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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองของแรงงาน
เก็บขยะในการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรคและอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน พื้นที่ศึกษาเป็ นชุมชนรอบบ่อฝังกลบขยะ
แห่ งหนึ่ งในเขต จังหวัดมหาสารคาม ผูร้ ่ วมดาเนิ นการวิจยั เป็ นแรงงานเก็บขยะ 24 คนและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง 10 คน รวม
จานวน 34 คน รวบรวมข้อมูลทัว่ ไปโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การเสวนากลุ่ม การสังเกตอย่างมีส่วน
ร่ วม การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยใช้จานวน ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด สาหรับข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า ผูร้ ่ วมดาเนิ นการวิจยั มีอายุระหว่าง 18 -59 ปี อายุเฉลี่ย 37.6 ปี ( S.D.= 12.3) ส่ วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 62.5 มีรายได้เฉลี่ย 8,208 บาทต่อเดื อนต่อครอบครัว (S.D.=3064.2) รายได้ต่ าสุ ด 5,000 บาท
รายได้สูงสุด 16,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว ในด้านการดูแลตนเอง พบว่า แรงงานเก็บขยะมีการดูแลตนเองไม่เหมาะสม
ดังนี้ 1) การดูแลตนเองเพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับทางานเก็บขยะ ได้แก่ สวมใส่ อุปกรณ์การแต่งกายที่นามาจาก
กองขยะ รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้และนมจากกองขยะใช้มือที่ไม่สะอาดเกา ขยี้ตา และหยิบจับอาหารเข้าปากยืดเหยียด
ไม่ถูกวิธีและไม่สม่าเสมอดื่มสุราเพื่อคลายเครี ยด 2) การดูแลตนเองเพื่อการป้ องกันการเจ็บป่ วยจากการทางานเก็บขยะ ได้แก่
ไม่สวมใส่ เอี๊ยมพลาสติก ไม่ใส่ หน้ากากผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกขณะทางานเก็บขยะ ท่าทางการทางานไม่เหมาะสม 3) ด้านการ
ดูแลตนเองเพื่อการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเก็บขยะ ได้แก่ สวมใส่ ถุงมือผ้าไหมพรมซ้อนทับด้วยถุงมือยางสี
ขาวแบบบาง ใส่รองเท้าบูทควบคู่กบั ใส่รองเท้าแตะ และรี บเก็บขยะจนเกิดอุบตั ิเหตุ
ผลการศึ กษาครั้งนี้ พยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ชุมชนสามารถนาใช้ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนในการพัฒนาภาวะสุ ขภาพของ
แรงงานเก็บขยะได้ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานเก็บขยะมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป
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Self-Care Ability Among Waste Picker*
Dittaphol Jaisue M.S.N**
Kessarawan Nilvarangkul PhD***
Abstract
This research is part of action research aimed to identify waste picker self-care situation . Setting for study was
a community close to sanitary landfill in Mahasarakham Province. Purposive sample was used to recruit 24 waste picker
and 10 people who were responsible for waste picker’ care. General information was gathered by questionnaire and
qualitative data were collected via group dialogue, meetings, and participant observation. Descriptive statistics, namely
frequency, percentage, mean, standard deviation, and range were used with quantitative data. Qualitative data was analyzed
using content analysis.
The results showed waste pickers’ average age was 37.60 years (S.D.= 12.30, range 18 – 59). and 62.5% were
married. Average income was 8,208 Baht per month ( S.D.= 3064.20, range 5000-16,000). Waste collectors’ self-care were
initially poor on personal hygiene, food consuming behavior, exercise and they used alcohol to reduce stress. They also had
inappropriate work-related illness and accident strategies.
Community nurse practitioners and health personnel can use these strategies to enhance waste picker’ self-care
strategies for preventing illness and accidents related to their work.
Keywords: Self-care Waste picker
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บทนา
สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง1 ปั ญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการ
