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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนักของหญิงต้ังครรภ์	กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม		

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีระยอง	จ�านวน	130	คน	

เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย	แบบสอบถามและแบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล	แบบสอบถามการรบัรู้

โอกาสเสีย่งเกีย่วกบัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั	มค่ีาความเช่ือมัน่	.78	แบบสอบถามการรบัรู้
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Abstract

 This predictive correlational research aimed to examine behavior related to 

preventing	pollution	from	heavy	industry	factories	and	to	investigate	effects	of	associated

factors	on	that	behavior	among	pregnant	women.	The	participants	were	130	postpartum	

mothers	at	obstetrical-gynecological	ward,	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	

Sirindhorn	Memorial	Hospital	Siam	Grand	Palace,	Rayong.	The	research	instruments	

included the demographic questionnaire and record, the perceived susceptibility from 

pollution	questionnaire	with	reliability	as	.78,	the	perceived	barriers	in	preventing	

pollution	questionnaire	with	reliability	as	.74,	the	knowledge	about	preventing	pollution	

questionnaire	with	reliability	as	.77,	and	the	behavior	related	to	preventing	pollution	

อปุสรรคต่อการป้องกันมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั	มค่ีาความเชือ่มัน่	.74	แบบสอบถามความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	มีค่าความเชื่อมั่น	.77	และแบบสอบถาม

พฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	มีค่าความเชื่อมั่น	.77	เก็บรวบรวมข้อมูล

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน	2562	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน

	 ผลการวจิยัพบว่า	อาชพี	ระยะเวลาทีอ่าศยัในเขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ	การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง

เกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกั	และความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั	ร่วมกนัอธบิาย

พฤตกิรรมการป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัของหญิงตัง้ครรภ์ได้ร้อยละ	31.70	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(R2	=	.317,	p	<	.001)	โดยมีเพียง	3	ปัจจัย	ที่เป็นตัวแปรท�านายอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติต่ิอพฤติกรรมการป้องกนัมลพษิฯ	ได้แก่	อาชีพพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม	(Beta	=	.295,	p	<	.01)	

การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษฯ	(Beta	=	-.230,	p	<	.01)	และความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

มลพิษฯ	(Beta	=	.198,	p	<	.05)

	 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า	พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรประเมนิหญิงตัง้ครรภ์ทีอ่าศัย

ในเขตควบคมุมลพษิจากอตุสาหกรรมหนกั	เกีย่วกบัอาชพี	การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการป้องกนัมลพษิ	และความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ	เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม	อันเป็นการส่งเสริมให้

หญงิต้ังครรภ์ปฏบิตัพิฤติกรรมการป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ค�ำส�ำคัญ:		มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก		พฤติกรรมการป้องกันมลพิษ		การตั้งครรภ์
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 ประเทศไทยมกีารขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม

ไปทุกภูมิภาค	โดยบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออกมีจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมหนัก	(แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2561–2564,	ม.ป.ป.;	ส�านกัพฒันาการจดัการ

อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม,	2560)

อย่างไรกต็าม	แม้ว่าการเตบิโตทางอตุสาหกรรมจะเป็น

ตวับ่งชีก้ารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ	แต่โรงงาน

อตุสาหกรรมหนกัเหล่านีไ้ด้ปลดปล่อยมลพษิซึง่เป็น

กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหย	(volatile	organic	

compounds)	สู่สิ่งแวดล้อม	และเป็นอันตรายต่อ

สิง่มชีีวติ	(ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั,	2555)	

โดยเฉพาะต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารก	

ผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์	คือ	ท�าให้หญิงตั้งครรภ์

มภีาวะซดี	(พงศ์เทพ	ววิรรธนะเดช,	ม.ป.ป.)	แท้งบตุร	

(ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย,	2555)	

คลอดก่อนก�าหนด	(Lin	et	al.,	2001)	ผลกระทบ

ต่อทารก	คือ	มพัีฒนาการของระบบต่างๆ	ของร่างกาย

ผิดปกติ	ท�าให้ประสาทหรือสมองผิดปกติ	สายตา

ผิดปกติ	ปอดท�างานไม่สมบูรณ์	ยับยั้งการสร้าง

เม็ดเลือดขาว	เจรญิเตบิโตช้าในครรภ์	เสยีชีวติในครรภ์	

อวยัวะเพศผดิปกต	ิพกิารแต่ก�าเนดิ	เป็นหมนั	(มหทัธนา	

กมลศลิป์,	จฑุาวด	ีวฒุวิงศ์,	จรนิทร์ทพิย์	สมประสทิธิ,์	

questionnaire	with	reliability	as	.77.	Data	were	collected	from	August	to	November,	

2019.	Statistics	used	for	data	analysis	included	frequency,	percentage,	mean,	standard	

deviation,	and	standard	multiple	regression	analysis.

 The research results revealed that occupations, duration of living in Maptaphut 

pollution control zone, perceived susceptibility from pollution, perceived barriers in 

preventing	pollution,	and	knowledge	about	preventing	pollution	were	statistically	

significant	accounted	for	31.70%	of	the	variance	in	behavior	related	to	preventing	

pollution	(R2	=	.317,	p	<	.001).	However,	only	three	factors	statistically	significant	

affected	behavior	related	to	preventing	pollution.	Those	included	having	occupation	

as	heavy	industry	workers	(Beta	=	.295,	p	<	.01),	perceived	barriers	in	preventing	

pollution	(Beta	=	-.230,	p	<	.01),	and	knowledge	about	preventing	pollution	(Beta	=	.198,	

p	<	.05).

