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ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ฉ
บทคัดย่อภำษำอัง ก ฤษ

59920422:
KEYWORDS:

MAJOR: COMMUNITY NURSE PRACTITIONER; M.N.S.
(COMMUNITY NURSE PRACTITIONER)
OCCUPATIONAL LUNG DISEASE PREVENTION BEHAVIOR,
AMONG EMPLOYEES, WOOD INDUSTRIES

JITPRAPA RUNGRUANG : FACTORS PREDICTING
OCCUPATIONAL LUNG DISEASE PREVENTION BEHAVIOR AMONG EMPLOYEES IN
WOOD INDUSTRIES, SAMUTPRAKARN PROVINCE.. ADVISORY COMMITTEE:
NISAKORN KRUNGKRAIPETCH, , YUWADEE LEELUKKANAVEERA 2020.
The occupational lung disease prevention behavior helps to protect health of
the employees in the wood industry as well as preventing the health risk exposure of respiratory
tract system. This predictive correlational design research was aimed to study the relationship
between predisposing, enabling and reinforcing factors and occupational lung disease prevention
behavior, and factors influencing that behavior among employees in wood industries. The
samples were 272 employees in wood industries, factory in Bang Chalong Subdistrict, Bangphli
District, Sumut Prakan Province by Simple random sampling. The research instrument was an
interview questionaire consisted as follow personal information, occupational lung disease
prevention behavior, respiratory symptoms, knowledge on lung disease, attitude about
occupational lung disease prevention behavior, risk perception of occupational lung disease,
supportive environment for occupational lung disease prevention behavior, safety policy, and
social support. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson's correlation statistics, and
Stepwise multiple regression statistics.
The results indicated that social support, risk perception of occupational
lung disease, and supportive environment for occupational lung disease prevention behavior could
predict occupational lung disease prevention behavior 38.1% (β = .209, .434, .309,
respectively). The results suggest that occupational lung disease prevention behavior could be
strengthen by continuing social support and increasing risk perception of occupational lung
disease, and supportive environment.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
อุตสำหกรรมไม้เป็ นอุตสำหกรรมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมเครื่ องตกแต่งบ้ำน และ
อุตสำหกรรมบริ กำรโรงแรม ตลอดจนสิ่ งปลูกสร้ำงในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ที่มีควำมสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ (สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม, ม. ป. ป.) ทั้งผลิต
และกำรส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำ และจีน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2660 เมื่อเทียบกับปี
2559 (สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559) อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมไม้ถูกกำหนดให้เป็ น 16
อุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ ยงในกำรทำงำนจำกสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (กระทรวงแรงงำน,
2549) ผลกำรศึกษำปริ มำณฝุ่ นไม้ในโรงงำนผลิตไม้หอมแห่งหนึ่ง พบว่ำมีฝนุ่ ขนำดเล็กกว่ำ 10
ไมครอน (PM10) มีค่ำเท่ำกับ 8.613 mg/m3 ชัว่ โมง (สมรักษ์ รอดเจริ ญ & เอนก สำวะอินทร์, 2554)
ซึ่งเกินค่ำมำตรฐำนปริ มำณฝุ่ นในสถำนประกอบกำรที่กระทรวงมหำดไทยกำหนดไว้ไม่เกิน 5
mg/m3 ตลอดระยะเวลำกำรทำงำน 8 ชม.(กระทรวงมหำดไทย, 2520) นอกจำกนี้ยงั มีสำรเคมีที่ใช้
ในกระบวนกำรผลิต เช่น น้ ำยำเคลือบเงำ สี เคลือบไม้ยอ้ มผิวไม้ เคลือบชุบไม้ และ น้ ำยำขัดเงำ จะมี
ส่ วนประกอบที่เป็ นตัวทำละลำยอินทรี ยไ์ ด้แก่ สำรโทลูอินไซลิน เบนซิน สำรฟอร์มำลดีไฮด์ ที่ทำ
ให้ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ รวมทั้งยังเป็ นสำรก่อมะเร็ งได้เช่นกัน (ศูนย์ขอ้ มูลวัตถุ
อันตรำยและเคมีภณ
ั ฑ์ กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
ฝุ่ นไม้จดั เป็ นสำรก่อภูมิแพ้โมเลกุลใหญ่ (High-molecular occupational asthma) ที่กระตุน้
กลไกกำรตอบสนองของภูมิคมุ ้ กัน (IgE) กำรรับสัมผัสกับฝุ่ นไม้แม้เพียงปริ มำณต่ำ ๆ (< 1.0
mg/m3) สำมำรถทำให้เกิดผลกระทบต่อทำงเดินหำยใจทั้งแบบเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง เช่น ระคำย
เคืองจมูกและลำคอ กำรเกิดภูมิแพ้ น้ ำมูกไหล ไอ เจ็บหน้ำอก หอบหื ด สมรรถภำพปอดลดลง และ
อำจรุ นแรงจนกลำยเป็ นมะเร็ งในระบบทำงเดินหำยใจ(Rushton & Hutchings, 2012) กำรสัมผัสเป็ น
ระยะเวลำนำนจะทำให้เกินโรคหอบหืด ถึง 4.23 เท่ำ (Odds Ratio= 4.23, 95% CI=2.37-4.65)
(อนำมัย เทศกะทึก, 2552) และยังพบว่ำฝุ่ นละอองไม้ ทำให้เป็ นสำเหตุกำรเกิดโรคหลอดลมอักเสบ
และโรคถุงลมโป่ งพอง (Pylkkänen, Stockmann-Juvala, Alenius, Husgafvel-Pursiainen, &
Savolainen, 2009) สอดคล้องกับกำรศึกษำลักษณะอำชีพและปัจจัยกระตุน้ ของผูป้ ่ วยโรคหอบหืด
จำนวน 105 คน ของโรงพยำบำลในจังหวัดขอนแก่น พบว่ำ ส่วนมำกมีอำกำรของโรคหอบหืด
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หลังจำกทำงำนถึงร้อยละ 87.6 โดยมีอำกำรของโรคหืดหลังจำกที่ทำงำนไปแล้วเฉลี่ย 18.3 ปี ซึ่ง
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีกำรสัมผัสฝุ่ นอินทรี ย ์ ร้อยละ 33.3 ประกอบด้วย ฝุ่ นฟำง ฝุ่ นไม้ ฝุ่ นเมล็ดพืช
(ดำริ กำ วอทอง, เนสิ นี ไชยเอีย, & วัชรำ บุญสวัสดิ์, 2557) ดังนั้น กำรรับสัมผัสและสูดดมฝุ่ น
ละอองขนำดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำในที่ทำงำนโดยไม่มีกำรควบคุมสิ่ งแวดล้อมกำรทำงำนที่
ดีพอ อำจนำไปสู่ กำรเจ็บป่ วยที่รุนแรงและเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรของลูกจ้ำงได้ (สมรักษ์ รอดเจริ ญ
& เอนก สำวะอินทร์, 2554) จำกข้อมูลโรคปอดจำกกำรทำงำนและสิ่ งแวดล้อม ในปี 2558 จำก
รำยงำน 506 และ 506/2 พบผูป้ ่ วยจำนวน 407 รำยคิดเป็ นอัตรำป่ วย 0.72 ต่อประชำกรแสนคนแบ่ง
เป็ นโรค หอบหื ด และหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง จำนวน 204 รำย ไม่ระบุชนิด 201 รำย โรคปอดแร่
ใยหินและฝุ่ นหิน 64 รำย โดยพบผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมและข้อมูลน้อย
กว่ำควำมเป็ นจริ ง (สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข, 2558) และในปี พ.ศ.
2559 มีรำยงำนเพิ่มเติมจำกข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ 43 แฟ้ม ซึ่งมีแนวโน้มสูง ประมำณ
4.5 เท่ำ โดยพบผูป้ ่ วย ทั้งสิ้ น 1,828 รำยคิดเป็ นอัตรำป่ วย 2.78 ต่อประชำกรแสนคน ผูป้ ่ วยโรค
หอบหืดสูงสุด 1,421 รำย โรคทำงเดินหำยใจจำกฝุ่ นอินทรี ย ์ 113 รำย โรคปอดจำกสำรเคมี ก๊ำซ
ควัน ไอระเหย รวม 67 รำย โรคใยหิน 26 รำย โรคปอดอักเสบจำกภำวะไวเกิน และปอดแข็งหนำ
อย่ำงละ 13 รำย (สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข, 2559)
แม้จะมีกฎหมำยควบคุมและมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรคของภำครัฐ และในสถำน
ประกอบกำรมีกำรจัดสวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำงตำมกฎหมำย กำรป้องกันเพื่อลดอุบตั ิกำรณ์เกิดโรคปอด
จำกกำรทำงำนหรื อลดควำมรุ นแรงของโรค คือกำรจัดกำรที่แหล่งกำเนิด (source) ทำงผ่ำน (pathway)
และลูกจ้ำง (receiver) กำรป้องกันที่ดีที่สุด คือกำรควบคุมที่แหล่งกำเนิดซึ่งต้องอำศัยหลักกำรทำง
วิศวกรรม ที่อำจต้องใช้งบประมำณสูง และบำงครั้งอำจไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ในทันทีทนั ใด ดังนั้น
กำรป้องกันด้วยกำรบริ หำรจัดกำร และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิงำนของลูกจ้ำงจึงเป็ นสิ่ ง
สำคัญในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ซึ่งต้องอำศัยกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำง ๆ
เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่ำงยัง่ ยืน จำกกำรทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
กำรป้องกันโรค พบว่ำ ทฤษฏีแบบจำลองกำรวำงแผนสร้ำงเสริ มสุขภำพ (PRECEDE–PROCEED
Model) ในขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุของพฤติกรรมสุขภำพ (Green & Kreuter, 2005) มี
ข้อสรุ ปพื้นฐำนที่สำคัญคือสุ ขภำพและพฤติกรรมเสี่ ยงต่อกำรมีสุขภำพไม่ดีเกิดจำกปัจจัยหลำย
ปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกตัวบุคคล ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มปัจจัยคือ ปัจจัยนำ ปั จจัยเอื้อทำให้
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เกิดพฤติกรรม และปัจจัยเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรมต่อเนื่ องซึ่งกำรระบุบ่งชี้สำเหตุของพฤติกรรม
ได้อย่ำงถูกต้องจะเป็ นกุญแจสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ปัจจัยนำเป็ นปัจจัยที่ทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม ซึ่งกำรศึกษำที่ผำ่ น
มำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคจำกกำรทำงำน พบว่ำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กนั พฤติกรรม
กำรป้องกันโรคจำกกำรทำงำน ได้แก่ เพศ อำยุ ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค ประสบกำรณ์
ทำงำน ทัศนคติ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคจำกกำรทำงำน และอำกำรทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ ดังนี้ เพศโดยเฉพำะเพศชำยมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับพฤติกรรมกำรป้ องกันโรค
(ชนำพร เขื่อนเป๊ ก & ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2559) แต่บำงกำรศึกษำพบว่ำเพศไม่มีควำมสัมพันธ์
กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรค (ปภำวีย ์ หมัน่ กิจกำร & ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2560; ปิ ยะนุช บุญ
วิเศษ, มัณฑนำ ดำรงศักดิ์, & ธีรนุช ห้ำนิรัติศยั , 2556) อำยุ (นพรัตน์ เที่ยงคำดี, ฉันทนำ จันทร์วงค์,
& พรนภำ หอมสิ นธ์, 2556) และประสบกำรณ์ทำงำนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรค (ปิ ยะนุช บุญวิเศษ et al., 2556) เช่นเดียวกับควำมรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับกำรป้องกันโรค
(จินตนำ เนียมน้อย, มัณฑนำ ดำรงศักดิ์, & วนลดำ ทองใบ, 2556; บุปผำ โพธิกุล, สุรินธร กลัมพำ
กร, & วีณำ เที่ยงธรรม, 2557) นอกจำกนี้ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
(ปิ ยะนุช บุญวิเศษ et al., 2556; ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง, สุ รินธร กลัมพำกร, & แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
, 2559; สุวรรณดำ สงธนู, อำภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์, & ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2558) ร่ วมทำนำย
พฤติกรรมป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจได้ ร้อยละ 24.4 (ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559)
นอกจำกนี้ ยังไม่พบกำรศึกษำใดนำอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจมำเป็ นศึกษำว่ำมีควำมสัมพันธ์
กับพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ปัจจัยเอื้อ เป็ นปัจจัยภำยนอกบุคคลที่ช่วยสนับสนุนหรื อผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
ป้องกันโรค อำทิเช่น สภำพแวดล้อม นโยบำยของหน่วยงำน กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรเข้ำถึง
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เป็ นต้น จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(บุญฑริ กำ อินวันนำ, แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, & สุรินธร กลัมพำกร, 2558) และกำรเข้ำถึงอุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน (ชนำพร เขื่อนเป๊ ก & ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2559; บุปผำ โพธิกุล et al., 2557)
และพบว่ำนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนด้ำนกำรส่งเสริ มกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่ วนบุคคลที่ช่วยให้มีพฤติกรรมกำรป้ องกันปัญหำระบบทำงเดินหำยใจของแรงงำนก่อสร้ำงอยูใ่ น
ระดับสูงร้อยละ 72.9 (ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559) และกำรจัดให้มีขอ้ มูลข่ำวสำรเรื่ องสุขภำพ
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มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ น ของคนงำนโรงสี ขำ้ ว
(r = 0.476, p-value < 0.01) และสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นของ
คนงำนโรงสี ขำ้ วได้ร้อยละ 38.9 (บุญฑริ กำ อินวันนำ et al., 2558; วิรำภรณ์ ทองยัง, 2552; ศตกมล
ประสงค์วฒั นำ, สุจินดำ จำรุ พฒั น์ มำรุ โอ, อรสำ พันธ์ภกั ดี, & สุธินธร กลัมพำกร, 2553) อย่ำงไรก็ดี
นโยบำยที่เป็ นกฎระเบียบข้อบังคับยังมีควำมขัดแย้งกันในหลำยกำรศึกษำ (บุญฑริ กำ อินวันนำ et
al., 2558) ดังนั้น กำรศึกษำครั้งนี้จึงนำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม
ป้องกันตนเองที่ครอบคลุมถึงกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำนสุ ขภำพ และกำรเข้ำถึงอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่ วนบุคคล นโยบำยด้ำนสุ ขภำพของหน่วยงำน มำศึกษำในครั้งนี้
ปัจจัยเสริ มหรื อสิ่ งสนับสนุนและมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน พบว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมด้วยกำรเสริ มแรงจำกพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำงำนและเพื่อนร่ วมงำนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกต่อพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรค (ปิ ยะนุช บุญวิเศษ et al., 2556) และพฤติกรรมกำรป้องกันปัญหำสุขภำพในระบบ
ทำงเดินหำยใจ (บุญฑริ กำ อินวันนำ et al., 2558; ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559) แต่ในบำง
กำรศึกษำ พบว่ำกำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนไม่มี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันโรคจำกกำรทำงำน (บุปผำ โพธิกุล et al., 2557) และกำร
เสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำนมีอิทธิพลมำก (R2 = 0.531, p- value < 0.01) ต่อกำรเกิดพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคจำกปอดจำกกำรทำงำน (ปิ ยะนุช บุญวิเศษ et al., 2556) ผูว้ ิจยั จึงได้นำตัวแปรเหล่ำนี้ เข้ำ
มำศึกษำในครั้งนี้
สำหรับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคจำกกำรทำงำนเป็ นพฤติกรรมที่มุ่งไปที่กำรลดปัจจัยเสี่ ยง
ปัจจัยคุกคำมสุขภำพที่ทำให้เกิดโรคไม่พึงประสงค์ที่มีสำเหตุจำกกำรทำงำน จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน สำมำรถแบ่งเป็ นพฤติกรรมป้องกัน
โรคในขณะปฏิบตั ิงำน และพฤติกรรมป้องกันโรคภำยนอกงำน (ชื่นกมล สุขดี, ชวพรพรรณ จันทร์
ประสิ ทธ์, & วันเพ็ญ ทรงคำ, 2553; ยุพำภรณ์ จันทรพิมล, 2550) พฤติกรรมกำรป้องกันโรคขณะ
ปฏิบตั ิงำนได้แก่ กำรปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อควำมปลอดภัยและสุขภำพ กำรทำควำม
สะอำดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (บุญฑริ กำ อินวันนำ et
al., 2558; ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559; สมรักษ์ รอดเจริ ญ & เอนก สำวะอินทร์, 2554) พบว่ำ
กำรไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคลของคนงำนรับซื้อน้ ำยำงสดมีควำมสัมพันธ์กบั กำรเกิด
สมรรถภำพปอดที่ผิดปกติ (ธนำวัฒน์ รักกมล, ธิติมำ ณ สงขลำ, วริ นทิพย์ ชูช่วย, & อรนุช อิสระ,
2558) เช่นเดียวกับลูกจ้ำงในโรงงำนผลิตเครื่ องแต่งกำยทหำร พบว่ำ ลูกจ้ำงไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยร้อยละ 21.8 ใช้ไม่สม่ำเสมอ ร้อยละ 80.3 และพบควำมผิดปกติระบบทำงเดินหำยใจ ร้อย
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ละ 27.9 (ทศพร เอกปรี ชำกุล, คทำวุธ ดีปรี ชำ, สว่ำง แสงหิ รัญวัฒนำ, & สุนทร ศุภพงษ์, 2559) และ
คนงำนผลิตยำงพำรำลูกจ้ำงไม่สวมผ้ำปิ ดปำกและจมูกเลยร้อยละ 29.40 และไม่เคยทำควำมสะอำด
ผ้ำปิ ดปำกจมูกเลย ร้อยละ 36.80 ส่ วนกำรล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรทุกครั้งร้อยละ 82.20 (ยุพำ
ภรณ์ จันทรพิมล, 2550) ส่วนพฤติกรรมป้องกันโรคภำยนอกงำน เป็ นกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภำพและอนำมัยส่วนบุคคล เช่น กำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิกงำน
(สมรักษ์ รอดเจริ ญ
& เอนก สำวะอินทร์, 2554) กำรออกกำลังกำยและกำรพักผ่อนนอนหลับ ซึ่งมีผลต่อกำรส่งเสริ ม
สุขภำพและกำรป้องกันกำรเกิดโรค (สุ สัณหำ ยิม้ แย้ม & เบญจำจิรภัทรพิมล, 2550) ดังนั้น
กำรศึกษำครั้งนี้จึงสนใจศึกษำพฤติกรรมป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนทั้ง 2 ด้ำน
จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็ นจังหวัดที่จำนวนอุตสำหกรรมจำนวนมำก เป็ นฐำนในกำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยพบว่ำอุตสำหกรรมไม้จดั อยูใ่ นลำดับที่ 12 ของประเภท
อุตสำหกรรมทั้งหมด มีจำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ท้ งั หมด 188 แห่ง กระจำยอยูท่ วั่ ทุกพื้นที่
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยพบว่ำตั้งอยูใ่ นอำเภอบำงพลีมำกที่สุด จำนวน 58 แห่ง (สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร, 2558) จำกกำรศึกษำข้อมูลจำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ใน
เขตตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จำนวน 4 แห่งที่ยงั ประกอบกิจกำร มีจำนวนลูกจ้ำงโรงงำน
ทั้งหมด 729 คน (องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงโฉลง. & กองสำธำรณสุ ขสิ่ งแวดล้อม, 2557) ส่วน
ใหญ่เป็ นโรงงำนขนำดเล็กและขนำดกลำงที่มีกำรจัดบริ กำรอำชีวอนำมัยพื้นฐำนตำมที่กฎหมำย
กำหนด แต่จำกกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้แปรรู ปแห่งหนึ่งในตำบลบำง
โฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยผูว้ ิจยั พบว่ำลูกจ้ำงยังปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกัน
ฝุ่ นละอองจำกที่ทำงำนไม่เหมำะสมทั้งพฤติกรรมในงำน และพฤติกรรมนอกงำน เช่น ลูกจ้ำงบำง
คนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ไม่ถูกวิธี ที่สังเกตเห็น เป็ นผ้ำปิ ดปำกปิ ดจมูกที่เป็ น
ชนิดผ้ำ ใส่ ไว้ใต้คำง และไม่ลำ้ งมือก่อนรับประทำนอำหำรเป็ นต้น
อย่ำงไรก็ดี กำรศึกษำที่ผำ่ นมำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนใน
อุตสำหกรรมไม้ที่ผำ่ นมำเป็ นกำรศึกษำภำวะสุขภำพตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงที่พบ
ควำมเสี่ ยงต่ออำกำรและกำรบำดเจ็บระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ และกำรสัมผัสฝุ่ นละออง สำรเคมี
จำกสภำพแวดล้อมจำกกำรทำงำน (จำรุ นิล ไชยพรม, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิ ทธ์, & วรันธรณ์ จง
รุ่ งโรจน์สกุล, 2559; ชื่นกมล สุขดี et al., 2553; ธนำวัฒน์ รักกมล et al., 2558) รวมถึงพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคประสำทหูเสื่ อม (สันติ ใจก้อง, 2553) และกำรศึกษำพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำย
จำกสภำพแวดล้อมกำรทำงำนโดยรวมได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนเคมี ด้ำนกำรยศำสตร์ (ชื่นกมล สุขดี
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et al., 2553; ประไพศรี กำบมำลำ, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิ ทธิ์, & นงครวญ วิเศษกุล, 2556) ยังไม่
พบกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยทำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ ส่วนใหญ่เป็ นกำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำนในอุตสำหกรรมชนิดอื่น ๆ ที่มีปัจจัยคุกคำมสุขภำพที่เป็ นฝุ่ นอนินทรี ยห์ ลำยกำรศึกษำ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้แห่งหนึ่งในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำรโดยประยุกต์ทฤษฏีแบบจำลองกำรวำงแผนส่งเสริ มสุขภำพ (PRECEDE- PROCEED
Model) (Green & Kreuter, 2005) ในขั้นตอนที่ 3 เป็ นทฤษฏีหลักในกำรวิเครำะห์สำเหตุและปัญหำ
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้โดยศึกษำทั้ง
ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอกตัวบุคคลเพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำน และได้ทบทวนตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำนประกอบด้วย ปัจจัยนำได้แก่ อำยุ ควำมรู ้ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ทำงำน กำรรับรู ้โอกำส
เสี่ ยงของกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ ปั จจัยเอื้อ ได้แก่ กำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน และนโยบำย
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ปัจจัยเสริ มได้แก่ กำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำงำนและเพื่อนร่ วมงำน ผูว้ ิจยั ได้เลือกตัวแปรต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำศึกษำ
เพือ่ มำช่วยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นไม้ที่เป็ นสำเหตุทำให้เกิดโรคปอดจำกกำร
ทำงำน ผลกำรวิจยั ที่ได้จะนำไปสู่กำรวำงแผนในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพของลูกจ้ำงในโรงงำนเพื่อ
ป้องกันกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน และเป็ นประโยชน์สำหรับพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนได้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นแนวทำงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของลูกจ้ำงโรงงำน
และสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ จังหวัดสมุทรปรำกำร
2. เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนระหว่ำง ปัจจัยนำได้แก่ อำยุ ควำมรู ้ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ทำงำน อำกำรทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน และกำรรับรู ้อุปสรรคในกำรปฏิบตั ิ
พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ปัจจัยเอื้อได้แก่ กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิ
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พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และปัจจัย
เสริ มประกอบด้วย กำรเสริ มแรงพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ มแรง
จำกหัวหน้ำงำน และกำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำนกับกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน

สมมุติฐานของการวิจัย
ปัจจัยนำได้แก่ อำยุ ควำมรู ้ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ทำงำน อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน ปัจจัยเอื้อได้แก่ กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และ
ปัจจัยเสริ มประกอบด้วย กำรเสริ มแรงพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำร
เสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำนและกำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำนกับกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนสำมำรถร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์แนวคิดแบบจำลองกำรวำงแผนสร้ำงเสริ มสุขภำพ (PRECEDEPROCEED Model )โดยเฉพำะ PRECEDE Model (Green & Kreuter, 2005) ในส่ วนขั้นตอน 3เป็ น
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุของพฤติกรรม ในส่ วนของ PRECEDE ใช้เป็ นแนวทำงในกำร
สร้ำงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจยั ทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ตำมแนวคิดนี้เชื่อว่ำพฤติกรรมของบุคคลมำจำกปัจจัยใน และปัจจัย
ภำยนอกของบุคคลโดยมีปัจจัยเป็ นตัวกำหนดพฤติกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยนำ ปัจจัย
เอื้อ และปัจจัยเสริ มทั้งสำมปั จจัยมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ
ตัวแปรปัจจัยนำ ได้แก่ อำยุ ควำมรู ้ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ทำงำน อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน ปั จจัยเอื้อ ได้แก่ กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน และนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ปัจจัย
เสริ มประกอบด้วยกำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
เพื่อนร่ วมงำนและหัวหน้ำงำน มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ดังแสดงในภำพที่ 1
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ปัจจัยนา( Predisposing factors )
1. อำยุ
2. ควำมรู ้
3. ทัศนคติ
4. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
5. อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ
6. กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำร
ทำงำน
ปัจจัยเอื้อ( Enabling factors)
7. กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
8. นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน

