ผลของโปรแกรมสุ ขศึกษาร่ วมกับการบริ หารจัดการทรัพยากรต่ อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมป้องกัน
การสั มผัสตะกัว่ และระดับตะกัว่ ในเลือดของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่
THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION WITH RESOURCE MANAGEMENT
PROGRAM ON KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIORS FOR LEAD
EXPOSURE PREVENTION AND BLOOD LEAD LEVEL OF BATTERY WORKERS.
บทคัดย่อ
วิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุ ขศึกษาร่ วมกับการ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรต่อความรู ้ เจตคติ พฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่
และระดับตะกัว่ ในเลือดของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงงานแบตเตอรี่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ 30 คน
ดาเนินการทดลอง 12 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสุ ขศึกษา ฯ คู่มือเรื่ องโรคพิษตะกัว่ แผนกิจกรรมกลุ่ม โปสเตอร์ เตือน แบบ
ประเมินพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ของหัวหน้างานและพนักงาน 2) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล แบบประเมินความรู ้เรื่ องโรคพิษ
ตะกัว่ เจตคติต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ และพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ
ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีความรู ้เรื่ องโรคพิษตะกัว่ เจตคติต่อการป้ องกัน
การสัมผัสตะกัว่ และพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p-value < .01 ) และกลุ่มทดลองมีระดับตะกัว่ ในเลือดลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .01) สถานประกอบการควรใช้โปรแกรมนี้กาหนดเป็ นแนวทางใน
การป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเกิดความยัง่ ยืน
คาสาคัญ : สุ ขศึกษา การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ตะกัว่ พนักงานโรงงานแบตเตอรี่
Abstract
This research is a quasi-experimental research. The purpose of this study is to investigate
the effect of health education with the participation of resources management program on
knowledge, attitude, preventive behaviors in lead exposure, and the blood lead level of battery
workers. The samples in this study were thus the battery workers that met the established criteria
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of this study. The samples were divided into an experimental group and a control group which
each group consisted of 30 workers. The research was carried out for 12 weeks. The tools using in
this study consisted of: 1) tool using in the experiment which were the program, lead poisoning
handbook, group activity plan, warning poster, and recording form of preventing lead exposure
behavior assessment, and 2) tool using in collecting data which were personal information
questionnaire, knowledge on lead poisoning assessment questionnaire, attitude forward lead
exposure prevention questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistic (percentage,
mean, and standard deviation) and independent sample t-test. Results showed that after the
samples had participated in this study, experimental group had significantly greater
understandings regarding lead poisoning, attitude forward lead exposure prevention, and
preventing lead exposure behaviors than control group (p-value < .001). Moreover, the
experimental group had a significantly greater decreasing in blood lead level than control group
(p-value <.001).The manufacturing should be a guideline for safety officer to effectively and
sustainable change worker behaviors.
Keywords : Education, Participatory Resource Management, Lead, Battery worker
บทนา
โรคพิษตะกัว่ เป็ นโรคจากการประกอบอาชี พที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศไทยมา
เป็ นเวลานาน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่มีความเสี่ ยงต่อการสัมผัสตะกัว่ ได้มาก
ที่สุดทั้งทางปากและทางการหายใจ เนื่ องจากตะกัว่ เป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในทุกกระบวนการทางาน
ท าให้ มี ก ารสั ม ผัส ตะกั่วอยู่ตลอดเป็ นเวลานาน จนเกิ ดการสะสมอยู่ใ นกระแสเลื อด และส่ ง ผล
กระทบต่อร่ างกาย เมื่อมีระดับตะกัว่ ในเลือดสู งจนกระทัง่ เป็ นโรคพิษตะกัว่ จะก่อให้เกิ ดผลเสี ยใน
ส่ วนของรัฐ เจ้าของผูป้ ระกอบการ และพนักงาน ฉะนั้นการป้ องกันควบคุ มไม่ให้ระดับตะกัว่ ใน
เลือดเกินมาตรฐานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขต่อไป
