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บทคัดย่อ 

สภาวะสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบติังานโรงงานอุตสาหกรรมในยคุปัจจุบนัตอ้งพิจารณาประเด็นส าคญัในการ
ท างานทั้ งในด้านส่ิงแวดล้อมในการท างาน ด้านคุณภาพ คุณสมบัติในการใช้งาน ความก้าวหน้าเทคโนโลยี่ และ 
ความปลอดภัยในการท างานของผูป้ฏิบัติงาน โดยการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงและปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพของพนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สีในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ การวจิยัคร้ังน้ีใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มอายุการปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานพ่นสีช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีการสัมผสั
สารเคมีตลอดระยะเวลาท างาน โดยมีอายงุานตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป จากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของพนกังาน การสุ่มติดตามกลอ้งวงจรปิดในกระบวนการผลิตและการประเมินความเส่ียงทางดา้นสุขภาพของ
พนกังานจากผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือศึกษาความเส่ียงท่ีและปัจจยัในการเกิดโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

ผลการศึกษาพบวา่พนกังานทุกระดบัอายมีุผูท่ี้มีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีดีมากกวา่
ร้อยละ 95 และทุกระดบัอายมีุผูท่ี้มีพฤติกรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัรท่ีปลอดภยัมากกวา่ร้อยละ 75 รวมทั้งขอ้มูลค่าความ
เส่ียงต่อการสมัผสัสารเคมีจ าแนกตามสารเคมีแต่ละชนิดในปี 2558-2560 จะพบวา่ส่วนใหญ่ค่าความเส่ียงต่อการสัมผสัของ
สารเคมีจ าแนกตามสารเคมีแต่ละชนิดจะมีค่าความเส่ียงในระดบัท่ีไม่มีอนัตรายและอนัตรายนอ้ย ดงันั้นนอกจากการบริหาร
จดัการดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานแลว้ควรเพ่ิมขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค
จากการท างานเพ่ิมเขา้มาในวธีิการดูแลสุขภาพของพนกังานร่วมดว้ย  
ค าส าคญั: พฤติกรรมความเส่ียงดา้นสุขภาพ  พนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สี  อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์

 
ABSTRACT 
 The health condition of employees in a factory is an important issue for consideration in this age in terms of 
environmental, quality, application feature, technology advancement, and safety of worker. The research aimed to study 
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the Study risk behaviors and environmental factors that affect health of sprayer operation working in automotive parts 
industry. This research used a purposive sampling method selected from those age groups workers sprayers of automotive 
parts who had chemical contacts and working experience’s form 4 months up. The data had been collected by using a 
questionnaire that contained questions about personal information of sprayers, and the risk assessment of sprayer based 
on results of annual health check of sprayers in order to study the potentiality and factors leading to disease. The results 
were as follows employees at all age levels had more than 95 % of people with good personal protective equipment and 
all age level had more than 75% of people with behavior with safe machine. Including information on the risk of 
chemical exposure classified by each chemical in 2015-2017 found that most of the exposure risk of chemical substances 
classified by each type of chemical has a risk level that is not dangerous and less dangerous . So, in addition to managing 
the work environment, information should be added health care activities that allow employees to have more knowledge 
and understanding about occupational health diseases in the factory. 
Keywords: Health risk behaviors, sprayers, automotive part industry 

 
บทน า 

การด าเนินธุรกิจทางดา้นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตถื์อวา่เป็นอีกอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัและ
ช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพฒันาและกา้วหน้าในหลายๆดา้น เช่น การพฒันาในดา้นเทคโนโลยี
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต, การขบัเคล่ือนตลาดซ้ือขายสินคา้,การขบัเคล่ือนตลาดการว่าจา้งแรงงาน, การ
พฒันามาตรฐานการรับรองคุณภาพการผลิตและส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  นอกจากน้ียงัมีการพฒันา
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆอีกหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมการผลิตสีและ
สารละลายต่างๆ, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง และอ่ืนๆอีกมากมาย  เพ่ือตอบสนองและให้เขา้กบั
รูปแบบการใชชี้วติประจ าวนัของผูค้นในสงัคมปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และประหยดัเวลาในการ
ท างานหรือการเดินทาง  แต่เบ้ืองหลงัเทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายจากการคิดคน้และ
ประดิษฐ์เทคโนโลยีให้เหมาะกบัรูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนัของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัท่ีมีการด าเนินการและพฒันาข้ึน
เร่ือยๆอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีท่ีส้ินสุดกลบัตอ้งแลกมาด้วยสุขภาพ อวยัวะร่างกายส่วนต่างๆ รวมทั้ งชีวิตของพนักงาน
ผูป้ฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีถือเป็นฟันเฟืองขนาดเล็กแต่มีความส าคญัและเป็นหัวใจส าคญั ส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจคนแลว้คนเล่า ตั้งแต่ยคุท่ีเร่ิมตน้การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ยงัไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยั จน
พฒันาเทคโนโลยีด้านต่างๆทั้งดา้นคุณภาพ, คุณสมบติัการใชง้าน, เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั, เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัในการท างาน ดงัเช่นปัจจุบนั 