 This research suggests that prenatal care nurses should assess pregnant women 

who live in heavy industry control zone about their occupations, perceived barriers 

in	preventing	pollution,	and	knowledge	about	preventing	pollution	in	order	to	use	

it	as	a	guide	for	giving	appropriate	advice.	This	may	encourage	pregnant	women	to	

effectively	behave	in	preventing	pollution	from	heavy	industry	factories.

Keywords:		Pollution	from	heavy	industry	factories,		Behavior	related	to	preventing	pollution,		

        Pregnancy
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ชฎาภรณ์	สมบตัชิยัศกัด์ิ,	และทศันย์ี	พลูเวช,	2559;	

ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั,	2555;	Baiz	

et	al.,	2011;	Lin	et	al.,	2001;	Ostrer,	2016)

มีน�้าหนักตัวแรกเกิดน้อย	มีภูมิคุ ้มกันต�่า	เป็น

โรคหอบหืด	ภูมิแพ้	ผิวหนังอักเสบ	ปอดบวมน�้า	

ระบบหายใจล้มเหลว	ท้องเสีย	มีระดับสติปัญญาต�่า	

เป็นโรคมะเร็ง	เป็นต้น	(พงศ์เทพ	วิวรรธนะเดช,	

ม.ป.ป.;	Baiz	et	al.,	2011)	ซึ่งจากสถิติของ	

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ระยอง	ที่ให้

การดูแลผู ้คลอดที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษ

มาบตาพดุ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2556–2560	พบว่ามี

จ�านวนทารกพิการแต่ก�าเนิดเท่ากับ	73	ราย	63	

ราย	115	ราย	159	ราย	และ	232	ราย	ตามล�าดับ	

โดยจ�านวนทารกพิการแต่ก�าเนิดเพิ่มขึ้นเป็น	3	เท่า	

ภายในระยะเวลา	5	ปี

	 จากการทีโ่รงงานอตุสาหกรรมหนกัปลดปล่อย

มลพิษสารประกอบอินทรีย์ระเหยซึ่งเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ	หญิงตั้งครรภ์จึงควรปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกนัหรอืลดการสมัผสัสารมลพษิจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	จากการทบทวนวรรณกรรม	

สามารถจัดกลุ่มพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรมหนักได้เป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	1)	

พฤติกรรมการป้องกนัมลพษิทางอากาศ	(กรมอนามยั,

2558;	ชนาธิป	วัฒนนภาเกษม,	นิภา	มหารัชพงศ์,	

และยวุดี	รอดจากภยั,	2555;	ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	

กรมอนามัย,	2560;	ส�านกัโรคจากการประกอบอาชพี

และสิง่แวดล้อม	กรมควบคมุโรค,	ม.ป.ป.;	หทยัรตัน์	

เมธนาวิน,	2558;	Wang	et	al.,	2015)	2)	

พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอาหารและน�้าด่ืม	

(กรมอนามยั,	2558;	เกสรา	ศรพีชิญาการ,	วายรุ	ีล�าโป,	

และยพุนิ	เพยีรมงคล,	2561;	ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	

กรมอนามัย,	2560)	3)	พฤติกรรมการป้องกัน

มลพษิจากสิง่แวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยั	(กรมควบคมุมลพษิ	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	

2560;	ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย,	

2560)	และ	4)	พฤติกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพ	

(กรมอนามัย,	2558;	ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	

กรมอนามยั,	2555;	สดุา	พะเนยีงทอง,	สรุทนิ	มาลหีวล,	

และชาติวุฒิ	จ�าจด,	2012)	อย่างไรก็ตาม	จาก

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า	อาชีพ	ระยะเวลาท่ี

อาศัยในพื้นที่นั้น	การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพ	

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	

และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	

มผีลต่อการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพ	ซึง่ความสมัพันธ์

ของตวัแปรเหล่านีส้อดคล้องกบัแบบแผนความเชือ่

ด้านสุขภาพ

	 แบบแผนความเชือ่ด้านสขุภาพของ	Abraham	

and	Sheeran	(2015)	พัฒนามาจากแบบแผน

ความเช่ือด้านสขุภาพดัง้เดมิของ	Rosenstock	(1974)	

และของ	Becker,	Maiman,	Kirscht,	Haefner,	

and	Drachman	(1977)	ที่กล่าวว่า	พฤติกรรม

สุขภาพของบุคคล	(action)	ถูกหล่อหลอมจาก

ลกัษณะส่วนบคุคล	(demographic	characteristics)	

ลกัษณะทางจิตสงัคม	(psychological	characteristics)

การรับรู้สิ่งที่คุกคามสุขภาพ	(threat	perception)	

การประเมินสิ่งที่จะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ	

(behavioral	evaluation)	การมีแรงจูงใจใน

การมีสุขภาพดี	(health	motivation)	และการมี

สิ่งชักน�าให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	(cues	

to	action)	ซึง่ในการวจิยัครัง้นีเ้ลอืกศกึษาตวัแปรต้น	

ได้แก่	อาชีพ	ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่	การรับรู ้

โอกาสเสีย่งต่อสขุภาพ	การรบัรู้อปุสรรคของการปฏบัิติ

พฤติกรรมสุขภาพ	และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

พฤตกิรรมสขุภาพ	และศึกษาตวัแปรตาม	คือ	พฤตกิรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า	

ตวัแปรเหล่านีม้คีวามเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมสขุภาพ
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	 อาชีพ	ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่	การรับรู ้

