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บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัใินการป้องกนัฝุ่นหนิของพนกังาน

โรงโม่หนิ ในอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบัพนักงานที่สมัผสัฝุ่นหนิ กลุ่ม
ตวัอย่าง 82 คน 

ผลการศกึษาพบว่า พนักงานโรงโมห่นิมคีวามรูแ้ละทศันคตกิารป้องกนัฝุ่นหนิอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 96.30 
และ 98.80 ตามล าดบั โดยทุกคนตอบถูกตอ้งในเรือ่ง วธิป้ีองกนัการหายใจเอาฝุ่นหนิเขา้ปอด คอื ใชห้น้ากากกรอง
ฝุน่ขณะท างาน และการพ่นหรอืฉีดน ้าใหเ้ป็นละอองช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหนิได ้ส่วนขอ้ทีต่อบผดิมากทีสุ่ด
คอื การอาบน ้าช าระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลงัจากสมัผสัฝุ่นหินเป็นการป้องกนัโรคทางเดนิหายใจ ร้อยละ 
18.30 ในดา้นทศันคตกิารป้องกนัฝุ่นหนิทีเ่หมาะสม ซึง่หากท างานในสถานทีท่ีม่ฝีุน่หนิควรมตีรวจสมรรถภาพปอด
และเอกซเรย์เป็นประจ าทุกปี และมกีารฉีดพ่นน ้าเพื่อจะช่วยป้องกนัฝุ่นละอองตามเส้นทางขนส่งหินได้ รอ้ยละ 
98.80 ส าหรบัการปฏบิตักิารป้องกนัฝุน่หนิอยู่ในระดบัควรปรบัปรุงมาก รอ้ยละ 56.10 โดยมพีฤตกิรรมการป้องกนั
ฝุ่นหนิทีไ่ม่เหมาะสมคอื สูบบุหรีข่ณะปฏบิตังิานกบัฝุ่นหนิปฏบิตัเิป็นบางครัง้ รอ้ยละ 42.70 ใชล้มเป่าฝุ่นหนิออก
จากเสื้อผ้าหลงัจากปฏบิตัิงาน ปฏบิตัิเป็นบางครัง้ รอ้ยละ 58.50 และมพีฤติกรรมการป้องกนัฝุ่นหนิที่เหมาะสม 
เช่น การเขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรยป์อดตามทีโ่รงโมห่นิก าหนดให ้รอ้ยละ 
75.60 ท าความสะอาดบรเิวณที่ปฏบิตัิงาน เพื่อลดการสะสมของฝุ่นหิน รอ้ยละ 50.00 และหลกีเลี่ยงการท างาน
บรเิวณทีม่ฝีุน่หนิเมือ่เป็นไขห้รอืรอ้ยละ 47.60 นอกจากนี้ยงัพบว่า ความรู ้ทศันคตกิบัพฤตกิรรมการป้องกนัฝุน่หนิ
ของพนกังานโรงโม่หนิในอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการป้องกนัฝุน่หนิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05)       

ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรมกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในดา้นสุขวทิยาทีเ่หมาะสมในการป้องกนัฝุน่หนิ
เขา้สู่ร่างกาย ไดแ้ก่ การอาบน ้าช าระร่างกายและเปลีย่นเสื้อผา้หลงัจากสมัผสัฝุ่นหนิ สูบบุหรีข่ณะปฏบิตังิาน และ 
การใชล้มเปา่ฝุน่หนิออกจากเสือ้ผา้หลงัจากปฏบิตังิาน เป็นตน้   
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการป้องกนัฝุน่หนิ โรงโมห่นิ พนกังานโรงโม ่
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the knowledge, attitudes, and sickness-prevention behavior 
of 192 stone-crushing mill workers and the relationship between these three factors. Data were collected 
by the completion of questionnaires and analyzed by the use of percentages. Answers to questions about 
the prevention of access of stone dust to the lungs by the wearing of dust filter masks and the spraying of 
water on the stone showed that the workers had good levels of knowledge and attitudes regarding the 
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prevention of sickness from stone dust (96.3%  and 98.8% respectively). Only 18.3% were aware of the 
need to shower and change clothes after working with the stone dust to protect against respiratory 
disease.  Almost all (98.80%) of the workers recognized the requirement to have an annual pulmonary 
function test and x-ray and to spray water to reduce dust on the transport routes. Other results showed 
that 56.10% workers took preventative measures regarding stone dust, 42.70% knew it was inappropriate 
to smoke while working with stone dust, and 58.50% sometimes used compressed air to blow dust from 
their clothes after work. Over three-quarters (76.60%) of the workers believed that sickness prevention 
behaviors, including annual health checks, pulmonary function tests, and x-rays were appropriate, Half 
(50%) realized the need to clean the operating area to minimize the accumulation of dust, and 47.60% 
knew to avoid work areas with stone dust when suffering from a fever.  The study recommended that 
there should be education of employees about proper hygiene to reduce the amount of dust entering the 
body, showering and changing clothes after work, smoking while working, and blowing dust off clothes. 
 

Keywords: Sickness-prevention behavior regarding stone dust; Stone-crushing mills; Stone-crushing mill 
workers 

 

บทน า 
โรงโม่ บดหรอืย่อยหนิ เป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ให้เป็น
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีม่กีารระเบดิหนิ หรอื
ท าการโมห่นิหรอืบดหนิโดยใชเ้ครือ่งจกัรในการท างาน
ในโรงโม่หินมีสิ่งคุมคามต่อสุขภาพและอนามยัของ
คนงาน ซึ่งสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ได้แก่ เสียงดงัจาก
การระเบดิหนิ อุบตัเิหตุจากการท างาน อนัตรายทีเ่กดิ
กบัระบบทางเดนิหายใจอาจท าใหค้นงานปว่ยเป็น โรค
ซิลิโคซิส (Silicosis) หรอืโรคปอดฝุ่นหินทรายได้ [1] 
ซึ่งฝุ่นจากโรงโม่หนิยงัท าใหม้อีาการระคายเคอืงเยื่อบุ
จมกู คดัจมกูจาม มนี ้ามกูไหล ไอ มเีสมหะในล าคอ ซึ่ง
การเกิดอาการต่างๆ เหล่านี้  ขึ้นอยู่ก ับลกัษณะทาง
กายภาพของฝุ่น ความหนาแน่นของฝุ่นที่ถูกสูดหรอื
หายใจเข้าไป ระยะเวลาของการได้รบัฝุ่น นิสยัส่วน
บุคคล เช่น การสบูบุหรีร่ะหว่างการท างาน รวมทัง้การ
ป้องกันฝุ่น โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
ได้แก่ การใช้หน้ากากกรองฝุ่น การควบคุมการฟุ้ง
กระจายของฝุน่ เป็นตน้ [2] 

จากสถานการณ์การเฝ้าระวงัโรคซิลโิคซิสของ
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในส่วน
ภูมภิาคในปี พ.ศ. 2541 พบว่า มผีู้ที่เสี่ยงต่อการเกิด