พฤติกรรม
กำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน

ปัจจัยเสริม ( Reinforcing factors)
9. กำรได้รับกำรเสริ มแรง

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

ขอบเขตของการวิจัย
รู ปแบบงำนวิจยั เป็ นกำรศึกษำปัจจัยทำนำย (Predictive correlational design)
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นลูกจ้ำงที่ทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ในเขต ตำบล บำงโฉลง อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร เท่ำนั้น ระยะเวลำในกำรศึกษำ ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนำยน ถึง 31 สิ งหำคม พ.ศ.
2561
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. โรงงำนอุตสำหกรรมไม้ หมำยถึง สถำนที่มีผวู ้ ำ่ จ้ำงและลูกจ้ำงมำปฏิบตั ิงำนร่ วมกัน
เพื่อผลิตสิ นค้ำโดยมีวตั ถุดิบเป็ นไม้ มีกระบวนกำรผลิตที่ทำให้เกิดฝุ่ นไม้ในสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน เช่น ขัด ไส ซอย เลื่อย และสับละเอียด เพื่อนำไปสู่กระบวนกำรผลิตให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
2. พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน หมำยถึง กำรกระทำหรื อกำร
แสดงออกของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ประกอบด้วย
พฤติกรรม 2 ด้ำน 1) พฤติกรรมป้องกันโรคในงำน ได้แก่ กำรปฏิบตั ิตำม (work instruction) วิธีกำร
ปฏิ บ ัติงำนเพื่ อควำมปลอดภัย และสุ ขภำพ กำรทำควำมสะอำดสถำนที่ ป ฏิ บัติงำน กำรสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล คือ หน้ำกำกปิ ดปำกและปิ ดจมูก ผ้ำคลุมผม กำรแต่งกำยถูกต้อง
เหมำะสมขณะปฏิบ ัติงำน 2) พฤติก รรมป้ องกันโรคนอกงำน คือกำรปฏิบัติพ ฤติกรรมส่ งเสริ ม
สุ ข ภำพและอนำมัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ กำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิ ก งำน กำรไม่ สู บ บุ ห รี่ ขณะพัก
กลำงวันและหลังเลิกงำน กำรหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีฝนละออง
ุ่
กำรหำควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรท ำงำน และกำรออกกำลังกำย โดยประเมิ นจำกแบบสอบถำมที่ ผูว้ ิจยั สร้ ำงขึ้นซึ่ งมี
ลักษณะข้อคำถำมทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ลักษณะเป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบตั ิทุกครั้ง ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ปฏิบตั ินำน
ๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบตั ิเลย
3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน หมำยถึง ระยะเวลำที่ลูกจ้ำงเริ่ มทำงำนที่โรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ในโรงงำนที่ลูกจ้ำงทำงำนจนถึงปัจจุบนั
4. อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ หมำยถึง ควำมผิดปกติ ของ ระบบทำงเดินหำย
มีอำกำร ไอเรื้ อรัง จำม น้ ำมูก สมรรถภำพปอดผิดปกติ ที่มีสำเหตุจำกกำรสัมผัสฝุ่ นละอองในที่
ทำงำน ประเมินโดยแบบสอบถำมประเมินอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ (AST-DLD-78-A) ของ
สมำคมโรคทรวงอกสหรัฐอเมริ กำ (American Thoracic Society Division of lung Disease) ฉบับ
ภำษำไทย ของ ดวงฤทัย บัวด้วง (2542) โดยเลือกใช้ในแบบสอบถำมใน ส่วนที่ 2 อำกำรทำงระบบ
ทำงเดินหำยใจ จำนวนทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพของเครื่ องมือโดยหำควำม
เที่ยงตรงและควำมน่ำเชื่อถือ โดยกำรเปรี ยบเทียบเครื่ องมือฉบับภำษำไทยกับมำตรฐำนสำกล
แบบสอบถำมเป็ นแบบเลือกตอบ คือ ถ้ำมีอำกำรตอบ ใช่ และถ้ำไม่มีอำกำรตอบ ไม่ใช่
5. กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน หมำยถึง ควำมคิด ควำมเชื่อ
ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ต่อตนเองมีโอกำสที่ตนเองจะเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยมี
สำเหตุจำกฝุ่ นละอองในสภำพแวดล้อมจำกกำรทำงำน โดยวัดจำกแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะคำถำม
เป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ เสี่ ยงมำกที่สุด เสี่ ยงมำก เสี่ ยงน้อย เสี่ ยงน้อยที่สุด
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6. ควำมรู ้ หมำยถึง ควำมเข้ำใจเกี่ยวของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ เกี่ยวกับกำร
ป้องกันพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน โดยครอบคลุมเนื้ อหำ พฤติกรรมป้องกันโรคใน
งำนและนอกงำน ซึ่งประกอบด้วย วิธีกำรปฏิบตั ิงำน กำรใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
และกำรดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนประเมินโดยแบบวัดควำมรู ้
เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนเป็ นลักษณะข้อคำถำมแบบให้เลือกตอบจำนวน 15 ข้อ
มี 2 ตัวเลือก คือ ถูกหรื อผิด
7. ทัศนคติ หมำยถึง ควำมคิด ควำมเชื่อ มุมมองของลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ประเมินโดยแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะเป็ น มำตรวัดประมำณค่ำ
(Rating scale) 4 ระดับ เห็นด้วยมำกที่สุด เห็นด้วยมำก เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
8. กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกทำงำน
หมำยถึง กำรรับรู ้ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ เกี่ยวกับกำรสนับสนุนของหน่วยงำน ได้แก่
กำรสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสม กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ
กำรมีสถำนที่สำหรับเปลี่ยนเสื้ อผ้ำ อ่ำงล้ำงมือก่อนและหลังรับประทำนอำหำร สถำนที่ออกกำลัง
กำย เพื่อให้ลูกจ้ำงสำมำรถปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ได้ประเมินโดย
แบบสอบถำมโดยแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะคำถำมเป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อมำกที่สุด กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อมำก กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่
เอื้อน้อย กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เอื้อน้อยที่สุด
9. นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หมำยถึง ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงงำน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดจำกกำร
ทำงำน ครอบคลุม 3 ด้ำน คือ กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมปลอดภัย ด้ำนเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล และด้ำนกำรสุ ขำภิบำลสิ่ งแวดล้อม (กำรควบคุมและจัดกำร
แหล่งกำเนิดฝุ่ น) โดยประเมินจำกแบบสอบถำมเป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ เห็น
ด้วยมำกที่สุด เห็นด้วยมำก เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยที่สุด
10. กำรได้รับกำรเสริ มแรง หมำยถึง กำรรับรู ้ของลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรได้รับคำแนะนำ
กำรปฏิบตั ิตนเพื่อกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนรวมถึงกำรให้กำลังใจแสดงควำมห่วงใยต่อ
กำรดูแลสุขภำพ และกำรว่ำกล่ำวตักเตือนจำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
หัวหน้ำงำน และเพื่อนร่ วมงำน เพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน โดยวัดจำกแบบสอบถำมที่มี
ลักษณะคำถำมเป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ รับรู ้มำกที่สุด รับรู ้มำก รับรู ้นอ้ ย
รับรู ้นอ้ ยที่สุด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษำ รวบรวมเอกสำร ทฤษฏีงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่นำมำประกอบงำนวิจยั ดังนี้
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1. โรคปอดจำกกำรทำงำน
2. กระบวนกำรผลิตอุตสำหกรรมไม้และผลกระทบต่อสุ ขภำพ
3. พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
4. ทฤษฎีแบบจำลองกำรวำงแผนสร้ำงเสริ มสุขภำพ (PRECEDE-PROCEED Mode)
และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน

โรคปอดจากการทางาน
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization; WHO) และองค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ (International Labour Organization; ILO) ได้จดั ให้โรคปอดจำกกำรทำงำนเป็ นโรคที่เกิด
จำกำรประกอบอำชีพเป็ นกำรเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับคนงำนโดยมีสำเหตุจำกำรสัมผัสสิ่ งคุกคำม
สุ ขภำพในที่ทำงำนซึ่งกำรเจ็บป่ วยเกิดขึ้นกับคนงำนขณะทำงำนหรื อภำยหลังหยุดทำงำนหรื อ
ลำออกจำกงำนนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประเภทหรื อสิ่ งคุกคำมสุ ขภำพ รวมทั้งโอกำสหรื อวิธีกำร
ได้รับสัมผัส และ เป็ นกลุ่มโรคในระบบทำงเดินหำยใจที่เกิดจำกกำรหำยใจเอำฝุ่ นละอองที่มีขนำด
เล็ก มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำมีท้ งั สำรอินทรี ยแ์ ละสำรอนิ นทรี ยเ์ ข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจทั้งส่ วนบน
และส่ วนล่ำงทำให้เกิดกำรระคำยเคืองและสะสมในเนื้อปอดเกิดเป็ นพังผืดในลักษณะต่ำง ๆ กันซึ่ง
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของฝุ่ นลักษณะสำคัญของกำรเกิดโรค คือ กำรอักเสบของหลอดลม และมีภำวะหด
เกร็ งของหลอดลม เนื่องมำกจำกกำรสัมผัสสำรก่อภูมิแพ้จำกสภำพแวดล้อมกำรทำงำน (สำนักโรค
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่ งแวดล้อม, 2558)
โรคปอดจำกกำรทำงำนที่เกิดจำกกำรสูดหำยใจเอำฝุ่ นละอองของสำรอนินทรี ยห์ รื อฝุ่ นแร่
ที่ทำให้ปอดอักเสบและมีพงั ผืดเกิดขึ้น และเกิดจำกกำรหำยใจเอำฝุ่ นทรำยทำให้เกิดโรคซิลิโคสิ ส
(Silicosis) และสำเหตุจำกหำยใจเอำฝุ่ นแร่ ใยหิน ทำให้เกิดโรคปอดแร่ ใยหิน (Asbestosis) และเป็ น
สำเหตุที่ทำให้เกิดเป็ นโรงมะเร็งปอดจำกแร่ ใยหิน (องค์กำรอนำมัยโลก, 2558)
โรคปอดจำกกำรทำงำน เกิดจำกกำรสูดหำยใจเอำฝุ่ นละออง เส้นใย ควัน หรื อ สำรพิษจำก
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเข้ำสู่ ปอด สำรเหล่ำนี้อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองหรื อเป็ นพิษใน
ทำงเดินหำยใจ ในบำงรำยอำจมีอำกำรปอดอักเสบหรื อพังผืดเกิดขึ้นในปอด หรื อบำงรำยอำจมี
อำกำรตอบสนองทำงระบบภูมิคมุ ้ กัน (Allergic response) ทำให้เกิดอำกำรหอบหืด เช่น โรคหอบ
หืดจำกกำรทำงำน เป็ นต้น (โยธิน เบญจวัง & วิลำวัลย์ จึงประเสริ ฐ, 2550)
สรุ ปโรคปอดจำกกำรทำงำนหมำยถึงโรคที่เกิดจำกำรรับสัมผัสสิ่ งคุกคำมในสภำพแวดล้อม
จำกกำรทำงำนพบที่เกิดขึ้นในระบบทำงเดินหำยใจส่ วนบนและระบบทำงเดินหำยใจส่ วนล่ำงที่เกิน
จำกฝุ่ นละอองอนินทรี ยแ์ ละอินทรี ยท์ ้ งั นี้ข้ นึ อยูก่ บั ลักษณะอำชีพของบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำร
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เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนชนิดนั้น ๆ ซึ่งโรคปอดจำกกำรทำงำนเป็ นโรคที่สำมำรถป้องกันได้และ
โรคปอดจำกกำรทำงำนที่พบได้ในกลุ่มอำชีพที่ทำงำนในกำรสัมผัสฝุ่ นไม้ เช่นโรคหอบหืด
โรคหอบหื ดจำกกำรประกอบอำชีพ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตำมแนวทำงเวชปฏิบตั ิของกลุ่ม
วิทยำลัยแพทย์และทรวงอกในสหรัฐอเมริ กำ ( American college of Chest Physicians: [ACCP] ) ปี
ค.ศ. 2008ได้แก่ (วัชรภัสร์ มณีฉำย, ปณิธำน ประดับพงษำ, วัฒน์ มิตรธรรมศิริ, & อธิก แสงอำสภ
วิริยะ, 2559)
กลุ่มที่ 1 เกิดจำกกำรสัมผัสสำรก่อภูมิแพ้ในที่ทำงำน (Sensitizer-induced occupational
asthma) กำรสัมผัสสำรดังกล่ำวนี้ อำจแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
1.1. กำรสัมผัสสำรก่อภูมิแพ้โมเลกุลใหญ่ (High molecular weight; HMW) เช่น
กลุ่มโปรตีนจำกสัตว์ในกลุ่มคนทำงำนปศุสัตว์ เลี้ยงผึ้งหรื ออุตสำหกรรมแปรรู ปอำหำรทะเล กลุ่ม
สำรโมเลกุลใหญ่จำกพืช เช่น สี ยอ้ ม ยำงพำรำ แป้ง และสำรโมเลกุลใหญ่จำกเชื้อรำ เช่น สปอร์ของ
เห็ดในผูเ้ พำะเลี้ยงเห็ด หรื อ นักวิทยำศำสตร์ในห้องปฏิบตั ิกำร เป็ นต้น
1.2. กำรสัมผัสสำรก่อภูมิแพ้โมเลกุลเล็ก (Low molecular weight; LMW) มักจะเป็ น
สำรเคมีหรื อสำรตั้งต้นในกำรผลิตสำรเคมีต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมเช่นตัวทำละลำยอินทรี ย ์ (organic
solvents) หรื อธำตุของโลหะต่ำงๆ
กลุ่มที่ 2 เกิดจำกกำรสัมผัสสำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจปริ มำณสูง (Irritant-induced
occupational asthma)ในระยะเวลำสั้นซึ่งมีอนั ตรำยต่อเนื้ อเยือ่ ทำงเดินหำยใจของผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น
กำรสูดดมควันไฟของนักผจญเพลิง กำรสูดดมแก๊สคลอรี นในปริ มำณสูงของผูด้ ูแลบำรุ งรักษำสระ
ว่ำยน้ ำหรื อกำรสูดดมไอของ กรด-ด่ำงเข้มข้นของนักวิทยำศำสตร์ในห้องปฏิบตั ิกำร ซึ่งกำรสัมผัส
สำรต่ำงๆ เหล่ำนี้มกั เกิดจำกอุบตั ิเหตุหรื อภัยพิบตั ิที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพรำะโดยธรรมชำติของมนุษย์
จะไม่ทนสัมผัสสิ่ งระคำยเคืองในปริ มำณสูงได้เป็ นเวลำนำน
ฝุ่ นไม้ (Wood Dust) เป็ นฝุ่ นอินทรี ย ์ จัดเป็ นสำรก่อภูมิแพ้โมเลกุลใหญ่ (High-molecular
occupational asthma) ที่กระตุน้ กลไกกำรตอบสนองของภูมิคมุ้ กัน (IgE) กำรรับสัมผัสกับฝุ่ นไม้แม้
เพียงปริ มำณต่ำ ๆ (< 1.0 mg/m3) สำมำรถทำให้เกิดผลกระทบต่อทำงเดินหำยใจทั้งแบบเฉี ยบพลัน
และเรื้ อรัง เช่น ระคำยเคืองจมูกและลำคอ กำรเกิดภูมิแพ้ น้ ำมูกไหล ไอ เจ็บหน้ำอก หอบหื ด
สมรรถภำพปอดลดลง และอำจรุ นแรงจนกลำยเป็ นมะเร็งในระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มะเร็งใน
ช่องจมูก และโพรงจมูก (Rushton & Hutchings, 2012) โรคดังกล่ำวพบได้ในโรงงำนแปรรู ปไม้
เช่น โรงเลื่อย โรงงำนทำเครื่ องเรื อนและแกะสลัก เป็ นต้น โดยคนงำนอำจสัมผัสกับฝุ่ นไม้ได้ท้ งั กำร
หำยใจและสัมผัสโดยตรงทำงผิวหนังและตำ เมื่อเริ่ มเข้ำสู่ กระบวนกำรแปรรู ป ได้แก่ กำรเลื่อย ไส
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ขัด เป็ นต้น ไม้ที่ใช้ในอุตสำหกรรมไม้ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ไม้เนื้ อแข็งและไม้เนื้ ออ่อน ที่จะกล่ำว
ต่อไป

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ และผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
อุตสำหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนอุตสำหกรรมมีควำมสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสำหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนส่วนใหญ่เป็ นสถำนประกอบกำรขนำดกลำง และขนำดย่อม
(ชื่นกมล สุขดี et al., 2553) และถูกจัดว่ำเป็ นโรงงำนที่ลูกจ้ำงทำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมกำร
ทำงำนที่ไม่ปลอดภัย 16 อุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน (กระทรวงแรงงำน, 2549)
อุตสำหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนใช้เป็ นวัตถุดิบหลักแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
(สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม, ม. ป. ป.)
1. ไม้เนื้อแข็ง ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้พยุง ในอดีตวัตถุดิบประเภทไม้เนื้อ
แข็งเหล่ำนี้จดั เป็ นวัตถุดิบสำคัญสำหรับกำรผลิตเครื่ องเรื อนประเภทต่ำง ๆ เนื่องจำกหำได้ง่ำย
เนื้อไม้มีควำมสวยงำมคงทนต่อกำรใช้งำนเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่ำงสู ง
2.ไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ไม้ยำงพำรำ ซึ่งไทยเป็ นผูผ้ ลิตรำยใหญ่ของโลก โดยมีไม้ยำงพำรำใช้
เพียงพอในอุตสำหกรรมไม้และเครื่ องเรื อน
อุตสำหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนสำมำรถแบ่งกำรผลิตได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผูผ้ ลิตไม้แปรรู ป ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แผ่นใยไม้อดั แผ่นชิ้นไม้อดั ไม้อดั สลับชั้นจำก
ไม้ยำงพำรำ พื้นไม้แผ่น วงกบ และบำนประตู-หน้ำต่ำง
2. กลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่ องเรื อนไม้กรอบรู ปไม้
และเครื่ องใช้จำกไม้ สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ที่พบในพื้นตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็ นกำรแปรรู ปไม้เป็ นเครื่ องเรื อน เช่นโต๊ะ เก้ำอี้เฟอร์ นิเจอร์ และพื้นไม้แผ่น
ไม้ที่ใช้จะเป็ นไม้เนื้ ออ่อน ที่นำเข้ำมำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนที่ผำ่ นกำรตัดเลื่อยไสมำบ้ำงแล้ว ซึ่งใน
กระบวนกำรผลิตทำเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีควำมเสี่ ยงต่อสุ ขภำพของลูกจ้ำง
โรงงำนดังนั้นกำรประเมินควำมเสี่ ยงจึงจำเป็ นต้องศึกษำ อุตสำหกรรมแปรไม้ โดยมีวตั ถุดิบในกำร
ผลิตเครื่ องเรื อนไม้ และเฟอร์นิเจอร์ และขั้นตอนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอนได้แก่
1. ตัดไม้แบบหยำบ โดยนำไม้แปรรู ปที่อดั น้ ำยำ และอบแห้งแล้วนำมำตัดขนำดเป็ นท่อนๆ
2. ไสไม้และขึ้นรู ปไม้ตรง นำไม้แปรรู ปที่ได้จำกกำรตัดมำไสทำให้เรี ยบร้อย และเป็ นกำรปรับ
ขนำดไม้ให้ใกล้เคียงกับชิ้นงำนที่ตอ้ งกำรแล้วจึงนำไปเข้ำเครื่ องไส
3. ตัดตำมแบบเป็ นชิ้นงำน เป็ นกำรตัดขนำดตำมแบบของชิ้นงำน หลังจำกที่ชิ้นงำนได้ผำ่ น
ขั้นตอนกำรขึ้นรู ป
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4. เจำะรู เดือยและทำเดือย โดยนำไม้ที่ผำ่ นขั้นตอนกำรตัดขนำดมำเจำะรู หรื อทำเดือยเพื่อเป็ น
ส่ วนยึดกันระหว่ำงชิ้นงำน
5. ประสำนไม้ โดยนำไม้ที่ผำ่ นขั้นตอนกำรไสปรับหน้ำมำอัดประสำนด้วยเครื่ องอัดประสำน
ให้ เป็ นแผ่นโดยใช้กำวเป็ นตัวเชื่อม
6. ขัดให้เรี ยบ โดยนำชิ้นงำนมำขัดด้วยเครื่ องขัดเพื่อรบลอยไสให้เรี ยบ
7. ชุบน้ ำยำ ชิ้นส่ วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำเสร็ จแล้ว จะนำมำชุบน้ ำยำเพื่อป้ องกันมอดเจำะทำลำย
เนื้อไม้
8. ประกอบ ชิ้นส่ วนบำงชิ้นจะต้องประกอบเข้ำด้วยกันโดยใช้โต๊ะประกอบซึ่งออกแบบตำม
ควำม เหมำะสมของชิ้นงำน โดยใช้วสั ดุที่ยดึ ชิ้นงำน ได้แก่ กำว ตะปูยงิ เป็ นต้น
9. ทำสี โดยนำชิ้นงำนที่ผ่ำนขั้นตอนกำรผลิตต่ำงๆ มำทำสี ตำมวิธีกำรตั้งแต่ อุดแต่ง ขัดผิวย้อมสี
พ่นรองพื้น ขัดตกแต่งผิว พ่น เคลือบผิวหน้ำ โดยชิ้นงำนจะผ่ำนขั้นตอนกำรผลิตตำมระบบสำยพำน
ลำเลียง
10. ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนของสิ นค้ำที่ผำ่ นขั้นตอนเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
อุตสำหกรรมไม้เฟอร์นิเจอร์เครื่ องเรื อนในจังหวัดสมุทรปรำกำรเป็ นอุตสำหกรรมที่ พบเป็ น
ลำดับที่ 17 กระจำยอยูท่ วั่ ทุกพื้นที่ท้ งั หมด 188 แห่ง กระจำยอยูท่ วั่ ทุกพื้นที่จงั หวัดสมุทรปรำกำร
จำแนกเป็ น 1) อำเภอบำงพลี 58 แห่ง 2) อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 49 แห่ง 3) อำเภอพระ
ประแดง 24 แห่ง 4) อำเภอบำงเสำธง 13 แห่ง 5) อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ 26 แห่ง และ 6) อำเภอ
บำงบ่อ 18 แห่ง (สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร, 2558) ผูว้ ิจยั ได้เข้ำไปเดินสำรวจ
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้ขนำดย่อม แห่งหนึ่งในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
จำกกำรวิเครำะห์ลกั ษณะกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำน และผลกระทบต่อสุขภำพของลูกจ้ำง
โรงงำน ในกระบวนกำรผลิตไม้แปรรู ป ดังตำรำงที่
ตำรำงที่ 1 ลักษณะกำรทำงำนและผลกระทบต่อสุขภำพของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
ลักษณะการทางาน
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
1.ตัดไม้โดยใช้เลื่อยไฟฟ้ำในกำรตัด
ลูกจ้ำงได้รับบำดเจ็บจำกกำรถูกท่อนไม้
กระแทกหรื อทับอวัยวะต่ำงๆ เช่นมือ แขน ขำ
และเท้ำ เป็ นต้นเสี ยงดัง ฝุ่ นละออง ปวดเมื่อย
กล้ำมเนื้อ ไหล่
2.ไสไม้และขึ้นรู ปไม้ตรงใช้เครื่ องไสไม้
ฝุ่ นละอองไม้เข้ำไปในทำงเดินหำยใจเสี ยงดัง
จำกเครื่ องจักรในกำรไสไม้เศษไม้กระเด็นเข้ำตำ

60
ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้ อไหล่
3.ตัดตำมแบบเป็ นชิ้นงำนใช้เลื่อยไฟฟ้ำขนำด
เล็ก
4.เจำะรู เดือยและทำเดือยใช้สว่ำนเจำะรู

5.ประสำน ขัดไม้ และชุบน้ ำยำ ใช้กำวเเล็คซิน
ในกำรเชื่อมประสำนไม้ น้ ำยำชุบไม้ใช้ขดั เงำ
6.ประกอบชิ้นส่ วนใช้เครื่ องจักรในกำรประกอบ
ชิ้นส่ วนเช่นตียง ตูไ้ ม้ ให้ประสำนกัน โดย
ลูกจ้ำงเป็ นคนคุมเครื่ อง งำนชิ้นเล็ก ๆ ใช้คอ้ น
ในกำรตอกตะปูประกอบชิ้นส่ วน เช่นตู ้ วำงของ
7.ทำสี พ่นสี ทำสี ดว้ ยลูกจ้ำงในชิ้นงำนที่เป็ นเก้ำอี้
ไม้เล็ก ๆ

ลูกจ้ำงได้รับบำดเจ็บจำกบำดเจ็บจำกของมีคม
ทิ่มแทงฝุ่ นละออง และเสี ยงดัง กำรกระเด็นของ
เศษไม้ เจ็บตำมนิ้วมือ ปวดเมื่อยไหล่
ได้รับอันตรำยต่อสุขภำพจำกฝุ่ นไม้
อำจโดยสว่ำนเจำะมือ และเสี ยงดังจำกสว่ำน
เศษไม้กระเด็นเข้ำตำ มือได้รับกำรสั่น สะเทือน
ไม้แปรรู ปเป็ นได้ลูกจ้ำงหำยใจเอำฝุ่ นเข้ำไปทำ
ให้เกิดกำรระคำยเคืองในระบบทำงเดินหำยใจ
ฝุ่ นละอองจำกสำรเคมี ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อไหล่
เสี ยงดังจำกเครื่ องจักร
อำจเกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
อำจเกิดกำรบำดเจ็บที่มือได้ ปวดเมื่อย กล้ำมเนื้อ
ไหล่
กลิ่นจำกสี ฟุ้งกระจำย อำจเกิดกำรระคำยเคือง
ต่อระบบทำงเดินหำยใจและเข้ำสู่ระบบ
ไหลเวียนเลือด สี กระเด็นเข้ำตำ

ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
กระบวนกำรแปรรู ปไม้ในแต่ละขั้นตอนทำให้ลูกจ้ำงที่ทำงำนมีโอกำสสัมผัสฝุ่ นละออง
ขนำดเล็กมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำที่ลอยอยูใ่ นบรรยำกำศ ขนำดฝุ่ นละอองเล็กกว่ำ 10 ไมครอนที่
สำมำรถทำให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน มีกำรศึกษำควำมเข้มข้นของฝุ่ นละอองในกลุ่ม
อุตสำหกรรมไม้แปรรู ป จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำผลกำรศึกษำปริ มำณฝุ่ นไม้ใน
โรงงำนผลิตไม้หอมแห่งหนึ่ง พบว่ำมีฝนุ่ ขนำดเล็กกว่ำ 10ไมครอน (PM10) มีค่ำเท่ำกับ 8.613
mg/m3 ชัว่ โมง (สมรักษ์ รอดเจริ ญ & เอนก สำวะอินทร์, 2554) ซึ่งเกินค่ำมำตรฐำนปริ มำณฝุ่ นใน
สถำนประกอบกำรที่กระทรวงมหำดไทยกำหนดไว้ไม่เกิน 5 mg/m3 ตลอดระยะเวลำกำรทำงำน 8
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ชม. (กระทรวงมหำดไทย, 2520) ซึ่งเป็ นมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจำกฝุ่ น
ละอองที่อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพทำให้ตรวจพบควำมผิดปกติของสมรรถภำพปอด อย่ำงไรก็
ตำมจำกกำรศึกษำข้อมูลโรคปอดจำกกำรทำงำนจำกฝุ่ นไม้ ชี้ให้เห็นว่ำ กำรรับสัมผัสกับฝุ่ นไม้แม้
เพียงปริ มำณต่ำ ๆ (< 1.0 mg/m3) จะเสี่ ยงต่อกำรเกิดอำกำรหอบหื ดมำกขึ้นและมีโอกำสที่จะมี
อำกำรของโรคหอบหืดถึง 4.23 เท่ำ (Odds Ratio= 4.23, 95%CI=2.37-4.65) (อนำมัย เทศกะทึก,
2552) และพบอำกำรหลอดลมอักเสบอีกด้วย (Pylkkänen et al., 2009) กำรศึกษำลักษณะกลุ่มอำชีพ
และปัจจัยกระตุน้ ของผูป้ ่ วยโรคหอบหืดผูป้ ่ วยจำนวน 105 คน ของโรงพยำบำลในจังหวัดขอนแก่น
พบว่ำผูป้ ่ วยส่วนมำกมีอำกำรของโรคหอบหืดหลังจำกทำงำน ร้อยละ 87.6 เป็ นชำวนำและผูท้ ำกำร
เกษตรกรรมมำกที่สุด ร้อยละ 33 มีกำรสัมผัสฝุ่ นอินทรี ย ์ ร้อยละ 33.3 ประกอบด้วย ฝุ่ นฟำง ฝุ่ นไม้
ฝุ่ นเมล็ดพืช (ดำริ กำ วอทอง และคณะ, 2557) และกำรศึกษำเกี่ยวกับสมรรถภำพปอดในลูกจ้ำงที่
สัมผัสฝุ่ นไม้ พบอัตรำกำรเกิดอำกำรหอบหื ดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรทำงำน (วัชรภัสร์ มณี ฉำย et al.,
2559)
นอกจำกฝุ่ นละอองไม้แล้วในอุตสำหกรรมไม้ยงั มี ส ำรเคมี ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิ ตได้แก่
น้ ำยำเคลือบเงำ สี เคลือบไม้ น้ ำยำขัดเงำ มีส่วนประกอบที่เป็ นตัวทำละลำยอินทรี ย ์ ซึ่ งตัวทำละลำย
เหล่ำนี้ มกั จะเป็ นพิษต่อระบบทำงเดินหำยใจ รวมทั้งยังเป็ นสำรก่อมะเร็ งได้อีกด้วย สำรที่ใช้เป็ นตัว
ทำละลำยได้แก่ (ศูนย์ขอ้ มูลวัตถุอนั ตรำยและเคมีภณ
ั ฑ์ กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
สำรโทลูอินหรื อเมทิลเบนซิน ไซลิน และเบนซิน ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบในเฟอร์นิเจอร์ ใช้ใน
กำรทำสี เคลือบ สี ยอ้ มผิวไม้ เป็ นของเหลวมีจุดเดือดต่ำทำให้ระเหยได้ง่ำย
สำรฟอร์มำลดีไฮด์ ทำให้เกิดกำรระคำยตำ จมูก และผิวหนัง ทำให้เป็ นแผลได้ หำกได้รับ
ปริ มำณน้อยเป็ นเวลำนำน จะมีอำกำรไอและหำยใจติดขัดเพรำะหลอดลมอักเสบ ส่งผลต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจ ปวดศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน แต่ถำ้ สูดดมเข้ำไปในปริ มำณมำก ๆ จะทำให้
น้ ำท่วมปอด จนหำยใจไม่ออก แน่นหน้ำอก และเสี ยชีวิตในที่สุด อำกำรเหล่ำนี้อำจเกิดขึ้นหลำย
ชัว่ โมงหลังจำกได้รับสำรโดยไม่มีอำกำรเจ็บปวดเลย และยังเป็ นสำรก่อมะเร็ ง
สำรเบนซิน ส่งผลทำให้เม็ดเลือดถูกทำลำยนำไปสู่ภำวะของโรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ กำรได้รับ
เบนซินเป็ นเวลำนำนจะมีผลทำให้เป็ นโรคโลหิตจำง เนื่องจำกสำรเบนซินจะเข้ำไปทำลำยไข
กระดูก ทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลงและทำลำยระบบภูมิคมุ้ กันภำยในร่ ำงกำยได้
สำรไซลิน เป็ นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติเป็ นตัวทำละลำยที่ดี เป็ นสำรไวไฟ เมื่อได้รับ
สำรไซลินจะมีอำกำรระคำยเคืองตำ ผิวหนัง ปวดหัว วิงเวียน และอำจสู ญเสี ยกำรทรงตัวได้ และ
เกิดควำมระคำยเคืองตำมเยือ่ บุต่ำง ๆ เช่น ระบบหำยใจผิดปกติ ผิวหนังแห้งและระคำยเคือง
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นอกจำกนี้ ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ เช่น กำรระบำยอำกำศ ในที่
ทำงำน (ธนำวัฒน์ รักกมล et al., 2558) และสอดคล้องกับอัตรำควำมชุกของกำรเกิดโรคหอบหื ด
และโรคภูมิแพ้ที่ เกี่ ยวเนื่ องจำกกำรทำงำนเท่ำกับ 10.5 (Odds Ratio= 10.5, 95% CI=7.76-13.24)
และ 31.8 เท่ำ (Odds Ratio= 3.18, 95% CI=27.68-35.92) จะเห็นได้ว่ำลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม
ไม้น้ นั มีโอกำศที่จะเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำนในส่ วนตัวของลูกจ้ำงเองกำรป้ องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำนที่ดีที่สุดนั้นต้องหลีกเลี่ยงสำรก่อภูมิแพ้ในที่ทำงำน กำรป้องกันโรคป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำนแบ่งออกเป็ น(วัชรภัสร์ มณีฉำย et al., 2559)
1. กำรป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention)คือกำรแก้ไขที่ตน้ ตอของสำรก่อภูมิแพ้ ได้แก่
1.1 ควบคุมแหล่งกำเนิด (Source) ใช้กำรควบคุมทำงวิศวกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรใช้
เครื่ องจักรทดแทนแรงงำน ทั้งนี้ อำจต้องเสนอให้มีกำรเลิกใช้หรื อเปลี่ยนสำรก่อภูมิแพ้ดงั กล่ำวไป
เป็ นสำรตัวอื่ น แทน ใช้ระบบระบำยอำกำศเฉพำะที่ มี ฝุ่นละอองเป็ นจำนวนมำก กำรควบคุม ที่
แหล่งกำเนิดมีประสิ ทธิภำพมำกที่สุด
1.2 กำรควบคุ ม ทำงผ่ ำน (pathway control) หรื อกำรออกแบบระบบระบำยอำกำศให้
เหมำะสม กำรใช้ฉำกกั้นในบริ เวณที่ทำงำนมีฝุ่นละอองเป็ นจำนวนมำก กับคนงำน หรื อกำรแบ่ง
กำรทำงำนเป็ นกะ เป็ นต้น
1.3 ควบคุม ที่ ตัวบุ ค คล (Reciever) ใช้เครื่ องป้ องกัน ส่ วนบุ คคล (personnel protective
equipment) ให้กำรศึกษำอบรม หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้ำที่ เป็ นวิธีกำรที่ยำกที่สุด และเป็ นทำงเลือก
สุดท้ำยเนื่องจำก เป็ นวิธีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. กำรป้ องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) คือกำรตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะแรกๆ ของ
โรคในผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยง เช่นกำรตรวจสมรรถภำพปอดในคนงำนแผนกที่มีกำรสัมผัสสำรก่อภูมิแพ้
ทั้งก่อนระหว่ำงและหลังเลิกจ้ำงงำน
3. กำรป้ อ งกัน ตติ ย ภูมิ (tertiary prevention) กระท ำเพื่ อ ชะลอกำรด ำเนิ น โรคเมื่ อ ผูป้ ่ วยมี
อำกำรแสดงของโรคแล้ว และรักษำด้วยวิธีมำตรฐำน อำจจำเป็ นต้องเปลี่ยนแผนกหรื อเปลี่ยนงำน
ให้ผูป้ ่ วย ซึ่ งประเด็นดังกล่ำวนี้ แพทย์จะต้องคำนึ งถึงกำรชดเชยค่ำเสี ยโอกำสของผูป้ ่ วยจำกสิ ทธิ
กำรรักษำของผูป้ ่ วย
สรุ ปกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนที่เกิดจำกสิ่ งแวดล้อมในกำรทำงำน กำรควบคุม
แหล่งกำเนิด (source) ทำงผ่ำน (path way) และควบตัวบุคคล (Reciever) เกี่ยวใช้เครื่ องป้องกัน
ส่วนบุคคล (personnel protective equipment) เป็ นกำรป้องกันปฐมภูมิ ( primary prevention) แต่
กำรป้องกันที่ดีที่สุด คือกำรควบคุมแหล่งกำเนิด (source) ที่ตอ้ งอำศัยหลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมที่
ต้องเสี ยงบประมำณในกำรบริ หำรจัดกำรที่สูงและอำจไม่สำมำรถจัดกำรได้ในทันที จำกกำรที่ผวู ้ ิจยั
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ได้เข้ำไปเดินสำรวจโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ขนำดกลำงแห่งหนึ่งในตำบลบำงโฉลง อำเภอ บำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ ในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนของโรงงำนทำตำมกฎหมำยกำหนดมีกฎระเบียบ (กระทรวงแรงงำน, 2549) ในกำรทำงำน
ดังนี้
กฎระเบียบของกำรทำงำนของลูกจ้ำง
1. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรทำงำนไม้อำจทำให้เกิดอันตรำยได้ ให้ลูกจ้ำง ศึกษำ
คู่มือกำรใช้ก่อนกำรทำงำนทุกครั้งในลูกจ้ำงที่เข้ำทำงำนใหม่
2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องเหมำะสมกับลักษณะงำน ให้สวมแว่นนิ รภัยเป็ นประจำ เพื่อ
ป้ อ งกัน เศษวัส ดุ ก ระเด็ น เข้ำ ตำ และถ้ำมี ฝุ่ นฟุ้ งจะต้อ งสวม หน้ำกำกป้ อ งกัน ฝุ่ น มี ท้ ัง แบบผ้ำ
หน้ำกำกชนิดกรองฝุ่ นขนำดเล็ก (N95)
3.ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันเสี ยง หำกไม่สำมำรถได้ยินเสี ยงพูดคุยปกติในระยะ 3 ฟุตได้แสดง
ว่ำระดับเสี ยงของเครื่ องจักร เกินค่ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย
4. ก่อนใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์ทุกครั้งและต่อสำยดินอย่ำงถูกต้อง
5. ตรวจเช็คว่ำได้ถอดลิ่ม ประแจและเครื่ องมือต่ำงๆ ออกจำกเครื่ องจักรก่อนเปิ ดเครื่ องทำงำน
ตรวจชิ้นงำนว่ำมีตะปูหรื อเศษวัสดุอื่นฝังอยูห่ รื อไม่ก่อนทำกำรเลื่อย
6. ใช้อุปกรณ์ส่งชิ้นงำนเพื่อป้องกันอันตรำยจำกคมเลื่อย
7. ดูแลเก็บกวำดให้พ้ืนที่ทำงำนสะอำด และจัดแสงสว่ำงให้เพียงพอ พื้นที่ ยืนทำงำนต้องมี
ระดับทำงำนได้สะดวกและไม่ลื่น
กำรแต่งกำยของลูกจ้ำงโรงงำน
1. กำรแต่งกำยให้กระชับ รัดกุมเป็ นเสื้ อแขนสั้น กำงเกงขำยำวสี ดำ รองเท้ำหุ้มส้นเป็ นรองเท้ำ
ผ้ำใบ และสวมเครื่ องป้องกันอันตรำยอันเกิดมำจำกทำงำนไม้
2. ผ้ำปิ ดจมูก สวมทุกครั้งที่ จะกระทำกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิ ดฝุ่ น เพื่อช่วยปกป้ องฝุ่ นจำกเศษขี้
เลื่อย ที่อำจจะหลุดเข้ำปอดเรำได้ หน้ำกำกมีท้ งั ชนิดผ้ำ และหน้ำกำกกรองฝุ่ นขนำดเล็ก (N95)
3. ถุงมือผ้ำ ถ้ำต้องยกไม้หรื อป้ อนงำนที่ มีผิวคมหรื อเสี้ ยนไม้ แต่ถำ้ ต้องทำงำนกับเครื่ องจักร
บำงครั้งถุงมือที่หลวมหรื อมีเศษผ้ำขำด อำจเป็ นตั้นเหตุที่จะเข้ำไปพันเข้ำกับเครื่ องจักรได้
4. ตัวเสี ยบหู (Ear plugs) และชุดครอบหู เพื่อลดเสี ยงดังจำกภำยนอก โดยเฉพำะขณะป้ อน
ไม้เข้ำเครื่ อง เสี ยงจะดังมำก
5. แว่น ตำ เหมำะที่ จะสวมทุ ก ครั้ งที่ เข้ำเครื่ อ งจัก รโดยเฉพำะ กำรเข้ำ เครื่ องที่ ต้องมองใน
ระยะใกล้ๆ อำจมีเศษไม้ หรื อขี้เลื่อยหลุดกระเด็นมำเข้ำตำได้กำหนด
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จำกกำรเดินสำรวจและศึ กษำข้อมูลเบื้องต้นใน กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนที่เกิดจำก
สิ่ งแวดล้อมในกำรท ำงำน กำรควบคุ ม แหล่ งก ำเนิ ด (source) ทำงผ่ำน (path way) และควบตัว
บุคคล (Reciever) เกี่ยวใช้เครื่ องป้องกันส่ วนบุคคล (personnel protective equipment) ทำงโรงงำน
กำรจัดกำรบริ ห ำรด้ำนอำชี วและควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด และกำร
สัมภำษณ์ผจู ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคล ด้ำนนโยบำยในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของโรงงำนอุตสำ
กรรมไม้แห่ งนี้ มีกำรจัดกำรด้ำนกำรควบคุมแหล่งกำเนิ ดฝุ่ นมีกำรติดตั้งเครื่ องกรองอำกำศบริ เวณ
หลังคำในตัวอำคำรที่ลู กจ้ำงทำงำน มี ฉำกกั้นบริ เวณที่ มีฝุ่นฟุ้ งกระจำย ในจุดที่ทำงำนต้องมีกำร
เลื่อยและไสไม้ มีกำรสนับสนุ นอุปกรณ์ ป้องกันระบบทำงเดิ นหำยใจให้แก่ลูกจ้ำง และกำรตรวจ
สุขภำพประจำปี เกี่ยวกับกำรตรวจสมรรถภำพปอดเพื่อกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง โรงอำหำรมีอ่ำงล้ำง
เวลำพักช่วงกลำงวัน 30 นำที และช่ วงบ่ำยอีก 30นำที แต่ยงั พบว่ำลูกจ้ำงบำงคนสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ไม่ถูกวิธี ที่สังเกตเห็น เป็ นผ้ำปิ ดปำกปิ ดจมูกที่เป็ นชนิดผ้ำ ใส่ไว้ใต้คำง
และไม่ ล ้ำงมื อก่ อนรั บ ประทำนอำหำร ซึ่ งพฤติ ก รรมของตัวบุ คคลในกำรป้ องกัน โรคปอดจำก
ท ำงำนในกำรปฏิ บ ัติ พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมำะสมในกำรป้ อ งกัน โรคเป็ นพฤติ ก รรมสุ ข ภำพมี
ควำมสัมพันธ์ในกำรที่จะเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนได้ ที่จะกล่ำวต่อไป

พฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคเป็ นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมสุขภำพโดยมีผไู ้ ด้ให้ควำมหมำย
ไว้ ดังเช่น
กำธร พรำหมณ์โสภี (2550) ได้กล่ำวว่ำ พฤติกรรมสุขภำพ หมำยถึง กำรปฏิบตั ิหรื อกำร
แสดงออกของบุคคลในกำรกระทำหรื องดเว้นกำรกระทำในสิ่ งที่มีผลต่อสุ ขภำพของตนเองโดย
อำศัยควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ เจตคติ และกำรปฏิบตั ิตนทำงด้ำนสุขภำพด้ำนต่ำง ๆ คือร่ ำงกำย จิตใจ
และสังคม ที่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่ำงสมดุลพฤติกรรมสุ ขภำพ ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. พฤติกรรมกำรป้องกันโรค ( Preventive health behavior ) หมำยถึง กำรปฏิบตั ิ
ของบุคคลเพื่อป้ องกันมิให้เกิดโรคขึ้น เช่น กำรไม่สูบบุหรี่ กำรออกกำลังกำย กำรสวมหมวกนิรภัย
เมื่อขับขี่รถจักรยำนยนต์ กำรสวมถุงยำงอนำมัยก่อนมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริ กำร กำรพำบุตรไปฉีด
วัคซีน เป็ นต้น
2. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่ วย ( illness behavior ) หมำยถึง กำรปฏิบตั ิที่บุคคลกระทำเมื่อมี
อำกำรผิดปกติหรื อเจ็บป่ วย เช่น กำรนอนพักอยูก่ บั บ้ำนแทนที่จะไปทำงำน กำรเพิกเฉย กำรถำม
เพื่อนฝูงเกี่ยวกับอำกำรของตน กำรแสวงหำกำรรักษำพยำบำล เป็ นต้น
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3. พฤติกรรมที่เป็ นบทบำทของกำรเจ็บป่ วย (Sickrole behavior ) หมำยถึง กำรปฏิบตั ิ
ที่บุคคลกระทำหลังจำกได้รับทรำบผลกำรวินิจฉัยแล้ว เช่น กำรรับประทำนยำตำมแพทย์สั่ง
กำรออกกำลังกำย กำรควบคุมอำหำร กำรเลิกดื่มสุ รำ กำรลดหรื อเลิกกิจกรรมทีทำให้อำกำรของโรค
รุ นแรงยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
Harris and Guten (1979) พฤติกรรมทั้ง 3 ลักษณะนี้ เป็ นพฤติกรรมสุ ขภำพที่ตอ้ งกำรให้
บุคคลต่ำง ๆ ได้รับกำรปลูกฝังหรื อได้รับกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้เหมำะสม ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยแต่
ละกลุ่มก็ตอ้ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพที่แตกต่ำงกัน และพฤติกรรมสุขภำพแต่ละลักษณะ
มีกระบวนกำรทำงพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภำพหรื อกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุ ขภำพจึงเป็ นกระบวนกำรที่ตอ้ งได้รับกำรวิเครำะห์ วำงแผนและดำเนินกำรอย่ำง
เหมำะสมตำมสภำพปัญหำของพฤติกรรมสุ ขภำพนั้น องค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภำพ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. พฤติกรรมด้ำนควำมรู ้ ( Cognitive domain ) พฤติกรรมด้ำนนี้เกี่ยวข้องกับควำมรู ้
ควำมจำ ข้อเท็จจริ ง กำรพัฒนำควำมสำมำรถ ทักษะทำงสติปัญญำ กำรใช้วิจำรณญำณเพื่อ
ประกอบกำรตัดสิ นใจ พฤติกรรมด้ำนนี้ เริ่ มต้นจำกควำมรู ้ระดับต่ำง ๆ และเพิ่มกำรใช้ควำมคิด
และพัฒนำสติปัญญำเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
2. พฤติกรรมด้ำนเจตคติ ( Affective domian ) หมำยถึงสภำพควำมพร้อมทำงจิตใจ
ของบุคคลที่เกี่ยวกับสุ ขภำพ พฤติกรรมด้ำนนี้เกี่ยวข้องกับควำมสนใจ ควำมรู ้สึก ท่ำที ควำมชอบ
ควำมไม่ชอบ กำรให้คุณค่ำ เช่น ควำมรู ้สึกชอบดื่มยำชูกำลัง ควำมไม่ชอบบริ โภคผัก เป็ นต้น
3. พฤติกรรมด้ำนทักษะ (Phychomotor domain ) พฤติกรรมกำรปฏิบตั ิเป็ นพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออกมำเกี่ยวกับกำรใช้ควำมสำมำรถที่แสดงออกมำทำงร่ ำงกำยและสังเกตเห็นได้
พฤติกรรมกำรปฏิบตั ิเป็ นพฤติกรรมขั้นสุ ดท้ำยที่จะช่วยให้บุคคลมีสุขภำพดี เช่น กำรเลือกรับประทำน
อำหำรให้ครบ 5 หมู่ กำรพบแพทย์หรื อบุคลำกรทำงสำธำรณสุขเมื่อเจ็บป่ วย เป็ นต้น
ลักษณะของพฤติกรรมสุ ขภำพ มีดงั นี้
1. พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรื อพฤติกรรมเชิงบวก ( Positive behavior ) หมำยถึง
พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตั ิแล้วส่ งผลดีต่อสุ ขภำพของบุคคลนั้นเอง เป็ นพฤติกรรมที่ควรส่ งเสริ มให้
บุคคลปฏิบตั ิต่อไปและควรปฏิบตั ิให้ดีข้ นึ เช่น กำรออกกำลังกำย กำรรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่
เป็ นต้น
2. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรื อพฤติกรรมเชิงลบหรื อพฤติกรรมเสี่ ยง (Negative
behavior ) หมำยถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตั ิแล้วจะส่งผลเสี ยต่อสุขภำพ ทำให้เกิดปัญหำสุขภำพ
หรื อโรค เป็ นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำ กำรรับประทำนอำหำร
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จำพวกแป้งหรื อไขมันมำกเกินควำมจำเป็ น กำรรับประทำนอำหำรที่ปรุ งไม่สุก เป็ นต้น จะต้องหำ
สำเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและพยำยำมปรับเปลี่ยนให้บุคคลเปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ พฤติกรรมของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้เพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนนั้น
จัดเป็ นพฤติกรรมกำรป้องกันโรค ซึ่งมีผใู ้ ห้ควำมหมำยของพฤติกรรมกำรป้องกันโรคไว้ ดังนี้
ประกำย จิโรจน์กุล (2556) กล่ำวว่ำ พฤติกรรมกำรป้องกันโรค หมำยถึง กำรปฏิบตั ิของ
บุคคลที่มุ่งไปที่กำรลดปัจจัยเสี่ ยง ปัจจัยคุกคำม ที่ทำให้เกิดโรคหรื อกำรเจ็บป่ วย
ดังนั้นพฤติกรรมกำรป้องกันโรค หมำยถึง พฤติกรรมอนำมัยอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิของบุคคลที่ช่วยส่งเสริ มสุขภำพและป้องกันโรค ซึ่งเกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำ
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนประกอบด้วย วิธีกำรปฏิบตั ิงำนของลูกจ้ำง เช่น กำร
แต่งกำยที่ถูกต้องเหมำะสมในขณะทำงำน กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
กำรจัดสิ่ งแวดล้อมในกำรควำมคลุมแหล่งกำเนิดฝุ่ นและกำรจัดให้ได้รับกำรสนับสนุนในเรื่ อ
อุปกรณ์ในกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นละอองในสภำพแวดล้อมจำกกำรทำงำน (บุญฑริ กำ อินวันนำ
et al., 2558; บุปผำ โพธิกุล et al., 2557; ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559)พฤติกรรมอนำมัยส่วน
บุคคลคือกำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิกงำน (สมรักษ์ รอดเจริ ญ & เอนก สำวะอินทร์, 2554) และกำร
ออกกำลังกำยและกำรพักผ่อน กำรนอนหลับ กำรกระทำหรื อกำรปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่
มีผลต่อกำรส่งเสริ มสุขภำพและกำรป้องกันกำรเกิดโรค (สุ สัณหำ ยิม้ แย้ม & เบญจำจิรภัทรพิมล,
2550) และพบว่ำพฤติกรรมพฤติกรรมปกป้องสุขภำพจำกกำรทำงำนจำกงำนของคนงำนผลิตเครื่ อง
เรื อนไม้ในอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม พบว่ำอยูใ่ นระดับปำนกลำงร้อยละ 66.67
(ชื่นกมล สุขดี et al., 2553) และงำนวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้กำหนดพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดโรคจำกกำรทำงำนมี 3 ประกำร ผูท้ ำงำน สภำพของงำน
หรื อลักษณะงำนและสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ สำหรับ
พฤติกรรมในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนในงำนวิจยั นี้ประกอบไปด้วย 2 ด้ำน ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมป้องกันโรคในทำงำน คือ กำรปฏิบตั ิตำม (work instruction) วิธีกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อควำมปลอดภัยและสุขภำพ กำรทำควำมสะอำดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล คือ หน้ำกำกปิ ดปำกและปิ ดจมูก ผ้ำคลุมผม กำรแต่งกำยถูกต้องเหมำะสมขณะ
ปฏิบตั ิงำน
2. พฤติกรรมป้องกันโรคนอกงำน คือ กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภำพและอนำมัยส่วน
บุคคล ได้แก่ กำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิกงำน กำรไม่สูบบุหรี่ ขณะพักกลำงวันและหลังเลิกงำน กำร
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หลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีฝนุ่ ละออง กำรหำควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน และกำร
ออกกำลังกำย
ดังนั้นกำรป้องกันด้วยกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรปฏิบตั ิงำนของลูกจ้ำงจึงยังคงเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรป้องกันโรคจำกกำรทำงำน กำรที่ลูกจ้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้จะมีพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบตั ิ
พฤติกรรมกำรป้องกันกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน แนวคิดแบบจำลองกำรวำงแผนสร้ำงเสริ ม
สุขภำพ (PRECEDE- PROCEED Model ) เชื่อว่ำพฤติกรรมของบุคคลมำจำกปัจจัยใน และปัจจัย
ภำยนอกของบุคคลโดยมีปัจจัยเป็ นตัวกำหนดพฤติกรรมดังที่จะกล่ำวต่อไป

