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บทคัดย่อ 
 วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 89.5 % อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี  37.4 % มี
สถานภาพสมรส  59.3%  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 66.3 % อายุงาน 21-30 ปี 33.7% สถานะข้าราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 62.8 ต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 29.2 %  มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 47.7%  2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาวะและปัญหาสุขภาพ ประกอบไปด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างานโดยภาพรวมพบว่าด้าน
เคมีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด =3.83 อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการจัดเตรียม ผ้าปิดจมูก ถุงมือ แว่นตา ผ้ากัน
เปื้อน ไว้ส าหรับผสม สารเคมีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.84 และสุขภาพในการท างานพบว่าโดยภาพรวม
พบว่าสุขภาพกายมีอาการผิดปกติในแต่ละเดือนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด = 1.54 อยู่ในระดับน้อยที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปวดเหม่ือยร่างกาย ปวดบริเวณน่องและข้อเท้าอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด = 2.75  และ โดยภาพรวมพบว่าด้าน
สุขภาพจิตมีอาการผิดปกติในแต่ละเดือนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด= 1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเวลา
ท างานถ้ามีใครมาส่งเสียงข้างๆท่านจะท างานต่อไปไม่ได้อยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 2.24 3) ปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ค าส าคัญ: เจ้าหน้าที่, สิ่งแวดล้อมในการท างาน, สุขภาพ, ความปลอดภัยในการท างาน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study well-being and health problems of staff working at 
Health Promoting Hospital, Mueang District, Sisaket. The population involved in the study consisted of 86 
employees working at Subdistrict Health Promoting Hospital, Mueang District, Sisaket. Questionnaires 
were used for collecting data.  Statistical data were shown in frequency, percentage and mean figures. 
 Results from the study showed that 1) The majority of the correspondents were female (89.5 
%), aged between 51-60 years old (37.4 %), married (59.3 %), had bachelor degree education (66.3 %), 
21-30 years of working experience (33.7 %), considered to be government officials (62.8 %) and public 
health employees (29.2 %), and had an income of 10,000-20,000 baht per month (47.7 %), 2) Factors 
affecting the staff’s well-being and health concerns: management of the environment for safety 
consideration was deemed to be at high level (¯x = 3.83). Preparation of items such as masks, gloves,  
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eye glasses, aprons, when mixing chemicals was at high level (¯x = 3.84).  Health concern as shown in 
each month had a value of ¯x = 1.54 which was lowest as found in the study.  When each category was  
analyzed, the study found that having pains and aches in the body especially around the calves and 
ankles was average (¯x = 2.75). Overall, mental health was found to be of concern having ¯x = 1.71 
which was lowest in this part of the study. Loud conversation or unwanted noise in the area while at 
work was found to be unbearable (¯x = 2.24). Individual factors were not found to be related to the 
staff’s well-being and health problems where the study took place.  
Keywords: personnel, work environment, health, work safety 
 
1. บทน า  
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่  
12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาสุขภาพแห่งชาติเสนอเก่ียวกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงจะพบว่าประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากการลดของภาวะเจริญพันธ์
หรือการเกิดน้อยลง คนไทยเฉลี่ยอายุยืนยาวขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาท าให้โรคติดต่อไปเป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและยังมีปัญหาสุขภาพจาก อุบัติเหตุ ภัย
พิบัติ ภัยสุขภาพรวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น(คณะกรรมการอ านวยการ
จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12, 2559, 4) 
 นอกจากน้ียังพบปัญหาสุขภาพคนไทยและ
ระบบบริการสุขภาพสภาพปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไปคนไทยมีอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่
ผ่านมาและสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะ
เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเรา
จะมีผู้สูงอายุสูงถึงหน่ึงในสี่ของประชากรทั้งหมดและแบบ
แผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็น
หลักมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ซ่ึงเกิดจากการถดถอยของ
สมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและผล
สะสมของพฤติก รรมสุขภาพที่ ไ ม่ เหมาะสม เช่ น 
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ จาก
ผลการส ารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่า
ประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อรัง หรือกลุ่มที่รู้ว่า
เป็นโรคเรื้อรังน้ันส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการ
และดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงภาวะดังกล่าว 
มักน ามาซ่ึงภาวะทุพพลภาพในที่สุด ท าให้มีภาวะพึ่งพิ ง
ในการด ารงชีวิต และต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
(ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , 
www.hisro.or.th, เข้าถึงเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) 