โอกาสเสีย่งต่อสขุภาพ	การรบัรู้อปุสรรคของการปฏบัิติ

พฤติกรรมสุขภาพ	และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพ	มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรม

การป้องกนัการได้รบัมลพษิ	โดยผูท้ีม่อีาชพีแตกต่างกนั

จะมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั	(กวนิฑรา	

ปรีสงค์,	2558)	ผู้ที่อาศัยในที่ที่มีมลพิษนานกว่า

มีพฤติกรรมการป้องกนัการได้รบัมลพษิดกีว่า	(ณภทัร	

พงษ์เทอดศกัด์ิ,	พชัรา	ก้อยชสูกลุ,	และพริภานวุตัณ์	

ชื่นวงศ์,	2558)	พฤติกรรมการป้องกันการได้รับ

มลพิษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้โอกาส

เสีย่งต่อสขุภาพ	(ชนาธปิ	วฒันนภาเกษม	และคณะ,	

2555;	ปวนิตรา	มานาดี,	เกสรา	ศรีพชิญาการ,	และยพุนิ	

เพียรมงคล,	2561)	และการมีความรู ้ เกี่ยวกับ

การป้องกันตนเอง	(จิราภรณ์	หลาบค�า,	จินตนา	

ศริบูิรณ์พพิฒันา,	และธนาพร	ทองสมิ,	2560;	บวัทพิย์

แดงเขยีน,	พมิพรรณ	รตันโกมล,	อศัวเดช	สละอวยพร,	

และมณฑาทิพย์	สุรินทร์อาภรณ์,	2560;	วันเพ็ญ	

มีชยัชนะ,	เกสรา	ศรพีชิญาการ,	และยพุนิ	เพยีรมงคล,	

2561)	แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู ้

อปุสรรคเกีย่วกบัการป้องกนัตนเอง	(ปวนิตรา	มานาดี	

และคณะ,	2561;	พรรณิภา	สืบสุข,	อัจฉริยา	

พงษ์นุ่มกุล,	และเพ็ญจันทร์	เสรีวิวัฒนา,	2013)

	 จากการศึกษาที่ผ่านมา	พบการศึกษาปัจจัย

ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันสารพิษที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และทารกทั้ง

ต่างประเทศและในประเทศ	ต่างประเทศมกีารศกึษา

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนัสาร

ที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์	(teratogen)	ใน

สตรีตั้งครรภ์	(Koren,	Bologa,	Long,	Feldman,	

&	Shear,	1989;	Lupattelli,	Picinardi,	Einarson,	

&	Nordeng,	2014)	ส่วนในประเทศไทยมกีารศกึษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน

มลพิษทางอากาศของสตรีต้ังครรภ์ในเขตควบคุม

มลพษิมาบตาพดุ	(ชนาธปิ	วฒันนภาเกษม	และคณะ,

2555)	ซ่ึงผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาปัจจัยท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันมลพิษสารประกอบอินทรีย์

ระเหยจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัทีม่ลพษิปนเป้ือน

ทัง้อากาศ	น�า้	อาหาร	และสิง่แวดล้อม	ผูว้จิยัจงึสนใจ

ศึกษาปัจจัยด้านอาชีพ	ระยะเวลาที่อาศัยในเขต

ควบคุมมลพิษมาบตาพุด	การรับรู ้โอกาสเสี่ยง

เกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

การรับรู ้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	และความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	ที่ร ่วมกัน

อธิบายพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนักของหญิงต้ังครรภ์ที่อาศัยในเขต

ควบคุมมลพิษมาบตาพุด	เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

และเป็นแนวทางแก่บุคลากรทางสขุภาพในการส่งเสรมิ

ให้หญงิตัง้ครรภ์ปฏบิตัพิฤตกิรรมการป้องกนัมลพษิ

จากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัอย่างเหมาะสม	อนัจะ

ช่วยป้องกนัการเกดิปัญหาสขุภาพของมารดาและทารก

ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรมหนักของหญิงตั้งครรภ์ที่

อาศัยในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอาชีพ	ระยะเวลา

ที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด	การรับรู้

โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

หนกั	การรบัรู้อปุสรรคต่อการป้องกนัมลพษิจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	และความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	ที่ร ่วมกัน

อธิบายพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนักของหญิงต้ังครรภ์ที่อาศัยในเขต

ควบคุมมลพิษมาบตาพุด
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พฤติกรรมการป้องกัน

มลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก

แผนภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะส่วนบุคคล

1.	อาชีพ

2.	ระยะเวลาที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กำรรับรู้สิ่งที่คุกคำมสุขภำพ

การรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก

กำรประเมินถึงสิ่งที่จะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภำพ

การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั

สิ่งชักน�ำให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภำพ

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก

สมมติฐำนกำรวิจัย

	 อาชพี	ระยะเวลาทีอ่าศัยในเขตควบคมุมลพษิ

มาบตาพุด	การรับรู ้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	การรับรู้อุปสรรคต่อ

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกั	สามารถร่วมกนัท�านายพฤตกิรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก

ของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษ

มาบตาพุดได้

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

	 การวิจัยคร้ังน้ี	ผู ้วิจัยใช้แนวคิดแบบแผน

ความเชือ่ด้านสขุภาพของ	Abraham	and	Sheeran	

(2015)	ซึง่มอีงค์ประกอบ	7	ด้าน	ได้แก่	1)	ลกัษณะ

ส่วนบุคคล	2)	ลักษณะทางจิตสังคม	3)	การรับรู้

สิ่งที่คุกคามสุขภาพ	4)	การประเมินถึงส่ิงที่จะมีผล

ต่อพฤติกรรมสุขภาพ	5)	แรงจูงใจในการมีสุขภาพ

ดี	6)	สิ่งชักน�าให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	และ	7)	

การปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพ	โดยผูว้จิยัเลอืกตวัแปร

จากการทบทวนวรรณกรรม	ซึ่งตัวแปรต้นประกอบ

ด้วย	อาชพี	ระยะเวลาทีอ่าศยัในพืน้ที	่การรบัรูโ้อกาส

เสี่ยงต่อสุขภาพ	การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกัน

มลพิษ	และความรู ้ เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ	

ส่วนตัวแปรตาม	คือ	พฤติกรรมการป้องกันมลพิษ	

สรปุเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัได้ดงัแผนภาพที	่1



PA
GE 82

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบหาความสมัพนัธ์

เชงิท�านาย	(predictive	correlational	research)	ทีม่ี

การเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบย้อนหลงั	(retrospective)

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง	ประชากรเป็น

มารดาหลงัคลอดทีห่อผูป่้วยสตู-ินรเีวชกรรม	(แผนก

มารดาหลังคลอด)	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต	ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ระยอง	โดยมเีกณฑ์การคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	คอื	1)	

อาศยัในต�าบลมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	ตลอดระยะ

ของการตั้งครรภ์	2)	สื่อสารด้วยภาษาไทยได้คล่อง

ทั้งการพูด	การอ่าน	และการเขียน	และ	3)	ยินยอม

เข้าร่วมการวจิยั	ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้วธิกีาร

วิเคราะห์อ�านาจการทดสอบ	(power	analysis)	

โดยใช้โปรแกรม	G*Power	3.0.10	โดยก�าหนด

อ�านาจการทดสอบเท่ากับ	.90	ระดับนัยส�าคัญทาง

สถติิเท่ากบั	.05	ขนาดอทิธพิล	(effect	size)	ขนาดกลาง

ของสถติิการถดถอยพหคุณู	เท่ากบั	.15	และจ�านวน

ตวัแปรต้น	5	ตวัแปร	ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง	116	คน	

และเพื่อเป็นการทดแทนในกรณีที่แบบสอบถาม

ไม่สมบูรณ์	จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณร้อยละ	

10	(Polit	&	Beck,	2006)	ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น	130	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก

แบบสะดวก

 เครื่องมือกำรวิจัย	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้	ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มี	5	ชุด	ดังนี้

	 	 ชุดที่	1	แบบสอบถามและแบบบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกับ

อาย	ุการศกึษา	ศาสนา	สถานภาพสมรส	อาชพี	รายได้

ของครอบครัว	ระยะเวลาที่อาศัยในเขตควบคุม

มลพษิมาบตาพดุ	การเคยได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั

วิธีการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	

ประวตักิารสมัผัสมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั	

อายคุรรภ์เม่ือคลอด	วธิกีารคลอด	และน�า้หนกัทารก

แรกเกดิ	รวมจ�านวนทัง้สิน้	12	ข้อ	มลีกัษณะค�าตอบ

เป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค�า

	 	 ชุดที่	2	แบบสอบถามการรับรู ้ โอกาส

เสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านการได้รับสารพิษ	

จ�านวน	5	ข้อ	และด้านการได้รบัผลกระทบจากสารพษิ	

จ�านวน	5	ข้อ	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	10	ข้อ	มีลักษณะ

ค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า	4	ระดับ	จาก

คะแนน	1–4	ได้แก่	ไม่เสี่ยงเลย	เสี่ยงเล็กน้อย	

เสี่ยงปานกลาง	และเสี่ยงมากที่สุด	คะแนนรวมอยู่

ในช่วง	10–40	คะแนน	ส�าหรับการแปลผลคะแนน	

คะแนนรวมต�่า	หมายถึง	มีการรับรู้ว่ามีโอกาสเสี่ยง

เกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักน้อย	

และคะแนนรวมสูง	หมายถึง	มีการรับรู้ว่ามีโอกาส

เสี่ยงฯ	มาก

	 	 ชุดที่	3	แบบสอบถามการรับรู ้อุปสรรค

ต่อการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านค่าใช้จ่าย	จ�านวน	

2	ข้อ	ด้านเวลา	จ�านวน	3	ข้อ	ด้านความไม่สะดวก	

จ�านวน	2	ข้อ	และด้านความคิดเห็น	จ�านวน	3	ข้อ	

รวมจ�านวนทัง้สิน้	10	ข้อ	มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า	4	ระดับ	จากคะแนน	1–4	ได้แก่	

ไม่เห็นด้วย	เห็นด้วยเล็กน้อย	เห็นด้วยปานกลาง	

และเห็นด้วยอย่างยิ่ง	คะแนนรวมอยู่ในช่วง	10–40	

คะแนน	ส�าหรับการแปลผลคะแนน	คะแนนรวมต�่า	

หมายถึง	มกีารรับรูว่้าการป้องกนัมลพษิจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกัเป็นอปุสรรคน้อย	และคะแนนรวม

สงู	หมายถึง	มกีารรบัรูว่้าการป้องกนัฯ	เป็นอปุสรรค

มาก

	 	 ชุดที่	4	แบบสอบถามความรู ้เกี่ยวกับ

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการป้องกัน/ลด

มลพิษทางอากาศ	จ�านวน	3	ข้อ	ด้านการป้องกัน/

ลดมลพิษทางอาหารและน�้าด่ืม	จ�านวน	4	ข้อ	
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ด้านการป้องกนั/ลดมลพษิจากสิง่แวดล้อม/ท่ีอยูอ่าศยั	