ทฤษฎีแบบจาลองการวางแผนส่ งเสริมสุ ขภาพ (PRECEDE-PROCEED Model)
สำเหตุหรื อปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนนั้นมี
ได้หลำยปัจจัย เช่น ปัจจัยด้ำนประชำกร ควำมรู ้ ทัศนคติ ค่ำนิยมต่ำง ๆ และได้มีหลำยแนวคิดที่
อธิบำยถึงปัจจัยดังกล่ำว แต่กรอบแนวคิด PRECEDE PROCEED FRAMEWORK ได้มีกำร
วิเครำะห์หำสำเหตุของพฤติกรรมมีสำเหตุจำกปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ จึงทำให้สำมำรถวิเครำะห์หำสำเหตุ
ของพฤติกรรมนั้น ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งนี้จึงใช้เป็ นแนวทำงกำรศึกษำปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนตำมกรอบแนวคิดของ PRECEDE
PROCEED FRAMEWORK
PRECEDE ย่อมำจำกคำว่ำ Predisposing Reinforcing and Enabling Cause in Education
Diagnosis and Evaluation ส่ วนคำ ว่ำ PROCEED ย่อมำจำกคำ ว่ำ Policy Regulatory and
Organizational Constructs in Education and Environment Development เป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้
อธิบำยถึงระบบกำรพัฒนำและกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุของพฤติกรรมต่ำง ๆ โดยมีแนวคิดว่ำ
พฤติกรรมมีสำเหตุมำจำกพหุปัจจัย (Multiple Factor) โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพนั้นตำม
กรอบแนวคิ ด ได้ก ล่ ำ วว่ ำ ปั จ จัย หลัก หรื อ ปั จ จัย น ำ (Predisposing Factor) ปั จ จัย เอื้ อ (Enabling
Factor) และปั จจัยเสริ ม (Reinforcing Factor) กำรวิเครำะห์ข้ นั ตอนต่ำง ๆ แบ่งออกเป็ น 8 ขั้นตอน
(Green & Kreuter, 2005) ดังนี้ดงั ภำพที่ 2
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ภำพที่ 2 PRECEDE PROCEED FRAMEWORK ที่มำ (Green & Kreuter, 2005)
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินทางสั งคม (Social Assessment) กำรวิเครำะห์ทำงสังคมจะ
พิจำรณำ และวิเครำะห์ทำงสังคมจำกคุณภำพชีวิต (Quality of Life) โดยจะเป็ นวินิจฉัยปัญหำของ
ชุมชนในประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรประเมินสิ่ งที่เกี่ยวข้องหรื อตัวกำหนด คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย สิ่ งที่วดั ได้จะเป็ นเครื่ องชี้วดั และตัวกำหนด ระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำกรกลุ่มนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินทางระบาดวิทยา (Epidemiological Assessment) ขั้นตอนนี้
เป็ นกำรวิเครำะห์ปัญหำทำงด้ำนสุ ขภำพของประชำกรในชุมชนนั้น ๆ เพื่อค้นหำปัจจัยทำงด้ำน
พฤติกรรม สิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นปัญหำเฉพำะอย่ำงอำจสำมำรถวัดได้จำก สถิติชีพข้อมูลทำง
กำรแพทย์ ระบำดวิทยำของโรค ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ จะสำมำรถทำ ให้มีกำรวำงแผนหรื อจัดลำดับ
ควำมสำคัญของปัญหำ จะให้ทรำบว่ำประชำกรเป้ำหมำยคือใคร ปัญหำคืออะไร ผลลัพธ์ที่ตำมมำคือ
อะไร และเมื่อใดที่จะได้รับผลประโยชน์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางการศึกษาและปัจจัยสิ่งแวดล้ อม (Education & Ecological
Assessment) ขั้นตอนนี้ เป็ นกำรค้นหำปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพทำงทำงด้ำนปั จจัยภำยในตัว
บุคคลและปัจจัยภำยนอกบุคคล ซึ่งสำมำรถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) และปัจจัยเสริ ม (Reinforcing
Factors)โดยแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งพฤติกรรมส่ วนใหญ่จะมีผลมำจำกทั้ง
3 ปัจจัยนี้ โดยทั้ง 3 ปัจจัยจะมีผลร่ วมกันเสมอ ไม่ใช่เพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัยใด
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ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) หมำยถึง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรกระทำของ
บุคคล หรื อเป็ นปัจจัยพื้นฐำนและก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอำจจะ
ได้มำจำกกำรเรี ยนรู ้ (Education Experience) มีผลในกำรยับยั้งหรื อสนับสนุนพฤติกรรมต่ำง ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นปัจจัยโน้มน้ำวก่อให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภำพ เช่น อำยุ เพศ ระดับ
กำรศึกษำ ขนำดของครอบครัวสถำนภำพทำงสังคม เศรษฐกิจ ควำมรู ้ ทัศนคติ ควำมเชื่อ และ
ค่ำนิยม ซึ่งควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ เป็ นพฤติกรรมในระดับตัวบุคคลที่เกิดจำกกำรรับรู ้ถึงโอกำสที่มี
ผลกระทบต่อสุขภำพของตัวบุคคล
ปัจจัยเอื้อ หมำยถึง สิ่ งที่เป็ นทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรแสดงพฤติกรรม รวมทั้งลักษณะที่จะ
สำมำรถให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ สิ่ งที่สำคัญ คือควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง (Accessibility)
และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย (Available) เพื่อที่จะส่ งผลให้แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ง่ำยขึ้น ได้แก่
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เช่น บุคคล เจ้ำหน้ำที่ สถำนที่ กำรได้รับควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ กำรได้รับบริ กำร
ปัจจัยเสริ ม หมำยถึง ปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่ำพฤติกรรมนั้นได้รับกำรสนับสนุนส่ งเสริ ม
หรื อไม่ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริ ม อันเป็ นผลต่อกำรกระทำ ของตน สิ่ งที่บุคคลได้รับอำจจะเป็ น
รำงวัลที่เป็ นสิ่ งของ คำชมเชย กำรยอมรับ กำรลงโทษ กำรเสริ มแรงจะเป็ นไปได้ท้ งั ในด้ำนบวกหรื อ
ลบ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลเหล่ำนั้น โดยอำจจะมีอิทธิมำจำกพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเอง เช่น ญำติ เพื่อน แพทย์ ผูบ้ งั คับบัญชำและอิทธิพล
ของบุคคลต่ำงๆก็จะแตกต่ำงกันไปในแต่ละสถำนกำรณ์ โดยอำจจะช่วยยับยั้งหรื อสนับสนุน
พฤติกรรมนั้น ๆ ก็ได้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการบริหารนโยบายและองค์กร (Administrative &Policy
Assessment and intervention alignment) ขั้นตอนนี้จะวิเครำะห์กำรบริ หำรและนโยบำยของ
องค์กรหรื อชุมชน ที่มีผลต่อโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไว้ท้ งั ในด้ำนบวกและลบ มีผลทำ ให้โครงกำร
บรรลุเป้ำหมำยหรื อผลในทำงตรงข้ำมคืออำจทำ ให้โครงกำรล้มเหลว กลำยเป็ นข้อจำกัดของ
โครงกำรไปโดยสิ้ นเชิง
ขั้น ตอนที่ 5, 6, 7 และ8 ได้แก่ การดาเนินการ การประเมินผลกระบวนการ การ
ประเมินผลกระทบ และการประเมินผลลัพธ์ (Implementation, Process evaluation, Impact
Evaluation and Outcome Evaluation) ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนของกำรดำเนินงำน และกำร
ประเมินผล ซึ่งแบ่งกำรประเมินผลออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ กำรประเมินผลตำมกระบวนกำร
กำรประเมินผลกระทบ และกำรประเมินผลลัพธ์ ทั้งนี้ตอ้ งมีกำรกำหนดตัวชี้วดั หรื อหลักเกณฑ์
ในกำรประเมินไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งกำรประเมินในกระบวนกำรนี้ใช้ระยะเวลำในกำรประเมินเป็ น
เวลำนำน
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PRECEDE-PROCEED model ได้ถูกนำมำประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนโครงกำรส่งเสริ ม
สุ ขภำพและป้องกันโรคของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน สถำนประกอบกำรโรงงำนต่ำง ๆ
(Green & Kreuter, 2005) ซึ่งเป็ นกระบวนกำรที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น และผูว้ ิจยั ได้ทำกำรศึกษำขั้นต้นในกำรหำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้ องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยได้เลือกศึกษำเฉพำะบำงตัวแปรในกลุ่มปัจจัย และเลือกตัวแปรที่กำรศึกษำที่ผำ่ น
มีควำมแตกต่ำงกัน ลักษณะอำชีพ กำรสัมผัสฝุ่ นละอองในสภำพแวดล้อมจำกกำรทำงำน ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งแรงงำนนอกระบบและในระบบ และตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์ และทำนำยพฤติกรรม
ป้องกันโรคจำกกำรทำงำน เพื่อมำศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) หมำยถึง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรกระทำของ
บุคคล หรื อเป็ นปัจจัยพื้นฐำนและก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ อำยุ
ประสบกำรณ์ทำงำน อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงของกำรเกิดโรคปอดจำก
กำรทำงำน และกำรรับรู ้อุปสรรคของกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ซึ่ง
ปัจจัยเหล่ำนี้จะมีผลต่อกำรวำงแผนโครงกำรทำงสุ ขศึกษำด้วย
ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมำยถึง ปัจจัยสนับสนุนหรื อผลักดันให้ลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้แก่ สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกทำงำน ครอบคลุม กำรจัดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน สภำพงำน และ
นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเพื่อให้ลูกจ้ำงสำมำรถปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน
ปัจจัยเสริ ม (Reinforcing Factors) หมำยถึง สิ่ งที่สนับสนุนให้และมีอิทธิพลต่อกำรเกิด
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ได้แก่ กำรที่ลูกจ้ำงได้รับ
กำรเสริ มแรงหรื อได้รับกำรแนะนำจำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ในเรื่ องควำมรู ้ และกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรเสริ มแรงหรื อกำรกระตุน้ เตือนจำก
หัวหน้ำงำนและเพื่อนร่ วมงำนให้ปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ตัวแปรจำกกำรทบทวนวรรณกรรมในแต่ละกลุ่มปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนเพื่อศึกษำควำมสำมำรถกำรทำนำยพฤติกรรมโรคปอด
จำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ มีดงั นี้
1. ปัจจัยนำ ได้แก่
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อำยุ คนงำนโรงงำนกลุ่มเสี่ ยงโรคปอดจำกกำรทำงำนมีอำยุ ช่วง 18-60 ปี เฉลี่ยอยูท่ ี่ 35 ปี
(ธนำวัฒน์ รักกมล et al., 2558) และอำยุระหว่ำง 30-44 ปี มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกัน
ฝุ่ นไม้ที่เป็ นสำเหตุกำรเกิดโรคหืดจำกกำรทำงำน (สมรักษ์ รอดเจริ ญ & เอนก สำวะอินทร์, 2554)
สอดคล้องกับอำยุที่มำกขึ้นมีควำมสัมพันธ์กบั กำรเชิงบวกอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตกับพฤติกรรม
ป้องกันโรคปอดจำกสิ่ งแวดล้อม (พรรณิภำ สื บสุข, อัจฉริ ยำ พงษ์นุ่มกุล, & เพ็ญจันทร์ เสรี วิวฒั นำ,
2556)
ประสบกำรณ์ทำงำน คือ ระยะเวลำที่ลูกจ้ำงเริ่ มทำงำนที่โรงงำนถึงปัจจุบนั
จำกลักษณะอำชีพของลูกจ้ำงโรงงำนที่มีผลต่อสุขภำพ ลักษณะกำรทำงำนเป็ นงำนที่เกี่ยวกับกำร
กระบวนกำรแปรรู ปไม้ในขั้นตอนเพื่อส่งจำหน่ำยมีกำรทำงำนที่อยูใ่ นสภำพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
อยูใ่ นช่วงประสบกำรณ์กำรทำงำน เฉลี่ย 13.06 ปี ประสบกำรณ์ทำงำนมีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคของบุคคลส่งผลต่อควำมรู ้ควำมชำนำญและกำรเรี ยนรู ้ในกำรปฏิบตั ิ
พฤติกรรมกำรป้องกันโรค และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมป้องกันในกำรสัมผัสฝุ่ นธูป
(ปิ ยะนุช บุญวิเศษ et al., 2556)
อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ หมำยถึง ควำมผิดปกติของ ระบบทำงเดินหำยมีอำกำร
ไอเรื้ อรัง จำม น้ ำมูก สมรรถภำพปอดผิดปกติ ที่มีสำเหตุจำกกำรสัมผัสฝุ่ นละอองในที่ ทำงำน จำก
กำรศึกษำอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยในของผูป้ ระกอบอำชีพในกำรตัดเย็บเสื้ อผ้ำพบว่ำควำม
สัมพันธ์กบั อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจที่ผิดปกติ (ทศพร เอกปรี ชำกุล et al., 2559) และพบว่ำ
แรงงำนที่รับดอกไม้ไปทำที่บำ้ นมีอำกำรผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจที่สัมพันธ์กบั ฝุ่ นละออง
จำกดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำมำจำกสำลี (ปภำวีย ์ หมัน่ กิจกำร & ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2560) และ
จำกกำรศึกษำแรงงำนที่ทำงำนที่สัมผัสฝุ่ นไม้มีควำมสัมพันธ์กบั อำกำรผิดปกติของทำงเดินหำยใจ
และโรคหื ดจำกกำรทำงำน (คทำวุธ ดีปรี ชำ, 2018; วัชรภัสร์ มณีฉำย et al., 2559; อนำมัย เทศกะทึก
, 2552) กำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลที่มีควำมจำเพำะเจำะจงกับโรคปอดจำกกำรทำงำนยังไม่พบว่ำได้
นำอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรรับสัมผัสฝุ่ นละอองในทำงำน (ชนำพร
เขื่อนเป๊ ก & ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2559; ทศพร เอกปรี ชำกุล et al., 2559; ธนำวัฒน์ รักกมล et
al., 2558; ปภำวีย ์ หมัน่ กิจกำร & ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2560; ศตกมล ประสงค์วฒั นำ et al.,
2553; ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559) จึงได้นำตัวแปรนี้ มำศึกษำ
ควำมรู ้ หมำยถึง ควำมเข้ำใจเกี่ยวของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ เกี่ยวกับกำรป้องกัน
พฤติกรรมป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน โดยครอบคลุมเนื้อหำ พฤติกรรมป้องกันโรคในงำนและ
นอกงำน ซึ่งประกอบด้วย วิธีกำรปฏิบตั ิงำน กำรใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล และกำร
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ดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยพบว่ำ ควำมรู ้เกี่ยวกับโรคกำรป้องกัน
โรคซิลิโคซิสอยูใ่ นระดับสูงร้อยละ 54.7 (บุปผำ โพธิกุล et al., 2557)
ทัศนคติ หมำยถึง ควำมคิด ควำมเชื่อ มุมมองของลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน โดยพบว่ำ ทัศนคติ เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคซิลิโคซิสที่มีควำม
สัมพันธ์ท้ งั ในทำงบวก (r = 0.328, p-value < .01) และร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคซิลิโค
ซิสได้ร้อยละ 46.4(บุปผำ โพธิกุล et al., 2557) ดังเช่นทัศนคติเกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคลมีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลของ
ลูกจ้ำงโรงงำนผลิตชิ้นส่ วนยำนยนต์ (จินตนำ เนียมน้อย et al., 2556)
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน เป็ นควำมคิด ควำมเชื่อหรื อควำม
เข้ำใจของลูกจ้ำงโรงงำนมีโอกำสทำให้เกิดโรคระบบทำงเดินหำยใจทั้งส่ วนบนและส่ วนล่ำง ส่ งผล
ให้ปอดเสื่ อมสภำพซึ่งเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน พบว่ำกำรศึกษำ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงกำรเกิดโรค
ปอดจำกกำรสัมผัสฝุ่ นธูป มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นธูปได้ ร้อยละ
54.30 (ปิ ยะนุช บุญวิเศษ et al., 2556) และพบว่ำ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคระบบทำงเดิน
หำยใจมีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรม
กำรป้องกันปั ญหำระบบทำงเดินหำยใจของแรงงำนก่อสร้ำง ร้อยละ 24.4 (ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al.,
2559) ในบำงกำรศึกษำในกลุ่มตัวอย่ำงที่ทำงำนในต่ำงกัน เช่น คนงำนโรงสี ขำ้ ว (บุญฑริ กำ อินวันนำ
et al., 2558) พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันฝุ่ นของคนงำนซึ่งกำรศึกษำยังมีควำม
แตกต่ำงและขัดแย้งกันจึงต้องทำกำรศึกษำต่อในกลุ่มตัวอย่ำงที่ทำงำนในอุตสำหกรรมไม้ในครั้งนี้
2. ปัจจัยเอื้อ หมำยถึง ปัจจัยสนับสนุนหรื อผลักดันให้ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้เกิด
พฤติกรรมป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้แก่
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกทำงำน หมำยถึง
กำรรับรู ้ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ เกี่ยวกับกำรสนับสนุนของหน่วยงำน สำมำรถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำกำรจัดสภำพ
แวดล้อมในกำรทำงำนคือกำรควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่ นและกำรเข้ำถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคลในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
(r = 0.485, 0.539, p < 0.01) และสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ของคนงำนโรงโม่หินได้ ร้อยละ 46.5 (บุปผำ โพธิกุล et al., 2557) ยังไม่ครอบคลุมกำรศึกษำเกี่ยว
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หมำยถึง ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงงำน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดจำกกำร
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ทำงำน ครอบคลุม 3 ด้ำน คือ กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมปลอดภัย ด้ำนเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคล และด้ำนกำรสุ ขำภิบำลสิ่ งแวดล้อม (กำรควบคุมและจัดกำร
แหล่งกำเนิดฝุ่ น) พบว่ำ นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนด้ำนกำรส่งเสริ มกำรใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่ช่วยให้มีพฤติกรรมกำรป้องกันปัญหำระบบทำงเดินหำยใจของ
แรงงำนก่อสร้ำงอยูใ่ นระดับสู งร้อยละ 72.9 (ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al., 2559) และกำรจัดให้มี
ข้อมูลข่ำวสำรเรื่ องสุขภำพมีควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ น ของ
คนงำนโรงสี ขำ้ ว (r = 0.476, p-value < 0.01) และสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกัน
อันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำนโรงสี ขำ้ วได้ร้อยละ 38.9 (บุญฑริ กำ อินวันนำ et al., 2558) กำรศึกษำ
ปัจจัยเอื้อที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคและอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนของคนงำน
เก็บขยะคือกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพจำกหน่วยงำน (วิรำภรณ์ ทองยัง, 2552) ส่วนเรื่ อง
กฎระเบียบข้อบัง ของโรงงำนสี ขำ้ วไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้ องกันอันตรำยจำกฝุ่ นที่
เป็ นสำเหตุทำให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนได้ และมีกำรศึกษำพฤติกรรมกำรป้องกันกำรบำดเจ็บ
ทำงตำจำกกำรประกอบอำชีพของช่ำงเชื่อมโลหะ จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ กำรบริ หำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อันได้แก่ กำรมีมำตรกำรกำรป้องกันอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันกำรบำดเจ็บทำงตำของคนงำนโดยจะ
ช่วยสนับสนุนให้คนงำนมีพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรทำงำนเพิม่ มำกขึ้น
(ณัทธร สุขสี ทอง, 2552) และสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ลูกจ้ำงโรงงำนทำงำนภำยใต้
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ไม่ปลอดภัย 16 อุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน (กระทรวง
แรงงำน, 2549)กำรศึกษำนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ พบว่ำ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ด้ำนเครื่ องมือ กำรจัดสถำนที่ทำงำนไม่เป็ นระเบียบเป็ นสำเหตุทำให้
เกิดอุบตั ิเหตุ และกำรสัมผัสอันตรำยจำกสำรเคมีและปัจจัยเสี่ ยงด้ำนชีวภำพทำให้เป็ นมีอำกำร
ทำงเดินหำยใจที่ผิดปกติและผิวหนังอักเสบ(จำรุ นิล ไชยพรม et al., 2559; ชื่นกมล สุขดี et al.,
2553) ยังไม่ครอบคลุมกำรศึกษำเกี่ยว นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ ซึ่งปัจจัยเอื้อมีผลต่อกำรรับรู ้ภำวะคุกคำมของโรคและมีผลต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
3. ปั จจัยเสริ ม หมำยถึง สิ่ งที่สนับสนุ นให้และมี อิทธิ พลต่อกำรเกิดพฤติกรรมกำรป้ องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ได้แก่
กำรได้รับกำรเสริ มแรง หมำยถึง กำรรับรู ้ของลูกจ้ำงเกี่ยวกับ กำรได้รับคำแนะนำกำรปฏิบตั ิ
ตนเพื่อกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนงำน เช่น หน้ำกำกปิ ดปำกปิ ดจมูก และแสดงควำมห่วงใยต่อกำรดูแลสุขภำพเพื่อป้องกันโรค
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ปอดจำกกำรทำงำน จำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำงำน และเพื่อน
ร่ วมงำน กำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ ม
แรงจำกหัวหน้ำงำน ในกำรศึกษำที่ผำ่ นมำตัวแปรทั้งสำมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรม
ป้องกันโรคจำกกำรทำงำนร่ วมทำนำยพฤติกรรมป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำนโรงสี ขำ้ วได้
ร้อยละ 38.9 (บุญฑริ กำ อินวันนำ et al., 2558) แต่ในบำงกำรศึกษำ พบว่ำกำรได้รับกำรเสริ มแรง
จำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันโรค
จำกกำรทำงำน (บุปผำ โพธิกุล et al., 2557) และกำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำนมีอิทธิพลมำก
(R2= 0.531, p- value < 0.01) ต่อกำรเกิดพฤติกรรมกำรป้องกันโรคจำกปอดจำกกำรทำงำน (ปิ ยะนุช
บุญวิเศษ et al., 2556) และในกำรศึกษำของ ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง et al. (2559) พบว่ำ กำรเสริ มแรง
จำกเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำงำน และเพื่อนร่ วมงำน มีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนผูว้ ิจยั จึงได้นำตัวแปรเหล่ำนี้เข้ำมำศึกษำในครั้งนี้
กำรทบทวนวรรณกรรมตำมกรอบแนวคิดแบบจำลองกำรวำงแผนสร้ำงเสริ มสุขภำพ
(PRECEDE–PROCEED Model) (Green & Kreuter, 2005) โดยกล่ำวคือในกำรกำหนดหมวดหมู่ที่
ศึกษำของตัวแปรต้นประยุกต์กรอบแนวคิดขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 2 ในกำรวินิจฉัยด้ำน
พฤติกรรม และสิ่ งแวดล้อมในระยะนี้จะมุ่งเน้นที่กำรระบุบ่งชี้พฤติกรรมสุ ขภำพและปั จจัยอื่น ๆ
อย่ำงเป็ นระบบระเบียบในด้ำน ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริ ม เพื่อศึกษำสำเหตุของกำรเกิด
พฤติกรรมโดยศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนจำกกำรทบทวน
วรรณกรรมสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ ปัจจัยนำ ได้แก่ อำยุ ประสบกำรณ์ทำงำน อำกำรทำงระบบหำยใจ
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงของกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน ปั จจัยเอื้อได้แก่ สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรป้องกันโรคปอดจำกทำงำน ครอบคลุม กำรจัดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน สภำพงำน และนโยบำยควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนเพื่อให้ลูกจ้ำงสำมำรถปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ปัจจัยเสริ ม ได้แก่ กำรได้รับเสริ มแรงจำกพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำร
เสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน และกำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำน ครอบคลุม กำรได้รับ
คำแนะนำกำรปฏิบตั ิตนเพื่อกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ให้ทรัพยำกรในกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนงำน เช่นหน้ำกำกปิ ดปำก ผ้ำปิ ดจมูก และแสดงควำมห่วงใยต่อกำรดูแลสุขภำพ
เพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนจำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำ
งำน และเพื่อนร่ วมงำน เพื่อกำรป้องกันไม่ไห้เกิดโรคหรื อกำรลดกำรรับสัมผัสปัจจัยเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั
พฤติกรรมของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ใช้ในกำรศึกษำพบว่ำพฤติกรรมพฤติกรรมปกป้อง
สุขภำพของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ (ชื่นกมล สุขดี et al., 2553) พบว่ำอยูใ่ นระดับปำนกลำง
ร้อยละ 66.67 ระดับต่ำร้อยละ 20 และระดับสูงร้อยละ 13.33 สำหรับพฤติกรรมกำรป้องกันโรค

75
ปอดจำกกำรทำงำนประกอบด้วยพฤติกรรม 2 ด้ำน ประกอบด้วย 1)พฤติกรรมป้องกันโรคในงำน
คือ กำรปฏิบตั ิตำม (work instruction) วิธีกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อควำมปลอดภัยและสุขภำพ กำรทำควำม
สะอำดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล คือ หน้ำกำกปิ ดปำกและ
ปิ ดจมูก ผ้ำคลุมผม กำรแต่งกำยถูกต้องเหมำะสมขณะปฏิบตั ิงำน 2) พฤติกรรมป้องกันโรคนอกงำน
คือ กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพและอนำมัยส่ วนบุคคล ได้แก่ กำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิก
งำน กำรไม่สูบบุหรี่ ขณะพักกลำงวันและหลังเลิกงำน กำรหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีฝนุ่ ละออง กำรหำ
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน และกำรออกกำลังกำย

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
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กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั แบบหำควำมสัมพันธ์เชิงทำนำย (Predictive correlational
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งมี
รำยละเอียดในกำรดำเนิ นกำรวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ประชำชนวัยแรงงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ อำยุ
ตั้งแต่ 15-59 ปี ทั้งชำยและหญิง ที่ทำงำนอยูใ่ นโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำง
พลี จังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวนทั้งสิ้ น 729 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ประชำชนวัยแรงงำน อำยุต้ งั แต่ 15-59 ปี ทั้งชำยและหญิง ที่ทำงำนใน
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
ซึ่งมีคุณสมบัติตำม
เกณฑ์กำรคัดเข้ำที่กำหนด (Inclusion criteria) ดังนี้
1. ทำงำนในฝ่ ำยผลิต
2. สำมำรถสื่ อสำร และพูดภำษำไทยได้
3. ยินดีเข้ำร่ วมวิจยั
4. ทำงำนที่โรงงำนอุตสำหกรรมไม้ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน
เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria)
1.ไม่เป็ นโรคระบบทำงเดินหำยใจที่มีผลต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรค
2.ไม่เป็ นโรคทำงจิตประสำท

การกาหนดขนาดตัวอย่าง
กำรคำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ ใช้วิธีกำรคำนวณหำขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงด้วยกำรคำนวณ ของ Daniel (1987) ดังนี้
ใช้สูตร n =
Z2 α/2NPq
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Z2 α/2 Pq + (N-1) d2
เมื่อ n = ขนำดตัวอย่ำงเมื่อทรำบประชำกรแน่ชดั
N = ขนำดประชำกรที่ทรำบแน่ชดั
P = ค่ำสัดส่ วนของประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ผวู ้ ิจยั กำหนด
จำกพฤติกรรมปกป้องสุขภำพจำกกำรทำงำน ของคนงำนผลิตเครื่ องเรื อนไม้ในอุตสำหกรรมขนำด
กลำงและขนำดย่อม งำนวิจยั ของ (ชื่นกมล สุขดี et al., 2553) พบว่ำอยูใ่ นระดับปำนกลำงร้อยละ
66.67 จึงใช้สัดส่วนพฤติกรรมปกป้องสุขภำพจำกกำรทำงำนในระดับสูงและระดับต่ำ = 0.33
q = 1-p
= 1 - 0.33 = 0.67
d = ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้สูงสุด สำหรับค่ำ
สัดส่วนคือ (p-π) ในที่น้ ีกำหนดไว้ไม่เกิน 0.05
Z2 α/2 = ระดับนัยสำคัญทำงสถิติในที่น้ ี = 1.96
แทนค่ำสูตร n
=
(1.96)2(729) (0.33) (0.67)
(1.96)2 (0.33) (1.96) + (729-1) ( .05)2
= 231.96
สำหรับในงำนวิจยั ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 232 คน และเพื่อป้องกันควำมผิดพลำดของ
ข้อมูลจึงเพิ่มขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 20% (วิรำภรณ์ ทองยัง, 2552) ดังนั้นจึงใช้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน
ทั้งสิ้ น 278 คน คำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่วนของจำนวนลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
ในแผนกผลิตทั้ง 2 โรงงำนโดยใช้สูตร
ขนำดตัวอย่ำง = n  n1 และแทนค่ำในสูตร ดังนี้ (บุญใจ ศรี สถิตย์นรำกูร, 2553)
N

n = ขนำดของตัวอย่ำงลูกจ้ำงฝ่ ำยผลิตในแต่ละโรงงำน คือ 350 คน
n1 = ขนำดตัวอย่ำงของงำนวิจยั คือ 278 คน
N = จำนวนประชำกรลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ท้ งั หมด คือ 729 คน

การได้ มาซึ่งกลุ่มตัวอย่ าง
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1. สำรวจโรงงำนที่มีวตั ถุดิบตั้งต้นเป็ นไม้ในเขตตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร มีโรงงำนที่มีวตั ถุดิบเกี่ยวกับไม้ เช่น กำรเลื่อย ซอยไม้ ไส เจำะ ขัดทำคิ้ว ตัดไม้
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และปั่น บดละเอียด เป็ นต้น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 7 มีจำนวนโรงงำน 3 แห่งจำนวนลูกจ้ำง
โรงงำนทั้งหมด 599 คน และหมู่ที่ 9 จำนวนโรงงำน 1 แห่งจำนวนลูกจ้ำงโรงงำน 130 คน
(องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงโฉลง. & กองสำธำรณสุ ขสิ่ งแวดล้อม, 2557)
2. ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโรงงำนแบบตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) จับ
ฉลำกโรงงำนในแต่ละหมู่แบบไม่ใส่คืนทีละแห่งจนได้กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมที่กำหนด ได้โรงงำน
ในหมู่ 7 จำนวน 1 โรงงำนจำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด 378 คน ลูกจ้ำงแผนกผลิต 230 คน ในหมู่ 9
จำนวน 1 โรง จำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด 130 คน ลูกจ้ำงแผนกผลิต 120 คน
3. เก็บข้อมูลลูกจ้ำงฝ่ ำยในหมู่ที่ 7 ตำมรหัสชื่อพนักงำนโดยกำรสุ่มอย่ำง ( Simple random
sampling) จับฉลำกเลข ตำมรหัสชื่อพนักงำนที่ลงท้ำยด้วยเลขคู่แบบไม่ใส่คืน 2,4,6,8………….230
และเก็บข้อมูลลูกจ้ำงฝ่ ำยผลิตในหมู่ที่ 9 ตำมรหัสชื่อพนักงำนที่ลงท้ำยด้วยเลข
คู2,4,6,8………..120 จนได้กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมที่กำหนด

