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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีจาก
ผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี และ 2) พัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงานผลิต
โลหะบัดกรี โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ใช้ในการหาแบบจ�ำลอง
โครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมในการประมาณค่าระดับสารตะกั่วในเลือด และชุดข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ระดับ
สารตะกั่วในเลือด การศึกษาในครั้งนี้เริ่มด้วยการวิเคราะห์ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงาน
ผลิตโลหะบัดกรีแห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 46 คน ซึง่ มีผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีครบ 10 ครัง้ ระหว่าง
พ.ศ. 2551-2555 การประมาณค่าระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีโดยใช้อายุงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ปริมาณวัตถุดิบ ได้แก่ ตะกั่ว ดีบุก ผล
การตรวจตะกั่วในอากาศที่ปลายปล่องระบายอากาศและที่พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียม
เพือ่ พยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ และค่าความแม่นยํา ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีจากผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี จ�ำนวน 46 คน พบว่า
พนักงานทุกคนมีระดับตะกั่วในเลือด ไม่เกิน 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณสารตะกั่วในเลือดของ
พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6-10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ 11-15 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 32.2 และ 2) แบบจ�ำลองมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือด มีความ
คลาดเคลือ่ นในการพยากรณ์ ร้อยละ 1.44 การพยากรณ์ระดับสารตะกัว่ ในเลือดของพนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรี
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความแม่นยําในการพยากรณ์สูงถึง ร้อยละ 90.17
ค�ำส�ำคัญ: ระดับสารตะกั่วในเลือด โครงข่ายประสาทเทียม โรงงานผลิตโลหะบัดกรี การพัฒนาแบบจ�ำลอง
* นายทหารเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to investigate the blood lead levels of workers in a
metal soldering factory from their annual health check-up; and 2) to develop a prediction model of
blood lead levels among the workers by using artificial neural networks. The instruments in this
study consisted of the data sets for developing an appropriate prediction model of blood lead levels
by using artificial neural networks, and for predicting the blood lead levels This study started with
the analysis of the blood lead levels of 46 workers in a metal soldering factory in Samut Prakarn
Province. The workers had 10 times of annual health check-up results during the years 2008 to
2012. Blood lead levels of the workers were predicted using data input of the artificial neural
networks including work experience, nature of work, health check-up results, blood hemoglobin
concentration, amount of raw materials (lead and tin), and investigating results of stack and
workplace air lead levels. Percentage, Pearson Correlation Coefficient, Magnitude of Relative Error,
Mean Magnitude of Relative Error, and accuracy were utilized in the data analysis. The results
indicated that: 1) the blood lead levels of all 46 workers from annual health check-up were less than
40 micrograms per cubic meter. Most workers had amount of blood lead 6 -10 micrograms per
cubic meter (50.4%), followed by 11 - 15 micrograms per cubic meter (32.2 %); and 2) the model
was suitable to predict blood lead levels with prediction error of 1.44 %. Prediction of blood lead
levels of the workers by using the artificial neural networks had accuracy up to 90.17%.
Keywords: Blood lead levels, Artificial neural networks, Metal soldering factory, Prediction
model development.

บทน�ำ

ภาวะสารตะกั่วในเลือดสูงเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ พ บในประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาหลายประเทศ รวมทั้ ง
ประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันมีการเลิกใช้สารตะกั่วผสมใน
หลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยกเลิกการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
สารตะกั่วผสม เป็นต้น อย่างไรก็ดี สารตะกั่วยังมีความ
จ�ำเป็นต้องใช้ในการผลิตส�ำหรับอุตสาหกรรมและใช้กัน
อย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมหลายประเภท เช่ น
อุ ต สาหกรรมผลิ ต แบตเตอรี่ ร ถยนต์ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ปัญหาพิษจากสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่มัก