เพิ่มพื้นที่ แหล่งกาจัดขยะและจานวนแรงงานเก็บขยะเพิ่มมากขึ้น2 โดยเฉพาะแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงานเก็บขยะตาม
แหล่งกาจัดขยะต่าง ๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดเป้ าหมายที่มีความเสี่ ยงสูง พบว่า มีจานวนรวมมากกว่า 20,000 คน3 (500-3,000 คน
ต่อจังหวัด) โดยแรงงานกลุ่มนี้มีความเสี่ ยงจากการได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการทางานเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งอาจทาให้เกิดการ
เจ็บป่ วยตามมาได้
วิถีชีวติ การทางานของแรงงานเก็บขยะดาเนินตั้งแต่เช้าตรู่ จนถึงเย็นรวมระยะเวลาประมาณ8-10 ชัว่ โมงในแต่ละวัน4
การทางานมีการสัมผัสกับขยะตลอดเวลา เริ่ มตั้งแต่ การคุย้ เขี่ย ขุด ลากขยะมากองรวมกัน การเลือกเก็บขยะแต่ละประเภทลง
ในถุง การหาบหรื อขนย้ายขยะไปกองรวมกัน รวมทั้งการคัดแยกขยะจากกองขยะ เพื่อนาไปขายให้ผรู ้ ับซื้อขยะ5 ดังนั้นในการ
ทางานที่ตอ้ งสัมผัสกับขยะโดยตรงเป็ นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงงานเก็บขยะมีปัญหาสุ ขภาพอยูเ่ สมอ6 โดยมี
สาเหตุของการเกิดปั ญหาสุขภาพมาจากหลายปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม กายภาพ ชีวภาพ เคมี เออร์ โกโนมิคส์
และจิตสังคม ซึ่ งอาการแสดงและการเจ็บป่ วยที่พบมากในแรงงานเก็บขยะ ได้แก่ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ อาการระคาย
เคืองทางผิวหนัง มีผื่นคัน มีแผลพุพอง เป็ นหนอง อาการระคายเคืองดวงตา แสบตา ตาแดง อาการระคายเคืองทางเดิ น
หายใจ ทาให้ ไอ จาม แสบมูก7,8 นอกจากนั้นส่ วนหนึ่ งยังมีสาเหตุสาคัญมาจากพฤติกรรมการทางานและการดูแลตนเองไม่
เหมาะสมเช่น ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะทางานทุกครั้ง ได้แก่ หน้ากากอนามัยปิ ดปากปิ ดจมูกหมวก ถุงมือ รองเท้า
บู๊ตเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาวทาให้เสี่ ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อโรค ฝุ่ นละออง สารเคมีและเกิดอุบตั ิเหตุจากของแหลมคมทิ่ม
ตาด้านท่าทางการไม่เหมาะสม เช่น ทางานในท่าทางเดิมซ้ า ๆ ต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน มีการยกของหนักและท่าทางในการยก
ไม่ถูกวิธี ทาให้เกิดอาการปวด เอว หลัง ไหล่ นอกจากนั้นยังพบว่าแรงงานเก็บขยะมีการทางานด้วยความประมาทเร่ งรี บ การ
กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดอาการท้องเสี ย ปวดบิดท้อง การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และดื่มเครื่ องดื่มชูกาลังเป็ นประจา
ในขณะทางาน6,7,8,9 ผลกระทบด้านสุขภาพและการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนเป็ นอาการหรื อพฤติกรรมที่สามารถป้ องกัน
และแก้ไขได้ หากแรงงานเก็บขยะมีการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม10
การดูแลตนเองในการทางานของแรงงานเก็บขยะมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการดูแลและป้ องกันไม่ให้เกิด
ปั ญหา แต่ที่ผา่ นมาการวางแผนและการดาเนินการเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายังพบว่ามีอุปสรรค โดยเฉพาะปั ญหาขาด
การรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ ซึ่งทาให้การวางแผนและการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา
ได้ไม่ตรงตามความต้องการและสภาพจริ งของปั ญหา ดังนั้นการศึกษาภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะจึง
เป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากการทางาน
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติการระยะที่ 1 มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสถานการณ์ การดู แลตนเองของ
แรงงานเก็บขยะ โดยนาแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของสติงเกอร์ 10 (Stringer, 1999) ในขั้น 1 มาเป็ นแนวทางในดาเนิ นการ
โดยเน้นให้ผูร้ ่ วมดาเนิ นการวิจยั รู ้จกั การมอง (look) ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การทาความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็ นจริ งของตนตลอดจน
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สามารถอธิบายสถานการณ์ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุของการเกิดปั ญหาโดยผ่านกระบวนการเสวนากลุ่ม ทาให้แรงงานเก็บ