หน่ึงกระบวนการผลิตท่ีส าคญัในการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ คงปฏิเสธไม่ไดใ้นเร่ืองของการเพ่ิมสีสัน
ภายนอกให้มีสีสันต่างๆให้แก่ยานยนต์เพ่ือดึงดูดความสนใจและกระตุน้การซ้ือขายของกลุ่มลูกคา้  กระบวนการผลิตท่ี
เกือบจะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อนประกอบยานยนตแ์ต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ นัน่คือกระบวนการพ่นสีช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึง
เป็นกระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกัและตอ้งใชค้วามประณีต ความละเอียดในการท างานค่อนขา้งสูง โดย    
สีแต่ละประเภท สารเคมีท่ีน ามาผสมรวมลงในสีท่ีใชใ้นการพ่นช้ินส่วนยานยนต ์หากไม่มีการบริหารจดัการกระบวนการ
ผลิตท่ีดียอ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการท างานและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบค่อนขา้งสูง รวมทั้งองคป์ระกอบ
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ต่างๆของสารเคมีในกระบวนการผลิตยงัจดัเป็นภยัเงียบในการก่อโรคร้ายหรือท าลายสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบติังาน 
โดยเฉพาะพนักงานท่ีตอ้งปฏิบติังานในห้องพ่นสีและสัมผสักบัสีชนิดต่างๆ สารเคมีชนิดต่างๆตลอดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงในการท างาน / วนั สารเคมีท่ีเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตพ่นสีเหล่าน้ีสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบหลายอย่าง หากไม่มีวิธีการควบคุม การจัดการในกระบวนการผลิตท่ีดี เช่น ท าให้เกิด
อุบติัเหตุในการท างาน, ท าใหเ้กิดเหตุการณ์ไฟไหมเ้น่ืองจากเป็นสารละลายท่ีมีความไวไฟ, ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ถูกร้องเรียนจากชุมชนรอบขา้ง และท าให้เกิดโรคจากการท างานท่ีเกิดจากการสะสมของสารเคมีเป็นระยะเวลาท่ีนานและ
ในปริมาณท่ีสามารถก่อใหเ้กิดโรค  ดงันั้น   จึงสามารถกล่าวไดว้า่สารเคมีสามารถก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษต่อผูใ้ช้
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ปริมาณการไดรั้บสัมผสั ระยะเวลาในการไดรั้บสัมผสั พนกังานกลุ่มเส่ียง   เป็นตน้ 
สารบางชนิดหากได้รับปริมาณเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ แต่หากไดรั้บมากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียได้
เช่นกนั ดงัท่ีพาราเซลซสั แพทยช์าวเยอรมนัแห่งศตวรรษท่ี 16 กล่าวไวว้า่ สารทุกสารเป็นพิษ ไม่มีสารใดท่ีไม่เป็นพิษ ขนาด
ของสารท่ีเหมาะสมจะเป็นปัจจยัท่ีก าหนดวา่สารนั้นเป็นพิษหรือเป็นยารักษาโรค (ปัฐมาวดี  เอ้ือวงศว์ศิน , พ.ศ.2554 ,น.1) 

 พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสไดรั้บสัมผสัส่ิงคุกคามจากส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานไม่วา่จะเป็นส่ิงคุกคามทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และจิตวทิยาทางสังคม ซ่ึงส่ิงคุกคามเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพได ้(ธีรวโิรจน์  เทศกะทึก , 2552 ,น.5)  พนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สีช้ินส่วนยานยนตใ์นโรงงานอุตสาหกรรมเป็น 

 พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสไดรั้บสัมผสัส่ิงคุกคามจากส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานไม่วา่จะเป็นส่ิงคุกคามทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และจิตวทิยาทางสังคม ซ่ึงส่ิงคุกคามเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพได ้(ธีรวโิรจน์  เทศกะทึก , 2552 ,น.5)  พนกังานท่ีปฏิบติังานพ่นสีช้ินส่วนยานยนตใ์นโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
พนกังานกลุ่มท่ีจดัวา่มีความเส่ียงจากการสมัผสัสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการท างานค่อนขา้งสูง เน่ืองจากส่วนผสมของสีท่ีใช้
ในกระบวนการผลิตมีสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายหลายชนิดผสมอยู ่ตวัอยา่งเช่น โทลูอีน,  ทินเนอร์,  ไซลีน, ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล,์ MEK  เป็นตน้ และยงัตอ้งปฏิบติังานกบัสารเคมีวนัละ 8-12 ชัว่โมงการท างาน ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บการสมัผสัจาก
สารเคมีทั้งทางการหายใจ การสมัผสัทางผิวหนงั แต่จากลกัษณะของการปฏติังานส่วนใหญ่จะไดรั้บอนัตรายจากการสัมผสั
สารเคมีทางการหายใจมากท่ีสุด  ซ่ึงการตอบสนองของร่างกายต่อสารพิษของพนกังานแต่ละคนอาจแสดงผลแตกต่างกนั
ข้ึนกบัปัจจยัอ่ืนๆร่วมดว้ย เช่น วิธีในการปฏิบติังาน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
การดูแล การเก็บรักษาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายหลงัจากไม่ใชง้าน การดูแลสุขภาพร่างกายของพนกังาน โรคประจ าตวัของ
พนกังาน รวมทั้งปริมาณและความเป็นพิษของสารเคมีท่ีไดรั้บชนิดนั้นๆ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผูป่้วยโรคจากพิษโลหะหนกั
จากระบบคลงัขอ้มูลดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ในปี พ.ศ.2559 พบผูป่้วยโรคจากพิษโลหะหนกั 
จ านวน  39 คน จาก 18 จงัหวดั  ทัว่ประเทศ คิดเป็นอตัราป่วยต่อแสนคน เท่ากบั 0.06 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 30 
คน  (อตัราป่วย 0.05 )เล็กนอ้ย โดยกลุ่มอายท่ีุพบผูป่้วยมากท่ีสุดคือ กลุ่มอาย ุ15-59 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 
รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.36 ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 ยงัพบผูป่้วยโรคจากพืษสาร
ละลายอินทรีย ์จ านวน 673 คน คิดเป็นอตัราป่วยต่อแสนคนเท่ากบั 1.12 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 ท่ีมีผูป่้วยโรคจากพิษ
สารละลายอินทรีย ์จ านวน 664 คน (อตัราป่วย 1.12 ) เล็กนอ้ย กลุ่มอายท่ีุพบผูป่้วยมากท่ีสุดคือ กลุ่มอาย ุ15-59 ปี จ านวน 
287 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.64 รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03 กลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 15.16 ตามล าดบั และยงัมีการศึกษาความเขม้ขน้ของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ในอู่พ่น
สีรถยนตใ์นจงัหวดัสงขลา  โดยใชผ้า้เช็ดผิวแบบเปียก (Moist wipes) เก็บตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืนจากพ้ืนท่ีต่างๆกนัในอู่พ่นสีรถยนต์
ใน 3 ช่วงเวลา ซ่ึงแบ่งตามปริมาณการเขา้ใชบ้ริการพน่สีรถยนตใ์นแต่ละเดือน คือช่วงท่ีมีการใชบ้ริการพ่นสีมาก ปานกลาง 
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และนอ้ย   ผลการศึกษาพบว่าความเขม้ขน้ของตะกัว่ในตวัอย่างฝุ่ นพ้ืน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 89.79 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต 
ความเขม้ขน้ของแคดเมียมในตวัอยา่ง ฝุ่ นพ้ืน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.743 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต  และพบความเขม้ขน้ของ
โครเมียมในตวัอย่างฝุ่ นพ้ืน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 481.757 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต ส่วนการเดินส ารวจและสัมภาษณ์คนงาน 
พบวา่ คนงานในอู่พน่สีรถยนตย์งัขาดสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ตลอดจนขาดความตระหนกัต่ออนัตรายจากการไดรั้บสาร
โลหะหนกัในท่ีท างาน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงสูงต่อการไดรั้บสารเคมีเขา้สู่ร่างกายในขณะท างานได ้นอกจากน้ี จากการ
ส ารวจขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในการท างานของคนงานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการเคาะพน่สีรถยนต ์ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 71.01 คนงานไดส้ัมผสัฝุ่ นละอองจากการพ่นสีรถยนตท่ี์มีการปนเป้ือนของตะกัว่ แคดเมียม และ
โครเมียม ท่ีฟุ้งกระจายในบริเวณพ้ืนท่ีท างานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานในอู่พ่นสีรถยนต ์ (ณัฏฐนนัท ์
ยอดวงศ ์, 2554 , น. 52)  ดงันั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงไดพ้ยายามผลกัดนัและหาวิธีการในการป้องกนัอนัตราย
ของพนกังานท่ีปฏิบติังานภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยไดมี้การก าหนดเขา้ไปในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ส่วนท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีมุ่งเนน้แกปั้ญหาเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาค
เศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ ดงันั้นจึงมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของประชาชน เร่งแกปั้ญหาวิกฤติส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและ
การบริโภค โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการน าสารเคมีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต โดยก าหนดให้มีการควบคุม
ตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตน าสารเคมีแต่ละชนิดเขา้มาใชง้าน การตรวจวดัปริมาณสารเคมีในพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน การส่ง
เอกสารรายงานการบริหารจัดการการใช้สารเคมีภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ งวิธีการควบคุมการใช้งานและ
ผลกระทบท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงในการท างาน
กบัสารเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแก่พนกังานผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งบุคคลท่ีมีโอกาสสัมผสัสารเคมีในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น ลูกคา้ท่ีเขา้มาเยีย่มชมกระบวนการผลิต  ช่างซ่อมบ ารุงระบบภายในกระบวนการผลิต   พนกังาน
แผนกขา้งเคียง รวมไปถึงชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณรอบๆพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัไดม้ากท่ีสุดและลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดจากสารเคมีใหน้อ้ยท่ีสุด 

การปฏิบติังานพน่สีช้ินส่วนยานยนต ์หากผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งดา้น
วิธีการปฏิบติังาน และอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนอาจน ามาซ่ึงความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นของสถานประกอบการ สุขภาพ
ร่างกายของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในสถานประกอบการ ดงันั้น 
การศึกษาพฤติกรรมความเส่ียงดา้นสุขภาพของพนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สีช้ินส่วน        ยานยนต ์จึงเป็นการศึกษาเชิงท านาย
จากขอ้มูลพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน ขอ้มูลการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน และผลการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจบัเส่ียงยอ้นหลงัจากปี 2558-2560  เพ่ือท านายพฤติกรรมความเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพของพนกังานวา่อยูใ่นระดบัใด 
เพ่ือน าไปสู่มาตรการและวธีิการควบคุม           ความเส่ียงนั้นใหล้ดลงและมีระดบัความเส่ียงท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 
วธีิการวจัิย 

วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเส่ียงดา้นสุขภาพของพนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สี โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงดา้นสุขภาพของพนกังานท่ีปฏิบติังานพ่นสีช้ินส่วน

ยานยนต ์
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การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาแบบยอ้นหลงั (retrospective study) กลุ่มประชากรคือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานพ่นสีใน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  ท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป จ านวนทั้ งหมด 70 คน ท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 
1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานและแบบสอบถามพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนกังาน 
2. การสุ่มสงัเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สีผา่นกลอ้งวงรปิดในกระบวนการผลิต 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
หลงัจากผูว้ิจยัด าเนินการคดัเลือกกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัและด าเนินการยื่นเสนอแบบโครงการวิจยัเพ่ือขอรับ

การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลยัมหิดลผ่าน
เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูร่้วมการวิจัยโดยประสานงานไปยงัเจา้หน้าท่ีธุรการแผนกพ่นสีและ
หัวหน้างานแผนกพ่นสี เพ่ือช่วยด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจัย โดยให้ผูท้  า
แบบสอบถามส่งคืนแบบสอบถามดว้ยการหยอ่นลงกล่องรับแบบสอบถามท่ีดา้นหนา้ห้องปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีธุรการ
แผนกพ่นสี โดยจะใชร้ะยะเวลาในการตั้งกล่องรับแบบสอบถามคืนเป็นระยะเวลา 1 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีด าเนินการแจก
แบบสอบถาม และทางเจ้าหน้าท่ีธุรการจะส่งกล่องเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนผูว้ิจัยเพ่ือน าแบบสอบถามกลบัมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสอบถามและน าไปสู่การวเิคราะห์ผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

พฤติกรรมเส่ียงและ
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อสุขภาพของ
พนกังานพน่สี 

พนกังานท่ีปฏิบติังาน 
-พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
- พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
พนกังานพน่สี 

สภาพการท างาน 
- วิธีการปฏิบติังาน 
- การควบคุมการปฏิบติังาน 
- การจดัสวสัดิการในการปฏิบติังาน 
เช่น การใชอุ้ปกรณ์ PPE , การ
ส่งเสริมให้ความรู้ในการปฏิบติังาน 

ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
- สารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการ
ท างาน 
- การควบคุมและจดัการ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ความรู้ในการปฏิบติังาน 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
ลกัษณะของกลุ่มประชากร 
 กลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 91) ร้อยละ 48.6 มีอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 80

จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และร้อยละ 31.4 มีอายกุารปฎิบติังานกบับริษทัระหวา่ง 6-10 ปี 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
64 
6 

 
91 
9 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 
31-40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

 
25 
34 
11 

 
35.7 
48.6 
15.7 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช. 
ปวส.หรืออนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

 
56 
3 
10 
1 

 
80 
5 
14 
1 

ดชันีมวลกาย 
นอ้ยกวา่เกณฑ ์
ปกติ 
มากกวา่เกณฑ ์

 
0 
34 
36 

 
0 

48.6 
51.4 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานกบับริษทัฯ 
1 ถึง 5 ปี 
6 ถึง 10 ปี 
11 ถึง 15 ปี 
16 ถึง 20 ปี 

 
20 
22 
16 
12 

 
28.6 
31.4 
22.9 
17.1 

 
 
ข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นทีก่ารท างาน 
จากการรวบรวมขอ้มูลการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างานยอ้นหลงั 3 ปี (ระหว่างปี 2558-2560) ของผลการ

ตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีในบรรยากาศการท างาน โดยก าหนดให้มีการตรวจวดั 2 คร้ังต่อปี ในพ้ืนท่ีท่ี
ท าการศึกษาพบว่าปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีทุกชนิดในบรรยากาศการท างานอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานของ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
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ปีที่
ตรวจวดั 

สารเคม ี จ านวนจุด
ตรวจวดั 

ผลตรวจวดั
(ค่าเฉลีย่) 

ขีดจ ากดัความ
เข้มข้น (TLVS) 

ผลการประเมนิ 

2558 Total Dust 34 0.64 15 mg/m3 ไม่เกิน 
 Xylene 47 1.34 100 ppm ไม่เกิน 
 Toluene 51 10.99 200 ppm ไม่เกิน 
 Styrene 14 0.30 100 ppm ไม่เกิน 
 Isopropyl Alcohol 46 5.32 400 ppm ไม่เกิน 
 Methyl Isobutyl -

Ketone 
29 2.20 50 ppm ไม่เกิน 

2559 Carbon Monoxide 27 0.5185 50 ppm ไม่เกิน 
 Xylene 16 0.4338 100 ppm ไม่เกิน 
 Iron 4 0.0018 10 mg/m3 ไม่เกิน 
 Isopropyl Alcohol 21 37.5476 400 ppm ไม่เกิน 
 Methyl Isobutyl 

Ketone  
14 0.6314 50 ppm ไม่เกิน 

 n-Hexane 4 0.0875 500 ppm ไม่เกิน 
 Respirable Dust 2 0.0500 5 mg/m3 ไม่เกิน 
 Styrene 15 0.1167 100 ppm ไม่เกิน 
 Naphthas 4 1.5900 400 mg/m3 ไม่เกิน 
 Toluene 22 3.6850 200 ppm ไม่เกิน 
 Total Dust 53 0.2917 15 mg/m3 ไม่เกิน 

2560 Carbon Monoxide 25 0.0800 50 ppm ไม่เกิน 
 Isopropyl Alcohol 26 4.9869 400 ppm ไม่เกิน 
 Methyl Isobutyl 

Ketone 
16 0.4706 50 ppm ไม่เกิน 

 n-Hexane 8 0.0913 500 ppm ไม่เกิน 
 Naphthas 8 3.9159 400 mg/m3 ไม่เกิน 
 Respirable Dust 4 0.1100 5 mg/m3 ไม่เกิน 
 Styrene 14 0.0536 100 ppm ไม่เกิน 
 Toluene 26 1.9592 200 ppm ไม่เกิน 
 Total Dust 59 0.2968 15 mg/m3 ไม่เกิน 
 Xylene 18 0.3311 100 ppm ไม่เกิน 
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ข้อมูลผลการตรวจร่างกายตามปัจจยัเส่ียงของกลุ่มตวัอย่าง 
จากขอ้มูลการตรวจร่างกายตามปัจจยัเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ของพนกังานพ่นสีจ านวน