เกิ ด กั บ บุ ค คลที่ ป ระกอบอาชี พ หรื อ ท� ำ งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตะกั่ว ดังนั้น ผู้ที่ท�ำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับตะกั่วหรือมีอาชีพ ที่
ต้องสัมผัสกับสารตะกั่วจะได้รับผลกระทบในการเกิดโรค
พิษตะกั่วได้สูงกว่าบุคคลทั่วไป (จงดี วินิจจะกูล 2540)
โดยอาการเป็นพิษมีทั้งแบบพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง
ซึง่ อันตรายจากสารตะกัว่ ต่อผูส้ มั ผัสมีตงั้ แต่ระดับน้อยทีส่ ดุ
โดยผู้สัมผัสจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด
หงุดหงิด ไปจนถึงระดับทีม่ คี วามรุนแรงมาก ถึงขัน้ ชักและ
ตายในทีส่ ดุ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปริมาณทีส่ มั ผัส ความไวของคน
ที่สัมผัส ชนิดของตะกั่ว และระดับความเข้มข้นที่รับสัมผัส
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โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (artificial neural
network) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ข่ายงานประสาท
(neural network) คือ โมเดลทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
ประมวลผลสารสนเทศด้วยการค�ำนวณแบบคอนเนคชัน
นิสต์ (connectionist) เพื่อจ�ำลองการท�ำงานของโครง
ข่ายประสาทในสมองมนุษย์ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
เครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้ การจดจ�ำแบบ
ภาพ (pattern recognition) และการอุปมานความรู้
(knowledge deduction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มี
ในสมองมนุษย์ (โครงข่ายประสาทเทียม, ม.ป.ป.) โดย
เป็นการเลียนแบบระบบการท�ำงานของเซลล์สมองของ
มนุษย์ โครงข่ายของแบบจ�ำลองโดยทั่วไปประกอบด้วย
ชัน้ ของโหนด (node) 3 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ อินพุต (input layer)
ชัน้ ซ่อน (hidden layer) และชัน้ เอาท์พตุ (output layer)
โดยข้อมูลจากชั้นอินพุตจะถูกค�ำนวณและส่งผ่านฟังก์ชั่น
แปลงรูปจากชั้นซ่อนไปยังชั้นเอาท์พุต โดยหลักการของ
กระบวนการเรียนรูข้ องแบบจ�ำลองคือ การเปลีย่ นแปลงค่า
ถ่วงน�้ำหนักของแต่ละการเชื่อมต่อ เพื่อปรับผลลัพธ์ของ
แบบจ�ำลองให้ใกล้เคียงกับค่าความจริงมากทีส่ ดุ โดยอาศัย
การแพร่กลับ (สุประภาพ พัฒน์สงิ หเสนีย์ สุรชัย ลิปวิ ฒั นา
การ และนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ม.ป.ป.) ซึง่ แนวคิดเริม่
ต้นของเทคนิคนีไ้ ด้มาจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพ
(bioelectric network) ในสมอง ซึ่งประกอบด้วย เซลล์
ประสาท หรือ “นิวรอน” (neurons) และจุดประสาน
ประสาท (synapses) แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วย
ปลายในการรับกระแสประสาท เรียกว่า “เดนไดรท์”
(dendrite) ซึ่งเป็นอินพุต (input) และปลายในการส่ง
กระแสประสาทเรียกว่า “แอกซอน” (axon) ซึ่งเป็นเหมือน
เอาต์พุต (output) ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้ท�ำงานด้วย
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอก
หรือกระตุน้ ด้วยเซลล์ดว้ ยกัน กระแสประสาทจะวิง่ ผ่านเดน
ไดรท์เข้าสู่นิวเคลียส ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าต้องกระตุ้น
เซลล์อื่นๆ ต่อหรือไม่ ถ้ากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียส
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ก็จะกระตุ้นเซลล์อื่นๆ ต่อไปผ่านทางแอกซอนของมัน
(โครงข่ายประสาทเทียม, ม.ป.ป.) ทัง้ นีโ้ ครงข่ายประสาท
เทียมดังกล่าวสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานหลายด้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจ�ำแนกรูปแบบ การ
พยากรณ์ การควบคุ ม การหาความเหมาะสม และ
การจัดกลุ่ม เป็นต้น (ธนาวุฒิ ประกอบผล, 2552)
การวิจยั นี้ จึงได้นำ� แนวคิดและหลักการดังกล่าวมา
ใช้เพื่อพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานใน
โรงงานผลิตโลหะบัดกรีที่ใช้ตะกั่วและดีบุกเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต ที่ท�ำให้เกิดปัญหาการท�ำงานปนเปื้อนสารตะกั่ว
ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการหาปริมาณ
สารตะกั่วในเลือดของพนักงานที่ท�ำงานในโรงงานกรณี
ศึกษา ซึ่งเป็นโรงผลิตโลหะบัดกรี และการพัฒนาแบบ
จ�ำลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของ
พนักงานในโรงงานดังกล่าวโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ซึง่ มีรายงานวิจยั หลายชิน้ ระบุวา่ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
ที่มีความสามารถในการพยากรณ์ค่าต่างๆ ได้ แต่ยังไม่มี
การน�ำมาใช้พยากรณ์ระดับสารตะกัว่ ในเลือดของพนักงาน
ที่อาจปนเปื้อนสารตะกั่ว