ขยะเกิดการรับรู ้ขอ้ มูล เข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นจริ งของตน นาไปสู่การเกิดความตระหนักรู ้ในตนเอง มีพลังอานาจและ
ศักยภาพในการดูแลตนเองต่อไป
วิธีดาเนินงานวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปฏิ บตั ิ การระยะที่ 1 ทาการศึ กษาที่ ชุมชนรอบบ่ อฝั งกลบขยะแห่ งหนึ่ ง ในเขต
จังหวัดมหาสารคาม ผูร้ ่ วมดาเนินการมีจานวน 34 คน ใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง11,14 ประกอบด้วยแรงงานเก็บขยะ จานวน
24 คน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผูน้ าหมู่บา้ น อบต. อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จานวน 10 คน การ
คัดเลือกแรงงานเก็บขยะมีเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ 1) อายุ 18-60ปี 2) อาศัยอยูใ่ นชุมชนรอบบ่อฝังกลบขยะ 3) มี
ประสบการณ์ทางานเก็บขยะอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี 4) สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั
การเก็บรวมรวบข้อมูลและเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย1) แบบสอบถามเชิงโครงสร้างในการรวบรวม
ข้อมูลทัว่ ไป2)แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยการเสวนากลุ่ม ในประเด็น ผลกระทบทางด้านสุ ขภาพจากการ
ทางานและการดูแลตนเองในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน3)แนวทางการสังเกต
อย่างมีส่วนร่ วม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการวิจยั โดยเริ่ มไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนข้อมูลเชิงปริ มาณวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนับจานวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด
สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา11 (Content analysis) หลังจากได้ขอ้ มูลที่ซ้ า ๆ กันจนไม่พบข้อมูลประเด็น
ใหม่ถือว่ามีความอิ่มตัวของข้อมูล จัดระเบียบข้อมูลโดยจัดเก็บเป็ นรหัส และนาข้อมูลมาใช้ในการสรุ ป ตีความหมายของข้อ
ค้นพบและนาเสนออย่างเป็ นระบบ
ความเชื่อถือได้ของงานวิจยั นี้ ได้ยึดหลักการพิจารณาความน่าเชื่อถือหรื อคุณภาพ ซึ่ งประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ
ความเหมาะสม มีการตรวจสอบและการยืนยันข้อมูลของการศึกษา
ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมดาเนินการวิจยั
ผูร้ ่ วมดาเนิ นการในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง11,14 มีจานวน 34 คน แบ่งเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจานวน
10 คนได้แก่ ผูน้ าหมู่บา้ น 2 คน อบต. 2 คน อสม. 4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขประจา รพ.สต. 1 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลประจา
บ่อฝังกลบขยะ 1 คน และเป็ นแรงงานเก็บขยะที่มีที่อยูอ่ าศัยใน 2 หมู่บา้ นรอบบ่อฝังกลบขยะจานวน 24 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีแรงงานเพศหญิงจานวน 18คน คิดเป็ นร้อยละ 75 และเพศชายจานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 25
อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 18 ถึง 60 ปี โดยส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 31 - 40 ปี ร้อยละ 33.3 รองลงมา คือช่วงอายุ 41-50 ปี
ร้อยละ 20.9 อายุเฉลี่ย 37.60ปี ( S.D.= 12.30)อายุต่าสุ ด 18 ปี อายุสูงสุ ด 59 ปี สถานภาพส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ
62.5 การศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาชั้นสู งสุ ดอยูใ่ นระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ร้อยละ 58.3 รองลงมาคือมัธยมศึกษาร้อยละ
25 สาหรับด้านรายได้แรงงานส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว รายได้เฉลี่ย 8,208 บาทต่อ
เดือนต่อครอบครัว (S.D.= 3064.20)รายได้ต่าสุด 5,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวรายได้สูงสุด 16,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว
2. ข้ อมูลด้ านการเจ็บป่ วยจากการทางานเก็บขยะ
จากการศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่ วยและการได้รับอุบตั ิเหตุจากการทางานเก็บขยะ พบว่า ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา
แรงงานเก็บขยะมีอาการเจ็บป่ วยและได้รับอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน ได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ จานวน 24 คน ร้อยละ