โรคประมาณ 221,796 คน ในจ านวนนี้มีผู้ได้รบัการ
ตรวจสุขภาพจ านวน 8,146 คน และผูม้อีาการของโรค
ซิลโิคซิส 169 คน คดิเป็นอุบตัิการณ์การเกิดโรคซิลิ-
โคซสิต่อประชากรกลุ่มเสีย่ง 1,000 คน เท่ากบั 20.70 
และคาดการณ์ว่าจ านวนผู้มอีาการของโรคซิลิโคซิส
รายใหม่ทัง้หมดต่อจ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิ ด โ ร ค ซิ ลิ โ ค ซิ ส  คื อ  4,393 ค น  [3] ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี โรงโม่ บด และย่อยหิน 87 
แห่ง [4] ในการด าเนินงานเฝ้าระวงัโรคปอดจากฝุน่หนิ
ในช่วงปี 2545-2552 โดยการตรวจสมรรถภาพปอด
พนักงานโรงโม่หนิ ชุมชนโม่หนิและกลุ่มสกดัครกหนิ 
พบว่า มีแนวโน้มของผู้ที่มีสมรรถภาพปอดต ่ากว่า
เกณฑ์ปกติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
13.04 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 34.75 ในปี พ.ศ.
2552 [5] หน่วยงานทีดู่แลเกีย่วกบัปญัหาสุขภาพปอด
ของผู้ประกอบอาชีพ คอื ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมในสงักดักรมควบคุมโรค ได้มี
การด าเนินการโครงการควบคุมป้องกนัโรคซลิโิคซสิใน
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  (Silicosis Elimination Program in 
Thailand) อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปญัหามลพษิทาง
อากาศจากฝุน่หนิทรายทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ [3] 

อ าเภอน ้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกีย่วกบัการโม่ บดหรอืย่อยหนิ มจี านวน
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ทัง้สิ้น 5 แห่ง ปจัจุบนัมพีนักงานทีท่ างานสมัผสักบัฝุ่น
หนิทัง้หมด 82 คน จากรายงานการเฝ้าระวงัโรคในปี 
พ.ศ. 2553 พบว่า โรคปอดจากการประกอบอาชพีของ
จงัหวดัอุบลราชธานีมอีตัราการปว่ยเท่ากบั 2.65 อยู่ใน
อนัดบัที ่2 จากจงัหวดัทีม่อีตัราปว่ยสงูสุดใน 10 อนัดบั
แรกของประเทศ [6] ในปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาล   
น ้ ายืนได้มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่ม
พนักงานโรงงาน จ านวน 170 คน พบว่า มพีนักงานที่
สงสยัว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ
ดงันี้ พนักงานมอีาการไอแห้งโดยไม่เป็นหวดัจ านวน 
42 คน ร้อยละ 24.70 แน่นหน้าอกจ านวน 27 คน   
รอ้ยละ 15.90 เหนื่อยง่ายเวลาออกแรงจ านวน 36 คน 
ร้อยละ 21.20 และมีการตรวจสมรรถภาพปอดของ
พนักงานโรงงาน พบว่า อยู่ในระดบัต ่ามากจ านวน 39 
คน ร้อยละ 23.07 ระดับต ่ าจ านวน 20 คน ร้อยละ 
11.83 และจากการสอบถามขอ้มลูเบื้องตน้ของโรงงาน
โม่หินทัง้ 5 แห่ง พบว่า พนักงานมกีารปฏิบัติตัวไม่
ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมกีารอบรมให้ความรู้ แต่ยงัขาด
ความระมัดระวังในขณะที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ การใชห้น้ากากป้องกนัฝุ่น สุขวทิยาส่วนบุคคล 
สุขนิสยัต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของพนักงานยงัไม่มี
ความถูกตอ้ง  

ดังนั ้น ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นหินของ
พนักงานโรงโม่หิน และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ความรู ้ทศันคตกิบัการปฏบิตัใินการป้องกนัฝุน่หนิของ
พนกังานโรงโมห่นิในอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี 
เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและ
ลดความเสี่ย งจากการรับสัมผัสฝุ่นหินของการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน ้ ายืน 
จงัหวดัอุบลราชธานีต่อไป 

 

วิธีด าเนินการ 
1) รปูแบบการศึกษา 

 การศกึษาครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา
แบ บ ภ าค ตั ด ข ว า ง  (Cross-sectional descriptive 
study) เก็บขอ้มูลระหว่างเดอืนมถุินายน 2556 เดอืน
มถุินายน 2557 

2) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 พนักงานโรงโม่หนิทีท่ างานในโรงโม่หนิ ทัง้ 
5 แห่ง ในอ าเภอน ้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ผูป้ฏบิตังิานอยู่ในโรงโมห่นิ จ านวนทัง้สิน้ 82 คน  

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เค รื่ อ งมือที่ ใช้ ใน ก ารศึกษ าค รั ้งนี้ คื อ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของ
พ นั ก งาน โร งโม่ หิ น ใน  อ า เภ อน ้ า ยืน  จังห วัด
อุบลราชธานี  ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  

4) วิธีการด าเนินเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมกีารด าเนินการ 

ดงันี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสภาพปญัหา
ของอ าเภอน ้ายนืจากโรงพยาบาลน ้ายนื 
 2. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมอืจาก
เจา้ของประกอบการโรงโม่หนิ เพื่อขอความร่วมมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้
ดว้ยตนเอง   
 3. ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนาม  

4. การรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู  
5) การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผู้วิจ ัยด าเนิ นการวิเค ราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบให้
คะแนนแล้วน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รปู  
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) โดย
การแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่ามธัยฐาน  
  2. ข้อมูลความรู้การป้องกันฝุ่นหินของ
พนักงานโม่หินท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อค าถาม
โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ แปลความหมาย
ระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ โดยแบ่งความรู้เป็น 3 
ระดบั คอืความรูด้ ีปานกลาง และควรปรบัปรุง   
 3. ข้อมูลทัศนคติการป้องกันฝุ่นหินของ
พนักงานโม่หินท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อค าถาม
โดยการแจกแจงความถี่และรอ้ยละ ส่วนการวเิคราะห์
ขอ้มูลทัง้หมด วเิคราะห์โดยการน าคะแนนทัง้หมดใช้
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วธิกีารหาอนัตรภาคชัน้โดยใชค้่าพสิยั แลว้น าผลลพัธท์ี่
ได้มาแบ่งกลุ่มทัศนคติออกเป็น 3 ระดบั คือ ดี ปาน
กลาง และควรปรบัปรุง  
 4. ขอ้มูลการปฏิบตัิการป้องกนัฝุ่นหนิของ
พนักงานโม่หินท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อค าถาม
โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัง้หมด วเิคราะห์โดยการน าคะแนนทัง้หมดใช้
วธิกีารหาอนัตรภาคชัน้โดยใชค้่าพสิยั แลว้น าผลลพัธท์ี่

ไดม้าแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัด ี
ระดบัปานกลาง และระดบัควรปรบัปรุง  
 5. ก ารวิ เค ราะห์ ท างสถิ ติ  (Statistical 
Analysis) เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 ทดสอบหาความสมัพนัธร์ะหว่างความรูแ้ละ
ทศันคติกบัการปฏบิตักิารป้องกนัฝุ่นหนิของพนักงาน
โรงโม่หนิในอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้
สถติ ิFisher exact test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 

ผลการศึกษา 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน ้ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและรอ้ยละ ของพนกังานโรงโมห่นิ จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป (N = 82) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 82 100.00 
อายุ  

มธัยฐาน = 29 ปี (P25 = 25 ปี, P75 = 75 ปี)   
ระดบัการศึกษา 

ประถมศกึษา 27 32.90 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 24 29.30 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 25 30.50 
ปวส./อนุปรญิญา 6 7.30 

