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The purpose of a mixed methods research was to investigate the health status among rubber farmers and related factors.
The samples consisted of 315 rubber farmers in Namteang sub-district, Srimuangmai dristrict, Ubonratchathani province. Data
collection were accomplished with questionnaire and structure interview from September to October 2017.The results revealed
that the overall health status among rubber farmers were most likely moderate levels (73.7%). In addition, the health status for
each dimension in the physical health were moderate levels (64.4%) and the muscle ache was most found. The mental health
status were moderate level (65.1%) and the happiness is due to an increase of rubber price. The eight factors were significantly
associated with and overall health status, namely, age, marital status, income, rubber status, member for rubber farmer, accident
of working and health hazard (p<0.05). The findings lead to recommendations that the health organizations should have
well-planned activities instituted knowledge about health hazard and rising awareness of prevention regarding unexpected
situation in the workplace.
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บทคัดย่อ

การวิจัยผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ และ
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะสุ ข ภาพของเกษตรกรสวนยางพารา
เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ช นิ ด มี โ ครงสร้ า ง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น เกษตรกรสวนยางพาราในต� ำ บลหนามแท่ ง อ� ำ เภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 315 คน ท�ำการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ.2560
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรสวนยางพาราส่ ว นใหญ่ มี ภ าวะสุ ข ภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 73.7) เมื่อพิจารณาภาวะสุขภาพ
รายด้านพบว่า ภาวะสุขภาพด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
64.4) โดยส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยมากที่สุด ส�ำหรับภาวะสุขภาพ
ด้านจิตใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 65.1) โดยส่วนใหญ่รสู้ กึ มีความสุข
จากการที่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการที่ยางมีราคาสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพาราอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน สถานะอาชีพ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ท�ำสวนยางพารา อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน จากข้อค้นพบจึงมีข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่า ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตราย
จากสิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเกิ ด โรคจากการประกอบอาชี พ
และการจัดกิจกรรมแนะน�ำท่าทางการท�ำงานที่ถูกวิธีให้กับเกษตรกรทั้งวิธี
การก้มตัว การยกของ และการเอี้ยวตัว รวมทั้งการเลือกและการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับ
เกษตรกรและลดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะสุขภาพด้านร่างกาย ภาวะสุขภาพด้านจิตใจ
เกษตรกรสวนยางพารา

บทน�ำ

ประเทศไทยมียางพาราเป็นพืชทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ โดยมีผลผลิต
เป็นอันดับที่ 1 ของโลก รองลงมา คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตามล�ำดับ
จากปริมาณการส่งออกยางพารา ในปี พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.42
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 ซึ่งในปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
ยางพาราทั้งสิ้น 18,461,231 ไร่ และสามารถผลิตยางธรรมชาติได้สูงถึง
504,000 ตัน มีสดั ส่วนการใช้ยางภายในประเทศ ร้อยละ 13.34 ของปริมาณ
ยางทั้งหมดที่ผลิตได้หรือคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 3,776,957 ตัน1 จากการที่
ประเทศไทยสามารถผลิ ต น�้ ำ ยางดิ บ ได้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก ท� ำ ให้ ไ ทยมี
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราเกิดขึ้นมากมาย เช่น โรงงานผลิตยางแท่ง
ยางแผ่น ถุงมือยาง และยางรถยนต์ เป็นต้น2 เมื่อยางพาราอายุ 6 - 7 ปี
จะสามารถกรีดได้ ผูก้ รีดนัน้ จะต้องท�ำงานช่วงเวลาประมาณ 02.00 - 06.00
น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น�้ำยางออกได้มาก จากนั้นจะกลับมาเก็บรวบรวม
น�้ำยางเพื่อน�ำไปขายเป็นน�้ำยางหรือแปรรูปเป็นยางแผ่น ในช่วงเวลา
ประมาณ 08.00 - 12.00 น. กระบวนการต่างๆ ตัง้ แต่การปลูกยาง การกรีดยาง
การท�ำยางแผ่น และการดูแลบ�ำรุงรักษาต้นยาง3 ผูป้ ระกอบอาชีพจะต้องสัมผัส
กับสิ่งคุกคามสุขภาพต่างๆ ได้แก่ ทางกายภาพ เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ
อาจท�ำให้เกิดการเมื่อยล้าของสายตา ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ การมองเห็น
ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานได้ 4 ทางกายศาสตร์ เช่น
การยกของหนัก การออกแรงเกินก�ำลัง การใช้ทา่ ทางท�ำงานซ�ำ้ ๆ5 ทางชีวภาพ
เช่น การสัมผัสสปอร์เชื้อรา งู และสัตว์มีพิษ6 ทางเคมี เช่น กรดซัลฟูริค
หรือกรดฟอร์มิคที่ใช้ในกระบวนการท�ำยางแผ่นดิบถ่านแคลเซียมคาร์ไบด์
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของอุปกรณ์ส่องสว่างระหว่างการท�ำงานในเวลากลางคืน
รวมทั้งน�้ำยางพาราดิบ โดยพบว่า การสัมผัสกรดซัลฟูริคและกรดฟอร์มิค
จะท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังหรือเป็นแผลไหม้7

ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561

105

ซึ่งเกษตรกรสวนยางพารามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสิ่งคุกคามสุขภาพจาก
การท�ำงานนั้น จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่การกรีดยางเป็นล�ำดับต้นๆ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8 โดยในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานีมเี นือ้ ที่
กรีดยาง 360,355 ไร่ รองจาก จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัด
อุดรธานี มีผลผลิตทั้งสิ้น 68,107 ตัน9 มีจ�ำนวนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
สวนยางพารา 39,768 ครัวเรือน 10 จากผลการศึกษาความชุกอาการ
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง เข่า สะโพก ต้นขา
มือ/ข้อมือ ไหล่ น่อง แขนส่วนล่าง แขนส่วนบน หลัง คอ และข้อศอก
ตามล�ำดับ บางครั้งมีอาการเจ็บหรือปวด ชา จนไม่มีความรู้สึก รวมทั้งมี
อาการปวดแสบปวดร้อนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย8 ซึง่ แสดงว่าเกษตรกร
สวนยางพารามีโอกาสเสีย่ งต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้
ซึ่งมีผลต่อภาวะสุขภาพด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชัด
		 ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็นความส�ำคัญของภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวน
ยางพารา จึงน�ำรูปแบบเชิงนิเวศวิทยาของพฤติกรรมสุขภาพเป็นแนวคิดที่
เชื่อมโยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ ซึ่งได้น�ำรูปแบบมาประยุกต์ใช้
3 ระดับ ได้แก่ 1) ปัจจัยระดับบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา รายได้ต่อเดือน โรคประจ�ำตัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ท�ำสวน
ยางพารา สถานะอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสวนยางพารา
ทัศนคติตอ่ การประกอบอาชีพสวนยางพารา) 2) ปัจจัยระดับระหว่างบุคคล
(สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมอาชีพ สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว) และ
3) ปัจจัยระดับองค์กร (สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน อุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน การป้องกันตนเองจากการท�ำงาน) ผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการป้องกัน ดูแล และส่งเสริมสุขภาพ และเป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการเข้ามาดูแลภาวะสุขภาพ และสร้างความตระหนัก
ต่อการป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรสวนยางพารา รวมถึงน�ำไปใช้
ในการวางแผนและจั ด การบริ ห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและปั ญ หา
ความต้องการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพาราต่อไป

วัตถุและวิธีการ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน ประชากรคื อ
เกษตรกรสวนยางพารา ต�ำบลหนามแท่ง อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี จ�ำนวน 1,553 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรสวนยางพารา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน
และเขียนภาษาไทยได้ โดยค�ำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรที่ทราบจ�ำนวน
ประชากรทีแ่ น่นอน จากหนังสือของ Daniel11 จ�ำนวน 315 ตัวอย่าง ท�ำการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม จ�ำนวน 110 ข้อ แบ่งเป็น
7 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะประชากรและสังคม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ หรือแบบเติมค�ำ จ�ำนวน 12 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพสวนยางพารา มีลกั ษณะเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ

ใช่ หรือ ไม่ใช่ จ�ำนวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพสวน
ยางพารา เป็นแบบสอบถามที่ปรับมาจาก Madtharak 12 มีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า จ�ำนวน 20 ข้อ ส่วนที่ 4 ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล จ�ำนวน 10 ข้อ ส่วนที่ 5 สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน จ�ำนวน
13 ข้อ ส่วนที่ 6 การป้องกันตนเองจากการท�ำงาน จ�ำนวน 20 ข้อ ส่วนที่
7 ภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยาง จ�ำนวน 20 ข้อ น�ำมาทดสอบความ
เชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
coefficient) ผลดังนี้แบบสอบถามส่วนที่ 2-6 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.700, 0.738, 0.832, 0.822, 0.889 ตามล�ำดับ ส�ำหรับส่วนที่ 7 ภาวะ
สุขภาพด้านร่างกายมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.700 และภาวะสุขภาพด้าน
จิตใจ เท่ากับ 0.746 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ในประเด็น (1) ปัญหาสุขภาพหลังจากการท�ำสวนยาง (2) พฤติกรรม
เสี่ยงจากการท�ำสวนยางที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (3) สภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานที่มีผลต่อสุขภาพ (4) การได้รับความรู้หรือประสบการณ์ในการ
ท�ำสวนยาง และ (5) วิธีการป้องกันตนเองและแนวทางในแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่
สถิตไิ คสแควร์ และการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจะ
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง มาวิเคราะห์ในเชิงเนือ้ หา
เพื่อประกอบการอภิปรายผลเชิงปริมาณ

