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การขยายตัวด้ านอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ผลที่ตามมากับความเจริ ญ คือ การอพยพแรงงานจากชนบทเพื่อแสวงหา
การทางานในเมืองใหญ่ (Ref) ตลอดจนไม่มีการรองรับของระบบผังเมือง จึงก่อให้ เกิดชุมชนแออัด
ส่งผลให้ เกิดความเสื่อมโทรมทางด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างรวดเร็ ว กรุงเทพมหานครมีชมุ ชนแออัด.....
แห่ง ซึ่งคลองเตยเป็ นหนึ่งในชุมชนแออัด ปั จจุบนั มลพิษทางอากาศในประเทศไทยจัดเป็ นปั ญหา
ทางสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ โดยเฉพาะในเขตเมืองขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ความเอา
ใจใส่ในเรื่ องการรักษาสิ่งแวดล้ อมกลับลดลง จึงเกิดการปนเปื ้อนของสารมลพิษทางอากาศสู่
สิ่งแวดล้ อมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารระเหยอินทรี ย์ (Volatile Organic Compounds,
VOCs)
ในปั จุบนั กรุ งเทพมหานครกาลังเผชิญกับปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มลพิษทางอากาศในเขตเมือง สถานที่ทางาน ตลอดจนที่อยู่อาศัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม พบว่าปั จจุบนั สารมลพิษที่กาลังเป็ นปั ญหาขยายวงกว้ างมากขึ ้น ได้ แก่ สารอินทรี ย์
ระเหยที่ ส าคัญ ๆ ได้ แก่ เบนซี น โทลูอีน เอธิ ลเบนซี น และไซลี น ซึ่ง สารเหล่า นี ม้ ี ผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
คลองเตยตังอยู
้ ่ใจกลางกรุ งเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นกว่า 250,000
คน มีชมุ ชนแออัด 26 แห่ง และมีโรงเรี ยน 32 แห่ง อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศ
อย่างมากจากการจราจร สถานที่เก็บวัตถุอนั ตราย/สารเคมีจากท่าเรื อ ชุมชนแออัดคลองเตยเป็ น
ชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับชุมชนแออัด แห่งอื่นๆ ในเขตคลองเตย ประชากรใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป โดยเฉพาะท่าเรื อคลองเตย เช่น การ
ขนส่งสินค้ าโดยบรรจุต้ คู อนเทนเนอร์ ซึ่งสินค้ าเหล่านี ม้ ีทงั ้ สิน้ ค้ าที่เป็ นอันตรายและไม่อันตราย
นอกจากนี ้คลองเตยยังเป็ นสถานที่ตงของโรงกลั
ั้
น่ น ้ามันและคลังเก็บน ้ามัน เพื่อความสะดวกในการ
ขนถ่าย จะเห็นได้ ว่าชุมชนแออัดคลองเตยเป็ นแหล่งที่สาคัญแห่งหนึ่งที่ผ้ อู ยู่อาศัยมีโอกาสสัมผัส
สารอินทรี ย์ระเหยเหล่านี ้สูง และเนื่องจากเป็ นชุมชนแออัดที่มีประชากรอาศัยอยู่ หนาแน่น ทาให้ ที่
อยู่อาศัยแออัด ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี ตลอดจนตังอยู
้ ่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็ นเขตที่มีการจราจร
ติดขัดมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ดังนันประชาชนที
้
่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยจึงมีโอกาส
สัมผัสกับมลพิษ อันได้ แก่ เบนซีน โทลูอีน เอธิ ลเบนซีน และไซลีน อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รมช.
สาธารณสุขได้ กล่าวพิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ เรื่ อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 เมื่อ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2550 โดยกล่าวว่าโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้ อม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น สาเหตุใหญ่เกิดจากท่าทางการทางาน
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ที่ไม่เหมาะสม ทางานในสภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงอันตราย และอยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นพิษ โดย
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ นพิ ษ ในกรุ ง เทพฯ ที่ ก าลัง เป็ นปั ญ หาในปั จ จุบัน ได้ แ ก่ สารเคมี รั่ว ไหลที่
คลองเตย ซึง่ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
จากการศึกษาของกรมควบคุม มลพิษ พบว่า ไอน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสารมลพิษประเภท
สารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOCs ; Volatile Organic Compounds) มีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องผลกระทบต่อมนุษย์ VOCs ทาให้ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา ระบบ
ทางเดินหายใจ และเยื่อบุผิวต่างๆ และพบว่าไอน ้ามันเชื ้อเพลิง มีองค์ประกอบของสารประเภท
Benzene ซึ่ง เป็ นสารก่อมะเร็ งเม็ ดเลือดขาว ในด้ านสิ่ง แวดล้ อม ไอนา้ มันนเชื อ้ เพลิงทาให้ มี