100 อุบตั ิเหตุจากของแหลมคมบาดและทิ่ มตาจานวน 24 คน ร้อยละ 100 ภูมิแพ้ คัดจมูก ไอ จามจานวน 17 คน ร้อยละ
70.8 คันตามผิวหนัง ง่ามมือ ง่ามเท้าจานวน 13 คน ร้อยละ 54.2 ตาแดง ตาอักเสบ มีข้ ีตาเหนียว ตากุง้ ยิงจานวน 8 คน ร้อย
ละ 33.3 ปวดหัวไหล่ ข้อมือจานวน 7 คน ร้อยละ 29.2 เล็บมือ เล็บเท้า บวมแดงเป็ นหนอง จานวน 5 คน ร้อยละ 20.8

5

กลาก เกลื้อนจานวน 4 คน ร้อยละ 16.7 แผลเปื่ อยพุพองจานวน 3 คน ร้อยละ 12.5 อุบตั ิเหตุลื่นหกล้มจานวน 3 คน ร้อยละ
12.5 และไอตอนกลางคืน จานวน 2 คน ร้อยละ 8.3
3. การดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ
จากการศึกษาสถานการณ์พบว่าแรงงานเก็บขยะมีการดูแลตนเองไม่เหมาะสมหลายประการดังนี้
3.1 ด้ านการดูแลตนเองเพือ่ การสร้ างเสริมสุ ขภาพทีเ่ กีย่ วข้ องกับทางานเก็บขยะ
3.1.1 สวมใส่ อุปกรณ์ การแต่ งกายทีน่ ามาจากกองขยะ
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่นาอุปกรณ์การแต่งกายเพื่อป้ องกันตนเอง เช่น เสื้ อผ้า ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า หมวก
แว่นตา จากกองขยะมาใช้โดยไม่ผา่ นการทาความสะอาด โดยเฉพาะการนาถุงมือที่ผา่ นการใช้งานมาแล้วจากคลินิกทาฟันและคลินิก
รักษาโรคทัว่ ไปมาใช้ ดังคาพูดของแรงงานเก็บขยะได้เล่าในการเสวานากลุ่มว่า “ฉันเห็นถุงมือในกองขยะก็เก็บเอามาใช้เลย เลือก
เอาเฉพาะที่ขาวๆ สะอาดๆ และไม่มีเลือดติด” (GD 2) และแรงงานหญิงอีกคนกล่าวเพิ่มเติมว่า “ถุงมือส่วนใหญ่มาจากร้านคลินิก
ทาฟัน บางครั้งมาจากคลินิกหมอนั้นละคะ เขาจะทิ้งมาเป็ นถุง ๆ เห็นแล้วก็เลือกเก็บมาใช้เลย” (GD 2)
3.1.2 รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ และนมจากกองขยะ
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด โดยนาอาหาร ผัก ผลไม้และนม ที่ทิ้งปะปน
มาในกองขยะ มารับประทานซึ่ งมีแมลงวันตอม ทั้งยังไม่ได้ดูวนั หมดอายุและไม่ได้ผ่านการทาความสะอาด การอุ่นหรื อปรุ งให้
สุกดังที่แรงงานเก็บขยะได้เล่าว่า “ฉันจะเล่าความจริ งให้ฟังเลยว่า พวกฉันเก็บเอาข้าวกล่อง อาหารแพ็ค ขนม นม เนยในกองขยะ
มากิน” (GD 1) แรงงานเก็บขยะหญิงอีกคนกล่าวเพิ่มว่า “บางครั้งหมดอายุหรื อไม่หมดเราก็ไม่ได้ดู” (GD 2) แรงงานเก็บขยะชาย
กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเก็บผลไม้มาแล้วเอาเช็ดเสื้ อให้สะอาดก็กินเลย” (GD 1) และแรงงานเก็บขยะชายอีกคนกล่าวเสริ มว่า “นัง่ อยู่
นี้ก็เก็บอาหารจากกองขยะมากินทั้งนั้นละครับ” ทุกคนในวงเสวานากลุ่มต่างพยักหน้าตอบรับ (GD 1)
3.1.3 ใช้ มอื ทีไ่ ม่ สะอาดเกา ขยีต้ า และหยิบจับอาหารเข้ าปาก
จากการสังเกตพบว่าแรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่เล็บมือดายาวและมีคราบเปื้ อนติดตามมือ โดยแรงงาน
เก็บขยะส่วนใหญ่มกั ใช้มือสัมผัสตามผิวหนัง ขยี้ตาและหยิบจับอาหารเข้าปากโดยไม่ลา้ งมือ นอกจากนั้นยังพบว่ามีคราบ
เหงื่อไคลและการเปรอะเปื้ อนจากสิ่ งสกปรกตามผิวหนังทัว่ ร่ างกาย ดังแรงงานเก็บขยะเล่าในการเสวนากลุ่มว่า “บางครั้ง
เก็บขยะไปก็หลงเอามือมาขยี้ตา” (GD 1) และมีแรงงานเก็บขยะหญิงอีกคนเล่าว่า “ฉันก็เหมือนกันบางครั้งเก็บขยะไป ถ้ามี
อาการคันก็ใช้มือเกาทันทีเลย” (GD 1) นอกจากนั้นมีแรงงานเก็บขยะชายได้เล่าถึงการหยิบจับอาหารเข้าปากว่า “หิ ว ๆ มาผม
ก็ไม่สนละครับ เห็นอะไรก็หยิบกินเลย ไม่ได้มาพิถีพิถนั ล้างมือ” (GD 2)
3.1.4ยืดเหยียดไม่ ถูกวิธีและไม่ สมา่ เสมอ
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีการบริ หารร่ างกายที่บา้ นโดยการ ยืดเหยียด บิดตัวไปมาและขยับแขนขยับ
ขา ซึ่งทาบ้างในบางวันไม่สม่าเสมอ ส่ วนใหญ่ทาการยืดเหยียดในตอนเช้าและใช้เวลาเพียง 5 – 10 นาทีเท่านั้น นอกจากนั้น
ส่วนใหญ่ยงั เข้าใจว่า การทางานบ้านหรื อการทางานโดยการออกแรงหนัก ๆ เป็ นการบริ หารร่ างกาย โดยแรงงานเก็บขยะได้
เล่าว่า “บางวันฉันตื่นขึ้นมาก็ บิดตัวไปมา เหยียดแขน เหยียดขา สัก 5 นาทีแล้วค่อยไปอาบน้ าแต่งตัวไปเก็บขยะ” (GD2) มี
แรงงานอีกคนพูดว่า “ส่ วนฉันแล้วแต่วนั คะ วันไหนนึ กได้ก็บิด ๆ ชกแขน ชกขา 5-10 นาทีก็พอแล้ว” (GD1) และแรงงาน
เก็บขยะชายบอกว่า “ผมทางานหนัก ๆ แทนการบริ หารร่ างกายเพราะได้เหงื่อเยอะ เหมือนกัน ” (GD1) แรงงานคนอื่น ๆ ใน
วงเสวานากลุ่มพยักหน้าตอบรับ
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3.1.5 ดืม่ สุ ราเพือ่ คลายเครียด
