดเจ็บเล็กนอย ยังทํางานได
 บาดเจ็บรุนแรง จนตอง
ไปพบหมอ หรือพักงาน

11.

งานทําใหมีความเครียด

(.... ไมมี

(.... มี และเคยมีอาการ
 เครียดเล็กนอย วิตกกังวล
 เครียดมากจนตองกินยา
หรือไปพบหมอ
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เลขที่แบบสอบถาม ………….
แบบประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับได ของรูปแบบการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ
***************************************

คําชี้แจง
ขอใหทานใหความคิดเห็นตอความเหมาะสม ความเปนไปได และการยอมรับไดของรูปแบบการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานเกี่ยวของกับขยะ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่มี
ระดับคะแนนตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดย
คะแนน 5 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได และมีการยอมรับไดในระดับนอยที่สุด
กิจกรรม

1. ขั้นทําความเขาใจ
ปญหา
1.1 การประชุมระดมสมอง
เพื่อคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาสุขภาพ
และความไมปลอดภัยจาก
การทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะ
1.2 การใหผูมีสวน
เกี่ยวของทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และผูทํางาน

ระดับความเหมาะสม

ระดับความเปนไปได

5

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ระดับการยอมรับได
5

4

3

2 1
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เกี่ยวของกับขยะมีสวนรวม
ในการนําเสนอปญหา
สาเหตุ และคนหาความ
ตองการในการแกไขปญหา

ระดับความเหมาะสม

ระดับความเปนไปได

5

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ระดับการยอมรับได
5

4

3

2 1
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1.3 มีการนําเสนอสรุปผล
การระดมสมองตอที่ประชุม
2. ขั้นวางแผนเพื่อพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงาน
2.1 การประชุมระดมสมอง
เพื่อพัฒนารูปแบบการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน
2.2 การใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และผูทํางานเกี่ยวของกับ
ขยะมีสวนรวมในการ
พัฒนารูปแบบการมีสว น
รวมในการดําเนินงาน
2.3 มี ก า ร นํ า เ ส น อ ส รุ ป
รู ป แบบการมี ส ว นร ว มใน
การดําเนินงานตอที่ประชุม
3. ขั้นดําเนินการตาม
รูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงานที่วางแผนไว
3.1 แผนการสํารวจขอมูล
พื้นฐาน
3.2 แผนการพัฒนาองค
ความรู
3.3 แผนการประเมินความ
เสี่ยงเบือ้ งตนจากการ
ทํางาน

ระดับความเหมาะสม

ระดับความเปนไปได

5

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ระดับการยอมรับได
5

4

3

2 1
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3.4 การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน

ระดับความเหมาะสม

ระดับความเปนไปได

5

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ระดับการยอมรับได
5

4

3

2 1
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4. ขั้นสะทอนกิจกรรมและ
ติดตามประเมินผลการใช
รูปแบบ
4.1 การประเมินระดับ
ความรูหลังการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
4.2 การประเมินอัตราการ
บาดเจ็บหรืออุบัตเิ หตุจาก
การทํางานในสถานบริการ
สุขภาพ
4.3 การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพและพฤติกรรมการ
ทํางานของผูทํางาน
เกี่ยวของกับขยะ
4.4 การเผยแพรผลการ
ประเมินใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทราบ
4.5 การทบทวนและ
ติดตามผลการประเมิน

ระดับความเหมาะสม

ระดับความเปนไปได

5

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ระดับการยอมรับได
5

4

3

2 1