ปริ มาณการเกิดก๊ าซโอโซนในบรรยากาศ จึงมีความจาเป็ นต้ องลดปริ มาณไอน ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อ
ควบคุม ปริ ม าณก๊ าซโอโซน และปริ ม าณสารเบนซี น ในบรรยากาศให้ อ ยู่ใ นระดับ ต่ า สุ ด
สารประกอบกลุ่ม Benzene Toluene Ethylbenzene Xylene (BTEX) เป็ นกลุ่มของสารระเหย
อินทรี ย์ที่สาคัญกลุม่ หนึง่ ซึง่ ถูกใช้ ในอุตสาหกรรม โดยใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ตัวทาละลาย และยังใช้ เป็ น
สารตังต้
้ นในการผลิตเรซิน โพลีเมอร์ พลาสติก ระเบิด สารเคมีที่ใช้ ในทางเกษตรหรื อใช้ ในทาง
เภสัชกรรม
สาหรับ เบนซีน ถือได้ ว่าเป็ นสารก่อมะเร็ งขันกลาง
้
(medium carcinogen) เมื่อประชาชน
ได้ รับเป็ นระยะเวลานาน จะมี ผ ลท าให้ เกิ ดความเป็ นพิษ ต่อไขกระดูกและการสร้ างเม็ ดเลื อ ด
กระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ ซึ่งเรี ย กภาวะนี ้ว่า Leukemia หรื อมะเร็ งในเม็ด
เลือดขาว นอกจากนี ้เบนซีนยังเป็ นสารที่ก่อให้ เกิดการกลายพันธุ์ด้วย ในขณะที่สารอินทรี ย์ระเหย
ที่เหลือ จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งหากเป็ นเรื อ้ รังอาจ
ก่อให้ เกิดอาการทางจิต บุคลิกภาพและอารมณ์แปรปรวน นอกจากนี ้ยังมีผลกระทบต่อตับและไต
ซึง่ อาจทาให้ เป็ นโรคตับแข็งและหลอดไตทางานผิดปกติ หากมีการสัมผัสแบบเรื อ้ รัง
ดังนันที
้ มวิจยั จึงเล็งเห็นว่าชุมชนแออัดคลองเตยยังขาดข้ อมูลความเข้ มข้ นของสารอินทรี ย์
ระเหยซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบของต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยผลการศึกษาจะได้ มี
การเผยแพร่สผู่ ้ เู กี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็ นข้ อมูลในการสร้ างการมี
ส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
อันจะนาไปสู่การตื่นตัวในการรับรู้ถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
และหาแนวทางป้ องกัน เพื่ อ น าไปสู่ก ารยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุม ชนแออัด
คลองเตย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เน้ นการสารวจชุมชน การเก็บตัวอย่างจากอากาศโดยการเก็บแบบ
passive air sampler เพื่อนาไปวิเคราะห์หาระดับความเข้ มข้ นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
และไซลีน และเก็บตัวอย่างปั สสาวะ เพื่อตรวจหาระดับของ trans, trans-Muconic acid ซึ่งเป็ น
ตัวชี ้วัดการสัมผัสเบนซีน ในประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัดคลองเตย จึงเป็ นความจาเป็ น
อย่างเร่ ง ด่วน เพื่ อ จะได้ ทราบถึง สถานะการณ์ ค วามรุ นแรงของมลพิษต่อสุขภาพอนามัยของ
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ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร อันจะนาไปสู่การหาแนวทางแก้ ไข และรับมือกับ
ปั ญหามลพิษในกรุงเทพมหานครต่อไป

วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเข้ มข้ นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ในบรรยากาศ
ในพื ้นที่ศกึ ษาตามฤดูกาล
2. เพื่อทราบถึงปั ญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับการได้ รับเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซ
ลีน ของกลุม่ ตัวอย่าง
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้ มข้ นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซ
ลีน ในบรรยากาศกับปั ญหาสุขภาพประชาชน
4. เพื่อนาผลการศึกษามาทาให้ เกิดนโยบายสาธาณะ ในการป้องกัน และควบคุม มลพิษ
จากสารระเหยเพื่อการมีสขุ ภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ ดังนี ้
- การตีพิมพ์ผลการวิจยั ในวารสารวิชาการ
- การนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมในและต่างประเทศ
- หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้ อม
กระทรวงสาธารณสุข และกรุ งเทพมหานคร สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ใน
การวางแผนการป้องกันและควบคุมมลพิษจากสารอินทรี ย์ระเหย ในกรุ งเทพมหานคร
และพื ้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหา
- การก่อให้ เกิดนโยบายสาธารณะในการป้องกันและควบคุมมลพิษจากสารอินทรี ย์ระเหย
เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชน (โดยการชี ้แจงผลการวิจยั ให้ กับ
กลุ่มตัวอย่างและประชาชนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการได้ รับสารอินทรี ย์ระเหย
ได้ ตระหนักถึงพิษภัยของสารอินทรี ย์ระเหยที่มีตอ่ สุขภาพของตนเอง และมีส่วนร่ วมใน
การป้องกันตนเองให้ พ้นจากพิษภัยของสารอินทรี ย์ระเหย)

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