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม ที่ผวู ้ ิจยั สร้ำงขึ้นตำมกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั แบบสอบถำมประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยนำแบ่งออกเป็ น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส
ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน ควำมเพียงพอของรำยได้ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ชัว่ โมงกำร
ทำงำนในแต่ละวัน ประวัติกำรสูบบุหรี่ ประวัติกำรดื่มสุรำ โรคประจำตัว ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถำมเป็ นแบบเลือกตอบในช่องว่ำง
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมประเมินอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ ส่วนที่ 2 ซึ่งใช้แบบ
ประเมิน AST-DLD-78-A (American Thoracic Society Division of lung Disease) ฉบับภำษำไทย
ของ (ดวงฤทัย บัวด้วง, 2542) ซึ่งผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพของเครื่ องมือโดยหำควำมเที่ยงตรงและ
ควำมน่ำเชื่อถือ โดยเปรี ยบเทียบเครื่ องมือฉบับภำษำไทยกับมำตรฐำนสำกล เป็ นแบบเลือกตอบ คือ
ถ้ำมีอำกำรตอบ ใช่ และถ้ำไม่มีอำกำรตอบ ไม่ใช่ จำนวน 17 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบวัดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ เกี่ยวกับกำร
ป้องกันพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยครอบคลุมเนื้ อหำ พฤติกรรมป้องกันโรคใน
งำนและนอกงำน โดยแบบวัดควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนเป็ นลักษณะข้อ
คำถำมแบบให้เลือกตอบจำนวน 15 ข้อ มี 2 ตัวเลือก คือ ถูก (1คะแนน) หรื อผิด (0 คะแนน)
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กำรแปลผลตำมเกณฑ์ของ แบ่งระดับคะแนนควำมรู ้ในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
เป็ น 3 ระดับดังนี้
ควำมรู ้ดีมำก หมำยถึง ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80
ควำมรู ้ปำนกลำง หมำยถึง ได้คะแนนอยูใ่ นช่วงร้อยละ 60-79
ควำมรู ้ต่ำ หมำยถึง ได้คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ 60
ตอนที่ 4 แบบสอบถำมวัดทัศนคติ เป็ นควำมคิด ควำมเชื่อ มุมมองของลูกจ้ำงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ประเมินโดยแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะเป็ น
มำตรวัดประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ เห็นด้วยมำกที่สุด (4คะแนน) เห็นด้วยมำก (3คะแนน)
เห็นด้วยน้อย (2คะแนน) เห็นด้วยน้อยที่สุด (1คะแนน)
กำรแปลผลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยเพื่อพรรณนำข้อมูล
คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.75 ทัศนคติในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องโรคปอดจำกกำรทำงำนน้อยที่สุด
คะแนนตั้งแต่ 1.76-2.50 ทัศนคติในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้อง โรคปอดจำกกำรทำงำนน้อย
คะแนนตั้งแต่ 2.51-3.25 ทัศนคติในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก
คะแนนตั้งแต่ 3.26-4.00 ทัศนคติในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้อง โรคปอดจำกกำรทำงำนมำกที่สุด
ตอนที่ 5 แบบสอบถำมกำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน เป็ น
ควำมคิด ควำมเชื่อ ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ฝุ่ นละอองจำกสภำพแวดล้อมและ
กระบวนกำรทำงำนมีโอกำสทำให้เกิดโรคระบบทำงเดินหำยใจทั้งส่ วนบนและส่ วนล่ำง ส่ งผลให้
เกิดภำวะเสื่ อมสมรรถภำพของปอดเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำนประเมินโดยวัดจำกแบบสอบถำมที่
มีลกั ษณะคำถำมเป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ เสี่ ยงมำกที่สุด (4คะแนน)
เสี่ ยงมำก (3 คะแนน) เสี่ ยงน้อย (2 คะแนน) เสี่ ยงน้อยที่สุด (1 คะแนน)
กำรแปลผลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยเพื่อพรรณนำข้อมูล
คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.75 รับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนน้อยที่สุด
คะแนนตั้งแต่ 1.76-2.50 รับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนน้อย
คะแนนตั้งแต่ 2.51-3.25 รับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก
คะแนนตั้งแต่ 3.26-4.00 รับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนมำกที่สุด

ส่ วนที่ 2 ปัจจัยเอื้อแบ่ งเป็ น 2 ตอน
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ตอนที่ 1 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกทำงำน
หมำยถึง กำรรับรู ้ตำมควำมรู ้สึกนึกคิดของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้เกี่ยวกับหน่วยงำนของ
ตนเอง มีกำรจัดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน สภำพงำน เพื่อให้ลูกจ้ำงสำมำรถปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนได้ประเมินโดยแบบสอบถำมโดยแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะคำถำมเป็ นมำตร
ประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อมำกที่สุด (4 คะแนน)
กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เอื้อมำก (3 คะแนน) กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เอื้อน้อย (2 คะแนน)
กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เอื้อน้อยที่สุด (1 คะแนน)
กำรแปลผลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยเพื่อกำรพรรณนำข้อมูล
คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.99 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำนน้อย
คะแนนตั้งแต่ 2.00-2.99 กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนปำนกลำง
คะแนนตั้งแต่ 3.00-4.00 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำนมำก
ตอนที่ 2 นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หมำยถึง ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของลูกจ้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงงำน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอด
จำกกำรทำงำน ครอบคลุม 3 ด้ำน คือ กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมปลอดภัย ด้ำน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคล และด้ำนกำรสุ ขำภิบำลสิ่ งแวดล้อม (กำรควบคุม
และจัดกำรแหล่งกำเนิดฝุ่ น) โดยประเมินจำกแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ
(Rating scale) 4 ระดับ เห็นด้วยมำกที่สุด (4 คะแนน) เห็นด้วยมำก (3 คะแนน)
เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) เห็นด้วยที่สุด (1 คะแนน)
กำรแปลผลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยเพื่อกำรพรรณนำข้อมูล
คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.99 เห็นด้วยน้อย
คะแนนตั้งแต่ 2.00-2.99 เห็นด้วยปำนกลำง
คะแนนตั้งแต่ 3.00-4.00 เห็นด้วยมำก
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยเสริม แบบสอบถามกำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน และกำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำน
ครอบคลุม กำรได้รับคำแนะนำกำรปฏิบตั ิตนเพื่อกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ให้ทรัพยำกร
ในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนงำน เช่นหน้ำกำกปิ ดปำกปิ ดจมูก และแสดงควำมห่วงใยต่อ
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กำรดูแลสุขภำพเพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมที่มีลกั ษณะมำตร
ประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ รับรู ้มำกที่สุด (4 คะแนน) รับรู ้มำก (3 คะแนน)
รับรู ้นอ้ ย (2 คะแนน) และรับรู ้นอ้ ยที่สุด (1 คะแนน)
กำรแปลผลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยเพื่อกำรพรรณนำข้อมูล
คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.99
รับรู ้กำรเสริ มแรงน้อย
คะแนนตั้งแต่ 2.00-2.99
รับรู ้กำรเสริ มแรงปำนกลำง
คะแนนตั้งแต่ 3.00-4.00
รับรู ้กำรเสริ มแรงมำก
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน หมำยถึง กำรกระทำหรื อกำร
แสดงออกของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนหรื อช่วย
ลดควำมเสี่ ย งต่ อ กำรเกิ ด โรคปอดที่ มี ส ำเหตุ จ ำกสภำพแวดล้อ มจำกกำรท ำงำน ประกอบด้ว ย
พฤติก รรม 2 ด้ำน คือ 1) พฤติ ก รรมป้ องกันโรคในงำน ได้แก่ กำรปฏิ บ ัติตำม (work instruction)
วิธีกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อควำมปลอดภัยและสุขภำพ กำรทำควำมสะอำดสถำนที่ปฏิบตั ิงำน กำรสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล คือ หน้ำกำกปิ ดปำกและปิ ดจมูก ผ้ำคลุมผม กำรแต่งกำยถูกต้อง
เหมำะสมขณะปฏิ บ ัติงำน 2) พฤติก รรมป้ องกันโรคนอกงำน คือกำรปฏิ บัติพ ฤติ กรรมส่ งเสริ ม
สุ ข ภำพและอนำมัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ กำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิ ก งำน กำรไม่ สู บ บุ ห รี่ ขณะพัก
กลำงวันและหลังเลิกงำน กำรหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีฝนละออง
ุ่
กำรหำควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำน และกำรออกกำลังกำย ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรป้ องกันโรคที่เหมำะสม
และไม่เหมำะสม จำกแบบสอบถำมที่มีขอ้ คำถำมทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลต่อพฤติกรรมในกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนลักษณะเป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบตั ิทุก
ครั้ ง (4 คะแนน) ปฏิ บ ัติ บ่ อ ยครั้ ง (3คะแนน) ปฏิ บ ัติ น ำน ๆครั้ ง (2คะแนน) ไม่ เคยปฏิ บัติ เลย
(1คะแนน)

ปฏิบตั ิทุกครั้ง
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ปฏิบตั ินำน ๆ ครั้ง

ข้อควำมด้ำนบวก
4
3
2

ข้อควำมด้ำนลบ
1
2
3
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ไม่ปฏิบตั ิเลย

1

4

กำรแปลผลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยเพื่อกำรพรรณนำข้อมูล
คะแนนตั้งแต่ 1.00 - 1.99
มีพฤติกรรมกำรป้องกันในระดับไม่ดี
คะแนนตั้งแต่ 2.00 - 2.99
มีพฤติกรรมกำรป้องกันในระดับพอใช้
คะแนนตั้งแต่ 3.00 - 4.00
มีพฤติกรรมกำรป้องกันในระดับดี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
1. กำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content validity)
ผูว้ ิจยั นำเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ แบบสอบถำมด้ำนปัจจัยนำ ประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนบุคคลและกำรรับรู ้ คือ กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรรับรู ้ประโยชน์ใน
กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรค กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงในกำรเกิดโรค และกำรรับรู ้อุปสรรคในกำร
ปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน แบบสอบถำมด้ำนปัจจัยเอื้อ แบบสอบถำมด้ำน
ปัจจัยเสริ ม และแบบสอบถำมด้ำนพฤติกรรมกำรป้องกันโรคจำกกำรทำงำน ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์แล้ว เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่ำน ได้แก่ พยำบำลวิชำชีพชำนำญ
กำร (APN) จำนวน 2 ท่ำน และอำจำรย์ประจำคณะพยำบำลศำสตร์จำนวน 3 ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำม
ตรงตำมเนื้ อหำ (Content validity) หลังจำกนั้นผูว้ ิจยั ได้นำเครื่ องมือวิจยั ดังกล่ำวมำปรับปรุ งแก้ไขตำมที่
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอแนะร่ วมกับอำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์ และรวบรวมควำมคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
มำหำค่ำดัชนีควำมตรงตำมเนื้ อหำ (Content validity index [CVI]) ซึ่งค่ำดัชนีควำมตรงเนื้อหำที่มี
คุณภำพอยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ .80 ขึ้นไป (บุญใจ ศรี สถิตย์นรำกูร, 2553)
2. นำแบบสอบถำมไปทดสอบคุณภำพ (Try Out) โดยผูว้ ิจยั นำเครื่ องมือที่ปรับปรุ งแล้ว
ไปทดลองใช้กบั ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่ำงที่โรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ ในตำบลบำงปลำ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน 30 รำย
3. หำค่ำควำมเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยผูว้ ิจยั นำแบบสอบถำมที่ได้รับ
กลับคืนมำหำค่ำควำมเที่ยงของเครื่ องมือด้วยวิธีกำรหำควำมสอดคล้องภำยใน (Internal Consistency)
โดยกำรใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟำตำมวิธีของครอนบำค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้ค่ำ
ควำมเชื่อมัน่ ของ แบบสอบถำม กำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม และแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์แอลฟำของครอนบำค
(Cronbach’s alpha coefficient) ค่ำที่ยอมรับได้คือ 0.70 ขึ้นไป (จุฬำลักษณ์ บำรมี, 2551) สำหรับ
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แบบสอบถำมด้ำนควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนนำมำหำค่ำควำมเชื่อมัน่
(Reliability) ด้วยสูตร Kuder -Richardson (KR-20)
4. นำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้มำปรับปรุ งคุณภำพเครื่ องมือ และนำแบบสอบถำมที่แก้ไขแล้วไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรศึกษำในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีแจก
แบบสอบถำมให้แก่ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ หลังจำกได้รับกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ แล้ว โดยผูว้ ิจยั ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรี ยมกำร
1.
ผูว้ ิจยั ทำหนังสื อจำกคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ถึงนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงโฉลงเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ช่วยประสำนถึง
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร
2.
ผูว้ ิจยั ทำหนังสื อจำกคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ถึง ผูบ้ ริ หำรสถำนประกอบกำรโดยชี้แจงรำยละเอียดวัตถุประสงค์ในกำรทำวิจยั
จริ ยธรรมกำรวิจยั และขอควำมร่ วมมืออำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั ขอควำมร่ วมมือจำกหัวหน้ำงำนในแผนกผลิต เพื่อทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนัดหมำยกลุ่มตัวอย่ำงและนัดหมำยวันเวลำในกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ขั้นดำเนิ นกำร
1. ผูว้ ิจยั เริ่ มดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำม วัน เวลำที่นดั หมำยไว้ เป็ นเวลำหลังเลิก
งำน จัดห้องสำหรับกำรตอบแบบสอบถำม และขอควำมร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมประมำณ
30-45 นำที ระหว่ำงที่กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำม ผูว้ ิจยั จะเปิ ดโอกำสให้ซกั ถำมข้อสงสัย
เกี่ยวกับคำถำม และตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถำม
2. เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมเสร็จแล้ว ผูว้ ิจยั นำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนรวบ
ใส่ซองอย่ำงมิดชิด และกล่ำวขอบคุณกลุ่มตัวอย่ำง
3. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมทั้งหมด และรวบรวมข้อมูลที่ได้จำก
กลุ่มตัวอย่ำง ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติต่อไป
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การพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่ วมกำรวิจยั ในครั้งนี้ตอ้ งได้รับกำรพิทกั ษ์สิทธิ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั จะนำเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และเครื่ องมือกำรวิจยั ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จริ ยธรรมกำรวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เพื่อพิจำรณำ เมื่อได้รับ
กำรอนุมตั ิแล้ว จึงดำเนินกำรวิจยั
2. ผูว้ ิจยั แนะนำตัวเองกับกลุ่มตัวอย่ำงในวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ชี้แจงวัตถุประสงค์
ประโยชน์ของกำรวิจยั ขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่ำงทรำบ
3. กำรยินยอมเข้ำร่ วมในกำรวิจยั หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ควำมสมัครใจของกลุ่มตัวอย่ำง
กำรปฏิเสธไม่เข้ำร่ วมในกำรวิจยั จะไม่มีผลต่อกำรบริ กำรที่ได้รับแต่อย่ำงใด เมื่อกลุ่มตัวอย่ำง
ยินยอมเข้ำร่ วมในกำรทำวิจยั ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่ำงลงนำมในใบยินยอมกำรเข้ำร่ วมวิจยั ข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่ำงจะถูกนำเสนอในภำพรวมที่เป็ นประโยชน์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น
4. ข้อมูลที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงผูว้ ิจยั จะเก็บเป็ นควำมลับ ในแบบสอบถำม จะไม่มีกำร
ระบุชื่อ- นำมสกุล ของกลุ่มตัวอย่ำง เนื่องจำกผูว้ ิจยั จะใช้รหัสในแบบสอบถำม คำตอบหรื อข้อมูล
ทุกอย่ำง
5. แบบสอบถำมที่ตอบเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว จะถูกเก็บมิดชิดในซองกระดำษ มีเพียงผูว้ ิจยั
เท่ำนั้นที่จะได้อ่ำน และรับทรำบข้อมูล กำรนำเสนอผลกำรวิจยั จะทำในภำพรวม โดยไม่ได้
วิเครำะห์แยกตำมแผนก กำรทำลำยข้อมูลจะกระทำภำยหลังจำกผลกำรวิจยั มีตีพิมพ์กำรเผยแพร่ แล้ว

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเครำะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปั จจัยเสริ ม พฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนของกลุ่มตัวอย่ำง ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ได้แก่ กำรแจก
แจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงด้ำนอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจกับพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยใช้สถิติวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance,
ANOVA)
3. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยนำ คือ อำยุ ทัศนคติ ควำมรู ้ ประสบกำรณ์กำร
ทำงำน กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำร
เสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน
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กำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำน กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
4. วิเครำะห์อำนำจกำรทำนำยของปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ จังหวัดสมุทรปรำกำร ด้วยสถิติสมกำรถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Multiple regression analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั แบบหำควำมสัมพันธ์เชิงทำนำย (Predictive correlational
research) เพื่อศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ ในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยใช้แบบสัมภำษณ์ เก็บ
ข้อมูลระหว่ำงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จำกกำรตอบแบบสัมภำษณ์ มีผใู ้ ห้สัมภำษณ์
จำนวนทั้งสิ้ น 276 รำย เมื่อทำกำรวิเครำะห์ มีชุดแบบสัมภำษณ์ขอ้ มูลมีกำรกระจำยของค่ำ Residual
มำกกว่ำ +3 และน้อยกว่ำ -3 จึงเหลือข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทั้งหมด 272 ชุด ผลกำร
วิเครำะห์ นำเสนอ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ รำยได้
ประสบกำรณ์กำรทำงำน จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำน สิ่ งคุกคำมระบบทำงเดินหำยใจมำกที่สุด
กำรทำงำนล่วงเวลำ กำรดื่มสุรำ ประวัติกำรสูบบุหรี่ ประวัติกำรกระแทกที่หน้ำอก โรคประจำตัว
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกำรทำงำน
ส่วนที่ 3 อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ
ส่วนที่ 4 กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
ส่วนที่ 5 กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ส่วนที่ 6 ควำมรู ้และทัศนคติ
6.1 ควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน
6.2 ทัศนคติต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ส่วนที่ 7 สิ่ งแวดล้อมในกำรทำงำน
7.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร ทำงำน
7.2 นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ส่วนที่ 8 ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ รำยได้
ประสบกำรณ์ทำงำน จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำน สิ่ งคุกคำมระบบทำงเดินหำยใจ กำรทำงำนล่วงเวลำ
กำรดื่มสุรำ ประวัติกำรสูบบุหรี่ ประวัติกำรกระแทกที่หน้ำอก โรคประจำตัว ดังแสดงในตำรำงที่ 3
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ตำรำงที่ 3 จำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน จำแนกตำมข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่ำง (n = 272)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน

ร้ อยละ

เพศ
ชำย
120
44.1
หญิง
152
55.9
อำยุ (ปี ) (Min = 20, Max = 59, M = 37.22, SD = 9.58)
20-29 ปี
71
26.1
30-39 ปี
87
32.0
40-49 ปี
81
29.8
50-59 ปี
33
12.1
สถำนภำพสมรส
หย่ำร้ำง/ หม้ำย/ แยกกันอยู่
17
6.3
โสด
110
40.4
คู่
145
53.3
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ประถมศึกษำ
52
19.1
มัธยมศึกษำ/ ปวช.
163
59.9
อนุปริ ญญำหรื อเทียบเท่ำ/ ปวส.
54
19.9
ปริ ญญำตรี
3
1.1
รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน (บำท) (Min = 7,000 Max = 28,000, M = 12,534.5, SD = 4,400.71)
< 10,000 บำท
111
40.8
> 10,000 บำท
161
59.2
รำยได้พิเศษ (บำท) (Min = 1,000, Max = 7,500, M = 2,704.68, SD = 1,104.69) (n = 156)
≤ 2,500 บำท
110
70.5
> 2,500 บำท
46
29.5
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน (ปี ) (Min = 1, Max = 33, M = 8.29, SD = 6.83)
1-10 ปี
211
77.6
11-20 ปี
44
16.2
> 20 ปี
17
6.2
จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนปกติ (ชัว่ โมง) (Min = 8, Max = 12, M = 10.29, SD = 2.0)
= 8 ชัว่ โมง
116
42.6
> 8 ชัว่ โมง
156
57.4
กำรทำงำนล่วงเวลำ
ไม่ทำ
116
42.6
ทำ
156
57.4
สิ่ งคุกคำมระบบทำงเดินหำยใจมำกที่สุด
ไอละอองสำรเคมี
88
32.4
ฝุ่ นไม้
184
67.6
กำรดื่มสุรำ
ดื่ม
98
36.0
ไม่ดื่ม
174
64.0
ประวัติกำรสูบบุหรี่
ยังสูบอยู่
31
11.4
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
46
16.9
ไม่เคยสูบ
195
71.7
ประวัติกำรกระแทกที่หน้ำอก
เคย
13
4.8
ไม่เคย
259
95.2
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
โรคประจำตัว
ไม่มี
มี (1 คนเป็ นได้มำกกว่ำ 1 โรค)
โรคควำมดันโลหิตสูง
โรคเบำหวำน
โรคภูมิแพ้
โรคไทรอยด์
โรคหอบหืด
โรคไมเกรน
โรคอื่น ๆ

จานวน

ร้ อยละ

205
67
27
14
14
6
5
3
8

75.4
24.6
9.9
5.1
5.1
2.2
1.8
1.1
3.2

จำกตำรำงที่ 3 กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ร้อยละ 55.9 และร้อยละ 44.1
ตำมลำดับ มีอำยุเฉลี่ย 37.22 ปี (SD = 9.59) สถำนภำพสมรสคู่ ร้อยละ 53.3 ส่วนใหญ่สำเร็จ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ/ ปวช. ร้อยละ 59.9 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,534.50 บำท (SD = 4,400.71)โดย
มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเฉลี่ย 8.29 ปี (SD = 6.83) จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนปกติในหนึ่งวันเฉลี่ย
10.29 ชัว่ โมง (SD = 1.98) ทำงำนล่วงเวลำ ร้อยละ 57.4 สิ่ งคุกคำมระบบทำงเดินหำยใจ
มำกที่สุด คือ ฝุ่ นไม้ (ร้อยละ 67.6) รองลงมำ ไอละอองสำรเคมี (ร้อยละ 32.4) ดื่มสุรำ ร้อยละ 36
มีประวัติกำรสูบบุหรี่ และเลิกสูบแล้ว ร้อยละ 16.9 ยังสูบอยู่ ร้อยละ 11.4 มีประวัติกำรกระแทกที่
หน้ำอก ร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 75.4) และโรคประจำตัวที่พบสูงสุดคือ
โรคควำมดันโลหิตสูง (ร้อยละ 9.9) รองลงมำ คือ โรคเบำหวำน และโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 5.1
ตำมลำดับ

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน
วิเครำะห์และนำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และระดับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 4
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ตำรำงที่ 4 ค่ำเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และระดับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำน (n = 272)
พฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน

M

SD

ระดับ

3.33

0.84

มำก

3.13

0.91

มำก

3.04
2.84
2.80

1.02
1.08
1.14

มำก
มำก
มำก

2.79

1.03

มำก

2.38
2.33
1.93

1.10
1.02
0.96

น้อย
น้อย
น้อย

3.34
3.21
3.14
3.05
2.89
2.79
2.62

0.80
0.75
0.77
0.84
1.19
0.99
0.95

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

2.60

1.04

มำก

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคในเวลำทำงำน
1. กำรปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิขอ้ บังคับ เรื่ องกำรแต่งกำยใน
กำรทำงำน
2. กำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของโรงงำน เรื่ องกำรสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
3. เมื่อพบสำรเคมี หกรด รั่วไหล จะแจ้งหัวหน้ำงำน
4. กำรสวมเสื้ อแขนยำว กำงเกงขำยำว รองเท้ำหุม้ ส้นขณะทำงำน
5. กำรใส่หน้ำกำกป้องกันสำรเคมี ชนิดกรองฝุ่ นขนำดเล็ก (N95)
หรื อหน้ำกำกชนิดคำร์บอนขณะทำงำน (n = 88)
6. กำรใส่ หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้ชนิดผ้ำหรื อแบบใช้แล้วทิง้ ขณะ
ทำงำน (n = 184)
7. กำรสวมหมวกคลุมผมมิดชิดขณะปฏิบตั ิงำน
8. กำรดื่มน้ ำระหว่ำงปฏิบตั ิงำนต้องล้ำงมือ*
9. กำรไม่ใส่หน้ำกำกไว้ใต้คำง*
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคนอกเวลำทำงำน
10. กำรล้ำงมือก่อนและหลังรับประทำนอำหำร
11. กำรอำบน้ ำสระผมหลังเลิกงำน
12. กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์
13. กำรนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน
14. ไม่สูบบุหรี่
15. หลีกเลี่ยงเข้ำไปในพื้นที่มีฝนุ่ ละออง
16. กำรศึกษำเกี่ยวกับอำกำรและกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนเกิดจำกฝุ่ นไม้และสำรเคมี
17. กำรออกกำลังกำย

91

ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
พฤติกรรมการป้องกันโรคในการทางาน
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคนอกเวลำทำงำน
18. กำรหยุดพักและลำงำนเมื่อมีอำกำรไม่สบำย เช่น ไอ จำม
มีเสมหะ ตัวร้อน*
19. กำรเปลี่ยนเสื้ อผ้ำก่อนกลับบ้ำน
ค่าเฉลีย่ รวม
* ข้อคำถำมที่ปรับเป็ นเชิงบวกในกำรวิเครำะห์