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อหาระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานใน
โรงงานผลิตโลหะบัดกรีจากผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี
2. เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อพยากรณ์ระดับสาร
ตะกั่วในเลือดพนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ปริมาณ
ตะกั่วและดีบุกที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2) ผลการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงาน จ�ำนวน 46 คน ปีละ
2 ครั้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2555 จ�ำนวน 460 ครั้ง และ
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3) ผลการตรวจคุณภาพอากาศทีป่ ลายปล่องและทีพ่ นื้ ทีใ่ น
โรงงานผลิตโลหะบัดกรีแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิของโรงงานกรณีศึกษา
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ชุดข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
หาแบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมในการ
ประมาณค่าระดับสารตะกั่วในเลือด และชุดข้อมูลที่ใช้ใน
การพยากรณ์ระดับสารตะกัว่ ในเลือด โดยชุดข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การหาแบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมใน
การประมาณค่าระดับสารตะกั่วในเลือดประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 การเตรียมข้อมูล โดยท�ำการแปลงค่าข้อมูล
ซึ่งเป็นกระบวนการปรับขอบเขตของข้อมูลให้อยู่ในช่วงที่
เหมาะสมต่อการน�ำไปใช้งานในการสอนโครงข่ายประสาท
เทียมให้เกิดการเรียนรู้ส�ำหรับในโปรแกรมที่ใช้หลักการ
โครงข่ายประสาทเทียมนั้น ข้อมูลน�ำเข้ารวมทั้งข้อมูล
เป้าหมาย จะต้องถูกลดทอนขนาดให้เหมาะสมกับเครือข่าย
(preprocessing) คือ อยู่ในย่าน (-1, 1)
2.2 การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม
(Howard, Mark, & Martin, 1996) พิจารณาจากข้อมูล
ที่ป้อนเข้า จ�ำนวนโหนดของชั้นอินพุต จ�ำนวนชั้นซ่อน
จ� ำ นวนโหนดของชั้ น ซ่ อ น และจ� ำ นวนโหนดของชั้ น
เอาท์พตุ ซึง่ เป็นการหาค่าทีเ่ หมาะสมกับโครงข่ายประสาท
เทียมให้มากที่สุด
1) เนื่องจากข้อมูลที่น�ำมาสร้างแบบจ�ำลองมีค่าที่
แตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งท� ำ การปรั บ ค่ า ของข้ อ มู ล
(normalization) ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งในงานวิจัย
นี้ก�ำหนดให้พิกัดของข้อมูลมีค่าอยู่ระหว่าง -1 และ 1
2) ตามหลักการของโครงข่ายประสาทเทียมได้น�ำ
ข้อมูล 414 ชุดจากทั้งหมด 460 ชุด มาแบ่งข้อมูลออก
เป็น 3 ชุด คือ ชุดสอน (Training set): ชุดตรวจสอบ
ความถูกต้อง (Validation set): ชุดทดสอบ (Testing set)
เท่ากับ 290:62:62 (70:15:15) หรือ 332:41:41
(80:10:10)