สถานภาพสมรส 
โสด 43 52.40 
สมรส 39 47.60 

รายได้ต่อเดือน 
มธัยฐาน = 8,000 บาท (P25 = 7,500 บาท , P75 = 8,500 บาท)   

ระยะเวลาท างานในโรงโม่หิน 
มธัยฐาน = 1 ปี 3 เดอืน (P25 = 8 เดอิน , P75 = 2 ปี 11 เดอืน)   

ชัว่โมงการท างาน/วนั 
มธัยฐาน = 8 ชัว่โมง (P25 = 8 ชัว่โมง, P75 = 11.25 ชัว่โมง)   

โรคประจ าตวั 
ไมม่ ี 80 87.60 
ม ี 2 12.40 

                  -โรคความดนัโลหติสูง 2 100.00 
การสูบบหุร่ี   
                 สูบ 60 73.17 
                 ไมสู่บ 22 26.83 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) จ านวนและรอ้ยละ ของพนกังานโรงโมห่นิ จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป (N = 82) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
การได้รบัความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัฝุ่ นหิน   

เคย 76 92.70 
ไมเ่คย 6 7.30 

แหล่งท่ีได้รบัความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัฝุ่ นหิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (N = 76)   
เจา้หน้าทีส่าธารณสุข/โรงพยาบาล 43 32.68 
โทรทศัน์/วทิย/ุหนงัสอืพมิพ ์ 13 9.88 
อนิเตอรเ์น็ต 19 14.44 
แผน่พบั/โปสเตอร ์ 3 2.28 
อื่นๆ 35 26.60 

   

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานโรงโม่หิน
เป็นเพศชายทัง้หมด (ร้อยละ 100) มอีายุที่มธัยฐาน
เท่ากบั 29 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษามาก
ทีสุ่ด ร้อยละ 32.90 มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด ร้อยละ 
52.40 มรีายได้ต่อเดอืนที่มธัยฐานเท่ากบั 8,000 บาท 
มชี่วงระยะเวลาท างานในโรงโม่หินที่มธัยฐาน 1 ปี 3 
เดือน และเวลาท างานต่อวนัอยู่ที่มธัยฐาน เท่ากบั 8 

ชัว่โมง พนักงานโรงโม่หินมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
12.40 เป็นโรคความดนัโลหติสูงทัง้หมด (รอ้ยละ 100) 
และพนักงานโรงโม่หนิสูบบุหรีม่ากทีสุ่ด รอ้ยละ 73.17 
และเคยได้รบัความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัฝุ่นหินมาก
ที่สุด ร้อยละ 92.70 โดยแหล่งที่พนักงานโรงโม่หิน
ได้ร ับความรู้มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
โรงพยาบาล รอ้ยละ 35.68 

 

ส่วนท่ี 2 ความรู้การป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน ้ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 

ตารางท่ี 2  รอ้ยละของความรูก้ารป้องกนัฝุน่หนิของพนกังานโรงโมห่นิ จ าแนกตามรายขอ้ (N = 82)  
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ตอบถกู ตอบผิด 
ร้อยละ ร้อยละ 

1. ฝุน่หนิในโรงโม่หนิท าใหเ้กดิอาการผดิปกตใินระบบทางเดนิหายใจ เช่น อาการระคาย
เคอืงเยื่อจมกู ผวิหนงัและตา 

97.60 2.40 

2. การอาบน ้าช าระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลงัจากสมัผสัฝุ่นหินเป็นการป้องกนัโรค
ทางเดนิหายใจ 

81.70 18.30 

3. การไมสู่บบุหรีข่ณะท างาน เป็นการป้องกนัการหายใจเอาฝุน่หนิเขา้ปอด 86.60 13.40 
4. ผูป้ฏบิตังิานตอ้งไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรย์

ปอด 
97.60 2.40 

5. การหายใจเอาฝุน่หนิเขา้ไปในระบบทางเดนิหายใจท าให้เกิดโรคปอดจากฝุน่หนิ (โรค
ปอดฝุน่หนิทราย) 

93.90 6.10 

6. วธิป้ีองกนัการหายใจเอาฝุน่หนิเขา้ปอด คอื ใชห้น้ากากกรองฝุน่ขณะท างาน 100.00 - 
7. การพ่นหรอืฉีดน ้าใหเ้ป็นละอองชว่ยลดการฟุ้งกระจายของฝุน่หนิในบรเิวณโรงโมห่นิได ้ 100.00 - 
8. การใชผ้า้ใบหรอืแสลนกัน้เครื่องจกัรกบัคนท างานเป็นการป้องกนัไมใ่หฝุ้น่ฟุ้งกระจาย 89.00 11.00 
9. การเกบ็กวาดและท าความสะอาดลานกองหนิตอ้งท าอย่างน้อยวนัละ  1 ครัง้ 97.60 2.40 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) รอ้ยละของความรูก้ารป้องกนัฝุน่หนิของพนกังานโรงโมห่นิ จ าแนกตามรายขอ้ (N = 82)  
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ตอบถกู ตอบผิด 
ร้อยละ ร้อยละ 

10. การมบี่อลา้งลอ้รถบรรทกุ จะชว่ยลดปรมิาณฝุน่ทีเ่กดิขึน้ได ้ 96.30 3.70 

11. การปลูกตน้ไมภ้ายในบรเิวณพืน้ทีโ่รงโมห่นิ เพื่อชว่ยดกัฝุน่ละอองและเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหแ้ก่พืน้ที ่

97.60 2.40 

12. การสลบัหน้าทีแ่ละการท างานเป็นกะจะเป็นการลดสมัผสัฝุน่หนิ 96.30 3.70 
    

จากตารางที ่2 พบว่า พนักงานโรงโม่หนิตอบ
ถูกต้องมากที่สุดคอื วิธป้ีองกนัการหายใจเอาฝุ่นหิน
เขา้ปอด คอื ใชห้น้ากากกรองฝุน่ขณะท างาน และการ
พ่นหรอืฉีดน ้าใหเ้ป็นละอองช่วยลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุน่หนิในบรเิวณโรงโม่หนิได ้ซึ่งตอบถูกทัง้หมด (รอ้ย
ละ 100) รองลงมาคือ ฝุ่นหินในโรงโม่หินท าให้เกิด
อาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการ
ระคายเคอืงเยื่อจมกู ผวิหนังและตา ผู้ปฏบิตังิานต้อง
ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสมรรถภาพ
ปอดและเอกซเรย์ปอด การเก็บกวาดและท าความ
สะอาดลานกองหนิต้องท าอย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ และ
การปลูกต้นไมภ้ายในบรเิวณพื้นที่โรงโม่หนิ เพื่อช่วย
ดกัฝุ่น ละอองและเพิม่ความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ รอ้ยละ 

97.60 และการมีบ่อล้างล้อรถบรรทุก จะช่วยลด
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นได้ และการสลบัหน้าที่และการ
ท างานเป็นกะจะเป็นการลดสัมผัสฝุ่นหิน ร้อยละ 
96.30 แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่า พนักงานโรงโม่หิน
ตอบผิดมากที่สุดคือ การอาบน ้ าช าระร่างกายและ
เปลีย่นเสือ้ผา้หลงัจากสมัผสัฝุน่หนิเป็นการป้องกนัโรค
ทางเดนิหายใจ รอ้ยละ 18.30 รองลงมาคอื การไม่สูบ
บุหรีข่ณะท างาน เป็นการป้องกนัการหายใจเอาฝุ่นหนิ
เขา้ปอด รอ้ยละ 13.40 และการใช้ผา้ใบหรอืแสลนกัน้
เครื่องจกัรกบัคนท างานเป็นการป้องกนัไม่ให้ฝุ่นฟุ้ง
กระจาย รอ้ยละ 11.00 
 