และในปีพฺ.ศ.2552 กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการ
ปรับการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีอยู่ ได้แก่ สถานี
อนามัยให้เป็น”โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”
แนวคิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะเป็น
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพ
และป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนทุกวัยมีสุขภาพดีและใช้ 
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะขณะเดี่ ยวกันก็ดูแลและส่งเสริม
สุขภาพของผู้เจ็บป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อลิสา ศิริ
เวชสุนทร, 2555, 3) จากปัญหาสุขภาพที่นับวันจะเพิ่ม
มากขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ต้องดูแลป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะ
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคที่สามารถป้องกันได้ องค์การ
อนามัยโลกจึงให้ความส าคัญกับสุขภาพเจ้าหน้าที่
ทางด้านสาธารณสุขจึงต้องปฏิบัติตนในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของบุคคลมุ่งที่จะ
เพิ่มระดับความผาสุกเพื่อการมีภาวะสุขภาพดีทั้งทาง 
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ประกอบด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาทางด้านจิต
วิญญาณ และ ด้านการจัดการกับความเครียด ถ้าบุคคล
สามารถปฏิบัติ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้  ก็จะ
ก่อให้เกิดสุขภาวะ และเม่ือบุคคลน้ันกระท าพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพจนเป็นแบบแผนในการด ารงชีวิต ก็จะ
ท าให้บุคคลน้ันมีสุขภาวะตลอดชีวิต ซ่ึงการมีสุขภาวะจะ
ท าให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีผลผลิตในการท างานมาก
ขึ้นลดการขาดงาน ลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล(ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, 2548, 2) 
 จากข้อความข้างต้นพฤติกรรมด้านสุขภาพจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
มนุษย์เป็นผลรวมจากความสามารถและประสบการณ์ใน
การเรียนรู้  บุคลิกภาพ แรงจูงใจ พัฒนาการ การ

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 99 ~ 
 

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การแก้ไขปัญหาและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2536 อ้างถึงใน อลิสา 
ศิริเวชสุนทร, 2555, 1) 
  อย่ าง ไ ร ก็ ต าม  การ ศึ กษาสุ ขภาวะของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพบว่ายัง
ประสบปัญหาเรื่องภาระงาน บุคลากร และอุปกรณ์ใน
การให้บริการดูแลประชาชน สัดส่วนของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกับจ านวนประชากรที่
รับผิดชอบในพื้นที่ ซ่ึงปัญหาที่พบน้ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
เครือข่ายให้ดียิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มารับบริการทาง
สุขภาพตามพันธกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ได้อย่างครอบคลุม (สมจินต์ เพชรพันธ์ุศรี. 2556, 3) 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจว่าระบบการท างานอย่างไร
จึงจะสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันการเกิดโรคที่ป้องกันได้ 
และปลอดภัยจากอุบัติภัย อันตรายต่างๆในสถานที่
ปฏิบัติงานได้อันจะส่งผลให้ลดปัญหาคุณภาพการท างาน
ลดลงแล้วยั งช่วยชักชวนให้คนเ ก่งเข้าสู่ ระบบการ
สาธารณสุขมากขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคงอยู่ในงานได้นาน มีความสุขกับการทา
งานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์จากการเ จ็บป่วยของ
ผู้รับบริการด้านสุขภาพ ความเครียดและความกดดันใน
ภาวะวิกฤติ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงให้ผู้รับบริการสุขภาพ
ได้รับบริการสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยเต็มที่ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสุขภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา วิจัยครั้ ง น้ี  คือ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 110 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยเรื่องน้ีใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดย
อ้างอิงการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน ดัง
ตารางที่ 3.1 และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 86 คน 