M

SD

ระดับ

2.44

0.98

น้อย

2.02
3.30

1.09
0.53

น้อย
มาก

จำกตำรำงที่ 4 กลุ่มตัวอย่ำงมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยรวม
อยูใ่ นระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม 3.30 (SD = 0.53) โดยพฤติกรรมกันโรคในเวลำทำงำนเมื่อพิจำรณำ รำย
ข้อ พบว่ำ พฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับมำก คือ กำรปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิขอ้ บังคับ เรื่ องกำร
แต่งกำยในกำรทำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.33 (SD = 0.84) รองลงมำ กำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของ
โรงงำน เรื่ องกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ค่ำเฉลี่ย 3.13 (SD = 0.91) และเมื่อพบ
สำรเคมี หกรด รั่วไหล จะแจ้งหัวหน้ำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.04 (SD = 1.02) สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่รับ
สัมผัสฝุ่ นไม้มีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนในระดับมำก กำรใส่หน้ำกำกป้อง
กันฝุ่ นไม้ชนิดผ้ำหรื อแบบใช้แล้วทิ้งขณะทำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.79 (SD = 1.03) และลูกจ้ำงที่รับ
สัมผัสควันไอละอองสำรเคมีในที่ทำงำนมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนในระดับมำก
คือ กำรใส่หน้ำกำกป้องกันสำรเคมี ชนิดกรองฝุ่ นขนำดเล็ก (N95) หรื อหน้ำกำกชนิดคำร์บอน
ขณะทำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.80 (SD = 1.14) ส่วนพฤติกรรมกำรป้องกันโรคนอกเวลำทำงำน
เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำอยูใ่ นระดับมำกส่วนใหญ่ โดยพบว่ำ 3 ลำดับแรกที่อยูใ่ นระดับมำกได้แก่
กำรล้ำงมือก่อนและหลังรับประทำนอำหำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.34 (SD = 0.80) กำรอำบน้ ำสระผมหลัง
เลิกงำนค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.21 (SD = 0.75) และ รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.14
(SD = 0.77) ตำมลำดับ
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ส่ วนที่ 3 อาการระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
วิเครำะห์อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ และกลุ่มอำกำรทำงเดินหำยใจของกลุ่มตัวอย่ำง
ด้วยจำนวน และร้อยละ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 5
ตำรำงที่ 5 จำนวน ร้อยละ ของลูกจ้ำง จำแนกตำมอำกำรระบบทำงเดินหำยใจในระยะเวลำ 1 ปี
ที่ผำ่ นมำ (n = 272)
อาการระบบทางเดินหายใจ
ไม่มี
มี (1 คน มีอำกำรได้มำกกว่ำ 1 อำกำร)
อำกำรมีเสมหะ
อำกำรหำยใจไม่ออก
อำกำรไอ
อำกำรแน่นหน้ำอก
อำกำรเจ็บหน้ำอก

จานวน
193
79
34
31
28
26
7

ร้ อยละ
71.0
29.0
12.5
11.4
10.3
9.6
2.6

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ในระยะเวลำ 1 ปี ที่ผำ่ นมำ กลุ่มตัวอย่ำงมีอำกำรระบบทำงเดิน
หำยใจ ร้อยละ 29.0 โดยพบอำกำรมีเสมหะมำกที่สุด (ร้อยละ 12.5) รองลงมำ คือ มีอำกำรหำยใจไม่
ออก (ร้อยละ 11.4)

ส่ วนที่ 4 การรับรู้โอกาสเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคปอดจากการทางาน
วิเครำะห์และนำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และระดับกำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 6
ตำรำงที่ 6 ค่ำเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และระดับกำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิด
โรคปอดจำกกำรทำงำน (n = 272)
การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคปอดจากการทางาน

M

SD

ระดับ
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1. งำนที่ทำ ทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
2. กำรไม่สวมหมวกใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมีทำ
ให้มีโอกำสเกิดอำกำรผิดปกติของปอด
3. กำรสัมผัสฝุ่ นไม้ และสำรเคมีทำให้มีโอกำสเกิดอำกำรของ
ระบบทำงเดินหำยใจได้
ตำรำงที่ 6 (ต่อ)
การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคปอดจากการทางาน
4. ฝุ่ นไม้ในที่ทำงำนทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
5. กำรสวมใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมีที่ไม่เหมำะสม
ทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
6. อำยุงำนทำให้เป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
7. สำรเคมีที่ใช้ในงำนทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
8. กำรแต่งกำยตำมสบำยในขณะปฏิบตั ิงำนทำให้เป็ นโรคปอด
จำกกำรทำงำน
9. ชัว่ โมงกำรทำงำนในแต่ละวันทำให้เป็ นโรคปอดจำกกำร
ทำงำน
ค่าเฉลีย่ รวม

3.01
2.83

0.95
0.94

มำก
มำก

2.82

0.92

มำก

M
2.69
2.67

SD
0.88
0.91

ระดับ

2.65
2.63
2.60

0.89
0.91
0.95

มำก
มำก
มำก

2.56

0.87

มำก

2.71

0.77

มาก

มำก
มำก

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยรวมอยู่
ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.71 (SD = 0.77) และเมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ อยูใ่ นระดับมำก
ทุกข้อโดยงำนโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุ ด
เท่ำกับ 3.01 (SD = 0.95) รองลงมำ คือ กำรไม่สวมหมวกใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมี
ทำให้มีโอกำสเกิดอำกำรผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.83 (SD = 0.94)

ส่ วนที่ 5 การได้ รับการสริมแรงเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน
วิเครำะห์และนำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และระดับระดับกำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน เพื่อนร่ วมงำน และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 7
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ตำรำงที่ 7 ค่ำเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และระดับกำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน
เพื่อนร่ วมงำน และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (n = 272)
การได้รับการเสริมแรง
M
กำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน
1. กำรได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกำรปฏิบตั ิในกำรป้องกันฝุ่ นไม้
3.96
หรื อสำรเคมี
2. กำรได้รับกำรชักชวนให้ใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
3.85
สำรเคมีขณะทำงำน
3. กำรได้รับคำชมเชย เมื่อใช้หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
3.41
สำรเคมีในขณะทำงำน
4. กำรได้รับกำรตักเตือน เมื่อไม่ใช้ หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นหรื อ
3.24
สำรเคมีในขณะทำงำน
กำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำน
5. กำรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ในกำรป้องกัน
3.63
ฝุ่ นไม้หรื อสำรเคมี
6. กำรได้รับกำรชักชวนให้ใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
3.58
สำรเคมีขณะทำงำน
7. กำรได้รับกำรตักเตือน เมื่อไม่ใช้ หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นหรื อ
3.32
สำรเคมีในขณะทำงำน
8. กำรได้รับคำชมเชย เมื่อใช้ หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
3.31
สำรเคมีขณะทำงำน
กำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
9. กำรรับคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ในกำรป้องกันฝุ่ น
3.69
ไม้หรื อสำรเคมีในขณะทำงำน
10. กำรได้รับกำรชักชวนให้ใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
3.60
สำรเคมีขณะทำงำน
11. กำรได้รับกำรคำชมเชยเมื่อใช้หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
3.42
สำรเคมีในขณะทำงำน

SD

ระดับ

0.89

มำก

0.86

มำก

1.05

ปำนกลำง

1.15

ปำนกลำง

0.93

มำก

1.03

มำก

1.22

ปำนกลำง

1.07

ปำนกลำง

0.95

มำก

0.98

มำก

1.09

ปำนกลำง
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ตำรำงที่ 7 (ต่อ)
การเสริมแรง
M
กำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
12. กำรได้รับกำรตักเตือน เมื่อไม่ใช้หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นหรื อ 3.19
สำรเคมีในขณะทำงำน
ค่าเฉลีย่ รวม
3.50

SD

ระดับ

1.13

ปำนกลำง

0.78

ปานกลาง

จำกตำรำงที่ 7 กำรได้รับเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน เพื่อนร่ วมงำน และพยำบำลหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนโดยรวมทั้ง 3 ด้ำนอยูใ่ นระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ
3.50 (SD = 0.78) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ กำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำน ในเรื่ องกำรได้
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิในกำรป้องกันฝุ่ นไม้หรื อสำรเคมี มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดเท่ำกับ 3.96
(SD = 0.89) อยูใ่ นระดับมำก รองลงมำ คือ กำรได้รับกำรชักชวนให้ใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อ
สำรเคมีขณะทำงำน (M = 3.85, SD = 0.86) ส่วนกำรเสริ มแรงจำกเพื่อนร่ วมงำน กำรได้รับ
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ในกำรป้องกันฝุ่ นไม้หรื อสำรเคมีค่ำเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมำก
(M = 3.63, SD = 0.93) รองลงมำ กำรได้รับกำรชักชวนให้ใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้หรื อสำรเคมี
ขณะทำงำน (M = 3.58, SD = 1.03) และกำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน คือ กำรรับคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ในกำรป้องกันฝุ่ นไม้หรื อสำรเคมี
อยูใ่ นระดับมำก (M = 3.69, SD = 0.95)

ส่ วนที่ 6 ความรู้และทัศนคติ
6.1 ความรู้ เรื่ องโรคปอดจากการทางานของลูกจ้ างโรงงานอุตสาหกรรมไม้
วิเครำะห์ระดับควำมรู ้ โดยกำรหำผลรวมคะแนนทุกข้อ หำกมีคะแนนมำกแสดงว่ำ
กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก นำเสนอผลกำรวิเครำะห์
รู ปแบบ จำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 8
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ตำรำงที่ 8 จำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) จำแนกตำมระดับควำมรู ้
เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน (n = 272)
ช่ วงคะแนนความรู้
จานวน(คน)
9-12
223
5-8
46
1-4
3
(Min = 1, Max = 12, M = 10.33, SD = 2.00)

ร้ อยละ
82.0
16.9
1.1

ระดับ
ดี
ปำนกลำง
ต่ำ

จำกตำรำงที่ 8 กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
ร้อยละ 82.0 มีคะแนนเฉลี่ย 10.33 คะแนน (SD = 2.00 คะแนน) มีคะแนนต่ำสุด 1 คะแนน สูงสุด
12 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 12 คะแนน
ควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำนเป็ นรำยข้อ วิเครำะห์และนำเสนอด้วย จำนวน
ร้อยละ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 9
ตำรำงที่ 9 จำนวน และร้อยละ ของลูกจ้ำง จำแนกตำมคำตอบจำกกำรตอบคำถำมควำมรู ้เรื่ อง
โรคปอดจำกกำรทำงำน (n = 272)
ความรู้ เรื่ องโรคปอดจากการทางาน

1. อำกำรโรคปอดจำกกำรทำงำนได้แก่ อำกำรไอ
มีเสมหะ หอบเหนื่อย และหำยใจขัด เป็ นต้น
2. ฝุ่ นไม้เป็ นสำเหตุทำให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนได้แก่
โรคหอบหื ดจำกกำรทำงำน โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง
3. ฝุ่ นไม้และละอองสำรเคมีที่มองไม่เห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำ
สำมำรถผ่ำนทำงระบบทำงเดินหำยใจเข้ำสู่ถุงลมปอดได้
4. หน้ำกำกชนิดกรองฝุ่ นขนำดเล็ก (N95) หรื อหน้ำกำกชนิด
คำร์บอนสำมำรถป้องกันไอละอองของสำรเคมีที่เข้ำสู่ระบบ
ทำงเดินหำยใจได้

ตอบถูกต้ อง
ตอบไม่ ถูกต้ อง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อย
ละ
267
98.2
5
1.8
264

97.1

8

2.9

264

97.1

8

2.9

257

94.5

15

5.5
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ตำรำงที่ 9 (ต่อ)
ความรู้ เรื่ องโรคปอดจากการทางาน
5. กำรล้ำงมือก่อนและหลังรับประทำนอำหำรช่วย
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้
6. กำรรักษำโรคปอดจำกกำรทำงำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำย
สูง
7. โรคปอดจำกกำรทำงำนจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้และ
สำรเคมีเมื่อเป็ นแล้วไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
8. กำรออกกำลังกำยสม่ำเสมอสำมำรถป้องกันกำรเกิด
โรคปอดจำกกำรทำงำน
9. หน้ำกำกชนิดผ้ำและชนิดใช้แล้วทิ้งสำมำรถป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนได้
10. กำรอำบน้ ำสระผม กำรล้ำงมือก่อน และหลัง
รับประทำนอำหำรเป็ นกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำน
11. กำรทำงำนไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวันช่วยลดโอกำสเกิด
โรคปอดจำกกำรทำงำน กำรสัมผัสฝุ่ นไม้และสำรเคมี
12. ชุดที่เหมำะสมสำหรับใส่ทำงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ คือ กำงเกงขำสั้นและเสื้ อแขนสั้น

ตอบถูกต้ อง
ตอบไม่ ถูกต้ อง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
241
86.6
31
11.4
237

87.1

35

12.9

236

86.8

36

13.2

231

84.9

41

15.1

224

82.4

48

17.6

220

80.9

52

19.1

214

78.7

58

21.3

157

57.7

115

42.3

จำกตำรำงที่ 9 กลุ่มตัวอย่ำง ตอบคำถำมถูกมำกที่สุด คือ อำกำรโรคปอดจำกกำรทำงำน
ได้แก่ อำกำรไอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย และหำยใจขัด (ร้อยละ 98.2) รองลงมำ คือ ฝุ่ นไม้เป็ นสำเหตุ
ทำให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน ได้แก่ โรคหอบหื ดจำกกำรทำงำน โรคหลอมลมอักเสบเรื้ อรัง
(ร้อยละ 97.1) และฝุ่ นไม้และละอองสำรเคมีที่มองไม่เห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำสำมำรถผ่ำนทำงระบบ
ทำงเดินหำยใจเข้ำสู่ถุงลมปอดได้ (ร้อยละ 97.1)
6.2 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน
วิเครำะห์และนำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมโรคปอดจำกกำรทำงำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 10
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ตำรำงที่ 10 ค่ำเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และระดับทัศนคติต่อพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (n = 272)
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน
1. กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและ
กฎระเบียบข้อบังคับช่วยให้ปลอดภัยจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้และสำรเคมี
จำกกำรทำงำน
2. กำรตรวจสมรรถภำพปอดเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ1ครั้ง

M
SD
3.53 0.58

ระดับ
มำก
ที่สุด

3.31

0.64

มำก

3.21

0.63

มำก

3.20
3.16

0.65
0.70

มำก
มำก

3.07

0.68

มำก

7. กำรไม่สูบบุหรี่ มีควำมจำเป็ นในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน 3.07

0.68

มำก

3. กำรใช้หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นและสำรเคมีจะช่วยป้องกันอำกำร
เจ็บป่ วยในระบบทำงเดินหำยใจได้
4. กำรมีที่ดูดอำกำศช่วยขจัดฝุ่ นไม้และสำรเคมีในโรงงำน
5. กำรแต่งกำยเหมำะสมในกำรทำงำนสำมำรถช่วยลดกำรสัมผัสฝุ่ น
ละอองและสำรเคมีตำมร่ ำงกำยได้
6. กำรไม่สูบบุหรี่ มีควำมจำเป็ นในกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ค่าเฉลีย่ รวม

3.25

0.50

มาก

จำกตำรำงที่ 10 ระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยรวม
อยูใ่ นระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.25 (SD = 0.50) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและกฎระเบียบข้อบังคับช่วยให้ปลอดภัยจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้และ
สำรเคมีจำกกำรทำงำน อยูใ่ นระดับมำกที่สุด (M = 3.53, SD = 0.58) รองลงมำ คือ กำรตรวจ
สมรรถภำพปอดเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง (M = 3.31, SD = 0.64) และกำรทำควำมสะอำด
สถำนที่ปฏิบตั ิงำนสำมำรถป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (M = 3.29, SD = 0.63)

ส่ วนที่ 7 สิ่ งแวดล้อมในการทางาน
7.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางาน
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นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมโรคปอดจำกกำรทำงำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 11
ตำรำงที่ 11 ค่ำเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (n = 272)
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อพฤติกรรมการป้องกันโรคปอด
จากการทางาน
1. โรงงำนมีบอร์ด และ เอกสำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนสัมผัสฝุ่ นไม้ และสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิต
2. โรงงำนมีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคลก่อนเข้ำ
ปฏิบตั ิงำนในพื้นที่กำรทำงำน
3. โรงงำนมีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลไว้ใน
พื้นที่กำรทำงำนและสำมำรถนำมำใช้ได้สะดวก
4. โรงงำนมีพนักงำนทำควำมสะอำดและกำจัดฝุ่ นที่ถูกวิธี เช่น
เช็ด ถูพ้นื ใช้เครื่ องดูดฝุ่ น
5. โรงงำนจัดให้มีฮูด้ (HOOD) ดูด กลิ่นไอละอองสำรเคมี
6. โรงงำนมีอ่ำงล้ำงมือบริ เวณโรงอำหำรอย่ำงเพียงพอ
7. โรงงำนมีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลไว้ใน
พื้นที่กำรทำงำนและสำมำรถนำมำใช้ได้เพียงพอ
8. โรงงำนมีที่ดูดอำกำศในตัวอำคำรมีฝนุ่ ฟุ้งกระจำย
9. โรงงำนมีเครื่ องดูดฝุ่ นในตัวอำคำรตำมแผนกต่ำง ๆ
10. โรงงำนมีสถำนที่ออกกำลังกำยอย่ำงเพียงพอ
11. โรงงำนมีหอ้ งสำหรับเปลี่ยนเสื้ อผ้ำก่อนกลับบ้ำนหรื อมีหอ้ ง
อำบน้ ำก่อนกลับบ้ำน
ค่าเฉลีย่ รวม

M

SD

ระดับ

3.25

0.76

มำก

3.17

0.72

มำก

3.14

0.71

มำก

3.12

0.87

มำก

3.10
3.09
3.07

0.88
0.71
0.74

มำก
มำก
มำก

2.94
2.92
2.85
2.56

0.87
0.85
0.81
0.95

มำก
มำก
มำก
มำก

3.03

0.55

มาก

จำกตำรำงที่ 11 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
พฤติกรรม กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน โดยรวมอยูใ่ นระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.03 (SD =
0.55) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ ค่ำเฉลี่ยสูงสุดสำมลำดับแรกพบว่ำโรงงำนมีบอร์ด และเอกสำรให้ควำมรู ้
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เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนสัมผัสฝุ่ นไม้ และสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิต มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดเท่ำกับ 3.25 (SD = 0.76) รองลงมำคือ โรงงำนมีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคล
ก่อนเข้ำปฏิบตั ิงำนในพื้นที่กำรทำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.17 (SD = 0.72)
7.2 นโยบายความปลอดภัยในการทางาน
7.2.1 ระดับควำมคิดเห็นของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ วิเครำะห์โดยกำรหำ
ผลรวมคะแนนทุกข้อหำกมีคะแนนมำก แสดงว่ำโรงงำนอุตสำหกรรมไม้มีนโยบำยควำมปลอด
ในกำรทำงำนเพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก นำเสนอผลกำรวิเครำะห์รูปแบบ จำนวน ร้อย
ละ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 12
ตำรำงที่ 12 จำนวน ร้อยละ ของลูกจ้ำง จำแนกตำมระดับควำมคิดเห็นด้ำนนโยบำยควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำนเพื่อกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
(n = 272)
ระดับความคิดเห็น
ช่ วงคะแนน
มำก
(8-10 คะแนน)
ปำนกลำง
(4-7 คะแนน)
น้อย
(0-3 คะแนน)
(Min = 1, Max = 10, M = 9.11, SD = 1.68)

จานวน(คน)
238
30
4

ร้ อยละ
87.5
11.0
1.5

จำกตำรำงที่ 12 กลุ่มตัวอย่ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ มีกำรรับรู ้เรื่ องนโยบำยควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนอยูใ่ นระดับมำกร้อยละ 87.5 คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.11 คะแนน (SD = 1.68)
7.2.2 นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ด้วยจำนวน ร้อยละ และกำรรับรู ้ของลูกจ้ำงเกี่ยวกับ
กำรมีนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ดังในตำรำงที่ 13

ตำรำงที่ 13 จำนวน ร้อยละ ของลูกจ้ำง จำแนกกำรรับรู ้เกี่ยวกับนโยบำยควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนเพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (n = 272)
นโยบายความปลอดภัยในการทางาน

มี

ไม่มี
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จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
1. โรงงำนมีขอ้ บังคับให้พนักงำนทุกคนต้องตรวจ
สุขภำพประจำปี
2. โรงงำนมีเอกสำรระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนให้แก่ลูกจ้ำง
3. โรงงำนมีขอ้ บังคับให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ของระบบทำงเดินหำยใจขณะปฏิบตั ิงำน
4. โรงงำนมีนโยบำยที่ชดั เจนในกำรใช้หน้ำกำก
ป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมี
5. โรงงำนมีนโยบำยตรวจสมรรถภำพปอดพนักงำน
6. โรงงำนมีระเบียบให้พนักงำนทำงำนควำมสะอำด
พื้นที่ปฏิบตั ิงำนของตนเองทุกเย็นหลังเลิกงำน
7. โรงงำนติดประกำศนโยบำยเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยและสุขภำพไว้ให้พนักงำนอ่ำน
8. โรงงำนมีนโยบำยซ่อมแซมบำรุ งรักษำที่ดูดอำกำศ
HOOD ดูดกลิ่นไอละอองสม่ำเสมอ
9. โรงงำนมีมำตรกำรลงโทษหรื อชมเชยพนักงำนที่
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
10. โรงงำนมีโปสเตอร์ เอกสำร และแผ่นพับ
เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน

267

98.2

5

1.8

261

96.0

11

4.0

259

95.2

13

4.8

256

94.1

16

5.9

251
249

92.3
91.5

21
23

7.7
8.5

247

90.8

25

9.2

244

89.7

28

1.3

229

84.2

43

15.8

216

79.4

56

20.6

จำกตำรำงที่ 13 โรงงำนกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรดำเนินงำนนโยบำยควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน โดยนโยบำยที่กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู ้มำกที่สุด คือ โรงงำนมีขอ้ บังคับให้พนักงำนทุกคน
ต้องตรวจสุขภำพประจำปี ร้อยละ 98.2 รองลงมำ คือ โรงงำนมีเอกสำรระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้แก่ลูกจ้ำง ร้อยละ 96.0 และโรงงำนมีขอ้ บังคับให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยของระบบทำงเดินหำยใจขณะปฏิบตั ิงำน ร้อยละ 95.2

ส่ วนที่ 8 ปัจจัยที่สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทางานของ
ลูกจ้ างโรงงานอุตสาหกรรมไม้
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กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) เพื่อหำปัจจัยที่
สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
ของกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่
1. ปัจจัยนำ ประกอบด้วย อำยุ ควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน ทัศนคติต่อพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ประสบกำรณ์กำรทำงำน อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ กำรรับรู ้
โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
2. ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมป้ องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
3. ปัจจัยเสริ ม คือ กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำน จำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำงำน และเพื่อนร่ วมงำน
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของกำรใช้วิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่ำ
เป็ นไปตำมข้อตกลงเบื้องต้นของกำรใช้สถิติ (Assumption) ดังนี้
1. ตัวแปรตำมเป็ น Interval/ Ratio scale ในงำนวิจยั นี้ คือ คะแนนพฤติกรรมกำรป้ องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ มีระดับกำรวัดเป็ น Interval scales
2. ตัวแปรต้นเป็ น Interval/ Ratio scale หรื อเป็ นตัวแปรหุ่น Dummy variable ตัวแปรต้น
มีท้ งั หมด 9 ตัว แต่ละตัวมีระดับกำรวัดแสดงในตำรำงที่ 14
ตำรำงที่ 14 ระดับกำรวัดของตัวแปรต้นและกำรให้รหัสตัวแปรหุ่น
ตัวแปร

ระดับการวัด ตัวแปรหุ่น
1. อำยุ
Ratio scales
2. ควำมรู ้เกี่ยวกับโรคปอดจำกกำรทำงำน
Interval scale
3. ทัศนคติต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน Interval scales
4. ประสบกำรณ์ทำงำน (ปี )
Ratio scales
5. อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ
Ordinal scales 0 = มีอำกำร
1 = ไม่อำกำร
6. กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
Interval scales
ตำรำงที่ 14 (ต่อ)
ตัวแปร

ระดับการวัด

ตัวแปรหุ่น

103
7. กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกำรป้ องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำน
8. นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
9. กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำน
10. พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน

Interval scales
Interval scales
Interval scales
Interval scales

3. ตัวแปรต้นและตัวแปรตำมมีควำมสัมพันธ์กนั จำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ดว้ ย
ค่ำสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ได้แก่ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
(r = 0.488, p < 0.01) กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำน (r = 0.418, p < 0.01) นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (r = 0.299, p < 0.01)
และกำรได้รับกำรเสริ มให้เกิดพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (r = 0.493, p < 0.01)
ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 15
4. ค่ำควำมคลำดเคลื่อน ต้องมีกำรแจกแจงปกติ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 0 และเป็ นอิสระต่อกัน
(ไม่มี Autocorrrelation) ทดสอบจำก Plot normal ของค่ำ Residual พบว่ำ Residual มีกำรกระจำย
แบบปกติ มีค่ำเฉลี่ย = 0 (SD = 0.994) และทดสอบด้วยสถิติ ค่ำ Durbin-Watson = 1.757
(ค่ำปกติ = 1.5-2.5)
5. ตัวแปรอิสระ ต้องเป็ นอิสระต่อกัน ไม่มี Multicollinearity โดยวิเครำะห์สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson, s correlation coefficient) พบว่ำ ไม่มีตวั แปรต้นคู่ใดที่มี
ควำมสัมพันธ์กนั เองในระดับสูง (r < . 85) รำยละเอียดดังแสดง ในตำรำงที่ 15 และไม่มีค่ำ
Tolerance ของตัวแปรตัวใด < .02 และค่ำ VIF (Variance Inflation factor) < 4
6. ไม่มี Outlier พิจำรณำจำกกำรกระจำยของค่ำ Residual ทุกค่ำ อยูใ่ นช่วง +/-3
7. ค่ำแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนต้องคงที่ในทุกค่ำของ X (Homscedasticity)
พิจำรณำจำกกรำฟที่ Plot ระหว่ำงค่ำมำตรฐำนของควำมคลำดเคลื่อน (ZRESID) และค่ำมำตรฐำน
ของค่ำทำนำย (ZPRED) พบว่ำ กำรกระจำยของจุดของจุดบนกรำฟไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กนั รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง จุดอยูห่ ่ำงจำกเส้น 0 ในลักษณะสมมำตรด้ำนบนและล่ำง

1

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X1
.030
1
X2
.088
-.147*
1
X3
.116
.046
-.056
1
X4
-.021
.664**
-.205**
.086
1
X5
.050
.055
-.162**
.040
.117
1
X6
.488**
.025
.072
-.015
-.066
.090
1
X7
.418**
.066
.171**
.354**
.021
.002
.178**
1
X8
.299**
.011
.368**
.062
-.059
.117
.102
.442**
X9
.493**
-.022
.272**
.121*
-.075
.010
.370**
.529**
* มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ < .05 ** มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ < .01

ตัวแปร
Y

ตำรำงที่ 15 ค่ำสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ศึกษำ (n = 272)

1
.474**

X8

1

X9
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1

โดยที่ Y คือ พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
X1 คือ อำยุ
X2 คือ ควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน
X3 คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
X4 คือ ประสบกำรณ์กำรทำงำน
X5 คือ อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ
X6 คือ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกำรทำงำน
X7 คือ กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำน
X8 คือ นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
X9 คือ กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรรมกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำน
กำรวิเครำะห์อำนำจกำรทำนำยระหว่ำงปัจจัยที่ศึกษำกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนพบว่ำปัจจัยที่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ได้ มี 3 ปัจจัย คือ กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรรม
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (β = .209) กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำร
ทำงำน (β = .434) และกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำน (β = .309) โดยสำมำรถร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ได้ร้อยละ 38.10 (R2adj = 0.381, p < .001) ดังแสดงในตำรำงที่ 16
สำมำรถสร้ำงเป็ นสมกำรทำนำยพฤติกรรมกำรป้องโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ได้ดงั นี้
สมกำรทำนำยในรู ปคะแนนดิบคือ
Y = 22.687 + 0.209 (X9) + 0.434 (X6) + 0.309 (X7)
สมกำรทำนำยในรู ปแบบคะแนนมำตรฐำนคือ
Y = 0.240 (X9) + 0.359 (X6) + 0.227 (X7)
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ตำรำงที่ 16 กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำนของกลุ่มตัวอย่ำง (n = 272)
ตัวแปร
กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิด
พฤติกรรมกำรป้อง
กันโรคปอดจำกกำรทำงำน
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรค
ปอดจำกกำร
ทำงำนโรคปอดจำกกำรทำงำน
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
พฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน

สัญลักษณ์

B

X9

.209

.052

.240 4.023

.000

X6

.434

.062

.359 6.984

.000

X7

.309
22.68

.077
2.46

.227 4.024
9.196

.000
.000

ค่ำคงที่
R2 = 0.388, R2adj = 0.381, F = 56.639, p < 0.001

SE(b) Beta

t

p

3

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั แบบหำควำมสัมพันธ์เชิงทำนำย (Predictive correlational
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ได้แก่ อำยุ ควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ประสบกำรณ์ทำงำน อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรได้รับกำรเสริ มแรง
ให้เกิดพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน กลุ่มตัวอย่ำง คือ ประชำชนวัยแรงงำน
ที่ทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน
272 รำย ใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) เก็บข้อมูลระหว่ำงเดือนเมษำยนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้แนวคิดทฤษฏี PRECEDE PROCEED FRAMEWORK เป็ นกรอบ
แนวคิดในกำรศึกษำครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อ
กำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำก
ทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำน ทัศนคติต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ซึ่งมีค่ำเชื่อมัน่
สัมประสิ ทธิ์แอลฟำของ ครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ำกับ 0.78, 0.80, 0.83, .0.72,
.0.73, .0.89 และ 0.86 ตำมลำดับ ส่วนควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน หำค่ำควำมเชื่อมัน่
(Reliability) ด้วยสูตร Kuder Richardson (KR-20) เท่ำกับ 0.72
วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ได้แก่ กำรแจกแจง
ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์อำนำจกำรทำนำยของปัจจัย
ทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ด้วยสถิติ
สมกำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) สำมำรถสรุ ปผลกำรวิจยั
และอภิปรำยผลกำรศึกษำได้ ดังต่อไปนี้
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 55.9) อำยุเฉลี่ย
37.22 ปี (SD = 9.59) สถำนภำพสมรสคู่ ร้อยละ 53.3 ระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่ สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ/ ปวช. (ร้อยละ 59.9) รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,534.50 บำท (SD = 4,400.7)
ประสบกำรณ์กำรทำงำนเฉลี่ย 8.29 ปี (SD = 6.83) จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนปกติในหนึ่ งวันเฉลี่ย
10.29 ชัว่ โมง (SD = 1.98) กลุ่มตัวอย่ำงครึ่ งหนึ่งทำงำนล่วงเวลำ ร้อยละ 68.5 สิ่ งคุกคำมระบบ
ทำงเดินหำยใจมำกที่สุดคือ ฝุ่ นไม้ ร้อยละ 67.6 ดื่มสุรำ ร้อยละ 36 ส่วนหนึ่งยังสูบบุหรี่ อยู่
(ร้อยละ 11.4) ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 75.7)
2. พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มำก (M = 3.30, SD = 0.53) โดยพฤติกรรมกันโรคในเวลำทำงำนเมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ
พฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับมำก และพฤติกรรมกำรป้องกันโรคนอกเวลำทำงำน เมื่อพิจำรณำรำยข้อ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมำกเช่นกัน
3. ปัจจัยทำนำยที่สำมำรถร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ของกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ กำรร่ วมงำน (β = .209, p < 0.001) กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอด
จำกกำรทำงำน (β = .434, p < 0.001) และกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำน (β = .309, p < 0.001) โดยสำมำรถร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนได้ ร้อยละ 38.1 (R2adj = 0.381, p < 0.001)

อภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้มีประเด็นที่นำมำอภิปรำย ดังนี้
1. พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มำก (M = 3.30, SD = 0.53) แสดงให้เห็นว่ำลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ใส่ใจสุขภำพของตนเป็ น
อย่ำงดี ทั้งนี้เพรำะว่ำโรงงำนของกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม
กำรป้องโรคปอดจำกกำรทำงำนโดยรวมอยูใ่ นระดับมำก อีกทั้งกลุ่มตัวอย่ำงมี ส่ วนใหญ่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ/ ปวช. (ร้อยละ 59.9) ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนอยูใ่ นระดับดี
และทัศนคติต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนอยูใ่ นระดับดี เช่นกัน อย่ำงไรก็ดี
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็ นพฤติกรรมนอกเวลำทำงำน ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมำกจึงอำจทำให้พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนในภำพรวม อยูใ่ นระดับมำก
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เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดในเวลำทำงำนและนอกงำนส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับมำก และในทำงกลับกัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยยังมีพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคในเวลำทำงำนที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรสวมใส่ หน้ำกำกป้องกันฝุ่ น ไว้ใต้คำง กำรดื่มน้ ำ
ระหว่ำงปฏิบตั ิงำนโดยไม่ลำ้ งมือ ซึ่งในมุมมองด้ำนกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำนที่มี
กำรรับสัมผัสฝุ่ นและสำรเคมีในสภำพแวดล้อมที่ตอ้ งรับและสัมผัสสิ่ งคุกคำมสุ ขภำพทุกวันตลอด
ระเวลำกำรทำงำนในแต่ละวัน บุคคลจะต้องไม่ละเลยกำรปฏิบตั ิพฤติกรรม กำรป้องกัน โรค
ปอดจำกกำรทำงำน (วิวฒั น์ เอกบูรณะวัฒน์, 2560) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ
ชนำพร เขื่อน
เป๊ ก และทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร (2559) ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสมลพิษทำง
อำกำศของผูป้ ระกอบอำชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ที่พบว่ำพฤติกรรม
กำรป้องกันกำรสัมผัสมลพิษทำงอำกำศอยู่ระดับสูง (M = 18.46, SD = 3.80) แต่ขดั แย้งกับกำรศึกษำ
ของ ปิ ยะนุช บุญวิเศษ และคณะ (2556) ได้ศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ น
ธูปในผูป้ ระกอบอำชีพผลิตธูป ผลกำรศึกษำ พบว่ำ มีกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล อยู่
ในระดับปำนกลำง (M = 2.37, SD = 1.162) อำจเป็ นเพรำะกำรศึกษำดังกล่ำวนี้ศึกษำในกลุ่มตัวอย่ำง
ที่แตกต่ำงกันในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ ซึ่งเป็ นแรงงำนที่ไม่ได้รับคุม้ ครองสิ ทธิ์สวัสดิกำร ๆ ตำม
กฎหมำยแรงงำน กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรในกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นธูปค่อนข้ำงจำกัดต่ำงจำก
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำนี้ที่เป็ นแรงงำนในระบบ
2. ปัจจัยที่สำมำรถร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ได้ มีดงั นี้
2.1 กำรได้รับกำรเสริ มแรงให้เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
จำกหัวหน้ำงำน เพื่อนร่ วมงำน และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนมี
ควำมสัมพันธ์และร่ วมทำนำยกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (β = 0.209)
แสดงให้เห็นว่ำลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้มีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนจำก
กำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกบุคคลอื่น คือ เพือ่ นร่ วมงำน หัวหน้ำงำน และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ มแรง ได้แก่ กำรได้รับคำแนะนำ กำรชักชวน คำชมเชย
และกำรตักเตือน ในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนเนื่องจำกเพื่อน
ร่ วมงำนมีควำมใกล้ชิดชักชวนและตักเตือนกันได้ง่ำย หัวหน้ำงำนเป็ นอีกบุคคลหนึ่งที่ลูกจ้ำงให้
ควำมเคำรพและเชื่อฟังและสำมำรถ กระตุน้ เตือน ชมเชย และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ ให้คำแนะ ผลดี ผลเสี ย และสำมำรถกระตุน้ เตือนชักนำให้ลูกจ้ำง
ปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน สอดคล้องกับตำมแนวคิด Green and Kreuter
(2005) ที่ระบุวำ่ ปัจจัยเสริ มแรง เป็ นแรงกระตุน้ ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ทำให้เกิดกำรกระทำหรื อ
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พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำของ บุณฑริ กำ
อินวันนำ (2558) กำรได้รับกำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
หัวหน้ำงำน และเพื่อนร่ วมงำน มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคจำกกำรทำงำน
ร่ วมทำนำยพฤติกรรมป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำนโรงสี ขำ้ วได้ ร้อยละ 38.9
2.2 กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน มีควำมสัมพันธ์
และสำมำรถร่ วมทำนำยกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน (β = .434) แสดงให้เห็นว่ำ
หำกลูกจ้ำงมีกำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงของกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก ลูกจ้ำงจะมีกำรปฏิบตั ิ
พฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนเป็ นอย่ำงดี เนื่องจำก ในกำรศึกษำครั้งนี้ มีระดับกำร
รับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนอยูใ่ นระดับมำก (M = 2.71, SD = 0.77) จึงไม่มี
ปัจจัยใดมำขัดขวำงกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน รวมทั้งลูกจ้ำงรับรู ้วำ่
กำรไม่สวมหน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมีทำให้เกิดอำกำรผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจ
ซึ่งเป็ นไปตำมแนวคิด Green and Kreuter (2005) ที่ระบุวำ่ ปัจจัยนำเป็ นปั จจัยพื้นฐำนและก่อให้เกิด
แรงจูงใจในกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ เป็ นพฤติกรรม
ใน
ระดับตัวบุคคลที่เกิดจำกกำรรับรู ้ถึงโอกำสที่มีผลกระทบต่อสุขภำพของตัวบุคคล ทั้งนี้เพรำะลูกจ้ำง
รับรู ้วำ่ โรงงำนอุตสำหกรรมไม้มีฝนุ่ ไม้และสำรเคมีทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
ประกอบกับกลุ่มตัวอย่ำงได้รับกำรกระตุน้ เตือนได้รับกำรเสริ มแรง และให้ขอ้ มูลข่ำวสำรโอกำส
กำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนจำกหัวหน้ำงำน เพื่อนร่ วมงำน และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนอยูส่ ม่ำเสมอจึงอำจทำให้ระดับกำรรับรู ้ควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำก
กำรทำงำนของกลุ่มตัวอย่ำงไม่ลดลง กำรรับรู ้ควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
จึง
มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน สอดคล้องกับกำรศึกษำของ
ปิ ยะนุช บุญวิเศษ และคณะ (2556) พบว่ำ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงกำรเกิดโรคปอดจำกกำรสัมผัสฝุ่ นธูป
สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นธูปได้ ร้อยละ 54.30 และกำรศึกษำของ
ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง และคณะ (2559) ที่พบว่ำ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคระบบทำงเดิน
หำยใจสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันปั ญหำระบบทำงเดินหำยใจของแรงงำนก่อสร้ำง
ร้อยละ 24.4
2.3 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนมีควำมสัมพันธ์และสำมำรถร่ วมทำนำยกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
(β = .309) ทั้งนี้อำจเนื่ องมำกโรงงำนอุตสำหกรรมไม้จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในกำรบริ หำร และ
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (กระทรวงแรงงำน,
2561) จึงทำให้ผบู ้ ริ หำรสถำนประกอบกำรต้องมีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้
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เพียงพอและเหมำะสมและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย มีป้ำยเตือนให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่วนบุคคล ต้องออกแบบกำรสร้ำงโรงงำนให้มีเครื่ องดูดฝุ่ นในตัวอำคำรและแผนกต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อ
กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ด้ำนตัวลูกจ้ำงเมื่อมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่ นไม้
และสำรเคมีในกำรทำงำนและได้รับกำรอบรมก่อนเริ่ มทำงำนเข้ำใจระเบียบวิธีกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อ
ควำมปลอดภัยและสุขภำพ จึงส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
สอดคล้องกับแนวคิด Green and Kreuter (2005) ที่ระบุวำ่ ปัจจัยเอื้อ หมำยถึง สิ่ งที่เป็ นทรัพยำกรที่
เอื้อต่อกำรแสดงพฤติกรรม รวมทั้งลักษณะที่จะสำมำรถให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ สิ่ งที่สำคัญ คือ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพื่อที่จะส่ งผลให้แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ง่ำย
ขึ้น ได้แก่ ทรัพยำกรต่ำง ๆ เช่น บุคคล เจ้ำหน้ำที่ สถำนที่ กำรได้รับควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ กำรได้รับ
บริ กำร ในกำรศึกษำครั้งนี้กำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำนในเรื่ องกำรเข้ำถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เพียงพอลูกจ้ำงสำมำรถนำมำใช้
ได้สะดวก โรงงำนมีพนักงำนทำควำมสะอำดและกำจัดฝุ่ นที่ถูกวิธี เช่น เช็ดถูพ้ืนใช้เครื่ องดูดฝุ่ นทำ
ให้ฝนไม่
ุ่ ฟ้งุ กระจำย ตัวอำคำรมีที่ดูดอำกำศเป็ นกำรควบคุมที่แหล่งกำเนิดฝุ่ น
มีอ่ำงล้ำงมือ
บริ เวณโรงอำหำรเพียงพอให้ลูกจ้ำงล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรหรื อระหว่ำงช่วงเวลำปฏิบตั ิงำน
หำกเลอะเทอะเปรอะเปื้ อน มีสถำนที่ออกกำลังกำยลูกจ้ำงเข้ำไปใช้สถำนที่ ออกกำลังกำยได้ จึงทำ
ให้มีผลต่อพฤติกรรมกำรป้องโรคปอดจำกกำรทำงำน สอดคล้องกับกำรศึกษำของ บุปผำ โพธิกุล
และคณะ (2557) กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรทำงำนกำรควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่ นมี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคซิลิโคซิส (r = 0.485,
p < 0.01) และ
สำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของคนงำน
โรงโม่หิน
ได้ ร้อยละ 46.5 ซึ่งโรงงำนโม่หินต้องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม
มลพิษอย่ำงเคร่ งครัด (กระทรวงแรงงำน, 2561)
3. ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกำรทำงำนของลูกจ้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้แต่ไม่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน คือ
นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน สำมำรถอภิปรำยได้ดงั นี้
3.1 นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของโรงงำนอุตสำหกรรมไม้มีควำมสัมพันธ์
กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู ้นโยบำยควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนอยูใ่ นระดับมำก ร้อยละ 87.5 (M = 9.10, SD = 1.96) อำจเนื่องมำจำกกำรให้
ควำมสำคัญในเรื่ องที่เกี่ยวกับนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ทำให้ผบู ้ ริ หำรและลูกจ้ำง
ไม่ละเลยในเรื่ องของควำมปลอดภัยในกำรทำงำน มีผทู ้ ี่ทำหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง
จริ งจัง ทั้งนี้นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของโรงงำนอุตสำหกรรมไม้เป็ นปัจจัยเอื้อที่มีผล
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ต่อกำรรับรู ้ภำวะคุกคำมสุขภำพของลูกจ้ำงและมีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องโรคปอดจำก
กำรทำงำน แต่ไม่สำมำรถร่ วมทำนำยหรื อส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
อำจเนื่องมำจำกค่ำอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ำง (จุฬำลักษณ์ บำรมี,
2551) อำจเนื่องจำกโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ท้ งั 2 แห่ง มีนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนที่
เหมือนและกลุ่มตัวอย่ำงต้องปฏิบตั ิ จึงไม่สำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำนได้ ขัดแย้งกับกำรศึกษำพบว่ำ นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนด้ำนกำรส่งเสริ มกำร
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่ช่วยให้มีพฤติกรรมกำรป้องกันปัญหำระบบทำงเดินหำยใจ
ของแรงงำนก่อสร้ำงอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 72.9 (ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง และคณะ, 2559) และกำรจัด
ให้มีขอ้ มูลข่ำวสำรเรื่ องสุขภำพมีควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ น
ของคนงำนโรงสี ขำ้ ว (r = 0.476, p-value < 0.01) และสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกัน
อันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำนโรงสี ขำ้ วได้ ร้อยละ 38.9
(บุณฑริ กำ อินวันนำ และคณะ, 2558)
4. ปัจจัยที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของ
ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้มีดงั นี้
4.1 อำยุ พบว่ำ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ทั้งนี้อำจเนื่องจำกลูกจ้ำงที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุอยูใ่ นช่วงไม่แตกต่ำงกันมำก จะเห็นได้วำ่ ลูกจ้ำง
ร้อยละ 61.8 มีช่วงอำยุระหว่ำง 30-49 ปี (M = 37, SD = 9.52) จึงทำให้อำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ปิ ยะนุช บุญวิเศษ
และคณะ (2556) ได้ศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นธูปในผูป้ ระกอบอำชีพ
ผลิตธูป อำยุเฉลี่ย 38.87 ปี (SD = 11.45) ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
กำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นธูป เช่นเดียวกับกำรศึกษำของ บุณฑริ กำ อินวันนำ และคณะ (2558) ได้ศึกษำ
ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำนโรงงำนสี ขำ้ วภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
พบว่ำ อำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำน
โรงงำนสี ขำ้ ว แต่ขดั แย้งกับกำรศึกษำของ พรรณิกำ สื บสุข และคณะ (2556) ศึกษำปัจจัยทำนำย
พฤติกรรมกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพเพื่อป้องกันโรคปอดจำกสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบอำชีพ
ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้ำงในเขตกรุ งเทพมหำนคร ที่พบว่ำ อำยุมีควำมสัมพันธ์และสำมำรถร่ วมทำนำย
กับพฤติกรรมกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพเพื่อป้องกันโรคปอดจำกสิ่ งแวดล้อม แต่เป็ นปัจจัยทำนำยที่มี
อิทธิพลน้อยที่สุด เนื่องจำกอำยุผขู ้ บั ขี่มอเตอร์รับจ้ำงที่มำกจะมีพฤติกรรมกำรส่งเสริ มสุขภำพดีกว่ำ
ผูข้ บั ขี่อำยุนอ้ ย
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4.2 ประสบกำรณ์ทำงำนไม่มีควำมสัมพันธ์พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำน เนื่องจำกโรงงำนของกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฐมนิเทศ กำรให้คำแนะนำขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
มีกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ซึ่งลูกจ้ำงต้องได้รับกำรอบรมก่อนเข้ำทำงำน และเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ในกำรทำงำนที่ลูกจ้ำงทุกคนต้องปฏิบตั ิ นอกจำกนี้ กลุ่มตัวอย่ำงมีประสบกำรณ์ทำงำนส่วนใหญ่
ร้อยละ 77.6 อยูใ่ นช่วง 1-10 ปี (M = 8.29, SD = 6.83) จึงทำให้ขอ้ มูลไม่แตกต่ำงกันมำกนัก
ประสบกำรณ์ทำงำนจึงไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
สอดคล้องกำรศึกษำของ ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง (2559) พบว่ำ ประสบกำรณ์ทำงำนไม่มีควำมสัมพันธ์
กับพฤติกรรมกำรป้ องกันปั ญหำอำกำรระบบทำงเดินหำยใจจำกกำรทำงำนของแรงงำนก่อสร้ำง
ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน และกำรศึกษำของ บุปผำ โพธิกุล และคณะ (2557) พบว่ำ
ประสบกำรณ์ทำงำนไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงำน ขัดแย้ง
กับกำรศึกษำของ ปิ ยะนุช บุญวิเศษ และคณะ (2556) พบว่ำ ผูป้ ระกอบอำชีพผลิตธูปประสบกำรณ์
กำรทำงำน เฉลี่ย 13.06 ปี (SD = 8.4) ร้อยละ 32 ประสบกำรณ์ทำงำนไม่มีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรป้องกันกำรสัมผัสฝุ่ นธูปแต่สำมำรถร่ วมทำนำยปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกัน
กำรสัมผัสฝุ่ นธูปในผูป้ ระกอบอำชีพผลิตธูปได้ร้อยละ 54.30
4.3 อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน เนื่องจำก อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ ประกอบด้วย อำกำรไอ อำกำรมีเสมหะ อำกำร
แน่นหน้ำอก อำกำรหำยใจไม่ออก อำกำรเจ็บหน้ำอก ที่มีสำเหตุจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้
และ
สำรเคมีในที่ทำงำน กำรศึกษำส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่ำงไม่มีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจ ร้อยละ 71
อำจเป็ นเพรำะกำรศึกษำนี้ สอบถำมกลุ่มอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจในช่วงระยะเวลำแค่
1 ปี ซึ่งอำจมีผลต่อควำมจำระยะไกล (Remote memory) ของอำกำรระบบทำงเดินหำยใจของกลุ่ม
ตัวอย่ำง และอำกำรนี้อำจไม่จำเพำะกับอำกำรที่โรคระบบทำงเดินหำยใจที่เกิดจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้
เนื่องจำกกำรแสดงอำกำรผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจที่เป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำนของฝุ่ นไม้
ต้องใช้เวลำ 3 ปี (อนำมัย เทศกะทึก, 2552) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศิริวรรณ รื่ นบรรเทิง
และคณะ (2559) พบว่ำ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจ
อีกทั้งอำกำรระบบทำงเดินหำยใจนี้อำจเป็ นตัวแปรตำมที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องอันตรำยส่ วนบุคคลก็ได้ อำกำรระบบทำงเดินหำยใจนี้จึงไม่มีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน และพบว่ำพฤติกรรมกำรไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคลมีควำมสมพันธ์กบั อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ หรื อสมรรถภำพปอดผิดปกติ
(ศตกมล ประสงค์วฒั นำ, 2553; ธนำวัฒน์ รักกมล และคณะ, 2558)
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4.4 ควำมรู ้เรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำนไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำน ผลกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำ ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 82.0 ส่วนใหญ่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ/ ปวช. ร้อยละ 59.9 และพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนอยูใ่ นระดับมำก
เช่นกัน อำจเนื่ องจำกกลุ่มตัวอย่ำงปฏิบตั ิงำนในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนและได้รับทั้งกำรเสริ มแรงให้ปฏิบตั ิพฤติกรรมอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ลูกจ้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมไม้จะมีควำมรู ้ในระดับที่แตกต่ำงกันก็ไม่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้ นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำพบว่ำ ลูกจ้ำงตอบคำถำมได้ถูกต้องมำก
ที่สุด คือ อำกำรโรคปอดจำกกำรทำงำน ได้แก่ อำกำรไอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย และหำยใจขัด
ร้อยละ 98.2 แต่ลูกจ้ำงยังพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนไม่เหมำะสมที่ปฏิบตั ิเป็ น
บำงครั้ง คือ กำรไม่หยุดพักและลำงำนเมื่อมีอำกำรไม่สบำย เช่น ไอ จำม มีเสมหะ ตัวร้อน
(M = 2.44, SD = 0.98) ผลกำรศึกษำครั้งนี้สอดคล้องกับกำรศึกษำของ บุปผำ โพธิกุล และคณะ
(2557) ที่พบว่ำ ควำมรู ้เกี่ยวกับโรคซิลิโคซิสอยูใ่ นระดับสูงไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรม กำร
ป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงำน ขัดแย้งกับกำรศึกษำของ บุณฑริ กำ อินวันนำ และคณะ (2558) พบว่ำ
ควำมรู ้ในกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ นของคนงำนโรงสี ขำ้ วสำมำรถร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำร
ป้องกันอันตรำยจำกฝุ่ น และขัดแย้งกับกำรศึกษำของ ศิรินำถ วโรหะ (2559) ที่พบว่ำ ควำมรู ้ มี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้ โดยพบว่ำผูม้ ี
ระดับควำมรู ้ปำนกลำงและสูงมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้
อยูใ่ นระดับสูงมำกกว่ำผูท้ ี่มีระดับควำมรู ้ต่ำ ซึ่งเป็ นไปตำมหลักเหตุผลที่วำ่ ควำมรู ้ และกำรปฏิบตั ิ
เป็ นพฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงใกล้ชิด แต่ละพฤติกรรมมักจะไม่เกิดขึ้นโดยอิสระ แต่จะ
เกิดรวม ๆ กัน ตำมแนวคิด PRECEDE PROCEED Model (Green & Kreuter, 2005) ที่กล่ำวว่ำ
พฤติกรรมของบุคคลหรื อกำรปฏิบตั ิเป็ นผลมำจำกอิทธิพลร่ วมของปัจจัย 3 กลุ่มได้แก่ ปัจจัยนำ
ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริ ม
4.5 ทัศนคติต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนไม่มี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน เนื่องจำกทัศนคติ เป็ นควำมคิดเห็น
ควำมเชื่อ ควำมรู ้สึกนึกคิดที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้ประสบกำรณ์ที่จะทำให้บุคคลใช้ในกำรตัดสิ นใจ
ซึ่งลูกจ้ำงโรงอุตสำหกรรมไม้ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนอยูใ่ นช่วง 1-10 ปี จึงทำให้
ลูกจ้ำงโรงมีควำมเข้ำใจว่ำจะต้องปฏิบตั ิตวั อย่ำงไรในกำรป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมี ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ มีนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและกฎระเบียบ
ข้อบังคับช่วยให้ปลอดภัยจำกกำรสัมผัสฝุ่ นและสำรเคมีจำกกำรทำงำน มีเอกสำรและแผ่นพับ
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เกี่ยวกับควำมรู ้กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน รวมทั้งให้บริ กำรตรวจสุ ขภำพและตรวจ
สมรรถภำพปอดและเอกซเรย์ปอดเป็ นประจำทุกปี ดังนั้นลูกจ้ำงจึงปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำนในระดับมำกแม้วำ่ จะมีระดับทัศนคติแตกต่ำงกัน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ลูกจ้ำงมี
ทัศนคติเห็นด้วยมำกที่สุด คือ กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
และ
กฎระเบียบข้อบังคับช่วยให้ปลอดภัยจำกกำรสัมผัสฝุ่ นไม้และสำรเคมีจำกกำรทำงำน
(M
= 3.53, SD = 0.58) ผลกำรศึกษำครั้งนี้ขดั แย้งกับกำรศึกษำของ บุปผำ โพธิกุล และคณะ (2557)
พบว่ำ ทัศนคติเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคซิลิโคซิสที่มีควำมสัมพันธ์ (r = 0.328, p-value < .01)
และร่ วมทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคซิลิโคซิสได้ ร้อยละ 46.4 และไม่เป็ นไปตำมแนวคิดตำม
PRECEDE PROCEED Model (Green & Kreuter, 2005) ที่อธิบำยว่ำทัศนคติ เป็ นปัจจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคล ก่อให้เกิดควำมสนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรม ซึ่ง
อำจจะได้มำจำกกำรเรี ยนรู ้มีผลต่อกำรยับยั้งหรื อสนับสนุนพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำร
ทำงำนทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละบุคคล ทั้งนี้อำจเนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงทำงำนในโรงงำนแตกต่ำงกัน ผล
กำรศึกษำจึงมีควำมแตกต่ำงกัน หรื อเนื่องจำกเครื่ องมือที่ประเมินทัศนคติต่อพฤติกรรม
ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมนอกกำรทำงำนอำจส่ งผลทำให้ไม่พบควำมสัมพันธ์ในกำรศึกษำนี้
ข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
1. ข้อคำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนแบ่งเป็ นพฤติกรรม
ในงำนและนอกงำน ส่วนข้อคำถำมในตัวแปรต้นบำงตัว เช่น ทัศนคติ ไม่ได้ถำมครอบคลุมถึง
พฤติกรรมนอกงำน จึงอำจทำให้มีผลต่อกำรนำเข้ำมำเป็ นปัจจัยทำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคปอด
จำกกำรทำงำน
2. กำรเข้ำถึงพื้นที่ของโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ในกำรเก็บข้อมูล ต้องได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของสถำนประกอบกำรข้อมูลที่ได้อำจมีควำมแตกต่ำงจำกข้อมูลที่สถำนประกอบกำร
ไม่ยนิ ยอม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรส่งเสริ มให้หวั หน้ำงำน เพื่อนร่ วมงำน และพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ได้เสริ มแรงและกระตุน้ ให้ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ได้ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็ นกำรเสริ มแรงทำงบวก
สร้ำงแรงจูงใจ

12
2. กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนสำมำรถทำนำยพฤติกรรม
ป้องกันโรคจำกกำรทำงำนได้ ดังนั้น พยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนต้องให้
ข้อมูลเรื่ องโรคปอดจำกกำรทำงำน ควำมรุ นแรงของโรค และโอกำสเสี่ ยงในกำรเกิดโรค
และวิธีกำรป้องกัน กำรดูแลตนเองให้กบั ลูกจ้ำง
3. โรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ควรหมัน่ ตรวจสอบสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ช่วยเอื้อให้
ลูกจ้ำงปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้ง่ำย เช่น กำรตั้งอ่ำงล้ำงมือใกล้กบั บริ เวณ
ที่ลูกจ้ำงปฏิบตั ิงำน กำรมีจำนวนห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้ อผ้ำก่อนกลับบ้ำนอย่ำงเพียงพอกับจำนวน
ลูกจ้ำง กำรสนับสนุนให้ลูกจ้ำงได้มีส่วนร่ วมออกแบบและจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้ำงควำมเป็ น
เจ้ำของ

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีกำรศึกษำในรู ปแบบทดลองโดยพัฒนำโปรแกรมหรื อกิจกรรมในกำรเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่งเสริ มพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้หรื อ
โรงงำนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงโรคปอดจำกกำรทำงำนที่ลูกจ้ำงได้รับสัมผัสฝุ่ นอินทรี ยใ์ นกระบวนกำรผลิต
โดยนำตัวแปรร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ กำร
เสริ มแรง กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน และกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน มำประยุกต์ และพัฒนำโปรแกรมหรื อ
กิจกรรมในกำรเรี ยนรู ้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รำยนำมผูท้ รงคุณวุฒิ

15

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นำยแพทย์วิวฒั น์ เอกบูรณะวัฒน์

2.