จ�านวน	4	ข้อ	และด้านการเฝ้าระวังสุขภาพ	จ�านวน	

4	ข้อ	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	15	ข้อ	มีลักษณะค�าตอบ

เป็นแบบให้เลอืกตอบว่าใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	หรอืไม่ทราบ	

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน	คือ	หากตอบว่าใช่	ให้	1	

คะแนน	และหากตอบว่าไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	หรอืไม่ทราบ	

ให้	0	คะแนน	คะแนนรวมอยู่ในช่วง	0–15	คะแนน	

ส�าหรบัการแปลผลคะแนน	คะแนนรวมต�า่	หมายถงึ	

มีความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกัน้อย	และคะแนนรวมสงู	หมายถงึ	

มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฯ	มาก

	 	 ชดุท่ี	5	แบบสอบถามพฤตกิรรมการป้องกนั

มลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั	แบ่งออกเป็น	

4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการป้องกัน/ลดมลพิษทาง

อากาศ	จ�านวน	3	ข้อ	ด้านการป้องกนั/ลดมลพษิทาง

อาหารและน�า้ด่ืม	จ�านวน	4	ข้อ	ด้านการป้องกนั/ลด

มลพษิจากสิง่แวดล้อม/ทีอ่ยูอ่าศยั	จ�านวน	4	ข้อ	และ

ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพ	จ�านวน	4	ข้อ	รวมจ�านวน

ทั้งส้ิน	15	ข้อ	มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตร

ประมาณค่าหลายระดบั	ดงันี	้แบบมาตรประมาณค่า	

2	ระดับ	จ�านวน	3	ข้อ	จากคะแนน	1–2	คือ	ไม่ได้

ปฏิบัติ	และปฏิบัติ	แบบมาตรประมาณค่า	3	ระดับ	

จ�านวน	5	ข้อ	จากคะแนน	1–3	ได้แก่	ไม่เคย

ปฏิบัติ	ปฏิบัติบางครั้ง	และปฏิบัติทุกครั้ง	(มี	3	ข้อ	

ที่หากไม่เกิดเหตุการณ์น้ัน	ให้	0	คะแนน	หากเกิด

เหตุการณ์นั้น	ให้	1–3	คะแนน)	และแบบมาตร

ประมาณค่า	4	ระดับ	จ�านวน	7	ข้อ	จากคะแนน	

1–4	ได้แก่	ไม่เคยปฏิบัติ	ปฏิบัตินานๆ	ครั้ง	ปฏิบัติ

เกือบทุกครั้ง	และปฏิบัติเป็นประจ�า	คะแนนรวมอยู่

ในช่วง	12–49	คะแนน	ส�าหรับการแปลผลคะแนน	

คะแนนรวมต�่า	หมายถึง	มีพฤติกรรมการป้องกัน

มลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัอย่างไม่เหมาะสม	

และคะแนนรวมสงู	หมายถงึ	มพีฤติกรรมการป้องกนัฯ	

อย่างเหมาะสม

	 	 ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

นั้น	ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามการรับรู ้โอกาสเสี่ยง

เกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคต่อการป้องกนัมลพษิ

จากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	แบบสอบถามความรู้

เกีย่วกบัการป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรม

หนัก	และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	ไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ	จ�านวน	6	คน	ตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา	ซึ่งผู ้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยพยาบาล

อาชีวอนามัย	อาจารย์ด้านอาชีวอนามัย	(2	คน)	

และอาจารย์ด้านสาธารณสุข	(3	คน)	ได้ค่าดัชนี

ความตรงตามเนื้อหา	(CVI)	เท่ากับ	.85,	.94,	.85	

และ	.97	ตามล�าดับ	ด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�า	

จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับมารดาหลังคลอดที่หอ

ผูป่้วยสตู-ินรเีวชกรรม	โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ระยอง	ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	20	คน	หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

การรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษฯ	แบบสอบถาม

การรับรู ้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษฯ	และ

แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันมลพิษฯ	ด้วย

วิธีการของครอนบาช	ได้ค่าเท่ากับ	.78,	.74	และ	

.77	ตามล�าดับ	ส่วนแบบสอบถามความรู้เก่ียวกับ

การป้องกันมลพิษฯ	หาค่าความเชื่อม่ันด้วยวิธีการ

ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	สูตรที่	20	(KR-20)	ได้ค่า

เท่ากับ	.77

 กำรพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่ำง	มีดังนี้	1)	

หลังจากโครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

บูรพา	(เอกสารรับรอง	เลขที่	03-07-2562	วันที่	

13	สงิหาคม	2562)	ผูวิ้จยัจงึเริม่เกบ็รวบรวมข้อมลู	

และ	2)	ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยั	ประโยชน์ที่
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คาดว่าจะได้รับ	ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	

และสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัย	รวมทั้งแจ้งว่า

ข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและน�ามา

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น	โดยจะน�าเสนอข้อมูลใน

ภาพรวม

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยขออนุญาต

ด�าเนินการวิจัยจากผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ระยอง	เข้าพบหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม	และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	ประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับ	และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	จากน้ันพบ

กลุ่มตัวอย่างที่หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมในวันที่	

2	หลังคลอด	(กรณีคลอดทางช่องคลอด)	หรือใน

วันที่	3	หลังคลอด	(กรณีผ่าตัดคลอด)	แนะน�าตัว	

ด�าเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	(ข้อ	2)	ผู้วิจัย

บันทึกข้อมูลประวัติการสัมผัสมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกั	อายคุรรภ์เมือ่คลอด	วธิกีารคลอด	