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีความเครี ยดที่เกิดจากการทางานได้แก่ เครี ยดและหงุดหงิดจากกลิ่นเหม็น
ของขยะ เครี ยดจากการทางานหนักนาน ๆโดยไม่ได้รับการพักผ่อน และเครี ยดจากราคาขยะตกต่า ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานเก็บ
ขยะมีการจัดการความเครี ยดที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม ได้แก่ การดื่มสุราเพื่อคลายความเครี ยด โดยแรงงานเก็บขยะได้เล่าให้ฟัง
ว่า “ทางานมาเหนื่อย ๆ หนัก ๆ มันก็ตอ้ งถอน(ดื่มสุ รา)แก้เหนื่ อยแก้เครี ยดสักหน่อย” (GD 2) และแรงงานเก็บขยะชายเล่า
เพิ่มเติมว่า “วันไหนเครี ยด ๆ เซ็ง ๆ ก็ชวนกันตั้งวงดื่มเหล้าครับ กินมันจนเมาเลยละครับ” (GD 2)
3.2 ด้ านการดูแลตนเองเพือ่ การป้ องกันการเจ็บป่ วยจากการทางานเก็บขยะ
3.2.1 ไม่ สวมใส่ เอีย๊ มพลาสติก
ในการทางานของแรงเก็บขยะส่วนใหญ่

มีการแต่งกายโดยการสวมใส่เสื้ อแขนยาวและกางเกงขายาว

บาง ๆ มีบางส่วนใส่เสื้ อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นและไม่สวมใส่เอี๊ยมพลาสติกคลุมซึ่งทาให้แรงงานเก็บขยะได้รับการสัมผัส
เชื้อโรคและสารเคมีรวมทั้งการเปรอะเปื้ อนของน้ าสกปรกจากขยะ ดังแรงงานเก็บขยะได้เล่าว่า “ฉันใส่เสื้ อแขนยาวกางเกง
ขายาวอย่างดี แต่พอน้ าขยะกระเด็นมาโดนก็เปี ยกไปหมด”(GD 1)และมีแรงงานเก็บขยะชายเล่าว่า “ผมชอบใส่ เสื้ อแขนสั้น
กางเกงขาสั้น มันสะดวกสบายไม่ร้อนอบอ้าว แต่ขอ้ เสี ยคือน้ าขยะมักกระเด็นใส่ตวั เราจนเปี ยก” (GD 2)
3.2.2 ไม่ ใส่ หน้ ากากผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกขณะทางานเก็บขยะ
พบว่าแรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่ไม่ใส่ หน้ากากผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกในขณะทางานเก็บขยะ แต่จะใช้
หมวกโม่งปิ ดคลุมหน้าและใช้ผา้ ขาวม้าหรื อเสื้ อยืดมัดคลุมปิ ดปากปิ ดจมูกแทน นอกจากนั้นบางส่ วนใช้วิธีกลั้นหายใจหรื อ
ดึ งเสื้ อมาปิ ดจมูกเมื่อมีกลิ่นเหม็นของไอระเหยหรื อสารเคมีจากขยะ ดังคาพูดจากการเสวานากลุ่มที่ วา่ “ฉันใส่ หน้ากาก
อนามัยไม่ได้หรอกมันรู ้สึก อัดอัด ราคาญ หายใจไม่ออก ” (GD 1) แรงงานเก็บขยะอีกคนกล่าวว่า “ใส่ หมวกโม่งกับเสื้ อยืด
คลุมหน้าไว้ก็ป้องกันฝุ่ นได้เหมือนกันนั้นละครับ” (GD2) นอกจากนั้นมีแรงงานเก็บขยะหญิงได้เล่าอีกว่า “ถ้ามีกลิ่นเหม็น
ของไอระเหยจากขยะ ฉันจะรี บกลั้นหายใจหรื อไม่ก็ดึงเสื้ อมาปิ ดจมูกไว้” (GD 1)
3.2.3 ท่ าทางการทางานไม่ เหมาะสม
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีท่าทางในการทางานไม่เหมาะสม ได้แก่ ออกแรงลากโกยถุงขยะมากอง
รวมกันซ้ า ๆ ก้ม ๆ เงย ๆ เหวี่ยงแขนและหัวไหล่ไปมาในการเก็บและคัดแยกขยะ นัง่ หรื อยืนท่าเดิมต่อเนื่ องกันประมาณ
3-4 ชัว่ โมงในการคัดแยกขยะ และเก็บขยะด้วยท่าทางโก้งโค้ง บิดเอี้ยวตัว บิดเกร็ งข้อมือ รวมทั้งการยกถุงขยะหนักเกิ น
มาตรฐานที่กาหนด โดยแรงงานเก็บขยะได้เล่าให้ฟังว่า “ฉันต้องก้มและออกแรงหนัก ๆ ถึงจะลากและโกยถุงขยะมากอง
รวมกันได้ ทาอย่างนี้ ซ้ า ๆ จนได้ขยะกองใหญ่ ๆ” (GD 1) และแรงงานเก็บขยะหญิงได้เล่าเพิ่มเติมว่า “ลากมากองรวมกัน
แล้วต้องก้ม ๆ เงย ๆ บิดตัวไปมาเพื่อเก็บขยะหย่อนลงถุงทาอย่างนี้อยูท่ ้ งั วัน” ( GD 2) แรงงานเก็บขยะหญิงกล่าวเสริ มอีกว่า
“ฉันนัง่ คัดขยะท่าเดิมต่อกัน 3-4 ชัว่ โมงเพราะขี้เกียจลุก กลัวงานจะไม่เสร็ จ” ( GD 1) รวมทั้งเล่าท่าทางทางานที่ไม่เหมาะสม
ว่า “เวลาเก็บขยะทั้งตัวทั้งข้อมือมันต้องบิดเกร็ งเพื่อหยิบขยะลงในถุง” ( GD 1)
3.3ด้ านการดูแลตนเองเพือ่ การป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานเก็บขยะ
3.3.1 สวมใส่ ถุงมือผ้าไหมพรมซ้ อนทับด้ วยถุงมือยางสีขาวแบบบาง
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่ สวมใส่ ถุงมือผ้าไหมพรมเก่า ๆซ้อนทับด้วยถุงมือยางสี ขาวแบบบางบางส่ วนสวม
ใส่เฉพาะถุงมือยางสี ขาวแบบบางในการทางานเก็บขยะ โดยให้เหตุผลว่าการสวมถุงมือผ้าและถุงมือยางสี ขาวสามารถป้ องกันอุบตั ิ
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จากของแหลมคมทิ่มตาได้ ดังที่ แรงงานเก็บขยะหญิงได้กล่าวในการเสวานากลุ่มว่า “ถึงจะใส่ ถุงมือผ้า ถุงมือยางซ้อนกันหลาย
ชั้นแต่ก็ยงั ถูกเศษแก้วหรื อไม่เสี ยบลูกชิ้นทิ่มมืออยูด่ ี”(GD3) “ บางครั้งโดนแก้วบาดมือจนถุงมือขาดเลยก็มี ” (GD3)
3.3.2 ใส่ รองเท้ าบูทควบคู่กบั ใส่ รองเท้ าแตะ
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่สวมใส่ รองเท้าบูทพลาสติกสี ดา ควบคู่กบั การสวมใส่ รองเท้าแตะ บางส่ วนใส่