ทั้งหมด 70 คนพบวา่มีผลการเอกซเรยท์รวงอกปกติ (ร้อยละ 100) ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบปกติ (ร้อยละ 92.5) ผล
ตรวจการท างานของตบัซ่ึงพิจาณาจากค่า SGOT ปกติ (ร้อยละ91.4) ผลตรวจการท างานของตบัซ่ึงพิจาณาจากค่า SGPT 
ปกติ (ร้อยละ 88.6) และ ผลตรวจการท างานของไตพิจารณาจากค่า BUN ปกติ (ร้อยละ100) และผลตรวจการท างานของไต
พิจารณาจากค่า Creatinineปกติ (ร้อยละ 94.3)ในส่วนผลการตรวจร่างกายจ าแนกตามสารเคมีท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพ
พนกังานพบว่าผลการตรวจหาสารโทลูอีน ,ไซลีน,เบนซีน,เฮกเซน และ MEK ในปัสสาวะของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีค่า
ปกติ (ร้อยละ 100) ผลการตรวจหาเมธานอล,ตะกัว่,โครเมียม,อลูมิเนียม,ปรอท,แคดเมียมในเลือดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมี
ค่าปกติ (ร้อยละ 100) 
ผลการตรวจร่างกาย จ านวน (คน) ร้อยละ 
เอกซเรยท์รวงอก (CXR) 

ปกติ 
ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
65 
5 

 
92.9 
7.1 

  ตรวจการท างานของตบั (SGPT) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
62 
8 

 
88.6 
11.4 

  ตรวจการท างานของไต (BUN) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

  ตรวจการท างานของไต (Creatinine) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
66 
4 

 
94.3 
5.7 

  ตรวจหาสารโทลูอีนในปัสสาวะ (Toluene in Urine) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจหาสารไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in Urine) 
              ปกติ 

ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจเบนซีนในปัสสาวะ (Benzene in urine(Phenol)                   
              ปกติ 

ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 
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ผลการตรวจร่างกาย จ านวน (คน) ร้อยละ 
  ตรวจเฮกเซนในปัสสาวะ (Hexane in Urine) 

ปกติ 
ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจเมธานอลในเลือด (Methanol in Blood) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจหาสารตะกัว่ในเลือด (Lead in Blood) 
ปกติ 
ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจโครเมียมในเลือด (Chromium in Blood) 
              ปกติ 

ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจอลูมิเนียมในเลือด (Aluminum in Blood)                    
             ปกติ 

ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจปรอทในเลือด (Mercury in Blood) 
             ปกติ 

ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

ตรวจแคดเมียมในเลือด (Cadmium in Blood) 
             ปกติ 

ผิดปกติ 

 
70 
0 

 
100 
0 

 
การประเมนิความเส่ียงสุขภาพจากสารเคม ี
การประเมินตามหลักการการประเมินความเส่ียงสุขภาพท่ีแนะน าโดยองค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ด าเนินการตามขั้นตอนการช้ีบ่งอนัตราย  การประเมินความเป็นพิษและการประเมินการสัมผสัจากการไดรั้บ
สมัผสัสารเคมีท่ีท าการศึกษาจ านวน 5 ชนิด ซ่ึงสารทั้งหมดน้ีเป็นสารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง ตามขอ้ก าหนดของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC)  ดงันั้นจึงพิจารณาความเส่ียงเฉพาะกรณีสารท่ีไม่ก่อให้เกิดมะเร็งและค านวนการ
ตอบสนองของร่างกายต่อการเกิดพิษของสารแต่ละชนิดเท่านั้น 

 

พ้ืนท่ีการท างาน ปี  สารเคมี HQ การประเมินผล 
แผนกพน่สี 2015 Xylene 0.91 อนัตรายนอ้ย 
  Toluene 0.01 ไม่มีอนัตราย 
  Methyl Isobutyl Ketone 0.05 อนัตรายนอ้ย 
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พ้ืนท่ีการท างาน ปี  สารเคมี HQ การประเมินผล 
  Styrene 0.13 อนัตรายนอ้ย 
  Isopropyl Alcohol 0.26 อนัตรายนอ้ย 
 2016 Xylene 

Toluene 
Methyl Isobutyl Ketone 
Styrene 
Isopropyl Alcohol 

0.86 
0.89 
0.05 
0.02 
16.08 

อนัตรายนอ้ย 
อนัตรายนอ้ย 
ไม่มีอนัตราย 
ไม่มีอนัตราย 
อนัตรายมาก 

 2017 Xylene 
Toluene 
Methyl Isobutyl Ketone 
Styrene 
Isopropyl Alcohol 

0.58 
0.03 
0.03 
0.01 
1.73 

อนัตรายนอ้ย 
ไม่มีอนัตราย 
ไม่มีอนัตราย 
ไม่มีอนัตราย 

อนัตรายปานกลาง 
     

หมายเหตุ * เกณฑใ์นการประเมินผล (Lemly ,1996,P.157) มีดงัน้ี 
1. HQ มีค่า < 0.1 หมายถึง ไม่มีอนัตราย 
2. HQ มีค่า 0.1-1.0 หมายถึง อนัตรายนอ้ย 
3. HQ มีค่า 1.1-10 หมายถึง อนัตรายปานกลาง 
4. HQ มีค่า > 10 หมายถึง อนัตรายมาก 
 
พฤตกิรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)ของกลุ่มประชากร 
พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ของกลุ่มประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ

20-30 ปี และ 31-40 ปี มากกวา่ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)ท่ีถูกตอ้งในทุก
หัวขอ้อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งไม่เกินร้อยละ 50 ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพราะกลวัความผิดของบริษทัฯ 
ขณะท่ีพนกังานท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี มีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)ท่ีถูกตอ้งเกือบทุกหัวขอ้
อยา่งสม ่าเสมอ ยกเวน้เปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามระยะท่ีก าหนด หรือเม่ืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลช ารุด มีสภาพการใชง้านท่ีผิดปกติจากเดิมซ่ึงไม่เกินร้อยละ 40   และพบวา่พนกังานทุกระดบัอายมีุผูท่ี้มีพฤติกรรมการ
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล(PPE)ท่ีดี มากกวา่ร้อยละ 95 