 

ส่วนท่ี 3 ทศันคติการป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน ้ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 

ตารางท่ี 3  รอ้ยละของทศันคตกิารป้องกนัฝุน่หนิของพนกังานโรงโมห่นิในอ าเภอน ้ายนืจงัหวดัอุบลราชธานี 
จ าแนกตามรายขอ้ (N = 82) 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ทศันคติการป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หิน 

เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่  
รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 
รอ้ยละ 

ไมแ่น่ใจ 
รอ้ยละ 

ไมเ่หน็
ดว้ย  
รอ้ยละ 

ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างยิง่  
รอ้ยละ 

1. การหลกีเลีย่งการท างานในบรเิวณที่
มฝีุน่หนิทราย ชว่ยป้องกนัการเกดิ
โรคปอดฝุน่หนิทรายได ้

14.60 59.80 24.40 - 1.20 

2. ฝุน่ทีเ่กดิในโรงโมห่นิ ท าใหเ้กดิ
อาการผดิปกตใินระบบทางเดนิ
หายใจได ้ 

13.40 62.20 23.20 - 1.20 

3. การไมสู่บบุหรีข่ณะท างาน สามารถ
ลดการสมัผสัฝุน่หนิได ้

28.00 48.80 19.50 2.40 1.20 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) รอ้ยละของทศันคตกิารป้องกนัฝุน่หนิของพนกังานโรงโมห่นิในอ าเภอน ้ายนืจงัหวดัอุบลราชธานี 
จ าแนกตามรายขอ้ (N = 82) 

ข้อ ข้อค าถาม 

ทศันคติการป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หิน 

เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่  
รอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 
รอ้ยละ 

ไมแ่น่ใจ 
รอ้ยละ 

ไมเ่หน็ดว้ย  
รอ้ยละ 

ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างยิง่  
รอ้ยละ 

4. การตรวจสุขภาพทกุปีท าใหท้ราบ
ความผดิปกตขิองปอดทีเ่กดิจากการ
สมัผสัฝุน่หนิได ้

24.40 57.30 17.10 - 1.20 

5. หากท างานในสถานทีท่ีม่ฝีุน่หนิ ควร
มตีรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรย์
เป็นประจ าทกุปี 

31.70 67.10 - - 1.20 

6. การใชผ้า้ใบหรอืแสลนคลุมพืน้ที่
ปฏบิตังิาน จะสามารถป้องกนัฝุน่หนิ
ฟุ้งกระจายได ้

14.60 68.30 12.20 1.20 3.70 

7. ผูป้ฏบิตังิานกบัฝุน่หนิควรมชีดุ
ท างานเฉพาะและหน้ากากป้องกนั
ฝุน่ทีไ่ดม้าตรฐาน 

25.60 70.70 2.40 - 1.20 

8. การท าความสะอาดบรเิวณโรงโมห่นิ
อย่างสม ่าเสมอ จะชว่ยลดปรมิาณฝุน่
ทีเ่กดิขึน้ได ้

20.70 74.40 4.90 - - 

9. การท างานเป็นกะหรอืการลด
ระยะเวลาในการท างาน จะท าให้
ผูป้ฏบิตังิานสมัผสัฝุน่หนิน้อยลง 

14.60 74.40 9.80 1.20 - 

10. 
 

มกีารฉีดพ่นน ้าเพื่อจะชว่ยป้องกนัฝุน่
ละอองตามเสน้ทางขนสง่หนิได ้

23.20 75.60 1.20 - - 

11. การปลูกตน้ไมท้รงสูงเป็นแนวสลบั
ฟนัปลาอยา่งน้อย 2-3 แถว จะชว่ย
ดูดจบัฝุน่ละอองได ้

19.50 72.00 8.50 - - 

12. การลา้งลอ้รถบรรทกุก่อนการขนสง่
หนิออกภายนอกโรงโมห่นิ จะชว่ย
การตกหล่นของเศษหนิและโคลนบน
ทอ้งถนนได ้

18.30 73.20 7.30 1.20 - 

       

จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานโรงโม่หนิมี
ทศันคติการป้องกนัฝุ่นหินที่เหมาะสม ซึ่งมีทศันคติ
เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยรวมกัน มากที่สุดคือ 
ห ากท างาน ใน สถ านที่ ที่ ม ีฝุ่ น หิน  ค วรมีต รวจ
สมรรถภาพปอดและเอกซเรย์เป็นประจ าทุกปี และมี
การฉดีพ่นน ้าเพือ่จะช่วยป้องกนัฝุน่ละอองตามเสน้ทาง
ขนส่งหนิได้ รอ้ยละ 98.80 รองลงมาคอื ผู้ปฏบิตัิงาน

กบัฝุ่นหนิควรมชีุดท างานเฉพาะและหน้ากากป้องกนั
ฝุน่ทีไ่ด ้รอ้ยละ 96.30 และการท าความสะอาดบรเิวณ
โรงโม่หินอย่างสม ่าเสมอ จะช่วยลดปริมาณฝุ่นที่
เกดิขึน้ได ้รอ้ยละ 95.10 และอกีทัง้ยงัพบว่า พนกังาน
โรงโม่หินยังมีทัศนคติที่ไม่แน่ใจมากที่สุดคือ การ
หลกีเลี่ยงการท างานในบรเิวณที่มฝีุ่นหินทราย ช่วย
ป้องกนัการเกดิโรคปอดฝุ่นหนิทรายได ้รอ้ยละ 24.40 
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รองลงมาคือ ฝุ่นที่เกิดในโรงโม่หิน ท าให้เกิดอาการ
ผดิปกตใินระบบทางเดนิหายใจได ้รอ้ยละ 23.20 และ

การไม่สูบบุหรี่ขณะท างาน สามารถลดการสมัผสัฝุ่น
หนิได ้รอ้ยละ 19.50  

 

 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน ้ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 

ตารางท่ี 4 รอ้ยละของพฤตกิรรมการป้องกนัฝุน่หนิของพนกังานโรงโมห่นิในอ าเภอน ้ายนืจงัหวดัอุบลราชธานี 
จ าแนกตามรายขอ้ (N = 82) 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
พฤติกรรมการป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หิน 
ปฏิบติัเป็น

ประจ า รอ้ยละ 
ปฏิบติัเป็น

บางครัง้ รอ้ยละ 
ไม่เคยปฏิบติั  

ร้อยละ 
1. ทา่นอาบน ้าช าระรา่งกายทนัทหีลงัจากท างานในบรเิวณ

ทีม่ฝีุน่หนิ 
36.60 54.90 8.50 

2. ทา่นสวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว และหน้ากากกรอง
ฝุน่เมื่อปฏบิตังิานกบัฝุน่หนิ 

42.70 48.80 8.50 

3. ทา่นใชผ้า้ขาวมา้หรอืผา้ฝ้ายปิดปากปิดจมกูแทน
หน้ากากกรองฝุน่หนิ* 

20.70 56.10 23.20 

4. ทา่นไปตรวจสุขภาพ เมื่อมอีาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ต่อไปนี้ คอื ไอเรือ้รงั เจบ็หน้าอก ระคายเคอืงผวิหนงั
หรอืตา 