ข้อมูลการเฝ้ าระวังระดับตะกัว่ ในเลือดของโรงงานแบตเตอรี่ แห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า พนักงานมีระดับตะกัว่ ในเลือดระหว่าง 30-39ไมโครกรัมต่อเดซิ ลิตร จานวน 39 คน (ร้อยละ
12.15) ระดับตะกัว่ ในเลื อดระหว่าง 40-59 และมากกว่า 60 ไมโครกรัมต่อเดซิ ลิตร จานวน 7 (ร้อย
ละ2.18) และ 1 คน (ร้อยละ 0.31) ตามลาดับ และข้อมูลการตรวจค่าตะกัว่ ในบรรยากาศอยูใ่ นช่วง
0.06-0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่ องจากได้มีการควบคุมทางวิศวกรรมเรื่ องระบบการกาจัดไอ
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ตะกัว่ ด้วยระบบของเครื่ องจักร และระบบระบายอากาศทั้งชนิ ดเฉพาะที่ และชนิ ดทัว่ ไป แต่ยงั ไม่
สามารถแยกกระบวนการผลิตที่มีการสัมผัสตะกัว่ ออกจากที่ทางานทัว่ ไปได้ เนื่ องจากข้อจากัดด้าน
ค่าใช้จ่าย และจากการเดินสารวจโรงงาน สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการสัมผัสตะกัว่ ของพนักงาน
พบว่า การควบคุ มทางการบริ หารจัดการยังไม่อานวยให้เกิ ดพฤติ กรรมป้ องกัน เช่ น ไม่มี การจัด
สถานที่พกั ผ่อน สถานที่รับประทานอาหาร ห้องอาบน้ า นอกจากนั้นห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้าอยูไ่ กลจากที่
ทางาน ทาให้พนักงานมีพ ฤติกรรมรับประทานอาหารและนอนพักในที่ทางาน ร้อยละ 3.56 และ
0.66 ตามล าดับ ไม่ ได้เปลี่ ยนเสื้ อผ้า และอาบน้ าก่ อนกลับ บ้าน ร้ อยละ 18.50 ส่ วนการควบคุ ม
ทางการปฏิบตั ิงานและการป้ องกันส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานบางส่ วนใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคลไม่เหมาะสม ได้แก่ ใส่ หน้ากากป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลชนิ ดที่ไม่สามารถป้ องกันไอ
ตะกัว่ ได้ในงานที่สัมผัสไอตะกัว่ ร้อยละ 68.11 และไม่ใส่ ถุงมือในงานที่สัมผัสตะแกรงตะกัว่ ร้อย
ละ 24.37 รวมทั้งการรักษาสุ ขอนามัยไม่ดีพอ เช่น ไม่ลา้ งมือก่อนดื่มน้ าและรับประทานอาหาร ร้อย
ละ 19.72 ใส่ เสื้ อผ้าซ้ าวัน ร้อยละ 1.28 ไม่ทาความสะอาดอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ร้อย
ละ 29.45 เป็ นต้น และจากการวิ เคราะห์ ส าเหตุ ข องพฤติ ก รรมดัง กล่ า วร่ ว มกัน ระหว่า งผูว้ ิ จ ัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงาน พบว่า เกิดจากด้านพนักงาน คือ ขาดความรู้ ความตระหนัก
ในการป้ องกัน การสั ม ผัส ตะกั่ว และด้านการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร คื อ การสนับ สนุ น ด้าน
นโยบาย อุปกรณ์ และสถานที่ไม่เพียงพอ ที่จะช่ วยให้เกิดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาโปรแกรมสุ ขศึกษาร่ วมกับการบริ หารจัดการทรัพยากร ซึ่ งเป็ นการศึกษาการ
ควบคุมทางการบริ หารจัดการร่ วมกับทางการปฏิบตั ิงาน และทางการป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลขึ้น
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ และลดระดับตะกัว่ ในเลื อดโดยนาแนวคิด
ของ กรี นและครุ ยเตอร์ ในเรื่ อง The PRECEDE PROCEED Model1 ในระยะที่ 3-5 มาเป็ นกรอบ
แนวคิด โดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลของสถานประกอบการมาวิเคราะห์ตามปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัย
เสริ มตรงกับระยะที่ 3-4 จากนั้นจึงนามาจัดกิ จกรรมตรงกับระยะที่ 5 ซึ่ งผูว้ ิจยั หวังว่าการศึกษาใน
ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และด้านการศึ กษาพยาบาลที่ จะสามารถประยุก ต์
โปรแกรมนี้ ไปใช้ ใ นการสอน และฝึ กปฏิ บ ัติ ง านได้ นอกจากนี้ ในด้ า นการวิ จ ัย สามารถน า
โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กบั ผูท้ ี่สัมผัสสารเคมีอื่น ๆ ได้
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลองชนิ ด 2 กลุ่ม วัดผลก่อน-หลัง ประชากรที่ศึกษา
คือ พนักงานโรงงานผลิ ตแบตเตอรี่ จ. ฉะเชิ งเทรา เป็ นกลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุ ข
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ศึกษาฯ ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น และพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ จ. สมุ ทรปราการ เป็ นกลุ่ มควบคุ ม เป็ น
กลุ่มที่ได้รับการเฝ้ าระวังของโรงงาน ซึ่ งมีลกั ษณะการทางาน สิ่ งแวดล้อม และนโยบายคล้ายคลึ ง
กัน ดาเนิ นการวิจยั ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ใช้เวลาในการทากิจกรรมทั้งสิ้ น 12 สัปดาห์
โดยมีรูปแบบการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 1 รู ปแบบการวิจยั
O1 คือ Pre-test กลุ่ มทดลอง, O2 คือ Post-test กลุ่ มทดลอง, T คือ อภิ ปรายกลุ่ มความรู ้ เรื่ องโรค
พิ ษ ตะกั่ว , G1 คื อ กิ จกรรมกลุ่ ม พนัก งานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ , G2 คื อ กิ จกรรมกลุ่ ม ระหว่า ง
ผูบ้ ริ หารกับพนักงานในการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากร, S คือ กิ จกรรมกระตุน้ เตื อน, O3 คือ
Pre-test กลุ่มควบคุม และ O4 คือ Post-test กลุ่มควบคุม