3) ในการออกแบบขั้ น ต้ น ก� ำหนดให้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียมมีจ�ำนวนโหนดในชั้นซ่อน 4-7 โหนด โดย
มีจ�ำนวนอินพุต (ตัวแปรอิสระ) 7 โหนด และจ�ำนวน
เอาต์พตุ (ตัวแปรตาม) 1 โหนด จะได้โครงข่ายทีอ่ อกแบบ
ทั้งหมด 4 แบบ คือ 7-4-1, 7-5-1, 7-6-1 และ 7-7-1
2.3 การสอนโครงข่ายประสาทเทียม โดยน�ำ
ข้อมูลชุดสอนทีแ่ บ่งไว้จำ� นวน 290 หรือ 332 ชุด มาท�ำการ
สอนโครงข่ า ยโดยใช้ อั ล กอริ ทึ ม แพร่ ก ลั บ (Back
Propagation Algorithm) ใช้การเรียนรู้แบบลีเวนเบิร์ก
มาร์ควอดท์ (Levenberg-Marquardt: Trainlm) และ
ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบฟังก์ชันซิกมอยด์ในชั้นซ่อน และใช้
ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเพียวรีน (Purelin) ที่ชั้นเอาต์พุต ให้
ได้เส้นการตัดสินใจ (decision line) ที่เป็นเส้นตรง เพื่อ
ที่ จ ะน� ำสมการที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการพยากรณ์ ค ่ า สารตะกั่ ว
ตกค้างต่อไป และการหยุดสอนในแต่ละรอบของการสอน
โครงข่ายประสาทเทียมจะท�ำการตรวจสอบค่าความผิด
พลาดของชุดข้อมูลไปพร้อมกัน โดยการศึกษาครัง้ นีจ้ ะตัง้
ข้อก�ำหนดในการหยุดสอนเมื่อโครงข่ายเรียนรู้มีแนวโน้ม
ค่าความผิดพลาดที่ลู่เข้าสู่ค่า 0 โดยงานวิจัยนี้ก�ำหนดค่า
ความผิดพลาดไว้ที่ 0.005
2.4 การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในการ
พยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียม น�ำข้อมูลชุด
ตรวจสอบ (Validation set) จ�ำนวน 62 หรือ 41 ชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องของโครงข่ายประสาทเทียม โดย
มีดัชนีตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ�ำลอง คือ ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Mean Squared
Error, MSE) และค่าการถดถอย (Regression, R) จาก
นัน้ ท�ำการคัดเลือกโครงข่ายทีเ่ หมาะสมโดยดูจากค่า MSE
มีค่าเข้าใกล้ 0 และ R ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้
3.1 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการหาแบบจ�ำลองโครงข่าย
ประสาทเทียมที่เหมาะสมในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่ว
ในเลือด จ�ำนวน 414 ชุด
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3.1.1 ผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงาน
จ�ำนวน 46 คน ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างพ.ศ. 2551-2554
และพ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 ได้แก่ ระดับสารตะกั่วในเลือด
และปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด
3.1.2 ข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ผลการวิเคราะห์
ปริมาณสารตะกั่วในอากาศ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และ
อายุงาน ระหว่าง พ.ศ. 2551-2554 และพ.ศ. 2555 ครัง้ ที่ 1
3.2 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่วใน
เลือด จ�ำนวน 46 ชุด
3.2.1 ผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงาน
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 คือ ระดับสารตะกั่วในเลือด และ
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด
3.2.2 ข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ผลการวิเคราะห์
ปริมาณสารตะกั่วในอากาศ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และ
อายุงาน พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดย
4.1 การหาระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานใน
โรงงานผลิตโลหะบัดกรีจากผลการตรวจสุขภาพ สถิตทิ ใี่ ช้
คือ ร้อยละ
4.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารตะกั่วใน
เลือดเฉลี่ยกับอายุงานเฉลี่ย ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด
เฉลีย่ ปริมาณตะกัว่ ปริมาณดีบกุ สถิตทิ ใี่ ช้ คือ สัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation
Coefficient)