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สำรอินทรีย์ระเหยคืออะไร
สารอินทรี ย์ระเหย (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรี ย์ที่
สามารถระเหยเป็ นไอกระจายตัวในอากาศได้ ที่อุณหภูมิ และความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่
ประกอบด้ วยอะตอมคาร์ บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรื อคลอรี นร่วมด้ วย
ในชีวิตประจาวันเราอาจได้ รับสารอินทรี ย์ระเหยจากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้ าน
ปั๊ มหรื อคลังเก็บน ้ามันหรื อโรงกลัน่ น ้ามัน ควันบุหรี่ น ้ายาฟอกสี สารตัวทาละลายในพิมพ์ จากอู่
ซ่อมหรื อพ่นสีรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผ้ าและห้ องน ้า สเปรย์ปรับ
อากาศและระงับกลิ่นกาย น ้ายาย้ อมและดัดผม สเปรย์ฉีดผม สีและน ้ายาล้ างเล็บ สารฆ่าแมลง
ยาฆ่าหญ้ า สารที่เกิดจากเผาไหม้ กาวต่างๆ สารอินทรี ย์ระเหยสามารถปะปนในบรรยากาศ
เครื่ องดื่ม และอาหาร การได้ รับสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยเป็ นระยะเวลานาน จะมีผลกระทบแบบ
เรื อ้ รังหรื อฉับพลันต่อสุขภาพ
สารอินทรี ย์ระเหยแบ่งตามลักษณะของโมเลกุล เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้ (Premium
Solutions, 2007)
1. Non-chlorinated VOCs หรื อ Non-halogenated hydrocarbons เป็ นกลุ่ม
ไฮโดรคาร์ บอนระเหยที่ไม่มีธาตุคลอรี นในโมเลกุล ประกอบด้ วย กลุ่มอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์ บอน
(เช่น สารตัวทาละลายในโรงงานอุตสาหกรรม สารกลุ่มแอลกอฮอล์ และนา้ มัน เป็ นต้ น ) และ
กลุม่ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์ บอน (สารตัวทาละลายต่างๆ เช่น โทลูอีน เบนซีน เอธิลเบนซีน ไซลีน
เป็ นต้ น) ซึง่ สารอินทรี ย์ระเหยกลุม่ นี ้มาจากสิ่งแวดล้ อม การเผาไหม้ กองขยะ พลาสติก วัสดุ สาร
ตัวทาละลาย และสีทาวัสดุ เป็ นต้ น
2. Chlorinated VOCs หรื อ Halogenated hydrocarbons เป็ นกลุ่มไฮโดรคาร์ บอนระเหย
ที่มีธาตุคลอรี นในโมเลกุล ได้ แก่ สารเคมีที่สงั เคราะห์ใช้ ในอุตสาหกรรม สารกลุ่มนี ้มีความเป็ นพิษ
และเสถียรตัวในสิ่งแวดล้ อมมากกว่าสารกลุ่มแรก (Non-chlorinated VOCs) เพราะมีโครงสร้ างที่
มีพนั ธะระหว่างคาร์ บอนและธาตุกลุ่มฮาโลเจนที่ทนทาน ยากต่อการสลายตัวในธรรมชาติ รวมทัง้
สลายตัวทางชีวภาพได้ ยาก มีความคงตัวสูงและสะสมได้ นาน
ควำมเป็ นพิษของสำรอินทรีย์ระเหย
สารอินทรี ย์ระเหยในบรรยากาศ จัดเป็ นอากาศพิษ (Toxic Air) ต้ องมีการควบคุมดูแล
อย่างเคร่งครัดเมื่อปฎิบตั งิ านในกระบวนการผลิตสารอินทรี ย์ระเหยดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นระบบ
ปิ ดทังหมด
้
จึงไม่มีไอระเหยของสารอินทรี ย์ระเหยเล็ดลอดออกสูบ่ รรยากาศได้
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สารอินทรี ย์ระเหยมีอันตรายต่อมนุษย์และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีผลต่อชัน้
โอโซนของโลก เมื่อโอโซนอยูใ่ นบรรยากาศชันใกล้
้ โลก ทาให้ เป็ นพิษต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถทาให้
เกิดอันตรายเฉียบพลันต่อสุขภาพ ได้ แก่ ทาให้ เจ็บไข้ ไม่สบาย เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก ระคาย
เคืองตา ระคายเคืองจมูก ระคายเคืองคอ ทรวงอกหรื อมีอาการไอ และปวดศีรษะ เป็ นต้ น หาก
ได้ รับเป็ นเวลานานเนื อ้ เยื่ อปอดจะถูกทาลายอย่างถาวรและมีผลต่อระบบภูมิ ค้ มุ กันของมนุษย์
นอกจากนี ้โอโซนยังทาให้ สิ่งก่อสร้ างชารุด เนื่องจากเป็ นตัวออกซิไดส์อย่างแรง รวมทังเป็
้ นตัวฟอก
สี และทาให้ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
สารอินทรี ย์ระเหยเข้ าสูร่ ่างกายได้ 3 ทาง คือ (1) ทางการหายใจ (2) ทางปาก โดยการกินดื่ม และ (3) ทางผิวหนัง โดยการสัมผัส
ทังนี
้ ้ความรุนแรงในเกิดอันตรายหรื อส่งผลต่อการเจ็บป่ วยของสารอินทรี ย์ระเหยขึ ้นอยู่กบั
ปั จจัย 3 ประการดังต่อไปนี ้
1. ช่วงชีวิตครึ่ง (Half life) ของสารอินทรี ย์ระเหยในเลือด การตรวจวัดสารอินทรี ย์ระเหยใน
เลือดสามารถบอกประวัตกิ ารสัมผัสในประชากรได้
2. สภาวะภายในร่างกายและปฏิกิริยาชีวเคมีทางเมตาบอลิสม์ (Metabolism) ในตับและ
เนือ้ เยื่อ ซึ่งจะแปรสภาพให้ เป็ นพิษมากขึน้ หรื อน้ อยลงได้ ขึ ้นอยู่กับปริ มาณแอลกอฮอล์หรื อ
สารเคมีอื่นในกระแสเลือดและเนื ้อเยื่อ เช่น การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเพิ่มการดูดซึมและ
เพิ่มระดับของ 2-butanone และ acetone ในเลือด
3. การขับสารพิษ สารอินทรี ย์ระเหยจะถูกขับออกจากร่ างกายทังทางตรง
้
(โดยผ่านไต