22.00 69.50 8.50 

5. ทา่นเขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสมรรถภาพ
ปอดและเอกซเรยป์อดตามทีโ่รงโมห่นิก าหนดให ้

75.60 22.00 2.40 

6. ทา่นหลกีเลีย่งการท างานบรเิวณทีม่ฝีุน่หนิเมื่อเป็นไข้
หรอืไอ 

47.60 48.80 3.70 

7. ทา่นสูบบุหรี ่ขณะปฏบิตังิานกบัฝุน่หนิ* 25.60 42.70 31.70 
8. ทา่นท าความสะอาดบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน เพื่อลดการ

สะสมของฝุน่หนิ 
50.00 47.60 2.40 

9. เมื่อมกีารกระจายของฝุน่หนิมากผดิปกต ิทา่นจะหยุด
ปฏบิตังิาน 

25.60 50.00 24.40 

10. ทา่นฉีดหรอืพน่น ้า เมื่อมฝีุน่ฟุ้งกระจายขณะท างาน 41.50 48.80 9.80 
11. ทา่นใชล้มเปา่ฝุน่หนิออกจากเสือ้ผา้หลงัจากปฏบิตังิาน* 24.40 58.50 17.10 
12. ทา่นใชผ้า้แสลนกัน้รอบบรเิวณพืน้ทีท่ีส่มัผสักบัฝุน่หนิ 32.90 51.20 15.90 
หมายเหตุ: * หมายถงึ เป็นขอ้ค าถามเชงิลบ 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า พนักงานโรงโม่หนิมพีฤติกรรมการป้องกนัฝุ่นหินที่เหมาะสม ที่มพีฤติกรรมการ
ปฏบิตัเิป็นประจ ามากทีสุ่ดคอื เขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรย์ปอดตามทีโ่รง
โม่หนิก าหนดให ้รอ้ยละ 75.60 รองลงมาคอื ท าความสะอาดบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน เพื่อลดการสะสมของฝุ่นหนิ รอ้ย
ละ 50.00 และหลกีเลีย่งการท างานบรเิวณทีม่ฝีุน่หนิเมือ่เป็นไขห้รอืรอ้ยละ 47.60 ส่วนพฤตกิรรมการป้องกนัฝุน่หนิ
ทีไ่ม่เหมาะสม ทีม่พีฤตกิรรมการปฏบิตัิเป็นประจ าและปฏบิตัเิป็นบางครัง้ คอื สูบบุหรี ่ขณะปฏบิตังิานกบัฝุ่นหนิ 
รอ้ยละ 25.60 และ 42.70 ตามล าดบั รองลงมาคอื ใชล้มเปา่ฝุน่หนิออกจากเสื้อผา้หลงัจากปฏบิตังิาน รอ้ยละ 24.40 
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และ 58.50 ตามล าดับ ใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้า
ฝ้ายปิดปากปิดจมูกแทนหน้ากากกรองฝุ่นหนิ รอ้ยละ 

20.70 และ 56.10 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนและรอ้ยละ ของระดบัความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการป้องกนัฝุน่หนิของพนกังานโรงโมห่นิ 
ในอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี จ าแนกตามเกณฑ์ (N = 82) 

 

เกณฑก์ารประเมิน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัความรู้การป้องกนัฝุ่ นหิน   
    ด ี 79 96.30 
    ปานกลาง 2 2.40 
    ควรปรบัปรงุ 1 1.20 
ระดบัทศันคติการป้องกนัฝุ่ นหิน   
    ด ี 81 98.80 
    ปานกลาง 1 1.20 
ระดบัการปฏิบติัการป้องกนัฝุ่ นหิน   
    ปานกลาง 36 43.90 
    ควรปรบัปรงุ 46 56.10 
 

จากตารางที ่5 คะแนนความรูก้ารป้องกนัฝุ่น
หิน จากคะแนนทัง้หมด 12 คะแนน โดยน าคะแนน
ทัง้หมดมาจดัแบ่งระดบัความรูอ้อกเป็น 3 ระดบั พบว่า 
พนักงานโรงโม่หนิมคีวามรูก้ารป้องกนัฝุ่นหนิในระดบั
ดีมากที่สุด ร้อยละ 96.30 และคะแนนทัศนคติการ
ป้องกนัฝุน่หนิ จากคะแนนทัง้หมด 60 คะแนน โดยน า
คะแนนทัง้หมดมาจัดแบ่งระดับทัศนคติออกเป็น 3 

ระดบั พบว่า พนักงานโรงโม่หนิมทีศันคตกิารป้องกนั
ฝุ่นหินในระดับดีมากที่สุด  ร้อยละ 98.80 รวมทัง้
คะแนนการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นหิน จากคะแนน
ทัง้หมด 60 คะแนน โดยน าคะแนนทัง้หมดมาจดัแบ่ง
ระดบัทศันคตอิอกเป็น 3 ระดบั พบว่า พนักงานโรงโม่
หนิมกีารปฏบิตักิารป้องกนัฝุน่หนิในระดบัควรปรบัปรุง
มากทีสุ่ด รอ้ยละ 56.1 

ส่วนท่ี 5 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติกบัการปฏิบติัการป้องกนัฝุ่ นหินของพนักงานโรงโม่หินใน 
              อ าเภอน ้ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 

ตารางท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้ทศันคตกิบัการปฏบิตักิารป้องกนัฝุ่นหนิของพนกังานโรงโม่หนิในอ าเภอ
น ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี (N = 82) 

 

 การปฏิบติั Fisher’s 
exact test 

ค่า p-value 
ปานกลาง ควรปรบัปรงุ 

ความรู ้
ดี 35 (44.30) 44 (55.56) 

1.013 1.000 ปานกลาง 1 (50.00) 1 (50.00) 
ควรปรบัปรงุ 0 (0.00) 1 (100.00) 

ทศันคติ 
ดี 36 (44.44) 45 (55.56) 

0.783 1.000 
ปานกลาง 0 (0.00) 1 (100.00) 
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จากตารางที่ 6 การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทศันคติกบัการปฏบิตัิการป้องกนัฝุ่น
หินของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน ้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ความรูแ้ละทศันคตกิารป้องกนัฝุ่น
หนิการป้องกนัฝุน่หนิมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตักิาร
ป้องกนัฝุน่หนิ อย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(p> 0.05)               
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
ความรู้การป้องกันฝุ่ นหิน จากการศึกษา 