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. มีระดับตะกัว่ ในเลือดอยูร่ ะหว่าง 30 – 59 ไมโครกรัมต่อเดซิ ลิตร
2. ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 1 เดือน
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดจากทะเบียน
รายชื่อมีกลุ่มทดลองได้จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมได้จานวน 83 คน ทาการสุ่ มอย่างง่ายเลือก
กลุ่มควบคุม จานวน 30 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 60 คน
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ครั้งแรกผูว้ ิจยั ได้คานวณขนาดตัวอย่างจาก
การเปิ ดตารางประมาณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิ พลของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ Polit
and Hungler2 โดยกาหนด Effect size = 0.50,  = 0.05, Power = 0.80 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ ม
ละ 32 คน เนื่ องจากมี ข ้อ จากัด เรื่ องจานวนกลุ่ ม ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึ งได้ข นาดตัวอย่างใหม่ โดยใช้
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ มาคานวณได้ค่าอิทธิ พล (Effect size) มากกว่า 0.80 ทาการเปิ ดตารางประมาณ
ขนาดตัวอย่างจากค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ของ Polit and Hungler2 โดยกาหนด Effect size = 0.80,  = .05,
Power = 0.80 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 25 คน จึงเพียงพอที่จะทาให้งานวิจยั น่าเชื่อถือ
โปรแกรมสุ ขศึกษาฯ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดปั จจัยทั้ง 3 คือ 1)
ปัจจัยนา คือ ความรู้ และเจตคติ ในสัปดาห์ที่ 1 (2 ชัว่ โมง) ทากิจกรรมกลุ่มอภิปรายความรู ้เรื่ องโรค
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พิษตะกัว่ ช่องทางการสัมผัส และการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ทากิจกรรมเข้าฐานความรู ้มีการสาธิ ต
ย้อนกลับ 2 ฐาน คือ ฐานความรู ้เรื่ องการสวมใส่ หน้ากากอนามัย และฐานความรู ้เรื่ องการล้างมือถูก
วิธี 6 ขั้นตอน ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 (กลุ่มละ 1 ชัว่ โมง) ทากิจกรรมกลุ่มของพนักงานในสร้างความ
ตระหนักและปรับเปลี่ ยนเจตคติต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ โดยแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 2) ปั จจัย
เอื้อ คือ การสนับสนุนทรัพยากร ในสัปดาห์ที่ 4 (2 ชัว่ โมง) ทากิจกรรมกลุ่มบริ หารจัดการทรัพยากร
ร่ วมกันระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร เพื่อร่ วมกันกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพยากร ที่
สนับสนุ นให้พนักงานป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ จากนั้นนาแนวทางที่ได้มาดาเนิ นการ โดยกาหนด
ระยะเวลาดาเนิ นการ เป็ นเวลา 1 เดือน ช่ วงสัปดาห์ที่ 5 – 8 และ 3) ปั จจัยเสริ ม คือ การสนับสนุ น
ทางสังคมในสัปดาห์ที่ 5 -11 (7 สัปดาห์) ทากิ จกรรมกระตุน้ เตือน โดยการควบคุม และกากับการ
ปฏิบตั ิงานจากหัวหน้างาน มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่พนักงานในช่วงเช้าก่อนเข้าทางาน (Morning
Talk) บันทึ กแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพส าหรับหัวหน้างาน ทาการประเมินทุก วันศุกร์ ข อง
สัปดาห์ วันละ 2 ครั้ง ส่ วนพนักงานประเมินพฤติกรรมตนเอง โดยบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรมสุ ขภาพสาหรับพนักงาน ประเมินทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ และมีการติดโปสเตอร์ เตือน
บริ เวณอ่างล้างมือ ห้องล็อคเกอร์ ห้องอาบน้ า โดยมีขอ้ ความว่า “ อ๊ะอ๊ะล้างมือก่อนนะ ” “ อย่าลื ม
ซักหมวกทุกวัน ” “ อาบน้ าก่อนกลับบ้านด้วย ” และติ ดภาพขั้นตอนการล้างมือถู กวิธี 6 ขั้นตอน
และในสัปดาห์ที่ 12 มีการมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ มีพฤติกรรมป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ดี เด่ น
หลัง จากสิ้ น สุ ด การทดลอง ผูว้ ิจยั ส่ ง มอบโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา ฯ ให้ แ ก่ ส ถานประกอบการเพื่ อ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ต่อไป
คู่ มื อเรื่ อ งโรคพิ ษ ตะกั่ว เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจยั ประกอบด้วย โปรแกรมสุ ขศึ ก ษา ฯ
แผนการทากิจกรรมกลุ่ม โปสเตอร์ เตือน แบบบันทึกการประเมินพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัส
ตะกัว่ ทั้งของพนักงาน และหัวหน้างาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5
ท่าน ได้ค่า Content validity index (CVI) เท่ากับ 0.95, 0.80, 1.00, 1.00, 0.80 และ0.80 ตามลาดับ
ส่ วนแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล และประวัติการทางาน แบบประเมินความรู ้เรื่ องโรคพิษตะกัว่
แบบประเมิ นเจตคติ ต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ และแบบประเมิ นพฤติกรรมการป้ องกันการ