 

พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 
ระดบัอาย ุ

20-30 ปี 31-40 ปี มากกวา่ 40 ปี รวม 
1.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลก่อน
น ามาใชง้านทุกคร้ัง 

96.15 93.94 90.91 94.29 

2.ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกวธีิตามประเภท
ของอุปกรณ์ 

100.00 93.94 100.00 97.14 
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พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 
ระดบัอาย ุ

20-30 ปี 31-40 ปี มากกวา่ 40 ปี รวม 
3.เลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน
แต่ละประเภท 

100.00 90.91 100.00 95.71 

4.ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลครบถว้น ตามท่ีระบุใน
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (WI) 

100.00 90.91 90.91 94.29 

5.มกัหยบิยมือุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของเพ่ือนมาใช้
งาน 

0.00 3.03 9.09 2.86 

6.เก็บอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีก าหนดทุก
คร้ังเม่ือเลิกปฏิบติังาน 

100.00 96.97 100.00 98.57 

7.ไดรั้บการอบรมและแนะน าวธีิการใชง้านอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลแต่ละประเภทจนสามารถใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

84.62 87.88 81.82 85.71 

8.ไดรั้บเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามระยะท่ี
ก าหนด หรือเม่ืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลช ารุด มี
สภาพการใชง้านท่ีผิดปกติจากเดิม 

88.46 81.82 63.64 81.43 

9.ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลหลงัการใช้
งาน 

96.15 81.82 81.82 87.14 

10.ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเฉพาะช่วงท่ีมีคนมา
ตรวจสอบเท่านั้น 

7.69 9.09 18.18 10.00 

11.ถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลออกเม่ือรู้สึกวา่ท่าน
ท างานไม่สะดวก 

7.69 24.24 0.00 14.29 

12.ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพราะท่านกลวั
ความผิดของบริษทัฯ 

46.15 42.42 36.36 42.86 

13.ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพราะตระหนกัถึง
ความปลอดภยัในการท างาน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

รวม 100.00 96.97 100.00 98.57 

 
พฤตกิรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัรของของกลุ่มประชากร 
พฤติกรรมการท างานกับเคร่ืองจักรของของกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่าพนักงานทุกระดับอายุมีผูท่ี้มี

พฤติกรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัรท่ีปลอดภยัมากกว่าร้อยละ 75 ทุกหัวขอ้ โดยพบว่าทุกระดบัอายมีุผูท่ี้มีพฤติกรรมการ
ท างานกบัเคร่ืองจกัรท่ีไม่ปลอดภยัในทุกหัวขอ้ไม่เกินร้อยละ 40 และพบวา่ทุกระดบัอายทุุกคนมีพฤติกรรมการท างานกบั
เคร่ืองจกัรท่ีดี 

พฤติกรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัร 
 

ระดบัอาย ุ
20-30 ปี 31-40 ปี มากกวา่ 40 ปี รวม 
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พฤติกรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัร 
 

ระดบัอาย ุ
20-30 ปี 31-40 ปี มากกวา่ 40 ปี รวม 

1.ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 96.15 93.94 90.91 94.29 
2.สงัเกตความผิดปกติของเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ ในขณะท่ีปฏิบติังาน 100.00 100.00 100.00 100.00 
3.เม่ือพบเห็นเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ท างานผิดปกติไปจากเดิมจะแจง้
หวัหนา้งานทนัที 

100.00 100.00 100.00 100.00 

4.ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามท่ีระบุในขั้นตอนการปฏิบติังาน (WI) 96.15 96.97 100.00 97.14 
5.ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามท่ีระบุในขั้นตอนการปฏิบติังาน (WI) 
เฉพาะช่วงท่ีมีคนมาตรวจสอบเท่านั้น 

23.08 18.18 9.09 18.57 

6.ถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ ออกเม่ือท่าน
รู้สึกวา่ท างานไม่สะดวก 

7.69 9.09 0.00 7.14 

7.เม่ือพบอปุกรณ์ความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ช ารุด 
จะแจง้หวัหนา้งานทนัที 

96.15 100.00 81.82 95.71 

8.เม่ือพบอปุกรณ์ความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ช ารุด จะ
ท าการแกไ้ขดว้ยตวัเอง 

26.92 18.18 36.36 24.29 

9.ขณะท าความสะอาดเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ จะปิดเคร่ืองจกัร / 
อุปกรณ์ก่อน 

96.15 100.00 100.00 98.57 

10.เก็บอุปกรณ์ในการท างานในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้นเม่ือไม่ได้
ปฏิบติังาน 

100.00 93.94 100.00 97.14 

11.ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานกบั
เคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมปฏิบติังานคร้ังแรก และมีการทบทวนเร่ืองการ
ท างานท่ีปลอดภยักบัเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ 

80.77 78.79 100.00 82.86 

12.ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หาอนัตรายหรือการเสนอแนะจุดท่ีเป็น
อนัตรายจากการปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร และขอ้เสนอแนะนั้น
ไดรั้บการน าไปปรับปรุง หรือแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการ
ท างานกบัเคร่ืองจกัร 

88.46 81.82 100.00 87.14 

13.ผูบ้ริหารในหน่วยงานหรือสถานท่ีท างานของท่านใหค้วามส าคญั
เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัและอนัตรายจากการท างานกบั
เคร่ืองจกัร 

96.15 100.00 100.00 98.57 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานทีป่ฏิบัตงิานพ่นสี 