ออกมาทางปั สสาวะและทางลมหายใจ) และทางอ้ อม (โดยผ่านตับและน ้าดี) ถ้ าสารนันถู
้ กขับออก
ได้ ง่าย ความเป็ นพิษจะน้ อยลง
อย่างไรก็ตามอันตรายและโทษต่อสุขภาพของสารอินทรี ย์ระเหยจะมีผลกระทบมากชึน้
(Additive effect) ถ้ าได้ รับสารอินทรี ย์ระเหยผสมกันหลายชนิดในเวลาเดียวกัน อาจจะส่งเสริ ม
ความรุนแรงต่อสุขภาพมากกว่าผลกระทบที่เกิดจากการได้ รับสารเดี่ยว ๆ แต่ละชนิดรวมกัน
โครงการนี ศ้ ึ ก ษาการประเมิ น การสั ม ผั ส ของสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยกลุ่ ม อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์ บอน (Aromatic hydrocarbon) โดยเน้ นศึกษาสารอินทรี ย์ระเหยเพียง 4 ชนิด ได้ แก่ 1)
เบนซี น (Benzene) 2) โทลู อี น (Toluene) 3) เอธิ ล เบนซี น (Ethylbenzene) และ 4) ไซลี น
(Xylene) หรื อรู้จกั กันดีในชื่อ BTEX เนื่องจากเป็ นสารอินทรี ย์ระเหยที่สามารถพบเห็นและสัมผัสได้
ในชีวิตประจาวันของประเทศไทย (Ref)
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1) เบนซีน (Benzene; B)
เบนซีน เป็ นของเหลวไวไฟที่ไม่มีสี มีกลิ่นหวาน และสามารถระเหยกลายเป็ นไอในอากาศ
ได้ เร็ ว แต่ละลายในน ้าได้ ช้า (Snyder, C.A. 1987) เบนซีนมีแหล่งกาเนิดจากกิจกรรมของมนุษย์
เช่ น การระเหยขณะขนถ่ า ยน า้ มัน และควัน บุห รี่ รวมทัง้ อุต สาหกรรมต่า งๆ (ได้ แ ก่ สี ย้ อ ม
ผงซักฟอก ยา และสารฆ่าแมลง เป็ นต้ น) และจากธรรมชาติ (ได้ แก่ ก๊ าซจากภูเขาไฟ ไฟไหม้ ป่า
และน ้ามันดิบ เป็ นต้ น) (ATSDR, 1989) อย่างไรก็ตามเบนซีนที่ปนเปื อ้ นในบรรยากาศส่วนใหญ่
มาจากอุตสาหกรรม
การสัมผัสและการดูดซึ ม
ในชีวิตประจาวัน เราได้ รับสัมผัสเบนซีน ในปริ มาณเล็กน้ อยจากสิ่งแวดล้ อมภายในบ้ าน
ภายนอก และที่ทางาน ซึ่งอาจได้ รับจากการสูบบุหรี่ ไอเสียรถยนต์ และการปล่อยของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่มีเบนซีนเป็ นส่วนผสม เช่น กาวต่างๆ สี แล็คเกอร์ และ
ผงซักฟอก เป็ นต้ น จะเห็ นว่าภายในบ้ านจะมี ร ะดับความเข้ ม ข้ นของเบนซี น สูง กว่านอกบ้ า น
นอกจากนี ้การสัมผัสทางการหายใจอาจเกิดโดยการสูบบุหรี่ จากการศึกษาการดูดซึมเบนซินในคน
ที่สบู บุหรี่ เปรี ยบเทียบกับคนที่ไม่สบู บุหรี่ พบว่าในเส้ นเลือดของผู้สบู บุหรี่ มีระดับของเบนซินสูงกว่า
ในผู้ไม่สูบบุหรี่ และคนที่สบู บุหรี่ เฉลี่ย 32 มวน/วัน จะได้ รับเบนซีนประมาณ 1.8 มิลลิกรัม/วัน ซึ่ง
มากกว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่ ถึง 10 เท่า ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริ เวณโรงงานอุตสาหกรรม
จะได้ รับสารเบนซีนในบรรยากาศมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชนบท
เบนซีนสามารถดูดซึมเข้ าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ได้ แก่ ทางการหายใจ ทางการกิน และทาง
ผิวหนัง ทังนี
้ ้เส้ นทางสาคัญในการดูดซึมเบนซีนเข้ าสู่ร่างกาย คือ ทางการหายใจ เนื่องจากเบนซิน
สามารถดูดซึม อย่างรวดเร็ ว ทางการหายใจ จากการศึกษาของ Srbova และคณะ โดยให้
อาสาสมัครหายใจเอาอากาศที่ปนเปื อ้ นเบนซิน พบว่า 5 นาทีแรกร่างกายสามารถดูดซึมเบนซินได้
ร้ อยละ 80 ของความเข้ มข้ น เมื่อเวลาผ่านไป 1 และ 4 ชัว่ โมง การดูดซึมลดลงเป็ นร้ อยละ 50 และ
47 ตามลาดับ ซึ่งร้ อยละ 30 จะถูกกักเก็บ โดยไม่ขับออกทางการหายใจออก (Nomiyama, K.
and H. Nomiyama. 1974) ปริ มาณเบนซินที่ถกู ดูดซึมสามารถประมาณได้ จากความแตกต่าง
ระหว่างความเข้ มข้ นที่หายใจเข้ ากับความเข้ มข้ นที่หายใจออก
นอกจากนี ก้ ารดูดซึม เบนซีนผ่านทางผิวหนังจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จากการทดลองใน
อาสาสมัคร ด้ วยการทาเบนซินผสมคาร์ บอน 14 ที่บริ เวณท้ องแขน พบว่าร้ อยละ 0.05 ของความ
เข้ ม ข้ นที่ ทาจะถูกดูดซึมผ่านทางผิ วหนัง และจากการศึกษาคนงานที่สัม ผัสเบนซิ นทางผิวหนัง
พบว่าร้ อยละ 22-40 มีการดูดซึมทางผิวหนัง (Susten, A. et al., 1985) โดยที่การดูดซึมสามารถ
ประมาณได้ จากปริมาณของเมตาโบไลท์ ที่ถกู กาจัดออกทางปั สสาวะ
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การสูดดมเบนซีนแบบเฉียบพลันที่ระดับความเข้ มข้ น 20,000 ส่วนในล้ านส่วน (part per
million; ppm) ในระยะเวลา 5-10 นาที อาจทาให้ เสียชีวิต (Clayton, G.D. and F.E. Clayton,
Eds. 1981) และการสูดดมที่ ระดับความเข้ มข้ น 700–3,000 ppm จะเกิดการง่วงซึม วิงเวียน
หายใจเร็ ว ปวดศรี ษะ ใจสั่น สับสน และหมดสติ โดยอาการเหล่านี จ้ ะหายไปเองเมื่ อออกจาก
บริ เวณที่มีการปนเปื อ้ นหรื อไม่ได้ รับสัมผัส การกินอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่มีการปนเปื อ้ นของเบน