สัมผัสตะกัว่ โดยการประเมินผล แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต่า ปานกลาง และสู ง ที่ผวู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้น ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.80, 0.94, 0.92 และ 0.97 ตามลาดับ และนาแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชื่ อมัน่ ได้ค่ าความเชื่ อมัน่ เท่ า กับ 0.71, 0.73 และ 0.77 ตามล าดับ จากนั้น ผูว้ ิจยั เสนอเค้าโครง
วิทยานิ พนธ์และเครื่ องมือการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 15
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มกราคม พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ความรู ้ เจตคติ พฤติกรรมป้ องกันการสัมผัสตะกัว่
และระดับ ตะกั่วในเลื อดของกลุ่ ม ตัวอย่างก่ อ นและหลังการทดลองด้วยค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบผลต่างค่าเฉลี่ ยของความรู ้ เจตคติ พฤติกรรมป้ องกันการสัมผัสตะกัว่
และระดับตะกัว่ ในเลือดของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ Independent t-test
ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลองเป็ นเพศชายทั้งหมด ประมาณครึ่ งหนึ่ ง อายุอยูใ่ นช่ วง 31-40 ปี (ร้อยละ 53)
อายุเฉลี่ย เท่ากับ 31.03 ปี (SD = 5.02 ปี , min = 23 ปี , max = 42 ปี ) ทางานสัมผัสฟูมตะกัว่ (ร้ อยละ
67) ทางานสัมผัสฝุ่ นตะกัว่ (ร้อยละ 33) ระยะเวลาทางาน 5-10 ปี ประมาณครึ่ งหนึ่ ง (ร้อยละ 53)
ระยะเวลาในการทางานเฉลี่ ย เท่ากับ 4.37 ปี (SD = 2.17 ปี , min = 1 ปี , max = 13 ปี ) ส่ วนใหญ่ไม่
เคยมีประวัติการทางานสัมผัสตะกัว่ มาก่อน (ร้อยละ 73) ไม่เคยมีประวัติการได้รับ ยาขับตะกัว่ (ร้อย
ละ 90)
สาหรับกลุ่มควบคุมเป็ นเพศชายทั้งหมด อายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 40)
อายุเฉลี่ย เท่ากับ 35.17 (SD = 7.79 ปี , min = 23 ปี , max = 50 ปี ) ทางานสัมผัสฝุ่ นตะกัว่ (ร้อยละ 57)
ทางานสัมผัสฟูมตะกัว่ (ร้อยละ 43) ระยะเวลาทางาน 0-4 ปี ประมาณครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 57)
ระยะเวลาในการทางานเฉลี่ย เท่ากับ 6.93 ปี (SD = 7.60 ปี , min = 1 ปี , max = 28 ปี ) ไม่เคยมีประวัติ
การทางานสัมผัสตะกัว่ มาก่อน (ร้อยละ 90) ไม่เคยมีประวัติการได้รับยาขับตะกัว่ (ร้อยละ 97)
2. เปรี ยบเทียบผลต่ างค่ าเฉลี่ยความรู้ เรื่ องโรคพิษตะกั่ว เจตคติต่อการป้องกันการสั มผัส
ตะกัว่ และพฤติกรรมการป้องกันการสั มผัสตะกัว่ ของกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการทดลอง
คะแนนความรู ้เรื่ องโรคพิษตะกัว่ พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี
คะแนนเฉลี่ยความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
เพิ่มมากขึ้น อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลางเหมือนเดิม เมื่อ
เปรี ยบเที ยบผลต่างค่าเฉลี่ ยความรู ้ พบว่า กลุ่ มทดลองมี ผลต่างค่าเฉลี่ ยของคะแนนความรู ้ เท่ากับ
0.32 คะแนน ส่ วนกลุ่มควบคุ มเท่ากับ 0.18 คะแนน ซึ่ งกลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ ยผลต่างของคะแนน
ความรู ้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 15.90, df = 58, p < .01)
คะแนนเจตคติต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ย เจตคติอยูใ่ นระดับปานกลาง หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ยเจตคติเพิ่มมากขึ้น อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติอยู่ในระดับ
ปานกลางเหมือนเดิ ม เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลต่างค่าเฉลี่ ยคะแนนเจตคติ พบว่า กลุ่ มทดลองมี ผลต่าง
ค่าเฉลี่ ยของคะแนนเจตคติ เท่ ากับ 0.86 คะแนน ส่ วนกลุ่ ม ควบคุ มเท่ ากับ 0.05 คะแนน ซึ่ งกลุ่ ม
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ทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนเจตคติมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t = 19.84, df = 58, p < .01)
คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนกลุ่มควบคุมมีความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
เหมือนเดิ ม เมื่อเปรี ยบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ ยคะแนนพฤติกรรม พบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าเฉลี่ ย
ของคะแนนพฤติกรรม เท่ากับ 0.75 คะแนน ส่ วนกลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.07 คะแนน ซึ่ งกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =
21.06, df = 58, p < .01) ดังรายละเอียดตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลต่ างค่ าเฉลีย่ ของความรู้ เรื่องโรคพิษตะกัว่ เจตคติต่อการป้องกันการ
สั มผัสตะกัว่ และพฤติกรรมการป้องกันการสั มผัสตะกัว่ ของกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลัง
การทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N = 60)
ผลต่ าง
ค่ าเฉลีย่