ความรู้การป้องกนัฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน ใน
อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า พนักงานโรง
โม่หินมคีวามรู้อยู่ในระดบัด ีร้อยละ 96.30 เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ . 2535 
ก าหนดให้โรงโม่หินเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ท าให้ผู้ประกอบการโรง โม่หินร่วมกับ
หน่วยงานของโรงพยาบาลน ้ ายืนได้ออกให้บริการ
ส่งเสรมิให้ความรูใ้นการป้องกนัฝุ่นหนิปีละครัง้ ซึ่งท า
ให้พนักงานโรงโม่หินเคยได้รบัความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกนัฝุ่นหนิ ร้อยละ 92.70 โดยได้รบัจากเจา้หน้าที่
สาธารณสุข/โรงพยาบาล ร้อยละ 35.68 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรูท้ี่ถูกต้องและมคีวามสามารถถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัคนอื่นใหเ้ขา้ใจได ้จงึส่งผลใหพ้นักงานโรงโม่หนิ
มคีวามรูใ้นการป้องกนัอนัตรายจากฝุน่หนิ อยู่ในระดบั
ดี ประกอบกับสถานประกอบการโรงโม่หินมีการ
ด าเนินการเพื่อป้องกนัและลดอตัราการเจ็บป่วยตาม
กฎหมาย โดยมกีารส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ท างานที่
เกีย่วขอ้ง ใหรู้ถ้งึอนัตรายของฝุน่หนิและวธิกีารป้องกนั
ฝุ่น (7) จงึพบว่า พนักงานโรงโม่หนิตอบขอ้ค าถามถูก
ทุกคน ในเรื่องของวธิป้ีองกนัการหายใจเอาฝุ่นหนิเขา้
ปอด คอื ใชห้น้ากากกรองฝุน่ขณะท างาน และการพ่น
หรอืฉีดน ้าใหเ้ป็นละอองช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
หนิในบรเิวณโรงโม่หนิได้ ซึ่งการใชห้น้ากากกรองฝุ่น
เป็นการควบคุมและป้องกนัทีต่วับุคคล เพือ่ป้องการสูด
หายใจเอาฝุ่นหินเข้าสู่ร่างกาย โดยการใช้หน้ากาก
กรองฝุน่ขณะทีท่ างานจะสามารถกรองฝุน่ขนาดเลก็ได ้
แต่หน้ากากอนามยัไม่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได ้
ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหใ้ชใ้นการป้องกนัฝุน่หนิ (3)   

ส่วนการพ่นหรอืฉีดน ้าให้เป็นละอองในบรเิวณ
โรงโม่หนิ เป็นหลกัการในการควบคุมหรอืลดปรมิาณ

ฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการท างาน ไม่ให้ฟุ้งกระจายหรือมี
โอกาสแพร่กระจายไปสู่สิง่แวดลอ้มการท างาน จงึต้อง
มกีารพ่นหรอืฉีดน ้าให้เป็นละอองในบรเิวณโรงโม่หิน
เพื่อช่วยลดปรมิาณฝุ่น นอกจากนี้ยงัพบว่าพนักงาน
โรงโม่หินตอบผิดมากที่สุด คือ การอาบน ้ าช าระ
ร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลงัจากสมัผสัฝุ่นหินเป็น
การป้องกนัโรคทางเดนิหายใจ รอ้ยละ 18.30 และการ
ไม่สูบบุหรีข่ณะท างาน เป็นการป้องกนัการหายใจเอา
ฝุ่นหินเข้าปอด ร้อยละ 13.40 เนื่องมาจากพนักงาน
โรงโม่หนิมคีวามรูท้ีย่งัไม่ถูกต้องในเรื่องนี้ ซึ่งในความ
เป็นจรงิการปฏบิตัิงานที่สมัผสักบัฝุ่นย่อมท าให้มฝีุ่น
ตดิตามเสือ้ผา้และร่างกายของพนักงานโรงโม่หนิ และ
ถ้าฝุ่นที่มีขนาดเล็ก มคีวามหนาแน่นมากในบริเวณ
ท างานยิ่งจะท าให้พนักงานสูด เข้าปอดได้ง่ายขึ้น 
ดงันัน้การอาบน ้าช าระร่างกาย เปลีย่นเสื้อผา้หลงัจาก
สมัผสัฝุ่นหินทนัท ีรวมทัง้การไม่สูบบุหรี่ขณะท างาน 
จงึเป็นการป้องกนัฝุ่นเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของ
พนกังานได ้[2]  
 ทั ศ น ค ติ ก า ร ป้ อ งกัน ฝุ่ น หิ น  จ าก
การศกึษา ทศันคตกิารป้องกนัฝุ่นหนิของพนักงานโรง
โม่หินในอ าเภอน ้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า 
พนักงานโรงโม่หินมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
ร้อยละ 98.80 เนื่องจากทัศนคติ เป็นความคิดเห็น 
ความเชื่อ  ความรู้สึกนึกคิดที่ ได้จากการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่จะท าให้บุคคลใช้ในการตัดสินใจ ซึ่ง
พนักงานโรงโม่หินมีประสบการณ์ ในการท างาน 
ประมาณ 1 ปี 3 เดือน จึงท าให้พนักงานโรงโม่หินมี
ความเขา้ใจว่าจะต้องปฏบิตัิตวัอย่างไรในการป้องกนั
ฝุ่นหิน ประกอบกับผู้ประกอบการโรงโม่หินร่วมกับ
หน่วยงานของโรงพยาบาลน ้ ายืนได้จัดให้บริการ
ส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันฝุ่นหิน  รวมทั ้ง
ใหบ้รกิารการตรวจสุขภาพทัว่ไปและตรวจสมรรถภาพ
ปอดและเอกซเรย์ปอดเป็นประจ าทุกปี  จึงพบว่า 
พนักงานโรงโม่หินที่มีทศันคติเห็นด้วยอย่างยิ่งและ
เหน็ดว้ยรวมกนัมากทีสุ่ดคอื หากท างานในสถานทีท่ีม่ ี
ฝุ่นหนิ ควรมตีรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรย์เป็น
ประจ าทุกปีรอ้ยละ 98.80 ซึ่งเป็นการการเฝ้าระวงัโรค
ในผู้ที่ท างานเกี่ยวกบัฝุ่นหินทราย หากผลการตรวจ
สุขภาพพบว่า เป็นโรคในระยะแรก จะได้รบัการดูแล
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ป้องกันโรค โดยการจัด เปลี่ยนการท างาน  เพื่ อ
หลกีเลีย่งการสมัผสักบัฝุน่หนิต่อไป [3]               

ทัง้นี้พนักงานโรงโม่หนิยงัมทีศันคตทิี่เหมาะสม
คอื มกีารฉีดพ่นน ้าเพื่อจะช่วยป้องกนัฝุ่นละอองตาม
เส้นทางขนส่งหินได้ ร้อยละ 98.80 การท าความ
สะอาดบริเวณโรงโม่หินอย่างสม ่าเสมอ จะช่วยลด
ปริมาณฝุ่นที่ เกิดขึ้น ได้  ร้อยละ 95.10 ซึ่ งสถาน
ประกอบการโรงโม่หนิได้มกีารฉีดพ่นน ้าตามเส้นทาง
ขนส่งหิน ท าความสะอาดบริเวณที่ท างาน จึงท าให้
พนักงานโรงโมห่นิมทีศันคตทิีเ่หมาะสมในเรื่องนี้ ทัง้นี้
ยงัพบว่า ผูป้ฏบิตังิานกบัฝุน่หนิควรมชีุดท างานเฉพาะ
และหน้ากากป้องกนัฝุ่นที่ได้ ร้อยละ 96.30 เนื่องจาก
พนักงานโรงโม่หินต้องท างานที่ส ัมผัสกับฝุ่นตลอด
ระยะเวลาการท างาน ดงันัน้การมชีุดท างานเฉพาะและ
หน้ากากป้องกนัฝุน่จะช่วยป้องกนัและลดการสมัผสัฝุน่
หินทรายที่มีอยู่ในบรรยากาศการท างาน [7] แต่ยัง
พบว่า พนักงานโรงโม่หินยังมีทัศนคติที่ไม่แน่ใจใน
เรือ่งของฝุน่ทีเ่กดิในโรงโมห่นิ ท าใหเ้กดิอาการผดิปกติ
ในระบบทางเดนิหายใจได ้รอ้ยละ 23.20 เนื่องจากการ
เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจไม่ได้เกิดขึ้นทันที 
โดยเฉพาะโรคปอดฝุ่นหนิทรายจะต้องหายใจเอาฝุ่น   
ซลิกิาทีต่อ้งใชเ้วลานานจงึจะแสดงอาการของโรค และ
พนักงานโรงโม่หนิยงัไม่ไดป้่วยเกดิโรคระบบทางเดนิ
หายใจที่รุนแรงด้วย จึงท าให้พนักงานโรงโม่หินไม่
แน่ใจว่าตนเองจะเป็นโรคหรอืไม่ [8]  