ผล

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรสวนยางพารา จ�ำนวน
315 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.8)
มีอายุเฉลี่ย 41.56 ± 10.94 ปี โดยอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 88.9) โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด (ร้อยละ 67.3) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 53.3) กลุม่ ตัวอย่างเกือบทัง้ หมดไม่มโี รคประจ�ำตัว (ร้อยละ
93.9) มากกว่าครึง่ เป็นเจ้าของสวนยางพารา (ร้อยละ 61.6) มีจำ� นวนสมาชิก
ในครอบครัวที่ท�ำสวนยางพารา 1 คนมากที่สุด (ร้อยละ 39.7)
ในการประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนภาวะสุขภาพโดยรวมระหว่าง 30 - 90 คะแนน และ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.92 ± 1.02 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 73.7) ส�ำหรับภาวะสุขภาพด้านร่างกายพบว่า มีคะแนนระหว่าง
10 - 50 คะแนน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีภาวะสุขภาพด้านร่างกายอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 64.4) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.19 ± 6.24 และ
ภาวะสุขภาพด้านจิตใจมีคะแนนระหว่าง 10 - 50 คะแนน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
มีภาวะสุขภาพด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 65.1) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 36.73 ± 5.41 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ระดับภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา (n=315)

ภาวะสุขภาพ
ภาวะสุขภาพโดยรวม
ภาวะสุขภาพรายด้าน
ร่างกาย
จิตใจ
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
55
232
28
(17.4)
(73.7)
(8.9)
77
(24.5)
89
(28.2)

203
(64.4)
205
(65.1)

35
(11.1)
21
(6.7)

Min

Max

Mean±SD

30.00

96.00

71.92±1.02

10.00

50.00

35.19±6.24

17.00

50.00

36.73±5.41

นอกจากนีย้ งั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับการประกอบอาชีพสวนยางพาราอยูใ่ นระดับปานกลางใกล้เคียงกับระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.3
และ 44.2 ทัศนคติตอ่ การประกอบอาชีพสวนยางพาราอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 73.0 สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมอาชีพอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 58.7สัมพันธภาพ
กับคนในครอบครัวอยู่ในระดับดี ร้อยละ 96.2 สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.1 การป้องกันตนเองจากการท�ำงานอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 88.3 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับปัจจัยของเกษตรกรสวนยางพารา (n=315)

ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสวนยางพารา
ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพสวนยางพารา
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมอาชีพ
สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว
สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน
การป้องกันตนเองจากการท�ำงาน

ดี
141
(44.8)
230
(73.0)
185
(58.7)
303
(96.2)
60
(19.0)
278
(88.3)

จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปานกลาง
152
(48.2)
85
(27.0)
129
(41.0)
12
(3.8)
224
(71.1)
37
(11.7)

ไม่ดี
22
(7.0)
0
(0.0)
1
(0.3)
0
(0.0)
31
(9.9)
0
(0.0)

Min

Max

Mean±SD

4.00

15.00

11.25±1.88

2.85

4.35

3.80±0.253

2.20

5.00

3.81±0.58

3.00

5.00

4.58±0.45

1.08

5.00

3.16±0.64

1.90

3.00

2.57±0.22

จากการวิเคราะห์หาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพโดยรวมและรายด้านโดยใช้สถิตไิ คสแควร์ และการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์
สัน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพโดยรวม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน สถานภาพอาชีพ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่
ท�ำสวนยางพารา อุบัติเหตุจากการท�ำงาน สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน ส�ำหรับภาวะสุขภาพด้านร่างกายพบว่า อายุ รายได้ต่อเดือน สถานะอาชีพ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวทีท่ ำ� สวนยางพารา อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน ทัศนคติตอ่ การประกอบอาชีพสวนยางพารา และสิง่ คุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน
ส่วนภาวะสุขภาพด้านจิตใจ พบว่า สถานภาพสมรส รายได้ตอ่ เดือน สถานะอาชีพ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวทีท่ ำ� สวนยางพารามี อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและภาวะสุขภาพโดยรวมและรายด้าน (n=315)

ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
โรคประจ�ำตัว
สถานะอาชีพ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ท�ำสวนยางพารา
อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน
ความรูเ้ กีย่ วกับการประกอบอาชีพสวนยางพารา
ทัศนคติตอ่ การประกอบอาชีพสวนยางพารา
สัมพันธภาพเพื่อนร่วมอาชีพ
สัมพันธภาพคนในครอบครัว
สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท�ำงาน
การป้องกันตนเองจากการท�ำงาน

โดยรวม
0.742
0.033*
<0.001***
0.071
<0.001***
0.712
<0.001***
<0.001***
<0.001***
0.221
0.380
0.756
0.284
<0.001***
0.923

ค่าสถิติทดสอบ
ด้านร่างกาย
0.996
0.019*
0.208
0.057
<0.001***
0.321
<0.001***
<0.001***
<0.001***
0.662
0.003*
0.913
0.416
<0.001***
0.196

ด้านจิตใจ
0.171
0.438
<0.001***
0.623
<0.001***
0.936
<0.001***
<0.001***
<0.001***
0.005***
0.081
0.475
0.276
<0.001***
0.093

*

p<0.05 , ***p<0.001

ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561
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จากผลการศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพาราอยู่ใน
ขอกราบขอบพระคุณกลุม่ ตัวอย่างทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการ
13
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ Promphonjom ที่พบว่า ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และท�ำให้งานศึกษานีส้ ำ� เร็จ
ภาวะสุขภาพของผู้กรีดยางพาราในอ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีอยู่ใน ลุล่วงไปด้วยดี
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Chaimay 14 ที่พบว่าเกษตรกร
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