ก่ อนการทดลอง
M

SD

ระดับ

Mean

หลังการทดลอง
M

SD ระดับ

d

p

df

t

0.30

58

15.90

<.01

0.81

58

19.84

<.01

0.69

58

21.06

<.01

difference

(1-Tailed)

ความรู้ เรื่องโรคพิษตะกัว่
กลุ่มทดลอง 0.58 0.12
กลุ่มควบคุม 0.58 0.12

ปาน
0.90 0.05
กลาง

สูง

0.32

ปาน
ปาน
0.60 0.10
0.18
กลาง
กลาง

เจตคติต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่
กลุ่มทดลอง 2.07 0.22
กลุ่มควบคุม

2.02 0.16

ปาน
2.93 0.05
กลาง

สูง

0.86

ปาน 2.07 0.18 ปาน 0.05
กลาง
กลาง

พฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่
กลุ่มทดลอง 2.08 0.18

ปาน

2.83 0.07

สูง

0.75
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กลาง
กลุ่มควบคุม

2.14 0.21

ปาน 2.21 0.19
กลาง

สูง

0.07

3. เปรียบเทียบผลต่ างค่ าเฉลีย่ ของระดับตะกัว่ ในเลือดของกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ ยระดับตะกัว่ ในเลือดก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองเท่ากับ
45.87 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร (SD = 6.93) และหลังการทดลองเท่ากับ 38.67 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร (SD
= 4.89) ส่ วนกลุ่มควบคุ มมีค่าเฉลี่ ยระดับตะกัว่ ในเลื อดก่อนการทดลองเท่ากับ 49.50 มิลลิ กรัมต่อ
เดซิ ลิตร (SD = 3.88) และหลังการทดลองเท่ากับ 49.11 มิ ลลิ กรัมต่อเดซิ ลิตร (SD = 3.62) ผลจาก
การศึ กษานี้ พ บว่า หลังการทดลองกลุ่ ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ยระดับ ตะกัว่ ในเลื อดลดลงมากกว่ากลุ่ ม
ควบคุม เมื่อเปรี ยบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับตะกัว่ ในเลื อดลดลงเท่ากับ 7.20
ไมโครกรั ม ต่อเดซิ ลิ ตร ส่ วนกลุ่ ม ควบคุ ม เท่ ากับ 0.43 ไมโครกรั ม ต่ อเดซิ ลิ ตร ซึ่ งกลุ่ มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยผลต่างของระดับตะกัว่ ในเลื อดลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (t = 8.09, df = 58, p < .01) รายละเอียดตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่ างค่ าเฉลีย่ ของระดับตะกัว่ ในเลือดของกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N = 60)
ผลต่ างค่ าเฉลีย่ ของ
ระดับตะกัว่ ในเลือด