4.3 การศึกษาประสิทธิภาพของแบบจ�ำลองโครงข่าย
ประสาทเทียมโดยเปรียบเทียบระดับสารตะกั่วในเลือดที่
ทราบค่ากับระดับสารตะกั่วในเลือดที่ได้จากการพยากรณ์
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Magnitude of
Relative Error, MRE) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์ (Mean Magnitude of Relative Error,
MMRE) และค่าความแม่นยํา (Accuracy)
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้ มีดังนี้
1. การส� ำ รวจระดั บ สารตะกั่ ว ในเลื อ ดของ
พนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีจากผลตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี การศึกษาผลตรวจระดับสารตะกั่วใน
เลือดของพนักงานในกรณีศึกษา จ�ำนวน 46 คน ซึ่งมีผล
การตรวจสุขภาพครบ 10 ครัง้ ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 19 คน และเพศหญิง 27 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีร ะดับตะกั่วในเลือดไม่เกิน 40
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
สารตะกั่วในเลือดของผู้ใหญ่ ของกองอาชีวอนามัย กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นค่าระดับตะกั่วที่ไม่
ท�ำให้เกิดความผิดปกติ ปริมาณสารตะกั่วในเลือดของคน
งานส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 6-10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จ�ำนวน 232 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.4
เมือ่ พิจารณาตามการสัมผัสตะกัว่ สามารถแบ่งพนักงาน
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีไ่ ม่ได้สัมผัสโดยตรง จ�ำนวน
20 คน และกลุ่มที่สัมผัสโดยตรง จ�ำนวน 26 คน พบว่า
พนั ก งานกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ม ผั ส โดยตรงและกลุ ่ ม ที่ สั ม ผั ส
โดยตรงมี ป ริ ม าณตะกั่ ว ในเลื อ ดส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
6-10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ 11-15
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าพนักงานกลุ่มที่
สัมผัสโดยตรงมีปริมาณตะกั่วในเลือดอยู่ในช่วง 26-30
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง
2. ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปร การศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระดับ
สารตะกัว่ ในเลือดเฉลีย่ กับอายุงานเฉลีย่ ปริมาณฮีโมโกลบิน
ในเลือดเฉลี่ย ปริมาณตะกั่ว ปริมาณดีบุก ผลตรวจสาร
ตะกั่วในอากาศ พบว่า ระดับสารตะกั่วในเลือดเฉลี่ยของ
พนักงานในโรงงานกรณีศึกษามีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ตะกั่วที่ใช้ในการผลิตในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ยังพบว่าระดับสารตะกั่ว
ในเลือดไม่มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณฮีโมโกลบินใน
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เลือด แต่ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดมีความสัมพันธ์กับ
อายุงานในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
3. ผลการจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อ
ท�ำนายระดับสารตะกัว่ ในเลือด เมือ่ เปรียบเทียบการ
ทดสอบการท�ำงานของโครงข่ายประสาทเทียมตามตาราง
ที่ 1 พบว่า รูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม
ที่ เ หมาะสมในการท� ำ นายระดั บ สารตะกั่ ว ในเลื อ ดของ
พนักงานโรงงานกรณีศกึ ษา โดยพิจารณาเลือกโครงสร้าง
ทีใ่ ห้คา่ ความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ์นอ้ ยทีส่ ดุ และมี

ค่า R เข้าใกล้ 1 มากทีส่ ดุ คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ที่ 3 ชุดสอน ต่อชุดตรวจสอบ ต่อชุดทดสอบ เท่ากับ
70:15:15 จ�ำนวนโหนดซ่อน เท่ากับ 6 ซึ่งมีความคลาด
เคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 1.37 แต่
โครงข่ายประสาทเทียมแบบที่ 6 ชุดสอน ต่อชุดตรวจสอบ
ต่อชุดทดสอบ เท่ากับ 80:10:10 จ�ำนวนโหนดซ่อน เท่ากับ
5 มีค่า R รวมมากที่สุด เท่ากับ 0.9503 จึงเลือกแบบ
จ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบที่ 3 และแบบที่ 6 ไป
ใช้ในการท�ำนายระดับสารตะกั่วในเลือด (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการการสอนโครงข่ายประสาทเทียม
ชุดสอน:
จ�ำนวน		
R
แบบที่ ชุดตรวจสอบ: โหนด
MSE
ชุดสอน
		