รองเท้าบูทพลาสติกสี ดาอย่างเดียวแต่พ้ืนรองเท้าแตกหรื อชารุ ด และบางคนใส่ เฉพาะรองเท้าแตะอย่างเดียวในการทางานเก็บขยะ
ซึ่งแรงงานเก็บขยะชายได้เล่าว่า “ส่วนใหญ่พวกเราก็ใส่ รองเท้าบูท แต่บางครั้งก็มีใส่ รองเท้าแตะ” (GD2) มีแรงงานเก็บขยะหญิงอีก
คนได้เล่าเพิ่มเติมว่า “บางทีถา้ เราเผลอไม่ระมัดระวัง ก็จะโดนเหล็กแหลม เข็ม ไม้จิ้มฟันเสี ยบเท้าถึงแม้จะใส่ ถุงเท้ารองเท้าก็ตาม”
และแรงงานเก็บขยะหญิงพูดว่า “ขนาดใส่รองเท้าบูทแต่ถา้ พื้นมันแตก ก็เหยียบเศษเหล็กแหลมได้เหมือนเดิม” (GD2)
3.3.3 ฟ่ าว(รีบ)ไปเก็บขยะจนเกิดอุบัตเิ หตุ
แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่ทางานด้วยความประมาทเร่ งรี บเพื่อให้ได้ปริ มาณขยะจานวนมาก ซึ่ งทาให้
เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง ได้แก่ การลื่นหกล้ม ฝากระบะรถขนขยะฟาดศีรษะ และการเร่ งรี บคุย้ เขี่ยหาขยะจนทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ของแหลมคมทิ่มตาโดยแรงงานเก็บขยะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทางานด้วยความประมาทเร่ งรี บว่า “ผมรี บวิง่ เข้าไปโกยขยะ ไม่
ทันได้มองดูจนฝากระบะรถขยะฟาดหัว ”(GD1) แรงงานเก็บขยะหญิงกล่าวเสริ มว่า “ฉันลื่นล้มประจาเพราะรี บเข้าไปเก็บ
ขยะ”(GD2) และมีแรงงานเก็บขยะได้เพิ่มเติมว่า “ผมถูกแก้วบาดมือ เหล็กแหลมทิ่มมือเพราะใช้มือคุย้ ขยะเร็ ว ๆ ” (GD2)
การอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 34 คน เป็ นแรงงานเก็บขยะที่มีที่อยูอ่ าศัยในชุมชนรอบบ่อฝังกลบขยะ
จานวน 24 คน และเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 10 คน คล้ายกับหลายการศึกษา11,12,13 ซึ่ งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือแรงงานเก็บ
ขยะและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผูน้ า อสม. อบต. และเจ้าหน้าที่รพ.สต. นอกจากนั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยมีเพศหญิงจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 และเพศชายจานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 25 อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 18
ถึง 60 ปี โดยส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 31 - 40 ปี ร้อยละ 33.3 รองลงมา คือช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 20.9 อายุ
เฉลี่ย 37.6 ปี ( S.D.= 12.30) สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 62.55 สอดคล้องกับการศึกษา6 ที่พบว่า คนเก็บ
ขยะส่ วนใหญ่อยู่ในวัย แรงงานอายุเ ฉลี่ ย อายุเฉลี่ ย 39.1 ปี มี สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 80.6 การศึ กษาส่ วนใหญ่จ บ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ร้อยละ 58.3 รองลงมาคือมัธยมศึกษาร้อยละ 25 สาหรับด้านรายได้แรงงานส่ วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยในช่วง 5,001-10,000บาทต่อเดือนต่อครอบครัว รายได้เฉลี่ย 8,208 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว (S.D.= 3064.20)
รายได้ต่ าสุ ด 5,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวรายได้สูงสุ ด 16,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว ซึ่ งคล้ายกับการศึกษา7 พบว่า
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และรายได้ครอบครัวเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน
2.1.2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่ วยจากการทางานเก็บขยะ
จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่ วยจากการทางานเก็บขยะ พบว่า ในระยะเวลา
1 ปี ที่ผา่ นมา แรงงานเก็บขยะมีอาการเจ็บป่ วยและได้รับอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน ได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ จานวน
24 คน ร้อยละ 100 อุบตั ิเหตุจากของแหลมคมบาดและทิ่มตาจานวน 24 คน ร้อยละ 100 ภูมิแพ้ คัดจมูก ไอ จามจานวน 17
คน ร้อยละ 70.8 คันตามผิวหนัง ง่ ามมือ ง่ามเท้าจานวน 13 คน ร้อยละ 54.2 ตาแดง ตาอักเสบ มีข้ ีตาเหนี ยว ตากุง้ ยิง
จานวน 8 คน ร้อยละ 33.3 ปวดหัวไหล่ ข้อมือจานวน 7 คน ร้อยละ 29.2 เล็บมือ เล็บเท้า บวมแดงเป็ นหนอง จานวน 5
คน ร้อยละ 20.8 กลาก เกลื้อนจานวน 4 คน ร้อยละ 16.7 แผลเปื่ อยพุพองจานวน 3 คน ร้อยละ 12.5 อุบตั ิเหตุลื่นหกล้ม