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
 ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานะ ต าแหน่ง 
รายได้โรคประจ าตัว แผนก 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการท างานของเ จ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเป็น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้แบบสอบถามปัจจัยท านายท านายภาวะสุภาพ
ของพยาบาล วิชาชีพ โ รงพยาบาลศูนย์  กระทรวง
สาธารณสุข ของ พจนี ไตรเกษมศักดิ์(2553, 69-70) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัยจัยที่มีต่อสุข
ภาวะและปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้แบบสอบถามปัจจัยท านายท านายภาวะสุภาพ
ของพยาบาล วิชาชีพ โ รงพยาบาลศูนย์  กระทรวง
สาธารณสุข ของ พจนี ไตรเกษมศักดิ์(2553, 69-70) 
เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับสุขภาวะและ
ปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล มีดังน้ี 
 ระดับ 4 หมายถึง สาเหตุน้ันเป็นปัญหาสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง สาเหตุน้ันเป็นปัญหาสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง สาเหตุน้ันเป็นปัญหาสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง สาเหตุน้ันเป็นปัญหาสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้อย
ที่สุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเก่ียวกับสุข
ภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแบ่งออกเป็น 4 ระดับ มีดังต่อไปน้ี พจนี 
ไตรเกษมศักดิ์(2553, 69-70) 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.26 – 4.00 แสดงว่า สาเหตุน้ัน
เป็นปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมาก 
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 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.25 แสดงว่า สาเหตุน้ัน
เป็นปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.76 – 2.50 แสดงว่า  สาเหตุ
น้ันเป็นปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.75 แสดงว่า สาเหตุน้ัน
เป็นปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 3.3.2 ผู้ วิ จัยเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต า 
บล เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งน้ี 
 3.3.3 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
แจกแบบสอบถาม อ่านแบบสอบถาม ให้ฟังและเปิด
โอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 
 3.3.4 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
 3.3.5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกาศึกษา
ตามวิธีทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษจ านวน 116 คนโดยใช้สถิติเชิงพรรณา  
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 

4.ผลการวิจัย 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 89.5 อายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 51-
60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 37.4 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส คิด
เป็นร้อยละ 59.3ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.3 อายุงานส่วน
ใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 
สถานะส่วนใหญ่มีสถานะเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 
62.8 ต าแหน่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 29.2 และมีรายได้ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.7 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ 
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับมีการวางแผน
และเครื่องหมายการป้องกันอุบัติเหตุขณะท างานในที่
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.32  

3. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของสุขภาวะและปัญหา
สุขภาพของเจ้าหน้าที่ 
 1) สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างาน
โดยจ าแนกเป็นรายด้าน มีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างานด้าน
เคมีโดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.83 อยู่
ในระดับมาก การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
ในการท างานด้านกายภาพโดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด เท่ากับ 3.35 อยู่ ในระดับมาก การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างานด้านชีวภาพ
โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.62 อยู่ใน
ระดับมาก การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยใน
การท างานด้านการยศาสตร์โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับมาก และ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างานด้านจิตสังคม
โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
อยู่ในระดับมาก 
 2) สุขภาพในการท างานโดยจ าแนกเป็นราย
ด้าน มีทั้ งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกายโดย
ภาพรวมพบว่ามีอาการผิดปกติในแต่ละเดือนมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด เท่ากับ 1.54 อยู่ ในระดับน้อยที่สุด และ ด้าน
สุขภาพจิตโดยภาพรวมพบว่ามีอาการผิดปกติในแต่ละ
เดือนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 1.71อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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4. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 1) จ าแนกตามเพศพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย 
เห็นด้วยกับ การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ตนเองและผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.22 อยู่ใน
ระดับปานกลางและเพศหญิง เห็นด้วยกับมีการวางแผน
และเครื่องหมายการป้องกันอุบัติเหตุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
เท่ากับ 3.33  อยู่ในระดับมาก 
 2) จ าแนกตามอายุพบว่าช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี
เห็นด้วยกับมีการวางแผนและเครื่องหมายการป้องกัน
อุบัติเหตุอยู่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ
มาก 
 3) จ าแนกตามสถานภาพพบว่าสถานภาพ
หม้ายเห็นด้วยกับงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่านอยู่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับ
มาก 
 4) จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเห็นด้วยกับปริมาณงานไม่มากเกินล้น
ก าลังที่มีอยู่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.00อยู่ในระดับ
มาก 
 5) จ าแนกตามอายุงานพบว่าอายุงาน 11-20 ปี 
เห็นด้วยกับงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่านและไม่ได้รับอุบัติเหตุจากการท างานมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด เท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก 
 6) จ าแนกตามสถานะพบว่าพนักงานราชการ
เห็นด้วยกับการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับมาก 
 7) จ าแนกตามต าแหน่งพบว่าเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขเห็นด้วยกับมีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ตนเองและผู้ป่วยและมีการวางแผนและ
เครื่องหมายการป้องกันอุบัติเหตุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
3.80 อยู่ในระดับมาก 
 8) จ าแนกตามรายได้พบว่ารายได้ 20,000-
25,000 บาทเห็นด้วยกับมีการวางแผนและเครื่องหมาย
การป้องกันอุบัติเหตุและมีการการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการท างานมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 3.46 อยู่ใน
ระดับมาก 

5. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างานโดย

บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามเพศ พบว่าด้านเคมี
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ด้าน
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน
การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31  
 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามอายุ พบว่าด้านเคมี
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ด้าน
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน
การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31  
 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า
ด้านเคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 
ด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน
การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31  
 4) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าด้านเคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 
3.83 ด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 
3.35 ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 
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ด้านการยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
และด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31  
 5) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามสถานะ พบว่าด้าน
เคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ด้าน 
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน
การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31  

6) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยบรรยาย
ในรูปของตารางจ าแนกตามอายุงาน พบว่าด้ านเคมี
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ด้าน
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน
การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31 

7) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามอายุต าแหน่ง พบว่า
ด้านเคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 
ด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน
การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31 

8) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอเ มือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดย
บรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามรายได้ พบว่าด้าน
เคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ด้าน
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 
ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  3.62 ด้าน

การยศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 และ
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31 

6. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสุขภาพในการท างานโดยบรรยายในรูปของตาราง
จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามเพศ 
พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการท างานในแต่ละ
เดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.54 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 
1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามอายุ 
พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการท างานในแต่ละ
เดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.54 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 
1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตาม
สถานะภาพ พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการ
ท างานในแต่ละเดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
รวม 1.54 อยู่ ในระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิต
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการ
ท างานในแต่ละเดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
รวม 1.54 อยู่ ในระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิต
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

5) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามอายุ
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งาน พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการท างานใน
แต่ละเดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.54 
อยู่ ในระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิตโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยรวม 1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

6) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตาม
สถานะ พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการท างาน
ในแต่ละเดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยรวม 
1.54 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิตโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยรวม 1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

7) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตาม
ต าแหน่ง พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการท างาน
ในแต่ละเดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 
1.54 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิตโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยรวม 1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

8) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพในการท างานในด้านๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยบรรยายในรูปของตารางจ าแนกตามรายได้ 
พบว่ามีอาการผิดปกติทางสุขภาพในการท างานในแต่ละ
เดือนด้านสุขภาพกายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.54 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด และด้านสุขภาพจิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 
1.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
5. สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่าการศึกษาเรื่องสุขภาวะ
และปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
พบว่าความปลอดภัยในการท างานของ เ จ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็น
ด้วยกับความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึง มาก โดยรวมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปริมาณงานไม่มากล้นเกิน
ก าลังที่มีอยู่และงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานของบุคคลอ่ืน
จัดการสิ่งแวดล้อมในการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารสุข

โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านเคมี ด้านชีวภาพ ด้านการยศาสตร์ ด้าน
กายภาพและด้านจิตสังคมตามล าดับ ทั้ง น้ีอาจเป็น
เพราะว่าการศึกษาประเด็นสุขภาวะและปัญหาสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

ในประเด็นด้านเคมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมี หน่วยงานมีการจัดเตรียม ผ้าปิดจมูก ถุง มือ 
แว่นตา ผ้ากันเปื้อน ไว้ส าหรับผสม สารเคมี มาเป็นอันดับ
หน่ึงรองลงมาเป็นหน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บสารเคมี
ที่ใช้ในหน่วยงานโดยแยกเป็นสัดส่วนตามล าดับ 

ด้านชีวภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมากโดยมี
หน่วยงานมีการแยกถังทิ้งขยะปนเปื้อนที่ติดเชื้อและไม่ติด
เชื้อออกจากกันอย่างชัดเจนมาเป็นอันดับหน่ึงรองลงมา
เป็นผู้ปฏิบัติงานทุกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น 
แว่นตา ผ้าปิดจมูก สวมถุงมือในขณะปฏิบัติงานที่สัมผัส
กับสารคัดหลั่ง ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการท างานของ 
(AORN, 2016: Samia, 2013 : อ้างถึงใน พจนี ไตร
เกษมศัดกดิ์, 2553, 98 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
ป้องกันการติดเชื้อจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานสู่
ผู้ป่วย ซ่ึงเป็นการจัดการด้านชีวภาพ มี วิ ธีแนวทาง
ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มี
ความทันสมัย โดยหน่วยงานให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
Standard Precaution และ Transmission-based  
Precaution และปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดผลดีต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเน่ืองจากไม่เกิด
การติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 

ด้านการยศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
หน่วยงานมีเตียงที่มีระบบการปรับระดับความสูง ,ต่ าใน
การจัดท่าผู้ป่วย เพื่อผ่อนแรงผู้ปฏิบัติงานในการปรับ
ระดับเตี ยงผู้ป่วยมาเป็นอันดับหน่ึงรองลงมาเป็น
หน่วยงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องย้ายผู้ป่วย เช่น 
Pad slide แก่ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมใช้อย่างเพียงพอและ
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยให้กับบุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามล าดับ
ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า
บุคลากรขาดข้อมูลข่าวสารทางด้านการยศาสตร์และต้อง
ใช้การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมร่วมด้วยกับการ
ออกแบบการท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ให้สอดคล้อง
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กับศักยกรรมและข้อจ ากัดของสรีระและกายภาพของ
บุคคลแต่ละคน ( พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, 2548 : 297) 
ด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีหน่วยงานมี
มาตรการจัดการเรื่องป้องกันการลื่นหกล้มในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ติดป้ายเตือนเป็นอันดับหน่ึงรองลงเป็น
หน่วยงานมีกระบวนการตรวจประเมินระดับเสียงรบกวน
จ า ก เ ค รื่ อ ง มื อ ใ ช้ ใ น ห น่ ว ย ง า น อ ยู่ เ ส ม อ  เ ช่ น 
เครื่องปรับอากาศ ล้อรถเข็น ฯลฯ ให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน เน่ืองจาก เสียง แสงสว่างและอุณหภูมิ เป็นสิ่ง
ที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตาม
ความคุมได้เป็นมาตรฐานขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ ศิริ
ลักษณ์ สมพลกรัง, 2542, 3-4 พบว่า เสียง แสงสว่าง 
และอุณหภูมิในโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา มี
การควมคุมได้ระดับมาตรฐานโดยนักวิชาการจัดสภาพ
งานกระทรวงมหาดไทย 