ชุดทดสอบ
ซ่อน			
1
2
3
4
5
6
7
8

70:15:15
70:15:15
70:15:15
70:15:15
80:10:10
80:10:10
80:10:10
80:10:10

4
5
6
7
4
5
6
7

2.77
1.70
1.37
1.51
1.50
1.44
1.57
1.49

0.9072
0.9514
0.9480
0.9536
0.9489
0.9558
0.9459
0.9540

4. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง
โครงข่ายประสาทเทียม น�ำข้อมูลปี 2555 ครั้งที่ 2
จ�ำนวน 46 ชุด มาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของแบบ
จ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการท�ำนายระดับสาร
ตะกั่วในเลือดของพนักงานโรงงานกรณีศึกษา พบว่า
โครงข่ายประสาทเทียมแบบที่ 6 มีความเหมาะสมในการ
พยากรณ์ค่าระดับสารตะกั่วในเลือดมีค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อน เท่ากับ 0.10 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
เท่ากับ 9.94 และมีความแม่นย�ำ ร้อยละ 90.06

R
ชุด
ตรวจสอบ

R
ชุด
ทดสอบ

R
รวม

0.9004
0.9257
0.9563
0.8893
0.9229
0.9309
0.8892
0.9409

0.7863
0.9072
0.9265
0.8686
0.9093
0.9247
0.9696
0.9062

0.8925
0.9432
0.9474
0.9302
0.9431
0.9503
0.9411
0.9488

อภิปรายผล

ผู้วิจัยได้น�ำผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้
1. ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงานใน
โรงงานผลิ ต โลหะบั ด กรี จ ากผลตรวจสุ ข ภาพ
ประจ�ำปี จากการวิเคราะห์ระดับสารตะกั่วในเลือดของ
พนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีจากผลตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี พบว่า พนักงานกลุ่มสัมผัสตะกั่วโดยตรงได้รับ
ตะกั่ ว เข้ า สู ่ ร ่ า งกายมากกว่ า พนั ก งานกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ สั ม ผั ส
โดยตรง สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินการได้รบั สาร
ตะกัว่ ในคนงานโรงพิมพ์ในจังหวัดเพชรบุรขี องสมพร กลิน่
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พุตตาล (2544) พบว่า คนงานในโรงพิมพ์ระบบเลตเตอร์
เพรสได้รบั ตะกัว่ เข้าสูร่ า่ งกายมากกว่าคนงานในระบบออฟ
เซท และทางทีต่ ะกัว่ เข้าสูร่ า่ งกายไม่ได้มาจากการสูดหายใจ
เข้าไป
2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารตะกั่วใน
เลือดเฉลี่ยกับอายุงานเฉลี่ยและปริมาณตะกั่ว
มีดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารตะกัว่ ในเลือดเฉลีย่
กับอายุงานเฉลี่ย พบว่า ระดับสารตะกั่วในเลือดเฉลี่ยไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อายุงานเฉลีย่ แต่พบว่าปริมาณฮีโมโกลบิน
เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กันกับอายุงานในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่ออายุงาน
เพิ่มขึ้นจะมีปริมาณฮีโมโกลบินลดลง เนื่องจากสารตะกั่ว
จะยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ที่ใช้สร้างฮีม ท�ำให้มีผล
กระทบต่อการสร้างฮีโมโกลบินในเซลล์ของเม็ดเลือดแดง
ในไขกระดูก (ตะกัว่ กับการสร้างฮีมและพอร์ฟยั ริน, ม.ป.ป.)
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารตะกัว่ ในเลือดเฉลีย่
กับปริมาณตะกั่วที่ใช้ พบว่า ระดับสารตะกั่วในเลือดเฉลี่ย
มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณตะกั่วที่ใช้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษาที่พบว่า หาก
ปีไหนใช้ตะกั่วในการผลิตน้อย ในปีนั้นพนักงานจะมีระดับ
สารตะกั่วในเลือดเฉลี่ยต�่ำ หากปีไหนใช้ตะกั่วในการผลิต
มาก ในปีนนั้ พนักงานจะมีระดับสารตะกัว่ ในเลือดเฉลีย่ สูง
แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารตะกัว่ ในเลือดเฉลีย่
กับระดับสารตะกัว่ ในบรรยากาศ (จากผลการตรวจวัดสาร
ตะกั่วในอากาศที่ปล่องและผลการตรวจวัดสารตะกั่วใน
อากาศที่พื้นที่) พบว่า ระดับสารตะกั่วในเลือดเฉลี่ยไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในบรรยากาศการท�ำงาน
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการประเมินการได้รับสาร
ตะกัว่ ในคนงานโรงพิมพ์ในจังหวัดเพชรบุรขี องสมพร กลิน่
พุตตาล (2544) ที่พบว่า ระดับสารตะกั่วในบรรยากาศ
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การท�ำงานของโรงพิมพ์ทั้งสองที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับสารตะกั่วในเลือดของคนงานทั้ง 2 ระบบ
3. แบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียม การ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียม ชนิดทีม่ กี ารเรียนรูแ้ บบ
แพร่กลับ ลักษณะการเรียนรู้แบบมีผู้สอนคือ ลีเวนเบิร์ก
มาร์ควอดท์ ใช้ฟงั ก์ชนั กระตุน้ แบบฟังก์ชนั ซิกมอยด์ ในชัน้
ซ่อน และใช้ฟงั ก์ชนั กระตุน้ แบบเพียวรีนทีช่ นั้ เอาต์พตุ เพือ่
ให้ได้เส้นการตัดสินใจทีเ่ ป็นเส้นตรงเพือ่ พยากรณ์ระดับสาร
ตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงานผลิตโลหะบัดกรี
พบว่า การพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงาน
ในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ร้อยละ 9.31
สอดคล้องกับการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ระยะสั้น โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิดที่มีการเรียนรู้
แบบแพร่กลับ ลักษณะการเรียนรู้แบบมีผู้สอนคือ ลีเวน
เบิร์ก มาร์ควอดท์ หาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ
ไฟฟ้าในอนาคตกับค่าความต้องการไฟฟ้าและอุณหภูมิใน
อดีต พบว่า มีความคลาดเคลือ่ นของการพยากรณ์ ร้อยละ
4.18 และร้อยละ 7.92 ตามล�ำดับ (อดิศร แก้วสินธุ์,
2552)