จานวน 3 คน ร้อยละ 12.5 และไอตอนกลางคืน จานวน 2 คน ร้อยละ 8.3 นอกจากนั้น พบว่า แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มี
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ความเครี ยดที่ต่อเกิดจากการทางาน สอดคล้องกับหลายการศึกษา5,6,7,8,9,ที่พบว่าแรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ
จากการทางานในหลายระบบ ได้แ ก่ ระบบกระดูกกล้ามเนื้ อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดิ นหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร
อุบตั ิเหตุจากการทางานและความเครี ยดจากการทางาน
2.1.3 การดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ
2.1.3.1 การดูแลตนเองเพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับทางานเก็บขยะ
ผลของการศึ กษานี้ พบว่า แรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีการดูแลตนเองไม่เหมาะสม ได้แก่
แรงงานเก็บ ขยะส่ ว นใหญ่น าอุป กรณ์ การแต่ งกายเพื่อ ป้ องกัน ตนเองจากกองขยะมาใช้โดยไม่ ผ่า นการท าความสะอาด
โดยเฉพาะการนาถุงมือที่ผา่ นการใช้งานมาแล้วจากคลินิกทาฟันและคลินิกรักษาโรคทัว่ ไปมาใช้ สอดคล้องกับการศึกษา6 ที่
พบว่าแรงงานเก็บขยะนาสิ่ งของเครื่ องใช้จากกองขยะมาใช้โดยไม่ผ่านการทาความสะอาด นอกจากนั้นพบว่าแรงงานเก็บ
ขยะส่ ว นใหญ่ เล็บมื อด ายาวและหยิบ จับ อาหารเข้าปากโดยไม่ล ้างทาความสะอาดมื อ มี บ างส่ ว นล้างมื อ แต่ ไม่ ฟอกสบู่
สอดคล้องกับหลายการศึกษา5,6,7,8,9, ที่ พบว่าแรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีการดูแลสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลไม่เหมาะสม ได้แก่ มี
คราบเหงื่อไคลตามร่ างกาย เล็บมือเล็บเท้าดายาว หยิบจับอาหารเข้าปากโดยไม่ลา้ งมือ และแรงงานเก็บขยะบางคนเป็ นโรค
ผิวหนัง กลาก เกลื้อน
การรับประทานอาหาร พบว่าแรงงานเก็บส่ วนใหญ่นาอาหาร ผัก ผลไม้ ที่ปะปนอยูใ่ นกอง
ขยะซึ่งมีแมลงวันตอม ทั้งยังไม่ดูวนั หมดอายุและไม่ผา่ นการทาความสะอาดก่อนนามารับประทาน ซึ่ งสอดคล้องการศึกษา6
ที่พบว่าแรงงานเก็บขยะในกลุ่มที่ศึกษาส่ วนใหญ่นาอาหาร ผัก ผลไม้ นมและขนมจากกองขยะมารับประทานโดยไม่ผ่าน
การทาความสะอาดและไม่ดูวนั หมดอายุ นอกจากนั้นส่ วนใหญ่รับประทานอาหารในบริ เวณกองขยะซึ่ งมีกลิ่นเหม็นและมี
แมลงวันตอมจานวนมากสอดคล้องกับการศึกษา7 ที่ศึกษาในกลุ่มครอบครัวแรงงานเก็บขยะ ซึ่ งพบว่า แรงงานเก็บขยะมีสุข
วิทยาในการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม โดย ไม่ลา้ งทาความสะอาดมือก่อนการรับประทานอาหาร ภาชนะและสถานที่
ในการรับประทานอาหารไม่สะอาด
ด้านการบริ หารร่ างกายโดยการยืดเหยียดไม่ถูกวิธีและไม่เหมาะสม แรงงานเก็บขยะส่ วน
ใหญ่มีการบริ หารร่ างกายโดยการ ยืดเหยียด บิดตัวไปมาและขยับแขนขยับขา ซึ่งทาไม่สม่าเสมอและไม่ต่อเนื่ อง ส่ วนใหญ่
ทาการยืดเหยียดในตอนเช้าและใช้เวลาเพียง 5 – 10 นาทีเท่านั้น นอกจากนั้นยังเข้าใจว่า การทางานบ้านหรื อการทางานโดย
การออกแรงหนัก ๆ เป็ นการบริ หารร่ างกาย สอดคล้องกับการศึกษา6,11 ที่ศึกษาในกลุ่มแรงงานคุย้ ขยะและกลุ่มแรงงานสตรี
ทอผ้า พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่มีการออกกาลังกาย บางส่ วนมีการบริ หารร่ างกายหรื อการยืดเหยียดแต่ไม่ถูกวิธี โดยการ
ขยับแขนขาไปมา และใช้เวลาเพียง 10-15 นาที รวมทั้งแรงงานมีความเข้าใจผิดว่าการทางานบ้านเป็ นการบริ หารร่ างกาย
ด้านการจัดการความเครี ยด พบว่า ส่ วนใหญ่มีความเครี ยดที่ เกิ ดจากการทางาน ได้แ ก่
เครี ยดและหงุดหงิดจากกลิ่นเหม็นของขยะ เครี ยดจากการทางานหนักนาน ๆโดยไม่ได้รับการพักผ่อน เครี ยดจากราคาขยะ
ตกต่า โดยส่ วนใหญ่เก็บเรื่ องราวหรื อปั ญหาต่าง ๆ นามาคิดทาให้เกิ ดความเครี ยดและความวิตกกังวล และบางคนจัดการ
ความเครี ยดโดยการดื่มสุราและเกิดการทะละวิวาทตามมา ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา5,9 ที่พบว่า แรงงานเก็บขยะส่ วน
ใหญ่มีความเครี ยดจากการทางานโดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมในการทางานและปั ญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่ งทาให้
แรงงานเก็บขยะในกลุ่มที่ศึกษาหาทางออกโดยการตั้งวงดื่มสุราเพื่อคลายความเครี ยด
2.1.3.2 การดูแลตนเองเพื่อการป้ องกันการเจ็บป่ วยจากการทางานเก็บขยะ
แรงงานเก็บขยะส่วนใหญ่สวมใส่เสื้ อแขนยาวและกางเกงขายาวบาง ๆ บางส่วนใส่ เสื้ อแขน