และน�า้หนกัทารกแรกเกดิ	แล้วให้กลุม่ตวัอย่างตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด	(ย้อนร�าลึกถึงความคิดเห็น

ขณะต้ังครรภ์)	โดยให้เวลา	20–30	นาท	ีทัง้นี	้ด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน	2562

 กำรวิเครำะห์ข ้อมูล	ข ้อมูลส ่วนบุคคล	

วิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ข้อมูลการรับรู ้โอกาส

เสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

ข้อมูลการรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรมหนัก	ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

และข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	วิเคราะห์ด้วยสถิติค ่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส่วนการหาปัจจัยท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	วิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน	ที่ก�าหนดให้

อาชีพเป็นตัวแปรหุ ่นที่มีกลุ ่มอ้างอิง	คือ	อาชีพ

ค้าขาย	ส่วนตัวแปรอื่นได้ผ่านการทดสอบข้อตกลง

เบื้องต้นทางสถิติ	ทั้งการทดสอบตัวแปรรายตัวและ

ตัวแปรทั้งกลุ่ม

ผลกำรวิจัย

	 1.	ข้อมลูส่วนบคุคลของหญงิต้ังครรภ์	พบว่า	

หญิงตั้งครรภ์มีอายุต�่าสุด	13	ปี	และสูงสุด	41	ป	ี

โดยมีอายุเฉลี่ย	27.58	ปี	(SD	=	6.32)	มีการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	

34.60	ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	คิดเป็นร้อยละ	

89.20	มีสถานภาพสมรสคู่หรืออยู่กับสามี	คิดเป็น

ร้อยละ	90.80	ไม่ได้ประกอบอาชีพนอกบ้าน	มากท่ีสดุ	

คิดเป็นร้อยละ	33.10	รองลงมา	คือ	อาชีพค้าขาย	

และอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	คิดเป็น

ร้อยละ	23.80	และ	23.10	ตามล�าดับ	มีรายได้

ของครอบครัวต�่าสุด	4,000	บาท/เดือน	และสูงสุด	

70,000	บาท/เดือน	โดยมีรายได้ของครอบครัว

เฉลีย่	22,330.77	บาท/เดอืน	(SD	=	13,231.620)	

ระยะเวลาที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

ต�่าสุด	1	ปี	และสูงสุด	26	ปี	โดยมีระยะเวลาที่อาศัย

เฉลี่ย	7.47	ปี	(SD	=	6.91)	ไม่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	คิดเป็นร้อยละ	53.10	ทั้งหมด

มีประวัติการสัมผัสมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

หนกั	คดิเป็นร้อยละ	100	อายคุรรภ์เมือ่คลอดต�า่สดุ	

30	สัปดาห์	และสูงสุด	41	สัปดาห์	โดยมีอายุครรภ์

เมือ่คลอดเฉลีย่	38.24	สปัดาห์	(SD	=	1.53)	ส่วนใหญ่

คลอดเองทางช่องคลอด	คิดเป็นร้อยละ	66.90	

และน�้าหนักทารกแรกเกิดต�่าสุด	2,100	กรัม	และ

สงูสดุ	4,860	กรมั	โดยมนี�า้หนกัทารกแรกเกดิเฉลีย่	

3,029.94	กรัม	(SD	=	426.25)
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	 2.	การรับรู้โอกาสเสี่ยงเก่ียวกับมลพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรมหนัก	การรับรู ้อุปสรรคต่อ

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนักของหญิงต้ังครรภ์	พบว่า	หญิง

ตั้งครรภ์มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับ

มลพิษฯ	เท่ากับ	34.09	(SD	=	3.85)	มีคะแนน

เฉลีย่การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการป้องกนัมลพษิฯ	เท่ากบั	

13.06	(SD	=	3.08)	และมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบั

การป้องกันมลพิษฯ	เท่ากับ	13.48	(SD	=	1.76)

	 3.	พฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนักของหญิงต้ังครรภ์	พบว่า	หญงิตัง้ครรภ์

มีคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการป้องกนัมลพษิฯ	เท่ากบั	

43.15	(SD	=	3.72)

	 4.	ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

มลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัของหญงิตัง้ครรภ์	

พบว่า	อาชพี	ระยะเวลาทีอ่าศยัในเขตควบคมุมลพษิ

มาบตาพุด	การรับรู ้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	การรับรู้อุปสรรคต่อ

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	ร ่วมกันอธิบายพฤติกรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักได้

ร้อยละ31.70	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(R2	=	.317,	

p <	.001)	โดยมเีพยีง	3	ปัจจยั	ทีเ่ป็นตวัแปรท�านาย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการป้องกัน

มลพิษฯ	ได้แก่	อาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	

(Beta	=	.295,	p	<	.01)	การรับรู ้อุปสรรคต่อ

การป้องกันมลพิษฯ	(Beta	=	-.230,	p	<	.01)	และ

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษฯ	(Beta	=	.198,	

p	<	.05)	ดังแสดงในตารางที่	1

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก

	 	 ของหญิงตั้งครรภ์	(n	=	130)

               ตัวแปร                             b         SE        Beta         t         p

อาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ

อาชีพรับจ้างรายวัน

ไม่ได้ประกอบอาชีพนอกบ้าน

ระยะเวลาที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษ

		มาบตาพุด

การรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษฯ

การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษฯ

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษฯ

2.594

2.762

-.374

-.203

.004

.060

-.278

.418

.887

2.385

.874

.759

.004

.076

.105

.181

.295

.092

-.039

-.026

.080

.062

-.230

.198

2.924

1.158

-.427

-.268

1.006

.784

-2.649

2.315

.004

.249

.670

.790

.316

.434

.009

.022

Constant	=	38.276,	R	=	.563,	R2	=	.317,	adj	R2 =	.272,	F	=	7.010,	p	<	.001
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กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้