ก่ อนการ
ทดลอง
M

SD

หลังการ
ทดลอง
M

d

SD

กลุ่มทดลอง

45.87 6.93 38.67 4.89

7.20

กลุ่มควบคุม

49.50 3.88 49.11 3.62

0.43

Mean
difference
6.77

df

t

58

8.09

p
(1-tailed)
<.01

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุ ขศึกษา ฯ กลุ่มทดลองมีความรู ้เรื่ องโรคพิษตะกัว่
เพิ่มขึ้น มีเจตคติต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ดีข้ ึน และมีพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ดี

9
ขึ้ น สามารถอธิ บ ายได้ว่า โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา ฯ ที่ ผูว้ ิจยั น าแนวคิ ด The PRECEDE PROCEED
Model 1 มาเป็ นกรอบแนวคิ ด ในการวิเคราะห์ กิจกรรม เพื่ อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนความรู้ เจตคติ
และพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ของพนักงานได้ในทางที่ดีข้ ึน ได้ดงั นี้
ด้านความรู้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยนาที่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยการ
จัดกิ จกรรมอภิปรายกลุ่มเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ ที่
เป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจมากขึ้น จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ นอกจากนี้ ยงั มี การให้ความรู ้ ทางด้านการปฏิ บตั ิแบบสาธิ ตย้อนกลับ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นข้อ
แตกต่างระหว่างการปฏิ บตั ิที่เป็ นอยูก่ บั การปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นการเพิ่มทักษะการปฏิ บตั ิที่ถูกต้อง
ให้แก่ผเู ้ รี ยน จนส่ งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมา ซึ่ งความรู ้เรื่ องโรคพิษตะกัว่ สามารถ
ปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการป้ องกัน การสั ม ผัส ตะกั่วได้ ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาที่ ใ ห้ โปรแกรมสุ ขศึ ก ษา
จากนั้นพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการรักษาสุ ขอนามัยดีข้ ึน และสามารถลดระดับตะกัว่ ในเลือดได้
10 ไมโครกรัมต่อเดซิ ลิตร ในระยะเวลา 5 ปี 3 และอีกหนึ่งการศึกษาที่ให้โปรแกรมสุ ขศึกษาร่ วมกับ
การประสานงานหัวหน้างานในการลดการสัมผัสตะกัว่ พบว่าหลังได้รับสุ ขศึกษาพนักงานมีความรู ้
เพิ่มขึ้น มี การปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรม และสามารถลดระดับตะกัว่ ในเลื อดได้อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ4
ด้านเจตคติ เป็ นปัจจัยนาอีกหนึ่งตัวที่สาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรม
กลุ่ ม พนัก งานเพื่ อปรั บ เปลี่ ยนเจตคติ ซึ่ งเป็ นการระดมความคิ ด แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เป็ น
กิจกรรมที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และความคิดเห็นส่ วนใหญ่ของกลุ่มจะทาให้เกิดการยอมรับ
และเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติตามมา เมื่อพนักงานมี เจตคติที่ดีต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ จะ
รู ้สึกว่าการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ เป็ นสิ่ งที่ดี แล้วจึงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้ องกันการ
สัมผัสตะกัว่ ได้ดีข้ ึนด้วย ซึ่งมีการศึกษาที่พบว่า การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการแพ้สารกาจัดศัตรู พืชและ
การรับรู ้ความรุ นแรงต่ออันตรายของสารกาจัดศัตรู พืช มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการ
ป้ องกันอันตราย และพฤติกรรมการใช้สารกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 5
ด้านพฤติกรรม เกิดจากปั จจัยทั้ง 3 ร่ วมกันได้แก่ ปั จจัยนา คือ ความรู ้ เจตคติ ปั จจัยเอื้อ คือ
การสนับ สนุ นทรัพ ยากร โดยจัดกิ จกรรมกลุ่ มร่ วมกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หารเพื่ อร่ วมกัน
บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรในการป้ องกัน การสั ม ผัส ตะกั่ว ได้แ ก่ การจัด บริ ก ารซั ก รี ด เสื้ อผ้า ให้
พนักงานทุกคน การจัดอ่างล้างมือ น้ ายาล้างมือ และกระดาษเช็ดมือให้เพียงพอ จัดซื้ อเครื่ องดูดฝุ่ น
มาใช้ในการทาความสะอาดพื้น เครื่ องจักร และการจัดเวลาให้พนักงานได้อาบน้ าก่อนกลับบ้าน 30
นาที ซึ่ งกิ จกรรมข้างต้น เน้นเรื่ องการร่ วมมื อกันของพนัก งานและโรงงาน เพื่ อให้พ นัก งานเกิ ด
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ความรู ้ สึกว่าตนเองต้องมี ส่วนร่ วมในการจัดการ เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ที่ยงั่ ยืน และการได้รับการ
สนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารจะยิ่งทาให้เกิ ดความสาเร็ จมากขึ้น และปั จจัยเสริ ม คือ การสนับสนุ นทาง
สังคม ได้แก่ การควบคุ ม กากับจากหัวหน้างาน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การกล่าวชม หรื อติ เตียน
การประเมินพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ ทั้งให้พนักงานประเมินตนเอง และให้หัวหน้า
งานประเมินพนักงาน และการติดโปสเตอร์ เตือนตามจุดต่าง ๆ กิ จกรรมเหล่านี้ เป็ นตัวช่ วยกระตุน้
เสริ มที่ช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่ งความสาเร็ จของโปรแกรมครั้งนี้ เกิดจากผลของ
กิจกรรมทั้งหมดร่ วมกันทั้งปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งมีการศึกษา พบว่าการการมี
นโยบายส่ งเสริ ม การกาหนดบทลงโทษ รวมทั้งการส่ งเสริ มพนักงานดี เด่ นเป็ นต้นแบบ เป็ นการ
สนับสนุ นให้พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคลมากยิ่งขึ้น6 นอกจากนี้ ทศั นคติ
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล การสนับสนุ นทางสังคม และการบริ หารจัดการ
อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ วนบุ ค คล สามารถร่ วมกัน ท านายพฤติ ก รรมการใช้อุป กรณ์ ป้ องกัน
อันตรายส่ วนบุ คคลของพนักงานได้ 7 และอีกการศึ กษาพบว่า ปั จจัยเสริ มเรื่ องของการให้ขอ้ มู ล
ย้อนกลับและการติดโปสเตอร์ เตือน ทาให้พยาบาลปฏิบตั ิการพยาบาลได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 8
2. ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยผลต่างของระดับตะกัว่ ในเลือดก่อนและหลังการทดลองของ
กลุ่ ม ทดลองลดลงมากกว่ากลุ่ ม ควบคุ มอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 เกิ ดจากพนักงานมี
ความรู ้เรื่ องโรคพิษตะกัว่ เพิ่มมากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการป้ องกันการสัมผัสตะกัว่ จึงส่ งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง จนไม่มีการรับสัมผัสตะกัว่ เพิ่มขึ้นจากการทางาน ในระยะเวลา
12 สัปดาห์ ก็จะสามารถทาให้ระดับตะกัว่ ในเลือดลดลงได้ เนื่องจากตะกัว่ มีค่าครึ่ งชีวติ ในเลือดอยูท่ ี่
35 วัน9 ถึ งแม้ว่าการลดลงของระดับตะกัว่ ในเลื อดของกลุ่ มทดลองจะลดลงมากกว่ากลุ่ มควบคุ ม
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แต่ ท างคลิ นิ ก แล้ ว ถื อ ว่ า ยัง ลดลงไม่ ม าก (ควรลดลงน้ อ ยกว่ า 30
ไมโครกรัมต่อเดซิ ลิตร10) ที่ เป็ นเช่ นนี้ เกิ ดจากการสะสมของตะกัว่ ส่ วนใหญ่ 90 % อยู่ในกระดู ก
ตั้งแต่เริ่ มสัมผัสตะกัว่ ได้ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป เมื่อระดับตะกัว่ ในเลือดลดลง ร่ างกายจะสลายตะกัว่ ที่
สะสมอยูใ่ นกระดูกออกมา จึงทาให้ระดับตะกัว่ ในเลือดลดลงได้ไม่มาก แม้วา่ จะไม่สัมผัสตะกัว่ มา
นานแล้ว ซึ่งค่าครึ่ งชีวติ ของตะกัว่ ที่สะสมอยูใ่ นกระดูกอยูท่ ี่ 20- 30 ปี 9
จากผลการศึกษาสถานประกอบการควรนากิจกรรมในโปรแกรมสุ ขศึกษา ฯไปปฏิ บตั ิต่อ
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยก าหนดให้ เป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการป้ องกัน การสั ม ผัส ตะกั่ว ของสถาน