ซีนในระดับความเข้ มข้ นสูง ทาให้ อาเจียน ระคายเคืองกระเพาะอาหาร วิงเวียน หายใจเร็ ว เดิน
ไม่ตรงทาง มึนงง ชัก หมดสติ และเสียชีวิต (Clayton, G.D. and F.E. Clayton, Eds. 1981) ใน
กรณีที่ได้ รับสัมผัสทางผิวหนังทาให้ เป็ นผื่นแดงและแสบ
สาหรับการได้ รับสัมผัสเบนซีนเป็ นระยะเวลานาน อาจทาให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังนี ้
- ผลกระทบต่อไขกระดูก เนื่องจากเบนซีนและเมตาโบไลท์ มีฤทธิ์กดการทางานของไข
กระดูก โดยยับยังกระบวนการแบ่
้
งเซลล์ในขันไมโตซี
้
ส ทาให้ การสร้ างเม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว และเกล็ดเลือดลดลง ก่อให้ เกิดภาวะโลหิตจาง (Anemia) ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Acute Myeloid Leukemia)
- ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง
- ผลกระทบต่อระบบภูมิค้ มุ กัน ทาให้ ภูมิต้านทานลดลง อันเนื่องจากผลกระทบต่อระบบ
เลือด
- ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ในผู้หญิง ถ้ าได้ รับที่ระดับความเข้ มข้ นสูงทาให้ ประจาเดือน
มาไม่สม่าเสมอ
การแพร่ กระจายและการเผาผลาญ
เบนซี นเมื่อเข้ าสู่ร่างกายจะถูกส่ง ผ่านไปตามกระแสเลื อด และกระจายไปทั่วร่ างกาย
กระจายเข้ าสู่เนื ้อเยื่อไขมันจะมีคา่ สูง ตับเป็ นแหล่งสาคัญที่สดุ ในการทาหน้ าที่ เปลี่ยนรูปของเบน
ซีนเป็ นสารเมตาโบไลท์ (Metabolites) และส่วนน้ อยจะเกิดขึ ้นที่ไขกระดูก (ATSDR, 1992) มี
การศึกษาระดับของเบนซินในคนงานที่เสียชีวิตเนื่องจากการสัมผัสกับเบนซินในอากาศ พบว่ามี
ปริ ม าณเบนซิ น ในเลื อ ด สมอง และในตับ เท่า กับ 0.38 mg%, 1.38 mg% และ 0.26 mg%
ตามลาดับ และจากการชันสูตรศพวัยรุ่นที่เสียชีวิตเนื่องจากการสูดดมเบนซิน พบปริ มาณเบนซิน
ในเนื ้อเยื่อต่างๆ ดังนี ้ ในเลือด 2.0 mg% ในสมอง 3.9 mg% ในตับ 1.6 mg% ในไต 1.9 mg% ใน
กระเพาะอาหาร 1 mg% ในน ้าดี 1.1 mg% ในไขมันบริ เวณช่องท้ อง 2.23 mg% และในปั สสาวะ
0.06 mg% (Winek, A.L. and W.D. Collom. 1971)
นอกจากนี ้เบนซินสามารถส่งผ่านรกของคนและพบว่าระดับความเข้ มข้ นของเบนซินใน
cord blood มีปริ มาณมากกว่าหรื อเท่ากับระดับความเข้ มข้ นในเลือดของมารดา (Dowty, B.J. et
al, 1976)
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การกาจัดออกจากร่ างกาย
เบนซินที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปจะถูกกาจัดออกจากร่างกายทางลมหายใจออกเป็ นหลัก อัตรา
และร้ อยละของการกาจัดทางปอดขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณและเส้ นทางที่สมั ผัส สาหรั บเบนซินที่ถกู ดูดซึม
จะถูกขับออกโดยผ่านขบวนการเมตาโบลิซึม กลายเป็ นเมตาโบไลท์ และขับออกทางปั สสาวะ
ภายใน 48 ชัว่ โมง จากการศึกษาในอาสาสมัคร พบว่าอัตราการขับเบนซินออกจากร่ างกายจะ
เกิดขึน้ มากที่สุดภายใน 1 ชัว่ โมง และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และ
ร้ อยละ 16-41.6 ของเบนซินที่ถูกดูดซึมจะถูกกาจัดออกทางลมหายใจออกภายใน 5-7 ชัว่ โมง
(Nomiyama, K. and H. Nomiyama. 1974) บางการศึกษาพบว่า อาสาสมัครมีการกาจัดเบนซิน
ออกเพียง ร้ อยละ 0.07-0.2 เท่านัน้ (Srbova, J. et al, 1950) และจากการทาเบนซินผสมคาร์ บอน
14 บนผิ ว หนัง ของอาสาสมัคร พบว่า การกาจัดออกทางปั สสาวะมี ปริ ม าณมากที่ สุด ในช่วง 2
ชัว่ โมงแรก และมากกว่าร้ อยละ 80 ของการกาจัดทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นใน 8 ชัว่ โมงแรก
2) โทลูอีน (Toluene; T)
โทลูอีนเป็ นของเหลวใส ไม่มีสี และมีกลิ่นหวานฉุน โทลูอีนจัดเป็ นสารตัวทาละลายที่ดี จึง
ถูกนามาใช้ ร่วมกับเบนซีนและไซลีนมาตังแต่
้ อดีต (HSDB, 1992) โทลูอีนมีอยูใ่ นธรรมชาติ คือ ใน
น ้ามันดิบ และในต้ นโทลู โทลูอีนเกิดจากขบวนการผลิตน ้ามันเบนซีนและเชื ้อเพลิงต่างๆ จาก
น ้ามันดิบ ขบวนการผลิตถ่านหิน และเป็ นผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมผลิตสไตรี น (Styrene)
การสัมผัสและการดูดซึ ม
เนื่องจากโทลูอีนถูกนามาใช้ เป็ นสารตัวทาละลายในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น สีทาบ้ าน แล็ค
เกอร์ ทินเนอร์ น ้ายาเคลือบสีเล็บ เครื่ องสาอางค์ น ้ายาขัดสนิม สีย้อมผ้ า หมึก ยาง และผสมน ้ามัน
เบนซีนเพื่อเพิ่มค่าอ๊ อกเทน รวมทังเป็
้ นตัวทาละลายในกาว ใช้ ในขบวนการพิมพ์ และการฟอกหนัง
ดัง นัน้ เราจึงมี โอกาสได้ รับสัมผัสโทลูอีนภายในบ้ านและสิ่งแวดล้ อมภายนอก ตลอดจนไอเสี ย
รถยนต์ นอกจากนี ้เครื่ องพิมพ์เอกสารเป็ นอีกแหล่งกาเนิดหนึ่งของโทลูอีนในที่ทางาน (U.S. EPA,
1990)
กรณีที่ไม่ได้ อาศัยอยู่ในบริ เวณอุสาหกรรม พบว่าระดับความเข้ มข้ นของโทลูอีนภายใน