การปฏิบติัการป้องกนัฝุ่ นหิน จากการศกึษา 
การปฏบิตักิารป้องกนัฝุ่นหนิของพนักงานโรงโม่หนิใน
อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า พนักงานโรง
โม่หินมกีารปฏิบตัิการป้องกนัฝุ่นหินอยู่ในระดบัควร
ปรบัปรุง ร้อยละ 56.10 อาจเนื่องมาจากพนักงานโรง
โม่หนิมกีารปฏบิตักิารป้องกนัฝุ่นหนิทีไ่ม่เหมาะสมทีม่ ี
การปฏบิตัิเป็นเป็นประจ าและปฏิบตัิเป็นบางครัง้ คือ 
ใช้ผ้าขาวมา้หรอืผ้าฝ้ายปิดปากปิดจมูกแทนหน้ากาก
กรองฝุ่นหนิ รอ้ยละ 20.70 และ 58.50 ตามล าดบั โดย
การปฏิบตัิดงักล่าวเป็นการปฏิบตัิที่พนักงานไม่ควร
ปฏบิตัิ เนื่องจากการใช้ผ้าขาวม้าหรอืผ้าฝ้ายปิดปาก
ปิดจมูกไม่สามารถป้องกนัฝุ่นได้ ดงันัน้จงึควรมกีาร
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏบิตัิของพนักงานโรงโม่
หนิ ซึ่งการใชผ้้าขาวมา้หรอืผ้าฝ้ายจะสามารถป้องกนั

ไดเ้พยีงฝุ่นละอองทีม่ขีนาดใหญ่ แต่ไมส่ามารถป้องกนั
ฝุน่ขนาดเลก็ได ้โดยทัว่ไปแลว้การด าเนินการโมห่นิจะ
ก่อให้เกิดทัง้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยได ้
ดงันัน้จงึควรมกีารปรบัเปลีย่นการใชห้น้ากากกรองฝุ่น
ของพนักงานโรงโมห่นิ โดยเจา้ของสถานประกอบการ
โรงโม่หินจะต้องมีการจัดหาหน้ากากกรองฝุ่นที่
สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80% 
[2] ใหก้บัพนกังานโรงโม่หนิทีป่ฏบิตังิานบรเิวณทีม่ฝีุ่น
หนิฟุ้งกระจาย ซึ่งจะช่วยป้องกนัไม่ใหพ้นักงานไดร้บั
อันตรายจากการหายใจเอาฝุ่นซิลิกาเข้าปอด อัน
ก่อใหเ้กดิโรคปอดฝุน่หนิทราย และพบว่า พนกังานโรง
โม่หนิมกีารสูบบุหรี ่ขณะปฏบิตังิานกบัฝุ่นหนิ รอ้ยละ 
25.60 และ 42.70 ตามล าดบั  

นอกจากนี้  พนักงานโรงโม่หินมีทัศนคติที่ไม่
แน่ใจเกี่ยวกบัการไม่สูบบุหรีข่ณะท างาน สามารถลด
การสมัผสัฝุ่นหนิได ้รอ้ยละ 19.5 ในความเป็นจรงิแลว้
การสูบบุหรีข่ณะท างานจะท าใหห้ายใจเอาฝุน่เขา้ไปใน
ระบบทางเดินหายใจได้ โดยลักษณะการสูบบุหรี่
จะต้องมกีารสูดหายใจเขา้ปอด ดงันัน้จงึไม่ใหม้กีารสูบ
บุหรี่ในขณะที่ท างาน ซึ่งท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เจบ็ป่วยจากการท างานที่สมัผสักบัฝุ่นเพิม่มากขึน้ [8] 
ดงันัน้การไม่สูบบุหรี่ขณะท างาน จึงสามารถลดการ
สมัผสัฝุ่นหินได้ นอกจากนี้ยงัมกีารใช้ลมเป่าฝุ่นหิน
ออกจากเสื้อผ้าหลังจากปฏิบัติงาน  โดยปฏิบัติเป็น
บางครัง้ ร้อยละ 58.50 ซึ่ง เลขา ดีแท้ (2551). ได้
กล่าวว่า การใช้ลมเป่าฝุ่นหนิออกจากเสื้อผ้าหลงัจาก
ปฏบิตัิงาน จะท าให้ฝุ่นที่ติดตามเสื้อผ้าฟุ้งกระจายได้
และผูป้ฏบิตังิานมโีอกาสสดูหายใจเอาฝุน่เขา้สู่ทางเดนิ
หายใจได ้ท าใหเ้สีย่งต่อการเกดิทางเดนิหายใจเพิม่ขึน้  

แต่อย่ างไรก็ต ามพนัก งาน โรงโม่หินยังมี
พฤตกิรรมการป้องกนัฝุ่นหนิทีเ่หมาะสมทีม่พีฤตกิรรม
การปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ ท่านเข้ารบัการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสมรรถภาพปอดและ
เอกซเรย์ปอดตามทีโ่รงโม่หนิก าหนดให้ รอ้ยละ 75.60 
เนื่องจากสถานประกอบการจะต้องมกีารจดักจิกรรม
ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานเป็นประจ าทุกปี ซึ่ ง
พฤติกรรมดงักล่าวเป็นการป้องกนัหรอืเฝ้าระวงัโรค 
โดยเฉพาะผู้ที่ท างานเกี่ยวกับฝุ่นหินทราย ซึ่งการ
ตรวจสุขภาพจะต้องตรวจเป็นระยะๆ ปีละ 1-2 ครัง้ 
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โดยผูป้ฏบิตังิานควรไดร้บัการตรวจสุขภาพทัว่ไป การ
เอกซเรยป์อดและการตรวจสมรรถภาพปอดจากแพทย ์
หากผลการตรวจสุขภาพ พบว่า เป็นโรคในระยะแรก 
ควรได้รบัการดูแลป้องกนัโรค โดยการจดัเปลี่ยนการ
ท างาน เพือ่หลกีเลีย่งการสมัผสักบัฝุน่หนิต่อไป (3) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับ
การปฏิบติัการป้องกนัฝุ่ นหิน ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความรู้ ทศันคติกบัการปฏิบตัิการป้องกนัฝุ่นหินของ
พนกังานโรงโมห่นิในอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า ความรู้และทัศนคติการป้องกันฝุ่นหินการ
ป้องกนัฝุน่หนิมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตักิารป้องกนั
ฝุ่นหนิ อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ (p > 0.05) แสดง
ให้เหน็ว่าพนักงานโรงโม่หนิจะมคีวามรูแ้ละทศันคติที่
ระดับใดก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลกับการปฏิบัติ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า พนักงานโรงโม่หินตอบค าถามได้
ถูกต้องเรื่องของวิธป้ีองกันการหายใจเอาฝุ่นหินเข้า
ปอด คอื ใชห้น้ากากกรองฝุ่นขณะท างาน รอ้ยละ 100 
แต่พนักงานโรงโม่หนิมกีารปฏบิตักิารป้องกนัฝุน่หนิที่
ไม่เหมาะสมที่ปฏิบัติเป็นเป็นประจ าและปฏิบัติเป็น
บางครัง้คือ ใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าฝ้ายปิดปากปิดจมูก
แทนหน้ากากกรองฝุ่นหิน ร้อยละ 20.70 และ 58.50 
ตามล าดบั และยงัพบว่าพนักงานโรงโมห่นิตอบค าถาม
ไดถู้กต้องในเรื่อง การพ่นหรอืฉีดน ้าใหเ้ป็นละอองช่วย
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหินในบริเวณโรงโม่หินได ้
รอ้ยละ 100  

