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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอยางเป็ นพนักงานดับเพลิงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 87 คน รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ท่ผี ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และทดสอบความเชื่อมั่นผลการศึกษา ผลการศึกษาภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิ ง พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างเป็ นผู้ชาย
ทั้งหมด 87 คน (ร้ อยละ 100) อายุ ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มอายุ 41-50 ปี (ร้ อยละ 65.4) และมีการใช้ อุปกรณ์ค้ ุมครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัตงาน (ร้ อยละ 93.1) ไม่เคยได้ รับบาดเจ็บจากการทางาน (ร้ อยละ 75.9) ส่วน
ใหญ่ ภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิงมีภาวะสุขภาพอยู่ ในระดับปกติไม่ มีโรค (ร้ อยละ 79.3) มีผลการตรวจสุขภาพ
ปกติ (ร้ อยละ 80.5) และจากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่ า ปั จจัยด้ านส่วนบุคคลได้ แก่ อายุ และระดับการศึกษา มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะสุ ข ภาพอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (p-value< .05) ปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะงานได้ แก่ ต าแหน่ ง งาน มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญ (p-value< .05) ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สานักป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของจ.นครศรีธรรมราช ควรมีการสนับสนุ น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการให้ มีการเฝ้ าระวัง
สุขภาพของพนักงานดับเพลิงโดยการตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสี่ยงหลังจากปฏิบัติหน้ าที่ รวมถึงการส่งเสริมให้ มีการใช้
อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อการคงไว้ ซ่งึ สุขภาพที่ดี
คาสาคัญ: ภาวะสุขภาพ พนักงานดับเพลิง
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Abstract
This is cross-sectional analysis study aimed to study health status and factors related to health status of fire
fighters in Nakron Si Thammarat. The sample was 87 professional fire fighters. Data were obtained using an
interview form which had been confirmed both content validity and reliability. The research findings showed that
100 % of the subjects were male. The subject had age range between 41-50 years. Using personal protective
equipment at working 91.3%. No experience of work – related illness 75.9%. Most of the subjects had normal
health status 79.3%, normal health check up 80.5% .Personal factors are correlated with health status significantly
(p-value <.05) include age and education level. Job factors are correlated with health significantly (p-value <.05)
include work position. Findings suggestion that in order to promote the well-being of firefighters in Nakorn si
thammarat. Fire and resue department should be support health promotion activities and promote use of personal
protective equipment for prevention of occupational illness.
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