	 ผลการวิจัยพบว่า	หญิงต้ังครรภ์มีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนักในระดับค่อนข้างสูง	ทั้งนี้อธิบาย

ได้ว่า	หญงิต้ังครรภ์ทัง้หมดอาศยัในต�าบลมาบตาพดุ	

โดยมีระยะเวลาที่อาศัยเฉลี่ย	7.47	ปี	เกือบคร่ึง

หนึ่งเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิธีการป้องกัน

มลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกั	และเกอืบหนึง่

ในสี่มีอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	ท�าให้

หญิงตั้งครรภ์มีความตระหนักรู้ถึงอันตรายของ

มลพษิทีป่ะปนอยูใ่นอากาศ	อาหารและน�า้ดืม่	ตลอด

จนสิง่แวดล้อม/ทีอ่ยูอ่าศยั	และเหน็ความส�าคัญของ

การป้องกนัมลพษิฯ	น�าไปสูก่ารมคีะแนนพฤตกิรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักใน

ระดับค่อนข้างสงู	สอดคล้องกับการศกึษาของบวัทพิย์

แดงเขียน	และคณะ	(2560)	ทีพ่บว่า	กลุม่เกษตรกร

ท�าไร่	ท�านา	รับจ้างพ่นสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรู

พืชส่วนใหญ่	(ร้อยละ	92)	มีพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายทกุครัง้ทีใ่ช้สารเคมี

	 ผลการวิจัยพบว่า	อาชีพพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรมหนักของหญิงตั้งครรภ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ในขณะที่อาชีพรับ

ราชการ/พนกังานของรฐั	รบัจ้างรายวนั	ค้าขาย	หรอื

ไม่ได้ประกอบอาชพีนอกบ้าน	ไม่มผีลต่อพฤตกิรรม

การป้องกันมลพิษฯ	ซึ่งได้ก�าหนดให้ตัวแปรหุ่น

ของตัวแปรนี้	คือ	อาชีพค้าขาย)	ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า	

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมได้ผ่านการอบรมจาก

โรงงานเกีย่วกบัการป้องกนัมลพษิทัง้ภาคทฤษฎ	ี(ได้

รบัความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัมลพิษขณะปฏบิตังิาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม)	และภาคปฏิบัติ	(ได้ชม

การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับเก่ียวกับการใช้

อุปกรณ์ป้องกันมลพิษ	มีการซ้อมแผนอพยพกรณี

มีมลพิษรั่วไหล	และหน่วยงานมีการบูรณาการ

มาตรการป้องกันมลพิษเข้าไปในการท�างาน	อีกทั้ง

ยังมีมาตรการลงโทษหากไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน

มลพษิขณะปฏบิตังิาน)	ท�าให้หญงิตัง้ครรภ์ทีม่อีาชพี

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมมีคะแนนพฤติกรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักสูง	

ดังที่	Abraham	and	Sheeran	(2015)	กล่าวว่า	

เมื่อบุคคลมีสิ่งชักน�าให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	

จะท�าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพอย่างเหมาะสม	ในที่นี้	พนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องสัมผัสมลพิษโดยตรงจาก

การท�างาน	จึงต้องปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากการสัมผสัสารมลพษิ	เพือ่ความปลอดภยั

ของสุขภาพตนเอง	สอดคล้องกับการศึกษาของ

บัวทิพย์	แดงเขียน	และคณะ	(2560)	ที่พบว่า	

กลุ ่มเกษตรกรที่มีอาชีพเกี่ยวข ้องกับสารเคม	ี

มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองดี

	 ผลการวิ จัยพบว่า	การรับรู ้อุปสรรคต่อ

การป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรมหนกัมผีล

ทางลบต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกัของหญงิต้ังครรภ์อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	หญิงตั้งครรภ์มีคะแนน

การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการป้องกนัมลพษิฯ	ในระดับต�า่	

จึงมีความสะดวกในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันมลพิษฯ	สอดคล้องกับแนวคิดของ	

Janz	and	Becker	(1984)	ที่กล่าวว่า	หากบุคคล

รับรู้ว่าการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก	

จะท�าให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	

แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร	สมบูรณ์,	

ทัศนีย ์ 	รวิวรกุล,	ยุวดี	วิทยพันธ ์ ,	และศิปภา	

ภุมมารักษ์	(2561)	ที่พบว่า	การรับรู ้อุปสรรคใน

การป้องกนัตนเองจากสารเคมมีคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีของ
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เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

	 ผลการวจิยัพบว่า	ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักมีผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกนัมลพษิจากโรงงานอตุสาหกรรม

หนักของหญิงตั้งครรภ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	หญิงตั้งครรภ์เกือบหนึ่งในสี่มี

อาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง	และ

เกอืบครึง่หน่ึงเคยได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัวธิกีาร

ป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	ท�าให้

มีความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกั	และรบัรูว่้าความรูน้ีม้คีวามส�าคญั

และจ�าเป็นต่อสขุภาพของตนเอง	จงึประยกุต์ความรู้

น�าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรม	ท�าให้ความรู้เก่ียวกับ

