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คอง แดท ตรัง : ความรู ทัศนคติ และการปฎิบัติตอการใชอุปกรณปองกันตัวสวนบุคคลของชาง
จักสานเครื่องหวาย ณ หมูบานการคา อําเภอเคียนซง จังหวัดไทบินห ประเทศเวียดนาม
(KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE ON USING PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT OF RATTAN CRAFTSMEN IN TRADE VILLAGE AT KIENXUONG
DISTRICT, THAIBINH PROVINCE, VIETNAM) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: อ.ดร. วัฒน
สิทธิ์ ศิริวงศ, 73 หนา
ช า งจั ก สานเครื่ อ งหวายที่ ทํ า งานในขั้ น ตอนการกํ า จั ด สี ด ว ยกํ า มะถั น ออกจากหวายใน
อุตสาหกรรมการทําเครื่องจักสานหวานในครัวเรือนจะไดรับการสัมผัสกับกาซซัลเฟอรไดออกไซด
โดยตรงสงผลใหเกิดปญหาตอสุขภาพมากมาย จุดประสงคของการศึกษานี้ประการแรก เพื่อประเมิน
ระดับความรู ทัศนคติ และการปฎิบัติตอการใชอุปกรณปองกันตัวสวนบุคคลของชางจักสานเครื่องหวาย
ณ หมูบานการคา อําเภอเคียนซง จังหวัดไทบินห ประเทศเวียดนาม ในการปองกันตัวเองจากผลกระทบตอ
สุขภาพจากการไดรับสัมผัสกาซซัลเฟอรไดออกไซด ประการที่สอง เพื่อเสนอขอแนะนําและมาตรการใน
การลดปญหาผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับสัมผัสกาซซัลเฟอรไดออกไซดในขั้นตอนการกําจัดสี
ดวยกํามะถัน ในการศึกษานี้ทําการศึกษาแบบภาคตัดขวางชนิดวิเคราะห โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว
กับชางจักสานเครื่องหวายจํานวน 403 คนจากหมูบานการคา อําเภอเคียนซง จังหวัดไทบินห ประเทศ
เวียดนาม ผลการศึกษาพบวา ความรูและทัศนคติที่เหมาะสมยังอยูในระดับต่ํา เทากับ 3.7% และ 4.2%
ตามลําดับ เชนเดียวกับการปฎิบัติตอการใชอุปกรณปองกันตัวสวนบุคคล พบวาเทากับ 29 % นอกจากนี้
พบวาความรูมีความสัมพันธกับสัณฐานของชุมชน (การทดสอบแบบไคสแควร, p<0.05) ไดแก กลุมอายุ
เพศ ระดับการศึกษา และรายไดของครัวเรือน ทักษะคติมีความสัมพันธกับกลุมอายุ (การทดสอบแบบ
ไคสแควร, p<0.05) และระดับการศึกษา (การทดสอบแบบไคสแควร, p<0.01) ในขณะที่รายไดของ
ครอบครั วส ง ผลต อ การปฎิ บั ติใ นการใชอุ ป กรณ ป อ งกั นตั ว สว นบุค คล (การทดสอบแบบไคสแควร ,
p<0.01) นอกจากนี้ พบวาชางจักสานเครื่องหวายสวนใหญทราบวาการเผากํามะถันกอใหเกิดกาซพิษ มี
เพียงบางคนเทานั่นที่ทราบวาเปนกาซพิษซัลเฟอรไดออกไซด และ ชางจักสานเครื่องหวายที่ถูกสัมภาษณ
91.6% ทราบอยูแลววา ขั้นตอนการกําจัดสีดวยกํามะถันกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ผูถูกสัมภาษณ 80%
ไดรับขอมูลความรูขาวสารจาก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน และเพื่อนรวมงาน ผูถูกสัมภาษณที่เหลือไดรับ
ความรูจากวิทยุ และจากการสัมภาษณเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยในปที่ผานมานั้น พบวา 71.2% ของผูถูก
สัมภาษณ มีอาการปวยไดแกอาการไอ (93.4%) เจ็บคอ (52.3%) ตาแดง (27.2%)และ ที่เหลือเปนการ
เจ็บปวยเล็กนอยอื่นๆ ไดแก คัดจมูก น้ํามูกไหล หายใจเปนจังหวะสั้นๆ หืดหอบ การศึกษาครั้งนี้ได
เสนอขอแนะนํา มาตรการและ แนวทางที่เหมาะสมในการลดปญหาผลกระทบตอสุขภาพแกชางจักสาน
เครื่องหวาย ชุมชนจักสาน และภาครัฐที่เกี่ยวของ
สาขาวิชา
ปการศึกษา
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Craftsmen, working with rattan sulfur-bleaching process in household rattan
industry have directly exposed to sulfur dioxide causing several adverse health
problems. The aim of this study were (1) to assess the level of knowledge, attitude
and practice on using personal protective equipment (PPE) of rattan craftsmen to
protect them from health effect of sulfur dioxide and (2) to confer the
recommendations and guidelines for decreasing health effect related to sulfur dioxide
exposure in rattan sulfur-bleaching process. Using Cross-sectional analytic study, 403
rattan craftsmen from a trade village in Kienxuong district, Thaibinh province,
Vietnam were interviewed by face to face questionnaire. The results indicated that the
prevalence of good knowledge and appropriate attitude was low equal 3.7% and 4.2%
respectively. The prevalence of using respirator was 29%. Furthermore, the
knowledge was associated with socio-demographic characteristics (Chi-square test,
p<0.05) such as age group, gender, level of education and family income. The attitude
was associated with age group (Chi-square test, p<0.05) and level of education (Chisquare test, p<0.01), meanwhile family income associated with the respirator using
(Chi-square test, p<0.01). Additionally, most of the craftsmen knew that burning
sulfur causes a poisonous gas; only few of them knew exactly the name of the
poisonous sulfur pollutants gas. 91.6% of the participants have known that rattan
sulfur-bleaching process can cause harmful effect to their health, 80% of the
participants received the knowledge information by family, friends, neighbors, and
colleagues; while the left participants received from radio. Among 71.2% participants
had at least one symptom during last year such as cough (93.4%), sore throat (52.3%),
eyes red (27.2%), and the left symptoms including running nose or stuffy, shortness
breath, wheezing. Eventually, the study proposed the appropriate recommendations,
strategies, and guidelines to decrease health effects for individual craftsmen,
community, and local government authorities.
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