ประกอบการ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน และในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระดับตะกัว่ ในเลื อดเป็ นค่าบ่งชี้ ทางชี วภาพเพียงอย่างเดี ยวในการประเมินผล ซึ่ ง
อาจยังไม่ครอบคลุม ควรต้องมีการตรวจวัดระดับตะกัว่ ในกระดูกหน้าแข้งเพิ่มเติมด้วย โดยเอกซเรย์
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ฟลู ออโรสโคปี (X-ray Fluoroscopy: XRF) 9 ซึ่ งเป็ นตัวบ่ ง ชี้ ท างชี วภาพที่ ไ วที่ สุ ดในการวัดการ
สัมผัสตะกัว่ โดยรวม และสัมพันธ์กบั ประวัติการสัมผัสตะกัว่ มากกว่าการวัดระดับตะกัว่ ในเลื อด
และควรใช้โปรแกรมสุ ขศึกษา ฯ นี้ ร่วมกับการรักษาโรคพิษตะกัว่ โดยการให้ยาขับตะกัว่ ในผูท้ ี่มี
อาการของโรคพิ ษ ตะกั่ว และผูท้ ี่ มี ระดับ ตะกั่วในเลื อ ดสู ง เกิ น 60 ไมโครกรั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร เพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้ระดับตะกัว่ ในเลื อด กลับ มาสู งเกิ นค่ามาตรฐานอีก ซึ่ งถ้ามี ระดับ ตะกัว่ ในเลื อดสู ง
อย่างต่อเนื่ อง จะส่ งผลให้เกิดความผิดปกติในระบบการทางานต่าง ๆ ของร่ างกาย และรุ นแรงมาก
ขึ้นจนถึงขั้นพิการ หรื อเสี ยชี วิตได้ 9 นอกจากนี้ การศึกษานี้ ยงั ไม่ครอบคลุมในเรื่ องของการจัดการ
ทางด้านวิศ วกรรมจากแหล่ งก าเนิ ด ของทางสถานประกอบการ ที่ เป็ นการป้ องกัน ที่ ส าเหตุ ข อง
ปั ญหาที่ดีที่สุด เนื่องจากมีขอ้ จากัดในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสู ง
เอกสารอ้างอิง
1 . Polit, D. F., Hungler, B. P. Nursing research: Principle method ( 6 thed.) . Philadelphia:
Lippincott; (1999).
2. Green, L. W., Kreuter, M. W. Health program planning (4thed.). London: Me Graw Hill; 2005.
3. Chuang Hung-Yi, Lee, T. Mei-Ling, Chao Kun-Yu, Wang Jung-Der, Ho Howard.
Relationship of Blood Lead Level to Personal Hygiene Habits in Lead Battery Worker: Taiwan,
1991-1997. American Journal of Industrial Medicine 1999; 35: 595-603.
4. Lormphong Srirat, Morioka Ikuharu, Miyai Nobuyuki, Yamamoto Hiroichi, Chaikittiporn
Collaboration for Reducing the Risk of Lead Poisoning of Worker in a Battery Manufacturing
Plant in Thailand. Industrial Health 2004; 42: 440-445.
5. อรพิน โขอนันต์. ความเชื่ อด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมการป้ องกันอันตราย และพฤติกรรมการใช้
สารกาจัดศัตรู พื ช กับ อาการพิ ษ จากการใช้ส ารก าจัดศัตรู พื ชของเกษตรกรในอาเภอบรรพตพิ สั ย
จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิ พนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์ ), สาขาการพยาบาล
สาธารณสุ ข, มหาวิทยาลัยมหิดล; 2540.
6. ปวีณา มีประดิษฐ์, ธนวัชร์ ดีแสน. รู ปแบบการบริ หารจัดการส่ งเสริ มการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล. วารสารสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2550; 2 (1): 63-67.
7. จินตนา เนี ยมน้อย, มัณฑนา ดารงศักดิ์ , วนลดา ทองใบ. ปั จจัยท านายการใช้อุปกรณ์ ป้ องกัน
อันตรายส่ วนบุคคลของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ.
พยาบาลสาร 2556; 40 (3): 30-39.

12
8. กมลวัล ย์ ใครบุ ต ร. ผลของการส่ ง เสริ ม การใช้แ นวทางปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก ต่ อ การปฏิ บ ัติข อง
พยาบาล และอุบตั ิการณ์ การติดเชื้ อปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลทัว่ ไป.
วิทยานิ พนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต, สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุ มการติดเชื้ อ, คณะ
พยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.
9. Lyn, P. N. D. Lead toxicity. Alternative Medicine Review 2006; 11(1): 2-22.
10. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs.
Cincinnati: ACGIH; 2014.