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า
1. พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานมีระดับสารตะกั่วใน
เลือด ไม่เกิน 40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณ
สารตะกั่วในเลือดของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6-10
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ
11-15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 32.2 และ
พบว่าใน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 มีคนงานที่มีปริมาณสาร
ตะกั่วในเลือดเกิน 26-30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จ�ำนวน 3 คน
2. ระดั บ สารตะกั่ ว ในเลื อ ดไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด แต่ปริมาณฮีโมโกลบินใน
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เลือดมีความสัมพันธ์กับอายุงานในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เอกสารอ้างอิง
3. การพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงาน กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข .
ในโรงงานผลิตโลหะบัดกรีด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
(2532). ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ. ตอนที่ 5
ให้ค่าความแม่นยําในการพยากรณ์สูงถึงร้อยละ 90.06
หน้าที่ 1-8. สืบค้นจาก http://www.pcd.go.th/

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. การศึกษาครั้งนี้ได้น�ำโครงข่ายประสาทเทียมมา
ประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือด อาศัย
คุณลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีความสามารถ
ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อน ซึ่งแบบจ�ำลอง
ทีไ่ ด้สามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตามระดับสาร
ตะกั่วในเลือดของพนักงานในโรงงานกรณีศึกษาแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม หากจะน�ำไปใช้กับโรงงานที่มีกระบวนการ
ผลิตที่มีสารตะกั่วคล้ายกับโรงงานแห่งนี้ ควรส�ำรวจว่า มี
ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อระดับสารตะกั่วในเลือดมาเป็น
ข้อมูลอินพุต
2. การน�ำเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้
ในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดเป็นอีกวิธีหนึ่งใน
การหาความสัมพันธ์ของระดับสารตะกัว่ ในเลือดกับสภาพ
แวดล้ อ ม ซึ่ ง โครงข่ า ยประสาทเที ย มสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดเพื่อ
ให้มีความถูกต้องแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มปัจจัยนอก
อืน่ ๆ เช่น การประเมินพฤติกรรมทางสุขศึกษา การประเมิน
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมของทางโรงงาน เป็นต้น
มาเป็นปัจจัยในการพยากรณ์ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณา
ถึงข้อมูลในอดีตที่น�ำมาฝึกสอน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลมาก
เพียงพอและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการท�ำวิจัย
ส�ำหรับผู้สนใจต่อไป
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