พนักงานโรงโม่หนิทีม่ทีศันคตเิหน็ดว้ยอย่างยิง่
และเห็นดว้ยรวมกนัเกีย่วกบัการฉีดพ่นน ้าเพื่อจะช่วย
ป้องกันฝุ่นละอองตามเส้นทางขนส่งหินได้ ร้อยละ 
98.80 แต่พนักงานโรงโม่หินยังมีการปฏิบัติในเรื่อง 
การฉดีหรอืพ่นน ้า เมือ่มฝีุน่ฟุ้งกระจายขณะท างาน ซึ่ง
ปฏบิตัเิป็นบางครัง้และไม่เคยปฏบิตั ิถงึรอ้ยละ 48.80 
และ 9.80 ตามล าดับ จะเห็นว่าการมีความรู้และ
ทศันคตทิีด่หีรอืเหมาะสมของพนกังานโรงโม่หนิ ไมไ่ด้
ท าให้เกิดการปฏิบัติที่ เหมาะสมตามไปด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกบั ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ 
(อา้งถงึใน เลขา ดแีท,้ 2551) ไดก้ล่าวว่า พนกังานโรง
โมห่นิมพีฤตกิรรมความรูท้ีเ่ป็นความสามารถในการจ า
หรือระลึกได้ในเรื่องราวเฉพาะอย่างที่ได้ร ับรู้จาก
หน่วยงานของโรงพยาบาลน ้ายืนที่มาให้ความรู้หรือ

จากเจา้ของสถานประกอบการโรงโม่หนิ แต่ความรู้ที่
ไดร้บัรูไ้มม่ผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  
 

ข้อเสนอแนะน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ผู้ประกอบการโรงโม่หินควรมกีารจดัหาชุด

ป้องกันฝุ่นและหน้ากากกรองฝุ่นที่สามารถกรองฝุ่น
ขนาดเลก็ได ้ไมต่ ่ากว่า 80% ใหก้บัพนกังาน แทนการใช้
หน้ากากอนามยั 

2. ผู้ประกอบการโรงโม่หินควรมีข้อบังคับให้
พนกังานปฏบิตัติาม ในเรือ่งของการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
ขณะท างาน มขีอ้ควรปฏบิตัิขณะท างาน เช่น การไม่
สูบบุหรี่ในขณะท างาน การอาบน ้ า ท าความสะอาด
ร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าหลงัเลกิงาน และเมื่อมกีระจาย
ของฝุ่นหินมากผิดปกติ ควรให้พนักงานหยุดท างาน
ทนัท ีแต่ถ้าพนักงานไม่ปฏบิตัิตามอาจใหม้บีทลงโทษ 
ดงันี้ บทลงโทษในขัน้ที ่1 ใหม้กีารตกัเตอืน ขัน้ที ่2 ให้
หกัเงนิเดอืนและยงัไม่ปฏบิตัติามอกีใหม้บีทลงในขัน้ที ่
3 คอืใหห้ยุดงานทนัท ี

3. สถานประกอบการโรงโม่หินทุกแห่งควรมี
ระบบลา้งล้อรถก่อนการขนส่งหนิออกภายนอกโรงโม่
หนิ 

4. ผู้ประกอบการโรงโม่หินทุกแห่งควรมีข้อ
ปฏบิตัใินการดูแลสิง่แวดลอ้ม เช่น การปลูกต้นไมท้รง
สงูเป็นแนวสลบัฟนัปลา เพือ่ช่วยดดูจบัฝุน่ละออง  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทาง

สุขภาพของพนักงานโรงโม่หินและประชาชนที่อาศยั
อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงโมห่นิ 

2. ควรมกีารศึกษาปญัหาด้านคุณภาพอากาศ
ด้านอื่นๆ เช่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน ภายใน
สถานปฏิบัติงาน  โดยท าการเก็บ และวิเคราะห์
ตวัอย่างคุณภาพอากาศของสถานประกอบการโรงโม่
หนิในแต่ละแห่ง  
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่1 มกราคม – เมษายน 2560 

83 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] นราพรรณ  บุญ เปล่ ง . 2552. ความสัมพันธ์

ร ะห ว่ า งค ว าม เช่ื อ ด้ าน สุ ข ภ าพ กับ
พฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคซิสของ
คนงานโรงโม่หิน อ าเภอเมือง จ ังหวัด
สุ ริ น ท ร์ . วิท ย านิ พ น ธ์  วิท ย าศ าส ต ร
มหาบณัฑติ: มหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร.์  

[2] เลขา ดแีท.้ 2551. ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ 
ทศันคติ พฤติกรรมการป้องกนัฝุ่ นหินกบั
ภาวะสุขภาพของพนักงานโรงโม่ หิน .
วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : 
มหาวทิยาลยันเรศวร. 

[3] ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม. 
2550. โรคปอดฝุ่ นหินทราย (โรคซิลิโคซิส) 
ส าหรบัผู้ประกอบอาชีพเจียตกแต่งหิน. 
กรุงเทพ: โรงพมิพ์ชุมชนสหกรณ์การ เกษตร
แห่งประเทศไทย  

[4] กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่. 2556. 
อุตสาหกรรมเหมืองหินเพ่ือการก่อสร้าง
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ก ร ม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 
www.dpim.go.th. 20 มถุินายน  

[5] ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค . 2556. 
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม  พ .ศ . 2546-2552 ระบบ
เฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิ งแ ว ด ล้ อ ม แ บ บ เชิ ง รับ . http://epid. 
moph.go.th/wesr/file/y54/F54141.pdf. 2 1 
มถุินายน.  

[6 ] ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค .  2556.              
โร ค ป อ ด จ าก ก ารป ร ะก อ บ อ า ชี พ . 
www.boe.moph.go.th/.../Annual%202552/..
./4652. 21 มถุินายน. 

[7 ] ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ . 2555. ก า ร จัด ก า ร
ส่ิงแวดล้อมโรงโม่เหมืองหินแบบธรรมา-  
ภิ บ า ล  Environmental Management in 
Aggregate Plant by good governance. 
http://aqnis.pcd.go.th. 21 มถุินายน.  

[8] พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ. 2548.การพยาบาล           
อาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ . 
พิมพ์ ค รั ้งที่  2 . ก รุ ง เท พ ฯ : ชวนพิ มพ์ . 

 
 
 
 
 

 

http://www.dpim.go.th/
http://aqnis.pcd.go.th/