ด้านจิตสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดโดยมีการจัดประชุมอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอันดับหน่ึง
รองลงมาเป็นการจัดให้มีห้องนอนเวรส าหรับเจ้าหน้าที่
หรือที่น่ังพักผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกรณ์ เอกกิตติ 
และคณะ, 2550, 67-70 ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางจิต
สังคมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่าสภาพแวดล้อมอยู่
ในอันดับที่ดีมีสัมพันธภาพที่ดีอยู่บนพื้นฐานของการเป็น
กัลยมิตรที่ดีต่อกัน การท างานเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร
เป็นห่วงเป็นใยกันมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

สุขภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โดยภาพรวมพบว่ามีอาการผิดปกติจากการท างานในแต่
ละเดือนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ ในระดับน้อยที่สุดซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พจนี ไตรเกษมศัดกดิ์ , 
2553, 118-119ได้ศึกษาปัจจัยการท านายปัญหาสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศุนย์ กระทรวงสาธารณสุข
พบว่ามีภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีเ น่ืองจาก
เจ้าหน้าที่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขและเป็นอาชีพที่
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์การและการรักษา
ทางการพยาบาลได้งายและสะดวกท าให้ มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยมีสุขภาพในการท างานด้าน
สุขภาพจิต และด้านสุขภาพกายตามล าดับดังน้ี 

ในประเด็นด้านสุขภาพจิตพบว่าโดยภาพรวมมี
อาการผิดปกติในแต่ละเดือนอยู่ในระดับน้อยที่สุดโดยมี
อาการเวลาท างานถ้ามีใครมาส่งเสียงข้างๆท่านจะท างาน

ต่อไปไม่ได้และท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่สนใจสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงได้ไม่นานอยู่ในระดับน้อยซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, 2551, 157ได้ศึกษาภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
คณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผล
การศึกษาพบว่ามีสุขภาพจิตอยู่ในระดับดีเท่าคนทั่วไป 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ใน
ระดับปกติ อาจจะเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ใน
วัยผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะสามารถเผชิญ และจัดการ
แก้ไขทุกข์ร้อนและปัญหาของตนได้อย่างสร้างสรรค์ และ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี  ซ่ึง
แสดงถึงการมีความม่ันคงด้านการประกอบอาชีพ 

ด้านสุขภาพกายพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อยที่สุดโดยมีอาการปวดเม่ือยร่างกาย ปวดบริเวณน่อง
และข้อเท้าอยู่ในระดับปานกลางพบว่าเป็นปัญหามาก
ที่สุดชึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภันตรี ประยูรวงษ์, 
2556, 60-61 ได้ศึกษาปัญหาสุขภาพจากการท างานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศรจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าปัญหาสุขภาพในการท างานใน
หน่ึงเดือนโดยปัญหาที่พบมากที่สุดคืออาการปวดเม่ือย
กล้ามเน้ือโดยเฉพาะบริเวณ คอ ไหล่ และหลังส่วนล่าง
พบว่าในขณะท างานส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องบิด เอ้ียว
ล าตัวหรือโก้งโค้งขณะน่ังหรือยืนท างานรวมทั้งต้องมีการ
ยกเคลื่อนย้ายวัสดุ โดยการยกขึ้นยกลงผลักดึงอย่าง
ต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งน้ี สามารถน าผล

มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสุขภาวะและ
ปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1) ในการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลควรเข้ามา
วิเคราะห์ในเรื่องของปริมาณงานที่มากล้นเกินก าลังที่มีอยู่
ต่อไป 

2) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
ในการท าง านควร มีกา ร จัดประชุมอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพและ
จัดให้มีห้องนอนเวรส าหรับเจ้าหน้าที่หรือที่ น่ังพักผ่อน
คลายความเครียดจากการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
สุขภาพจิตที่ดีมากขึ้น 

3) สุขภาพในการท างานควรมีการเฝ้าระวังและ
จัดการปัญหาสุขภาพจากการท างานอย่างเป็นระบบ
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โดยเฉพาะปัญหาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือจากการท างาน
อย่างต่อเน่ือง  
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