การป้องกันมลพิษฯ	มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

มลพิษฯ	ดังที่	Green	(1980)	และ	Janz	and	

Becker	(1984)	กล่าวว่า	ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน

ทีท่�าให้บคุคลทีม่คีวามรูเ้ฉพาะในเรือ่งนัน้มแีรงจงูใจ

ในการแสดงพฤตกิรรม	และแสดงพฤตกิรรมออกมา	

สอดคล้องกบัการศกึษาของวนัเพญ็	มชียัชนะ	และคณะ

(2561)	ที่พบว่า	ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง

จากสารเคมีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การป้องกันความผิดปกติของทารกในครรภ์จาก

สิ่งแวดล้อมของสตรีตั้งครรภ์

	 ผลการวิจัยพบว่า	ระยะเวลาที่อาศัยในเขต

ควบคุมมลพิษมาบตาพุดไม่มีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก

ของหญิงตั้งครรภ์	ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า	เมื่อร่างกาย

มนษุย์รบัมลพษิทีเ่ป็นกลุม่สารประกอบอนิทรย์ีเข้าสู่

ร่างกาย	จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานถงึจะมอีาการที่

รนุแรง	เช่น	บิวทาไดอนี	(butadiene)	คลอโรฟอร์ม	

(chloroform)	ต้องใช้เวลาสะสมในร่างกายมากกว่า	

10	ปี	ถึงจะมีอาการแสดงที่รุนแรง	เช่น	อวัยวะ

ท�างานผิดปกติ	เป็นมะเร็ง	หรือเสียชีวิต	(ส�านัก

อนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย,	2555)	แต่หญิง

ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยในเขตควบคุม

มลพิษมาบตาพุดน้อยกว่า	10	ปี	ครึ่งหนึ่งมีอายุ

น้อย	สขุภาพร่างกายแขง็แรง	และส่วนใหญ่ไม่มภีาวะ

แทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์	อีกท้ังประมาณครึ่งหนึ่ง

ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน

มลพิษ	ทั้งหมดนี้อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ยังไม่เห็น

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการได้รับสารมลพิษสะสมใน

ร่างกายเป็นระยะเวลานานอย่างเป็นรูปธรรม	จึง

ไม ่ เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

ท�าให ้ระยะเวลาที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษ

มาบตาพดุไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัมลพษิฯ	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ	Fawcett	(2009)	

ที่ว่า	เมื่อบุคคลอยู ่ในสถานการณ์หน่ึงเป็นระยะ

เวลาหนึ่ง	บุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด

ในสถานการณ์นั้น	ซ่ึงบุคคลที่อยู ่ในสถานการณ์

นั้นนานจะมีพฤติกรรมการดูแลหรือป้องกันตนเอง

ได้ดีกว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นสั้นกว่า	แต่

สอดคล้องกบัการศกึษาของบวัทพิย์	แดงเขยีน	และ

คณะ	(2560)	ที่พบว่า	ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีของ

กลุ ่มเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี

	 ผลการวิจัยพบว ่า	การรับรู ้ โอกาสเสี่ยง

เกี่ยวกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักไม่มี

ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อตุสาหกรรมหนกัของหญงิต้ังครรภ์อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	แม้ว่าหญิงตั้งครรภ์จะมี

คะแนนเฉลีย่การรบัรูโ้อกาสเสีย่งเกีย่วกบัมลพษิฯ	สงู	

แต่ด้วยความท่ีจ�าเป็นจะต้องอาศัยในเขตควบคุม

มลพิษ	อาจไม่สามารถระมัดระวังการสัมผัสสาร

มลพษิได้ตลอดเวลา	จงึปฏบัิตพิฤตกิรรมการป้องกนั

มลพิษเท่าที่จะท�าได้	เป็นผลให้การรับรู้โอกาสเสี่ยง

เกี่ยวกับมลพิษฯ	ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
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มลพษิฯ	ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัที	่Rosenstock	(1974)	

กล่าวว่า	การที่บุคคลรับรู้ความเสี่ยงแตกต่างกันจะ

ท�าให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	และ

ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร	สมบูรณ์	และ

คณะ	(2561)	ที่พบว่า	การรับรู ้โอกาสเสี่ยงใน

การป้องกันตนเองจากสารเคมีมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมี

ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรประเมนิ

หญิงตั้งครรภ์ท่ีอาศัยในเขตอุตสาหกรรมเก่ียวกับ

การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	และความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับเปลี่ยนการรับรู ้และความรู ้ท่ี

จะน�าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรมหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.2	ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาชีพ

แตกต่างกัน	พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรให้ข้อมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนักในระดับที่แตกต่างกัน	เช ่น	

หากดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาชีพพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม	พยาบาลควรเน้นย�้าโดยให้ข้อมูลซ�้า

เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหนัก	เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มีความรู้

เกีย่วกบัการป้องกนัมลพษิอยู่แล้ว	ส่วนหญงิต้ังครรภ์

ท่ีมีอาชพีอืน่	พยาบาลควรให้ข้อมลูให้เกดิความตระหนกั

ว่ามลพษิจากโรงงานกระจายอยู่ทกุแห่ง	และแนะน�า

ให้เห็นถึงความส�าคัญและวิธีการป้องกันมลพิษ

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมกีารศกึษาในลักษณะเดยีวกับการวจิยั

ครั้งนี้	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไปข้างหน้า

(prospective)	เพ่ือแก้ปัญหาเรือ่งความคลาดเคลือ่น

จากความจ�า

	 	 2.2	ควรมกีารศกึษาผลลพัธ์ของการสมัผสั

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักขณะต้ังครรภ์

ต่อสุขภาพของมารดาและทารก

เอกสำรอ้ำงอิง
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