บ้ านและในบรรยากาศน้ อยกว่า 1 ส่วนในล้ านส่วน (ppm) (ATSDR, 1989) การสูบบุหรี่ 1 ซอง/วัน
จะได้ รับโทลูอีนเพิ่มขึ ้น 1,000 ไมโครกรัม
จากการศึกษาในอาสาสมัคร พบว่าโทลูอีนจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ วทางระบบหายใจและ
ระบบทางเดินอาหาร แต่ดดู ซึมในปริมาณน้ อยทางผิวหนัง โดยจะพบโทลูอีนในกระแสเลือดภายใน
10 วินาทีภายหลังการสูดดม (U.S. EPA, 1990) และมีความสัมพันธ์กนั สูงระหว่างความเข้ มข้ น
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ของโทลูอีนในถุงลม (alveolar) และในเส้ นเลือดแดงใหญ่ (arterial) ทังขณะสั
้
มผัสและภายหลัง
การสัมผัส จากการศึกษาในอาสาสมัคร ด้ วยการออกกาลังกายเบาๆ ขณะสัมผัสโทลูอีนที่
ผสมดิวธี เรี ยม (deuterium) พบว่าร้ อยละ 50 ของโทลูอีนจะถูกดูดซึมจากปอดภายใน 2 ชั่วโมง
แรกของการสัมผัส สาหรับการดูดซึมโทลูอีนผ่านระบบทางเดินอาหารสามารถตรวจวัดได้ จากลม
หายใจออกและสารเมตาโบไลท์ในปั สสาวะ ทังนี
้ ้ร้ อยละ 75-80 ของโทลูอีนที่หายใจเข้ าจะถูกดูด
ซึมและสามารถวัดได้ จากปริมาณสารเมตาโบไลท์ที่ขบั ออกทางปั สสาวะ จะเห็นว่าการได้ รับสัมผัส
โทลูอีน ส่ว นใหญ่ จ ะส่ง ผลกระทบต่อ สมองและระบบประสาท ขึน้ อยู่กับ ปริ ม าณที่ ไ ด้ รั บ เข้ า สู่
ร่างกาย ระยะเวลาการสัมผัส ความไวทางพันธุกรรม และอายุ
การได้ รับสัมผัสโทลูอีนในระดับความเข้ มข้ นต่า -ปานกลาง อาจทาให้ เกิดอาการคล้ ายเมา
สุรา ปวดศรี ษะ ง่วงนอน เหนื่อย สับสน กะปลกกะเปลี ้ย สูญเสียความจา คลื่นไส้ และเบื่ออาหาร
หากได้ รับสัมผัสทุกวันเป็ นระยะเวลานาน อาจทาให้ สญ
ู เสียการได้ ยินและการมองเห็นสี และหาก
ได้ รับสัมผัสโทลูอีนในระยะเวลาสัน้ แต่ปริมาณมาก เช่น สูดดมสีหรื อกาว อาจทาให้ ร้ ูสึก มึนหัว ถ้ า
มีการสูดดมอย่างต่อเนื่องอาจทาให้ วิงเวียน ง่วงนอน หรื อหมดสติ นอกจากนี ้อาจทาให้ มีปัญหา
เกี่ยวกับการพูด การมองเห็น การได้ ยิน สูญเสียการควบคุมกล้ ามเนื ้อ สูญเสียความทรงจา สูญเสีย
การทรงตัว และสติปัญญาลดลง ทังนี
้ ้หากได้ รับสัมผัสอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันอาจส่งผล
กระทบต่อสมองอย่างถาวร มากไปกว่านี ้ยังพบว่าโทลูอีนที่มีระดับความเข้ มข้ นสูงอาจทาลายไต
ในขณะที่การดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้ วย จะส่งผลกระทบต่อตับมากกว่าการได้ รับสัมผัสโทลูอีนเพียง
อย่างเดียว อย่างไรก็ตามการได้ รับพิษอย่างเฉียบพลันอาจทาให้ เสียชีวิตทันที
การแพร่ กระจายและการเผาผลาญ
เมื่อสูดดมโทลูอีนเข้ าสู่ร่างกาย จะแพร่กระจายเข้ าสู่กระแสเลือด พบว่าระดับของโทลูอีน
ในถุงลมมีความสัมพันธ์ กบั ระดับของโทลูอีนในเลือด นอกจากนีโ้ ทลูอีนถูกดูดซึมและกระจายไป
ยังเนื ้อเยื่อและเส้ นเลือดที่อุดมด้ วยไขมัน ได้ แก่ สมอง โดยจะพบความเข้ มข้ นของโทลูอีนสูงใน
เนื ้อเยื่อดังกล่าว ส่วนตับและไตจะพบโทลูอีนและสารเมตาโบไลท์ของโทลูอีนที่มีความเข้ มข้ นปาน
กลาง ในขณะที่การได้ รับโทลูอีนเข้ าสู่ร่างกายโดยการกิน จะพบความเข้ มข้ นของโทลูอีนสูงที่สดุ ที่
ตับ รองลงมา ได้ แ ก่ ตับ อ่อ น สมอง หัว ใจ เลื อ ด ไขมัน ในร่ า งกาย และน า้ ไขสัน หลัง เป็ นต้ น
(Ameno, K. et al., 1989)
การกาจัดออกจากร่ างกาย
การสัมผัสกับโทลูอีนทางการหายใจแบบเฉี ยบพลัน พบว่าโทลูอีนที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปจะ
ถูกกาจัดออกจากร่างกายทางลมหายใจออก ขณะที่โทลูอีนที่ถกู เปลี่ยนรูปโดยผ่านขบวนการเมตา
โบลิซมึ จะถูกขับออกมากับปั สสาวะ จากการศึกษาในอาสาสมัคร พบว่าร้ อยละ 10-20 ของโทลูอีน
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ที่ถกู ดูดซึมจะถูกขับออกทางลมหายใจออกโดยไม่ถกู เผาผลาญ และมากกว่าร้ อยละ 75 ของโทลู
อีนจะถูกขับออกทางปั สสาวะในรูปของสารเมตาโบไลท์ และส่วนน้ อยซึ่งเป็ นส่วนที่เข้ าไปสะสมอยู่
ในเนือ้ เยื่อไขมันจะถูกกาจัดออกอย่างช้ าๆ
อย่างไรก็ตามการขับโทลูอีนและสารที่เกิดจาก
ขบวนการเมตาโบลิซึม ออกจากร่ างกายจะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ วภายใน 24 ชั่วโมง (U.S. EPA,
1990)

3) เอธิลเบนซีน (Ethylbenzene; E)
เอธิลเบนซีนเป็ นของเหลวไม่มีสี กลิ่นคล้ ายนา้ มันเบนซีน ติดไฟง่ายที่อุณหภูมิห้อง โดย
ธรรมชาติพบได้ ในน ้ามัน เอธิลเบนซีนโดยปกติใช้ เป็ นตัวทาละลาย และผสมในน ้ามันเครื่ องยนต์
และน ้ามันเครื่ องบิน (Cavender, F. 1994)
การสัมผัสและการดูดซึ ม
การปนเปื อ้ นของเอธิลเบนซีนในอากาศส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ ของน ้ามัน ก๊ าซ และ
ถ่านหิน รวมทังจากอุ
้
ตสาหกรรมที่นาเอธิลเบนซีนมาใช้ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้เอธิลเบนซี
นถูกนามาใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตสไตรี น อุตสาหกรรมผลิตเชื ้อเพลิง และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอธิ ลเบนซีน ได้ แก่ นา้ มันเบนซีน สี หมึก ยาฆ่าแมลง กาวติดพรม
น ้ามันชักเงา บุหรี่ ดังนันการใช้
้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้อาจนาไปสู่การได้ รับสัมผัสเอธิลเบนซีน อย่างไร
ก็ตามความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณหรื อระดับความเข้ มข้ นของเอธิลเบน
ซีน ลักษณะของการได้ รับสัมผัส และระยะเวลาในการสัมผัส
การศึกษาในมนุษย์ชี ้ให้ เห็นว่าเอธิลเบนซินมีการดูดซึมอย่างรวดเร็ วทางการหายใจ โดยให้
อาสาสมัครสัมผัสเอธิลเบนซิน พบว่าร้ อยละ 49-64 ของเอธิลเบนซินที่ถกู สูดดมจะถูกกักเก็บไว้ ใน
ร่างกาย และมีปริมาณเพียงเล็กน้ อยที่สามารถวัดได้ จากลมหายใจออก (NTP, 1992) ส่วนการดูด
ซึมผ่านทางผิวหนังเกิดขึ ้นได้ น้อยหากเป็ นการสัมผัสไอระเหยของเอธิลเบนซิน แต่กลับพบว่าการ
ดูดซึมผ่านทางผิวหนังเป็ นไปอย่างรวดเร็วหากเป็ นการสัมผัสเอธิลเบนซินเหลว แสดงให้ เห็นว่าการ
ดูดซึมทางผิวหนังเป็ นเส้ นทางหลักในการได้ รับเอธิลเบนซินเหลวหรื อเอธิลเบนซินที่ปนเปื อ้ นมากับ
น ้า
การสัม ผัส เอธิ ล เบนที่ระดับความเข้ มข้ นสูงในระยะเวลาอันสัน้ อาจทาให้ กดประสาท
ส่วนกลาง ทาให้ ปวดศรี ษะ เวียนศรี ษะ หน้ ามืด สับสนงุนงง แสบตา แสบจมูก แสบคอ และอาจ
หมดสติได้ ผู้เชี่ยวชาญของ The International Agency for Research on Cancer สันนิษฐานว่า
การสัมผัสเอธิลเบนเป็ นระยะเวลานาน อาจเป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในมนุษย์
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การแพร่ กระจายและการเผาผลาญ
ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายในมนุษย์จากการสัมผัสเอธิลเบนซินเพียงตัวเดีย ว
ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับการเผาผลาญของเอธิลเบนซินในมนุษย์และสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมอื่นๆ
ชี ้ให้ เห็นว่าการเผาผลาญของเอธิลเบนซินที่ได้ รับสัมผัสทางการหายใจและทางการกินไม่แตกต่าง
กัน ในขณะที่การขับออกของสารเมตาโบไลท์ที่เกิดจากการสัมผัสทางผิวหนัง เกิดขึ ้นเพียงร้ อยละ
4.6 ของปริ ม าณที่ ดูดซึม แสดงให้ เห็นว่าการเผาผลาญของเอธิ ลเบนซิ นที่ไ ด้ รับสัม ผัสทางการ
หายใจแตกต่างกับการเผาผลาญที่ได้ รับสัมผัสทางผิวหนัง อย่างไรก็ตามพบว่าการเผาผลาญของ
เอธิลเบนซินมีความผันแปรตาม species เพศ และการได้ รับอาหาร

การกาจัดออกจากร่ างกาย
ไม่มีข้อมูลความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดการกับเอธิลเบนซินในเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดจน
ไม่มีข้อมูลจาเพาะเกี่ยวกับความเข้ มข้ นของเอธิลเบนซินในน ้านม รก cord blood หรื อ amniotic
fluid แต่อย่างไรก็ตามเอธิลเบนซินเป็ นสารที่พบได้ ในเนื ้อเยื่อไขมัน ดังนันน่
้ าจะพบได้ ในน ้านม
เช่นกัน
มีการศึกษาในคน พบว่าเอธิ ลเบนซินที่ได้ รับสัมผัสทางการหายใจจะถูกเผาผลาญและ
กาจัดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ ว Chin และคณะ พบว่าร้ อยละ 83 ของเอธิลเบนซินที่ถกู ดูดซึม
จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปของสารเมตาโบไลท์ในปั สสาวะ กาจัดทางลมหายใจออกร้ อยละ 8
และร้ อยละ 0.7 ขับออกทางอุจจาระ โดยการกาจัดออกจากร่างกายจะเกิดขึ ้นในช่วง 6-10 ชัว่ โมง
หลัง การสัม ผัส ทางการหายใจ ในขณะที่ เอธิ ลเบนซิ นที่ ถูก ดูดซึม ผ่านทางผิ วหนัง จะถูกกาจัด
ออกมาเพียงร้ อยละ 4.6 ซึ่งรู ปแบบการกาจัดมีความแตกต่างจากการได้ รับสัมผัสทางการหายใจ
แต่ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการกาจัดเอธิลเบนซินในคนซึง่ สัมผัสโดยการกิน
4) ไซลีน (Xylene; X)
ไซลีนเป็ นของเหลวไม่มีสี ติดไฟง่าย มีกลิ่นหวาน แต่ละลายน ้าได้ ยาก โดยปกติไซลีน มี 3
รูป ได้ แก่ meta-xylene, ortho-xylene, and para-xylene (m-, o-, and p-xylene) ไซลีนผสม
ประกอบด้ วย m-xylene (ร้ อยละ 40), o-xylene (ร้ อยละ 20), p-xylene (ร้ อยละ 20) และปริ มาณ
เล็กน้ อยของเอธิลเบนซีนและโทลูอีน (Fishbein, L. 1985)
อุตสาหกรรมเคมีผลิตไซลีนจากน ้ามัน ปิ โตรเลียม สาหรับไซลีนในธรรมชาติพบได้ ในเกิด
จากน ้ามันปิ โตรเลียม ถ่านหิน และไฟไหม้ ป่า ไซลีนพบได้ ในน ้ามันเครื่ องบินและน ้ามันเบนซีน แต่
ในปริมาณเล็กน้ อย (ATSDR, 1993)
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การสัมผัสและการดูดซึ ม