สั้นและกางเกงขาสั้นในการทางานเก็บขยะ สวมใส่ ถุงมือผ้าไหมพรมเก่า ๆ ซ้อนทับด้วยถุงมือยางสี ขาวแบบบางในการ
ทางานเก็บขยะ ซึ่งต้องหยิบจับและสัมผัสกับขยะโดยตรง บางครั้งมีน้ าสกปรกจากกองขยะกระเด็นใส่เสื้ อผ้าและมีไอระเหย
จากการทับถมของขยะพัดปลิวมาสัมผัสกับร่ างกาย นอกจากนั้นพบว่าถุงมือที่สวมใส่ มกั ขาดชารุ ดโดยที่แรงงานเก็บขยะไม่
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ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา4,5,6 ที่พบว่า แรงงานเก็บขยะในกลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองไม่
เหมาะสมโดยสวมเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายบาง ๆ สวมกางเกงขาสั้น และสวมใส่ ถุงมือแบบบางในการเก็บขยะซึ่ งไม่สามารถ
ป้ องกันการสัมผัสเชื้อโรคและสารเคมีจากขยะได้
นอกจากนั้นแรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่ไม่ใส่ หน้ากากผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกขณะทางานเก็บขยะ
แต่จะใช้หมวกโม่งปิ ดคลุมหน้าและใช้ผา้ ขาวม้าหรื อเสื้ อยืดมัดคลุมปิ ดจมูกแทน เมื่อได้กลิ่นเหม็นฉุนของไอระเหยหรื อกลิ่น
สารเคมีจากขยะจะใช้วธิ ีกลั้นหายใจ สอดคล้องกับหลายๆ การศึกษา 5,6,11 ที่ศึกษาในกลุ่มแรงงานเก็บขยะ พบว่า ไม่มีการสวม
ใส่ หน้ากากปิ ดปากปิ ดจมูก แต่ใช้การสวมหมวกโม่งและผ้าขาวม้าปิ ดหน้าแทน และศึ กษาในกลุ่มสตรี ทอผ้าพบว่า แรงงาน
สตรี ทอผ้ามีวธิ ีการป้ องกันฝุ่ นละอองและสารเคมีโดยวิธีพ้นื บ้าน ได้แก่ หลีกเลี่ยงฝุ่ นละอองโดยการหันหน้าหนี และการใช้ผา้
ขาวมาปิ ดปากปิ ดจมูกในขณะย้อมผ้าเพื่อป้ องกันการสูดดมสารเคมี
ด้านท่าทางในการทางานไม่เหมาะสม ได้แก่ ทางานท่าทางเดิม ซ้ า ๆ โดยออกแรงลาก
โกยถุงขยะมากองรวมกัน ทางานด้วยท่าทางก้ม ๆ เงย ๆ ท่าทางโก้งโค้ง บิดเอี้ยวตัว บิดเกร็ งข้อมือ เหวี่ยงแขนและหัวไหล่
ไปมาในการเก็บขยะ นัง่ หรื อยืนท่าเดิมต่อเนื่ องกันประมาณ 3-4 ชัว่ โมงในการคัดแยกขยะ รวมทั้งการยกถุงขยะหนักเกิน
มาตรฐานที่ กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับหลายการศึ กษา5,6 ที่ศึกษาการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของแรงงานคุย้ ขยะในพื้นที่ 6
จังหวัดนาร่ อง พบว่า ปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานเก็บขยะส่ วนใหญ่มีอาการผิดปกติของระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้ อ มี
สาเหตุมาจากท่าทางการทางานไม่เหมาะสม โดยมีท่าทางก้มๆ เงยๆ ตลอดเวลา มีการเคลื่อนไหวของข้อมือและหัวไหล่ซ้ าๆ
2.1.3.3 การดูแลตนเองเพื่อการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางานเก็บขยะ
พบว่า แรงงานเก็บขยะส่วนใหญ่ป้องกันอุบตั ิเหตุจากการทางานโดยการสวมใส่ถุงมือผ้าไหม
พรมเก่า ๆ ซ้อนทับด้วยถุงมือยางสี ขาวแบบบาง และใส่ถุงเท้าผ้าร่ วมกับรองเท้าแตะ บางส่วนใส่รองเท้าบูทพลาสติกสี ดาแต่
พื้นรองเท้าแตกหรื อชารุ ด และบางส่ วนใส่ เฉพาะรองเท้าแตะอย่างเดี ยว นอกจากนั้นพบว่า แรงงานเก็บขยะด้วยความ
ประมาทเร่ งรี บทาให้เกิดอุบตั ิเหตุของแหลมคมทิ่มตาจากการรี บคุย้ เขี่ยหาขยะ ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา 5 , 6 ที่พบว่า
แรงงานเก็บขยะส่วนใหญ่ได้รับอันตรายจากการเกิดอุบตั ิเหตุของแหลมคมทิ่มตาและบาดมือ ได้แก่ เศษแก้ว เศษเหล็กแหลม
ไม้จิ้มฟันและไม้เสี ยบลูกชิ้น โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองไม่เหมาะสมและมีความประมาทเร่ ง
รี บในการทางานเก็บขยะ
ข้ อเสนอแนะ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชนหรื อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขในพื้นที่ อื่น ๆ ควรมีการศึ กษาและทาความเข้าใจถึงการดูแล
ตนเองของแรงงานเก็บขยะในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงปั ญหาและสาเหตุที่สาคัญที่ ทาให้เกิ ดการเจ็บป่ วย และจะ
นาไปสู่การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการวางแผนและแก้ไขปั ญหาได้อย่างครอบคลุมและตรงกับปั ญหาของแรงงานเก็บขยะมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ แรงงานเก็ บ ขยะและผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งที่ ข ้อ มู ล และความร่ ว มมื อ ที่ ดี ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ และ
ขอขอบพระคุณศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
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