3.

4.

5.

แพทย์เฉพำะทำงสำขำอำชีวเวชศำสตร์
โรงพยำบำลสมิติเวชศรี รำชำ
จังหวัดชลบุรี
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
ภำควิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุข
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีณำ มีประดิษฐ์
อำจำรย์สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและ
ควำมปลอดภัย
สำธำรณสุขศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมสมัย รัตนกรี ฑำกุล อำจำรย์สำขำวิชำกำรพยำบำลชุมชน
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
นำงศิรินทร์ทิพย์ ชำญด้วยวิทย์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
APN สำขำเวชปฏิบตั ิชุมชน
โรงพยำบำลระยอง จังหวัดระยอง
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ภาคผนวก ข
เอกสำรรับรองโครงกำรวิจยั
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ภาคผนวก ค
เอกสำรพิทกั ษ์สิทธิของผูร้ ่ วมวิจยั
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เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจัย
กำรวิจยั เรื่ อง ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้
รหัสจริยธรรมการวิจัย 02-12-2561
ชื่ อผู้วิจัย นำงสำวจิตรประภำ รุ่ งเรื อง
กำรวิจยั ครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อ ศึกษำพฤติกรรมเพื่อป้องกันกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ ในตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
ในกำรศึกษำครั้งนี้มีผวู ้ ิจยั เข้ำร่ วมทั้งสิ้ นจำนวน 278 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภำพันธ์
ถึงเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
เมื่อท่ำนเข้ำร่ วมกำรวิจยั แล้ว สิ่ งที่ท่ำนจะต้องปฏิบตั ิ คือ ร่ วมฟังคำชี้แจงวัตถุประสงค์
ของกำรวิจยั และรู ปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกผูว้ ิจยั หำกลูกจ้ำงยินดีเข้ำร่ วมงำนวิจยั จึงให้ลงนำมใน
แบบยินยอมเข้ำร่ วมกำรวิจยั ก่อนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และต้องตอบคำถำมตำมแบบสัมภำษณ์
เกี่ยวปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนของลูกจ้ำง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อ
กำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมป้ องกันโรค
ปอดจำกทำงำน นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ มแรงจำกพยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเสริ มแรงจำกหัวหน้ำงำนและกำรได้รับกำรเสริ มแรงจำก
เพื่อน
ร่ วมงำน ควำมรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน เป็ นต้น จำนวน 1 ชุด ให้เวลำ
ในกำรตอบคำถำม ประมำณ 30-45 นำที
ประโยชน์ที่จะได้รับคือข้อมูลนี้จะนำไปสู่กำรวำงแผนในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพของ
ลูกจ้ำงในโรงงำนเพื่อป้องกันกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน และเป็ นประโยชน์สำหรับพยำบำล
และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนได้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นแนวทำงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
ของลูกจ้ำงโรงงำนและสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสมอย่ำง
ต่อเนื่อง
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กำรเข้ำร่ วมกำรวิจยั ของท่ำนครั้งนี้เป็ นไปด้วยควำมสมัครใจ ในระหว่ำงกำรเข้ำร่ วมกำร
วิจยั ท่ำนสำมำรถถอนตัวออกจำกกำรเข้ำร่ วมกำรวิจยั ได้ตลอดเวลำ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้ น
ผูว้ ิจยั จะเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ที่ท่ำนตอบเป็ นควำมลับโดยไม่ตอ้ งใส่ชื่อ-นำมสกุลจริ ง
ในแบบสัมภำษณ์ แต่บอกรหัสแทนบนหัวมุมของกระดำษ และจะเก็บไว้ในซองกระดำษอย่ำง
มิดชิด กำรนำเสนอผลกำรวิจยั จะนำเสนอในภำพรวมเท่ำนั้น และจะทำลำยข้อมูลหลังจำก
จบกำรศึกษำและผลกำรวิจยั ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ แล้ว
หำกท่ำนมีปัญหำหรื อข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถสอบถำมได้โดยตรงจำกผูว้ ิจยั
ใน
วันทำกำรรวบรวมข้อมูล หรื อสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรวิจยั ครั้งนี้ได้ตลอดเวลำ
ที่
นำงสำวจิตรประภำ รุ่ งเรื อง หมำยเลขโทรศัพท์ 082-349-5845 หรื อที่ผชู ้ ่วยศำสตรำจำรย์
ดร.นิสำกร กรุ งไกรเพชร อำจำรย์ที่ปรึ กษำหลัก หมำยเลขโทรศัพท์ 096-768-8668
นำงสำวจิตรประภำ รุ่ งเรื อง
ผูว้ ิจยั

หากท่ านได้ รับการปฏิบัติที่ไม่ ตรงตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารชี้แจงนี้ ท่ำนจะสำมำรถแจ้งให้ประธำน
คณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมฯ ทรำบได้ที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริ ยธรรมฯ
ฝ่ ำยวิจยั
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โทร. 038-102823
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ใบยินยอมผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ชื่ อเรื่ องวิทยานิพนธ์ เรื่ อง ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
วันที่ให้คำยินยอม วันที่……….เดือน………………….พ.ศ..................
ก่อนที่จะลงนำมในใบยินยอมเข้ำร่ วมกำรวิจยั ในครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยจำกผูว้ ิจยั ถึง
วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั วิธี ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรวิจยั อย่ำงละเอียดและเข้ำใจดีแล้ว
ข้ำพเจ้ำยินดีเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั นี้ดว้ ยควำมสมัครใจ และข้ำพเจ้ำมีสิทธิที่จะบอกเลิกกำรเข้ำร่ วมใน
โครงกำรวิจยั นี้ เมื่อใดก็ได้ และกำรบอกเลิกกำรเข้ำร่ วมกำรวิจยั นี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อข้ำพเจ้ำ ผูว้ ิจยั รับรองว่ำจะตอบคำถำมต่ำง ๆ ที่ขำ้ พเจ้ำสงสัยด้วยควำมเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น
จนข้ำพเจ้ำไม่พอใจ ข้อมูลเฉพำะเกี่ยวกับตัวของข้ำพเจ้ำจะถูกเก็บเป็ นควำมลับและจะเปิ ดเผยใน
ภำพรวมที่เป็ นกำรสรุ ปผลกำรวิจยั
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมข้ำงต้นแล้ว และมีควำมเข้ำใจดีทุกประกำร และได้ลงนำม
ในใบยินยอมนี้ดว้ ยควำมเต็มใจ
ลงนำม....................................................................ผูย้ นิ ยอม
(...................................................................)
ลงนำม....................................................................พยำน
(...................................................................)
ลงนำม...................................................................ผูว้ ิจยั
(นำงสำวจิตรประภำ รุ่ งเรื อง)
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เรื่ อง ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้ องกันโรคปอดจากการทางาน
ของลูกจ้ างโรงงานอุตสาหกรรมไม้
คาชี้แจง : ข้อมูลที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์ฉบับนี้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรศึกษำ และนำไปเพื่อใช้ใน
กำรวำงแผนด้ำนกำรส่งเสริ มสุขภำพ และป้องกันโรคปอดจำกำรทำงำนในกลุ่มลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ ซึ่งเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน แบบสัมภำษณ์ชุดนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
จำนวน 12 ข้อ
ตอนที่ 1.2 อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ
จำนวน 16 ข้อ
ตอนที่ 1.3 พฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
จำนวน 19 ข้อ
ตอนที่ 1.4 กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำน
จำนวน 9 ข้อ
ส่ วนที่ 2 สิ่ งแวดล้อมในกำรทำงำน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 2.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้ องกัน
โรคปอดจำกกำรทำงำน
จำนวน 11 ข้อ
ตอนที่ 2.2 นโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
จำนวน 10 ข้อ
ส่ วนที่ 3 กำรเสริ มแรง
จำนวน 12 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ควำมรู ้และทัศนคติ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 4.1 ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
จำนวน 12 ข้อ
ตอนที่ 4.2 ทัศนคติต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ปอดจำกกำรทำงำน
จำนวน 7 ข้อ
**หมายเหตุ: ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่ำคำตอบที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์น้ ีถือเป็ นควำมลับ ไม่มีผลกระทบ ใด
ๆ ทั้งสิ้ นต่องำนของท่ำน และกำรนำเสนอข้อมูลที่ได้ในภำพรวม
นำงสำวจิตรประภำ รุ่ งเรื อง
นิสิตปริ ญญำโท สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชุมชน
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คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

เลขที่แบบสั มภาษณ์ …….
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 1.1 ข้ อมูลทั่วไป
คาชี้แจง ให้เติมข้อมูลลงในช่องว่ำง (.......) หรื อกำเครื่ องหมำย  ลงในช่อง [ ] ที่ตรงกับ
ควำมเป็ นจริ งของผูถ้ ูกสัมภำษณ์ให้มำกที่สุด
1. เพศของท่ำน 1. [ ] หญิง
2. [ ] ชำย
2. ปัจจุบนั ท่ำนอำยุ ............ปี (นับจำนวนปี เต็ม ถึง วันที่เก็บข้อมูล)
3. สถำนภำพสมรสของท่ำน
1. [ ] โสด
2. [ ] คู่
3. [ ] หย่ำร้ำง/ หม้ำย
4. [ ] แยกกันอยู่
4. ระดับกำรศึกษำที่ท่ำนเรี ยนจบ
1. [ ] ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
2. [ ] ประถมศึกษำ 3. [ ] มัธยมศึกษำ/ ปวช.
4. [ ] อนุปริ ญญำ/ ปวส.
5. [ ] ปริ ญญำตรี
6. [ ] สูงกว่ำปริ ญญำตรี
5. ท่ำนมีรำยได้ต่อเดือนเท่ำใด
เงินเดือนประจำ (รวมเงินค่ำครองชีพ)...............................บำท
เงินรำยได้พิเศษ (OT)
...............................บำท
6. ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวกับโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ .............ปี (นับรวมกับโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ที่เคยทำงำนแล้วลำออก)
7. ท่ำนทำงำนวันละกี่ชวั่ โมง
...............................ชัว่ โมง
8. แผนกที่ท่ำนทำงำนสัมผัสสิ่ งคุกคำมทำงเดินหำยใจมำกที่สุดคืออะไร
1. [ ] ฝุ่ นไม้
2. [ ] ไอละอองสำรเคมี
9. ท่ำนทำงำนล่วงเวลำหรื อไม่ 1. [ ] ทำ
2. [ ] ไม่ทำ
10. ปัจจุบนั ท่ำนดื่มสุรำหรื อไม่
1. [ ] ไม่ดื่ม
2. [ ] ดื่ม
11. ประวัติกำรสูบบุหรี่
1. [ ] ไม่เคยสูบ
2. [ ] เคยสูบแต่เลิกแล้ว 3. [ ] ยังสูบวันละ.......มวน
12. ประวัติกำรได้รับกำรกระแทกที่หน้ำอก
1. [ ] ไม่เคย
2. [ ] เคย
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13. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อไม่
1. [ ] ไม่มี
2. [ ] มี ระบุ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
1. ( ) โรคควำมดันโลหิ ตสูง 2. ( ) โรคเบำหวำน 3. ( ) โรคหัวใจ
4. ( ) โรคหอบหืด
5. ( ) โรคภูมิแพ้
6. ( ) โรคถุงลมโป่ งพอง
7. ( ) โรคอื่น ๆ ระบุ ....................................................
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ตอนที่ 1.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ
คาชี้แจง ในช่วง 1 ปี ที่ผำ่ นมำผูถ้ ูกสัมภำษณ์มีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจข้อต่อไปนี้หรื อไม่ ถ้ำ
มีให้ใส่เครื่ องหมำย  ลงใน ช่องใช่ ถ้ำไม่มีทำเครื่ องหมำยในช่องไม่ใช่
ข้อคาถาม
อาการไอ
1. คุณมักไอในตอนตื่นนอนทันที
2. คุณไอบ่อยๆ เกือบทุกวัน รวมแล้วนับได้อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อปี
3. ในสัปดำห์หนึ่ง มีวนั ไหนที่คุณไอมำกกว่ำวันอื่นบ้ำงไหม
4. ......................................................................................................................
อาการมีเสมหะ
5. ....................................................................................................................
6. ต่อจำกนั้น ในตอนกลำงวันหรื อกลำงคืนก็ตำม คุณมักมีเสมหะต้องขำกออก
ถ้ำคำตอบว่ำ “ใช่” ในข้อ (5) หรื อข้อ (6) ให้ถำมต่อ
7. ....................................................................................................................
8. ....................................................................................................................
อาการแน่ นหน้ าอก
9. ....................................................................................................................

ใช่ ( ไม่ใช่
1) (0)
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ตอนที่ 1.3 พฤติกรรมการป้ องกันโรคปอดจากการทางาน
คาชี้แจง แบบสัมภำษณ์น้ ีตอ้ งกำรทรำบถึงพฤติกรรมกำรทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมไม้
เพื่อป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน ให้ใส่เครื่ องหมำย ลงในช่องที่มีขอ้ ควำมตรงกับพฤติกรรม
ของผูถ้ ูกสัมภำษณ์มำกที่สุด โดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้
ปฏิบตั ิประจำ
หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิ ตลอดระเวลำกำรทำงำน
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5-6 ชัว่ โมงของกำร
ทำงำนในแต่ละวัน
ปฏิบตั ิบำงครั้ง หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิ น้อยกว่ำ 3-4 ชัว่ โมงของกำรทำงำน
ในแต่ละวัน
ปฏิบตั ินำน ๆ ครั้ง หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิ 1-2 ชัว่ โมง กำรทำงำนในแต่ละวัน

พฤติกรรมการป้องกันในการทางาน

1. ท่ำนใส่หน้ำกำกป้องกันสำรเคมี ชนิดกรองฝุ่ น
ขนำดเล็ก (N95) หรื อหน้ำกำกชนิดคำร์บอนขณะทำงำน
2. ท่ำนใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้ชนิดผ้ำหรื อแบบ
ใช้แล้วทิ้ง ขณะทำงำน
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. ท่ำนสวมหมวกคลุมผมมิดชิดขณะปฏิบตั ิงำน
7. .............................................................................
8. .............................................................................
9. เมื่อท่ำนพบสำรเคมี หกรด รั่วไหล จะแจ้งหัวหน้ำงำน

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ประจา บ่ อย บางครั้ง นาน ๆ
ครั้ง
ครั้ง
(4)
(3)
(2)
(1)
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คาชี้แจง แบบสัมภำษณ์น้ ีตอ้ งกำรทรำบถึงพฤติกรรมสุ ขภำพนอกเวลำทำงำนของลูกจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมไม้ ให้ใส่เครื่ องหมำย ลงในช่องที่มีขอ้ ควำมตรงกับพฤติกรรมของผูถ้ ูกสัมภำษณ์
มำกที่สุด โดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้
ปฏิบตั ิประจำ
หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิ 6-7 วัน/ สัปดำห์หรื อทุกครั้งที่เกิดเหตุกำรณ์น้ นั
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิ 4-5 วัน/ สัปดำห์ หรื อทุกครั้งที่เกิดเหตุกำรณ์น้ นั
ปฏิบตั ิบำงครั้ง หมำยถึง ท่ำนปฏิบตั ิ 2-3 วัน/ สัปดำห์หรื อทุกครั้งที่เกิดเหตุกำรณ์น้ นั
ปฏิบตั ินำน ๆ ครั้ง หมำยถึง ท่ำน ปฏิบตั ิ 0-1วัน/ สัปดำห์หรื อทุกครั้งที่เกิดเหตุกำรณ์น้ นั

พฤติกรรมการป้องกันโรคนอกการทางาน

1. ท่ำนออกกำลังกำย
2. ท่ำนอำบน้ ำสระผมเมื่อกลับถึงบ้ำนพัก
3. ท่ำนไม่สูบบุหรี่
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................
8. ท่ำนศึกษำเกี่ยวกับอำกำรและกำรป้องกันของโรค
ที่ปอดจำกกำรทำงำนเกิดจำกฝุ่ นไม้และสำรเคมี
9. ท่ำนทำงำนตำมปกติ แม้จะมีอำกำรไม่สบำย เช่น
ไอ จำม มีเสมหะ ตัวร้อน
10. ............................................................................

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ประจา บ่ อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ
ครั้ง
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 1.4 การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคปอดจากการทางาน
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่ องหมำย  ลงในช่องที่ตรงข้อควำมที่ตรงกับควำมคิดเห็นหรื อควำมรู ้สึกของ
ผูถ้ ูกสัมภำษณ์มำกที่สุดโดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้
เสี่ ยงมำกที่สุด (4 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนรับรู ้โอกำสเสี่ ยงกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนมำกที่สุด
เสี่ ยงมำก (3 คะแนน)
หมำยถึง ท่ำนรับรู ้โอกำสเสี่ ยงกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก
เสี่ ยงน้อย (2 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนรับรู ้โอกำสเสี่ ยงกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนน้อย
เสี่ ยงน้อยที่สุด (1 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนรับรู ้โอกำสเสี่ ยงกำรเกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนน้อยที่สุด

ข้อความ

1. งำนของท่ำนทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน
2. ระยะเวลำที่ท่ำนทำงำนทำให้เป็ นโรคปอดจำกกำร
ทำงำน
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................
8. .............................................................................
9. กำรสวมใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นไม้และสำรเคมีที่
ไม่เหมำะสมทำให้มีโอกำสเป็ นโรคปอดจำกกำรทำงำน

ระดับการรับรู้ โอกาสเสี่ ยง
เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยงน้ อย
มาก มาก น้ อย
ที่สุด
ที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)
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ส่ วนที่ 2 สิ่งแวดล้อมในการทางาน
ตอนที่ 2.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่ องหมำย ลงในช่องที่ขอ้ ควำมนั้นตรงกับควำมคิดเห็นของผูถ้ ูกสัมภำษณ์มำก
ที่สุดโดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้
เห็นด้วยมำกที่สุด
หมำยถึง กำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนมำกที่สุด
เห็นด้วยมำก
หมำยถึง กำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนมำก
เห็นด้วยน้อย
หมำยถึง กำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
หมำยถึง กำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนมำกที่สุด

ข้อความ

1. โรงงำนมี บอร์ด และเอกสำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ
กำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนสัมผัสฝุ่ นไม้
และสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิต
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
9. โรงงำนมีเครื่ องดูดฝุ่ นในตัวอำคำรและตำม
แผนกต่ำง ๆ
10. โรงงำนมีพนักงำนทำควำมสะอำดและกำจัดฝุ่ น
ที่ถูกวิธี เช่น เช็ด ถูพ้นื ใช้เครื่ องดูดฝุ่ น

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
เห็น เห็นด้วย
มากที่สุด ด้วย
ด้วย
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 2.2 นโยบายความปลอดภัยในการทางาน
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่ องหมำย ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของผูส้ ัมภำษณ์มำกที่สุดโดยมีเกณฑ์
เลือกตอบดังนี้
มี หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำนต่อปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
ไม่มี หมำยถึง ข้อควำมนั้นไม่ตรงกับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำนต่อปฏิบตั ิพฤติกรรมกำรป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน

ข้อความ

1. โรงงำนมีโปสเตอร์ เอกสำร และแผ่นพับ เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคปอดจำก
กำรทำงำน
2. โรงงำนมีเอกสำรระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ให้แก่ลูกจ้ำง
3. โรงงำนมีขอ้ บังคับให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของระบบทำงเดิน
หำยขณะปฏิบตั ิงำน
4. .................................................................................................................
5. .................................................................................................................
6. .................................................................................................................
7. .................................................................................................................
8. .................................................................................................................
9. .................................................................................................................
10. โรงงำนมีระเบียบให้พนักงำนทำงำนควำมสะอำดพื้นที่ปฏิบตั ิงำนของ
ตนเองทุกเย็นหลังเลิกงำน

ระดับความ
คิดเห็น
มี ไม่มี
(1)
(0)
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ส่ วนที่ 3 การเสริมแรง
คาชี้แจง แบบสัมภำษณ์น้ ีตอ้ งกำรทรำบว่ำผูถ้ ูกสัมภำษณ์ได้รับกำรกระตุน้ เตือน ได้รับคำ แนะนำ
คำตักเตือนและคำชมเชย จำกบุคคลดังกล่ำวหรื อไม่ ให้ใส่เครื่ องหมำย ลงในช่องที่ตรงกับควำม
เป็ นจริ งของผูถ้ ูกสัมภำษณ์มำกที่สุดโดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้
ได้รับมำกที่สุด หมำยถึง ท่ำนได้รับกำรเสริ มแรงจำกบุคคลดังกล่ำวเป็ นประจำ
ได้รับมำก
หมำยถึง ท่ำนได้รับกำรเสริ มแรงจำกบุคคลดังกล่ำวบ่อยครั้ง
ได้รับปำนกลำง หมำยถึง ท่ำนได้รับกำรเสริ มแรงจำกบุคคลดังกล่ำวปำนกลำง
ได้รับน้อย
หมำยถึง ท่ำนได้รับกำรเสริ มแรงจำกบุคคลดังกล่ำวนำน ๆ ครั้ง
ได้รับน้อยที่สุด หมำยถึง ท่ำนไม่เคยได้รับกำรเสริ มแรงจำกบุคคลดังกล่ำวเลย
การได้รับการเสริมแรง
ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ
ข้อความ
มาก มาก
ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
การได้ รับการกระตุ้นเตือน การเสริมแรงจากหัวหน้ างาน
1. ท่ำนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกำรปฏิบตั ิตวั ใน
กำรป้องกันฝุ่ นไม้หรื อสำรเคมี
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
การได้ รับการกระตุ้นเตือน การเสริมแรงจากเพื่อนร่ วมงาน
5. ....................................................................
6. ....................................................................
10. ....................................................................
11. ....................................................................
12. ....................................................................
13. ....................................................................
14. ....................................................................
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ส่ วนที่ 4 ความรู้และทัศนคติ
ตอนที่ 4.1 แบบวัดความรู้ เกีย่ วกับโรคปอดจากการทางาน
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่ องหมำย กำกบำท (X) ลงในช่องที่ตรงกับควำมเข้ำใจของผูถ้ ูกสัมภำณ์มำกที่สุด
โดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้ X หมำยถึง ท่ำนคิดว่ำข้อควำมในประโยคนั้นถูกต้อง
คาถาม
1. ฝุ่ นไม้เป็ นสำเหตุทำให้เกิดโรคปอดจำกกำรทำงำนได้แก่ โรคหอบหื ดจำกกำร
ทำงำน โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง
2. อำกำรโรคปอดจำกกำรทำงำนได้แก่ อำกำรไอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย
และหำยใจขัด เป็ นต้น
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
6. .......................................................................................................................
7. .......................................................................................................................
8. .......................................................................................................................
9. .......................................................................................................................
10. หน้ำกำกชนิดผ้ำและชนิดใช้แล้วทิ้งสำมำรถป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำนได้
11. หน้ำกำกชนิดกรองฝุ่ นขนำดเล็ก (N95) หรื อหน้ำกำกชนิดคำร์บอนสำมำรถ
ป้องกันไอละอองของสำรเคมีที่เข้ำสู่ระบบทำงเดินหำยใจได้
12. ชุดที่เหมำะสมสำหรับใส่ทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมไม้ คือ กำงเกงขำสั้น
และเสื้ อแขนสั้น

ถูก

ผิด
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ตอนที่ 4.2 ทัศนคติในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจากการทางาน
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่ องหมำย ลงในช่องที่มีขอ้ ควำมนั้นตรงกับควำมคิดเห็นของผูถ้ ูกสัมภำษณ์
มำกที่สุดโดยมีเกณฑ์เลือกตอบดังนี้
เห็นด้วยมำกที่สุด (4 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยมำก
(3 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยมำก
เห็นด้วยน้อย
(2 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยบำงส่วน
ไม่เห็นด้วย
(1 คะแนน) หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยเลย

ข้อความ

1. ท่ำนคิดว่ำกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
และกฏระเบียบข้อบังคับช่วยให้ท่ำนปลอดภัยจำกจำกกำรสัมผัส
ฝุ่ นไม้และสำรเคมีจำกกำรทำงำน
2. ท่ำนคิดว่ำกำรทำควำมสะอำดสถำนที่ปฏิบตั ิงำนสำมำรถ
ป้องกันโรคปอดจำกกำรทำงำน
3.......................................................................................................
4. ท่ำนคิดว่ำกำรใช้หน้ำกำกป้องกันฝุ่ นและสำรเคมีจะช่วย
ป้องกันอำกำรเจ็บป่ วยในระบบทำงเดินหำยใจได้
5. ....................................................................................................
6. ...................................................................................................
7. ...................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น เห็น ไม่
ด้วย ด้วย ด้วย เห็น
มาก มาก น้ อย ด้วย
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)
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