พบวา่ พนกังานทุกระดบัอายมุากกวา่ร้อยละ 80 นอนหลบัวนัละ 6-8 ชัว่โมงอยา่งสม ่าเสมอ โดยท่ีพนกังานท่ีอายุ
มากกวา่ 40  ปีมากกวา่ร้อยละ 80 รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือใน 1 วนั  และชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เช่น M150 ,กระทิง
แดง ,ลิโพ ฯลฯอยา่งสม ่าเสมอ   และพบวา่พนกังานทุกระดบัอายมีุร้อยละผูท่ี้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีไม่ถึงร้อยละ 60  
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 

ระดบัอาย ุ
20-30 ปี 31-40 ปี มากกวา่ 40 ปี รวม 

1.รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือใน 1 วนั 80.77 72.73 90.91 78.57 
2.ด่ืมนมผลิตภณัฑจ์ากนม 38.46 42.42 36.36 40.00 
3.ด่ืมชา กาแฟ 61.54 48.48 72.73 57.14 
4. ด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เช่น M150 ,กระทิงแดง ,ลิโพ ฯลฯ 65.38 69.70 81.82 70.00 
5.สูบบุหร่ี 26.92 30.30 27.27 28.57 
6.ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 26.92 36.36 27.27 31.43 
7.ในแต่ละวนันอนหลบัวนัละ 6-8 ชัว่โมง 92.31 84.85 100.00 90.00 
8.ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3-4  คร้ัง 7.69 21.21 36.36 18.57 
9.ใชบ้ริการหอ้งพยาบาลของสถานท่ีท างาน 7.69 12.12 9.09 10.00 
10.ซ้ือยากินเองทุกคร้ังเม่ือมีอาการเจบ็ป่วย 23.08 27.27 36.36 27.14 
11.ไปพบแพทยทุ์กคร้ังเม่ือมีอาการเจ็บป่วย 15.38 21.21 27.27 20.00 
12.เขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 42.31 54.55 72.73 52.86 

รวม 46.15 57.58 54.55 52.86 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นการออกก าลงักายในภาพรวมอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3-4  คร้ัง เพียงร้อย

ละ 18.57 โดยหากอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเก่ียวกบัการท างานล่วงเวลาของพนกังานพบวา่มีสูงถึงร้อยละ 97 
ของพนกังานท่ีปฏิบติังานพน่สีทั้งหมด ซ่ึงสะทอ้นในเร่ืองของการใชเ้วลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรม
มากกว่าสถานท่ีอ่ืนๆ หลงัจากเสร็จส้ินงานในแต่วนัอาจจะเหลือเวลาในการออกก าลงักายนอ้ย หรือไม่มีเวลาในการออก
ก าลงักายอยา่งนอ้ย 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนท างานใน
สถานประกอบการเขตเมืองใหญ่:กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเขตสาทร กรุงเทพมหานคร(มงคล การุณงามพรรณ และคณะ , 2555) 
พบวา่พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 398 คน โดยรวมและรายดา้นเกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี ยกเวน้
การออกก าลงักายอยูใ่นระดบัพอใช ้ และสอดคลอ้งกบัรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 
5 (พ.ศ. 2557-2558) พบวา่ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ(วิชยั  เอกพลากรและ คณะ, 
2557 ,น.82-84) ผลการวิจยัน้ีพบว่าประชากรไทยอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปมีกิจกรรมทางกายท่ีใชส้ัดส่วนเวลามากท่ีสุด คือ  
การท างาน (ร้อยละ66.4 ของเวลากิจกรรมทางกาย) รองลงมาคือใชเ้วลาในการเดินทาง (ร้อยละ 17.6) และใชกิ้จกรรมยาม
วา่ง (ร้อยละ 16.1)  

กลุ่มประชากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นการพกัผอ่นและโภชนาการในภาพรวมทุกระดบัอายมุากกวา่ร้อยละ  
80 นอนหลบัวนัละ 6-8 ชัว่โมงอยา่งสม ่าเสมอโดยท่ีพนกังานท่ีอายมุากกวา่40 ปีมากกวา่ร้อยละ 80 รับประทานอาหารครบ 
3 ม้ือใน 1 วนั ทั้งน้ีการท่ีกลุ่มประชากรมีพฤติกรรมดา้นดา้นการพกัผ่อนและโภชนาการมากกวา่ร้อยละ 80 อาจเน่ืองจาก
ช่วงเวลาในการเดินทางไปปฏิบติังานท่ีแน่นอนเพราะมีการจดัสวสัดิการเร่ืองรถรับ-ส่งพนกังานในการมาปฏิบติังาน รวมถึง
ช่วงเวลาในการปฏิบติังานและช่วงเวลาในการพกัรับประทานอาหารท่ีแน่นอน รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีชอบด่ืมเคร่ืองด่ืม        
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ชูก าลงั เช่น M150 กระทิงแดง ลิโพ ฯลฯอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 5 (พ.ศ. 2557-2558) พบวา่ประชากร
ไทยอายตุั้งแต่ 15 ปี  ข้ึนไปพบวา่ร้อยละ 76 ข้ึนไปกินอาหารครบ 3 ม้ือ (วชิยั  เอกพลากรและคณะ, 2557, น.89) 

กลุ่มประชากรท่ีจบการศึกษาระดบั ประถมศึกษา – มธัยมศึกษามีร้อยละผูท่ี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมากกวา่พนกังานท่ี 
จบการศึกษาระดบั ปวช.ข้ึนไป อาจเน่ืองจากส่วนใหญ่พนกังานท่ีจบการศึกษาระดบั ปวช.ข้ึนไป จะอยูใ่นระดบัหวัหนา้งาน 
ท าให้มีภาระความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีมากกวา่จนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานคลุกครามช่วงเวลาในการพกัผ่อน
ระหวา่งวนัลดนอ้ยลงกวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ ท าใหเ้กิดการละเลยเก่ียวกบัพฤติกรรมในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
ส่วนบุคคลลดลง 

2. พฤตกิรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ของกลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรมีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ของกลุ่มประชากรพบวา่ พนกังานทุก 

ระดบัการศึกษามากกวา่ร้อยละ 70  มีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ท่ีถูกตอ้งทุกหวัขอ้ รวมทั้ง
นอ้ยวา่ร้อยละ 50 พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ท่ีไม่ถูกตอ้งทุกหัวขอ้ และพบวา่พนกังานทุก
ระดบัการศึกษามีผูท่ี้มีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ท่ีดี มากกวา่ร้อยละ 95 อาจเน่ืองมาจาก
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสไดรั้บอนัตรายหรือส่ิงคุกคามจากการท างาน
โดยเฉพาะการไดรั้บสมัผสัสารเคมีในสภาพแวดลอ้มการท างานซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได ้รวมทั้งบริษทั
ฯมีกฎระเบียบส าหรับการปฏิบติังานท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด กฎระเบียบดา้นควมปลอดภยัในการท างานท่ี
อา้งอิงมาจากขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้ก าหนดของบริษทัคู่คา้ เพ่ือพฒันาในเร่ืองคุณภาพของช้ินงานและความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังานไปควบคู่กนั ซ่ึงพนักงานตอ้งปฏิบติัตวัไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมดเม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม 

3. พฤตกิรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัรของของกลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรมีพฤติกรรมการท างานกับเคร่ืองจักรพบว่าพนักงานทุกระดับอายุมีผูท่ี้มีพฤติกรรมการท างานกับ

เคร่ืองจกัรท่ีปลอดภยัมากกวา่ร้อยละ 75 ทุกหัวขอ้ โดยพบว่าทุกระดบัอายมีุ ผูท่ี้มีพฤติกรรมการท างานกบัเคร่ืองจกัรท่ีไม่
ปลอดภัยในทุกหัวข้อไม่เกินร้อยละ 40 และพบว่าทุกระดับอายุทุกคนมีพฤติกรรมการท างานกับเคร่ืองจักรท่ีดี                              
อาจเน่ืองมาจากบริษทัฯมีกฎระเบียบส าหรับการปฏิบติังานท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด กฎระเบียบดา้นควม
ปลอดภยัในการท างานท่ีอา้งอิงมาจากขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้ก าหนดของบริษทัคู่คา้ เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบติัตวัขณะ
ท างานไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด คือ ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัก่อนเร่ิมปฏิบติังาน การฝึกอบรมขณะ
ท างาน การตรวจสอบเคร่ืองจกัร และการปฏิบติัตวัเม่ือพบวา่เคร่ืองจกัรเกิดความผิดปกติจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

4. ข้อมูลการตรวจร่างกายของกลุ่มประชากร 
ขอ้มูลการตรวจร่างกายของกลุ่มประชากรในปี 2558-2560 ของกลุ่มประชากรท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงทั้งหมด

จ านวน 70 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเอ็กซเรย์ทรวงอกปกติ (ร้อยละ 97.8)  สมรรถภาพการท างานของไตปกติ                          
ซ่ึงพิจารณาจากค่าสารยเูรียในเลือดปกติ (ร้อยละ 100) และค่าครีเอตินินปกติ (ร้อยละ 98.5)  สมรรถภาพการท างานของตบั
ปกติพิจารณาจาก SGOT ปกติ (ร้อยละ 93) และค่า SGPT ปกติ (ร้อยละ 84.6) ตามล าดบั  ผลการตรวจร่างกายของกลุ่ม
ประชากรจ าแนกตามสารเคมีท่ีไดรั้บสัมผสั พบวา่ สารโทลูอีน, ไซลีน, เบนซีน, เฮกเซน และสาร MEKในปัสสาวะของ
พนักงานพ่นสีทั้ งหมด พบว่ามีค่าปกติ (ร้อยละ 100) รวมทั้ งการจ าแนกตามสารเคมีท่ีได้รับสัมผสัตรวจหาสารตะกั่ว
โครเมียม, อลูมิเนียม, ปรอท และแคดเมียมในเลือดของพนกังานพน่สีทั้งหมด พบวา่มีค่าปกติ (ร้อยละ 100) ตามล าดบั โดย
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงสุขภาพจากการรับสัมผสัสารเคมีของพนกังาน คือลกัษณะกิจกรรมในการท างานและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  การบริการจดัการเร่ืองความปลอดภยัในพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) รวมไปถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัดและ
การประเมินความเส่ียงรวมไปถึงการจดัการความเส่ียงต่อสุขภาพท่ีอาจคุกคามสุขภาพอนามยัในสถานท่ีท างาน ก็เพ่ือช่วย
ป้องกนัในเร่ืองของความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีจะเกิดแก่ตวัผูป้ฏิบติังานในระยะยาวได ้

ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้
 จากผลการวจิยัท่ีพบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นการออกก าลงักาย  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดีของพนกังาน 

ควรจดักิจกรรมเพ่ือส่ือสารและใหค้วามรู้แก่พนกังานเพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีดีท าให้
เกิดความตระหนกัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี และควรมีการเฝ้าระวงั
และปรับปรุงแกไ้ขลกัษณะการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดช่องวา่งของ
ความเส่ียงจากการท างานท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยสายตา สะสมและก่อใหเ้กิดโรคจากการท างานในระยะเวลานานๆแก่
พนกังานผูป้ฏิบติังาน 
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