ไซลี น ถูก น ามาใช้ เ ป็ นสารตัว ท าละลายในอุต สาหกรรมการพิ ม พ์ อุต สาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมหนัง และใช้ เป็ นสารทาความสะอาด ทินเนอร์ และน ้ามันชักเงา รวมทังเป็
้ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมใยสังเคราะห์ ตลอดจนเป็ น
ส่วนผสมในการเคลือบผ้ าและกระดาษ
การปนเปื ้ อ นเข้ าสู่ สิ่ ง แวดล้ อมของไซลี น เกิ ด จากการปล่ อ ยของเสี ย ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ไอเสียรถยนต์ ไอระเหยขณะใช้ สารตัวทาละลาย ตลอดจนบ่อกาจัดขยะอันตราย
และการหกของไซลีน ส่วนใหญ่เราจะได้ รับสัมผัสไซลีนด้ วยการสูดดมอากาศที่ปนเปื อ้ นไซลีน หรื อ
ไอระเหยของไซลีนที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น น ้ามันเบนซีน สีทาบ้ าน น ้ามันชักเงา เชลแล็ค
น ้ายาป้องกันสนิม และจากการสูบบุหรี่ นอกจากนี ้การซึมผ่านทางผิวหนังของไซลีนเกิดได้ จากการ
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น สารตัวทาละลาย แล็คเกอร์ ทินเนอร์ และยาฆ่าแมลง เป็ นต้ น
ไซลีนทัง้ 3 รูปส่งผลกระทบต่อสุขภาพคล้ ายกัน การสัมผัสไซลีนที่ระดับความเข้ มข้ นสูงใน
ระยะเวลาสัน้ อาจทาให้ ระคายเคืองผิวหนัง ตา จมูก และคอ หายใจลาบาก ปอดสูญเสียการ
ทางาน การตอบสนองต่อการมองเห็ น ช้ า ความจ าไม่ดี ไม่ส บายท้ อง และอาจทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในตับและไต ตลอดจนมีผลต่อระบบประสาท เช่น ปวดศรี ษะ เวียนศรี ษะ กล้ ามเนื ้อ
ไม่ประสานงานกัน สับสน และอาจทาให้ ความสมดุลย์ของระบบประสาทเปลี่ยนไป และอาจถึงแก่
ความตายถ้ าได้ รับสัมผัสที่ระดับความเข้ มข้ นสูงมาก เช่นเดียวกันการสัมผัสไซลีนที่ระดับความ
เข้ ม ข้ น สูง เป็ นเวลานานจะส่ง ผลต่อ ระบบประสาท เช่น ปวดศรี ษ ะ เวี ยนศรี ษ ะ กล้ ามเนื อ้ ไม่
ประสานงานกัน สับสน และอาจทาให้ ความสมดุลย์ของระบบประสาทเปลี่ยนไป
จากการศึกษาในหญิงตังครรภ์
้
จานวน 14,000 คนใน Bristol, U.K. ที่ใช้ สเปรย์ปรับอากาศ
(aerosols) เป็ นประจา พบว่าในเลือดมีสารพวก VOCs (Xylene, ketones และ aldehydes)
ค่อนข้ างสูง และประชาการเหล่านี ้จะมีอาการหลายอย่าง เช่น 25% ปวดศรี ษะ, 19% มีอาการ
ซึมเศร้ าหลังคลอด, เด็กที่คลอดออกมาแล้ วมักมีอาการท้ องเสียบ่อยกว่าเด็กกลุม่ อื่น 22 %
ไซลีนเป็ นสารที่ดดู ซึมง่ายภายหลังจากการสัมผัสทัง้ 3 ทาง (หายใจ กิน และผิวหนัง) โดย
ไซลีนทุกรู ปมีลกั ษณะของการดูดซึม แบบเดียวกัน ไม่ขึ ้นอยู่กับระยะเวลาหรื อปริ มาณการสัมผัส
อย่างไรก็ตามการดูดซึมเข้ าสู่ร่างกายของไอระเหยไซลีนส่วนใหญ่เกิดขึ ้นทางการหายใจ ในขณะที่
การดูดซึมทางผิวหนังเกิดขึ ้นได้ น้อย (ร้ อยละ 12) แต่กลับพบว่าการดูดซึมทางผิวหนังเกิดขึ ้นได้
รวดเร็วถ้ าเป็ นไซลีนเหลว
จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สมั ผัสไซลีนทางการหายใจ พบว่าร้ อยละ 60 ของไซลีนที่ถกู ดูดซึม
จะเก็บกักที่ปอด (U.S. EPA, 1985) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศ แต่พบว่ าการออกแรง
(เช่น การออกกาลังกายหรื อการทางาน) และปริมาณการสัมผัสที่มากขึ ้น ทาให้ ปริ มาณของไซลีนที่
ถูกเก็บกักเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ถูกดูดซึมเข้ าสู่ร่างกาย นาไปสู่การระบายออกจากปอดเพิ่มขึ ้น จาก
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การศึกษาของ Astrand และคณะ พบว่าระยะเวลาการสัมผัส ที่เพิ่มขึ ้น จะทาให้ ประสิทธิภาพ
ของการเก็บกักลดลง จะเห็นว่าการดูดซึมสามารถวัดได้ จากการเพิ่มขึ ้นของสารเมตาโบไลท์ที่เกิด
จากขบวนการเมตาโบลิซมึ ของไซลีนในปั สสาวะ
ไซลีนมีการดูดซึม 2 ระยะ ระยะที่หนึ่งเกิดขึน้ ในระยะเวลาสัน้ (ภายใน 15 นาที ) และ
ระยะที่สองเกิดขึน้ ใช้ เวลานาน และพบว่าไซลีน ที่หายใจเข้ าไปมีความเข้ มข้ นพอๆ กับในเลือด
จากการศึกษาในคนและสัตว์แสดงให้ เห็นว่าไซลีนจะถูกดูดซึมได้ ดีทางการหายใจและทางการกิน
โดยที่ไซลีนจะถูกกักเก็บในลมหายใจเข้ าร้ อยละ 60 และร้ อยละ 90 ของไซลีนที่ถกู กลืนกินจะถูกดูด
ซึม ขณะที่การดูดซึมจากการสัมผัสทางผิวหนังเกิดขึ ้นได้ น้อย (U.S. EPA, 1985)
การแพร่ กระจายและการเผาผลาญ
ไซลีนจะแพร่กระจายไปยังเนื ้อเยื่อไขมันอย่างรวดเร็ ว รวมทังมี
้ การสะสมในเนื ้อเยื่อไขมัน
พบว่าร้ อยละ 90 ของไซลีนในเลือดจะจับกับ serum proteins (U.S. EPA, 1985)
จากการศึกษาชิ ้นไขมันใต้ ผิวหนังของอาสาสมัคร พบว่าการดูดซึมของไซลีนสัมพันธ์ กับ
ไขมันรวมในร่ างกาย ร้ อยละ 5-10 ของไซลีนที่ถูกดูดซึมจะสะสมในเนือ้ เยื่อไขมัน และการออก
กาลังกายอาจทาให้ ปริมาณของไซลีนกระจายไปยังเนื ้อเยื่อไขมันในร่างกายมากขึ ้น
การเผาผลาญของไซลีนที่เข้ าสูร่ ่างกายจะเกิดขึ ้นในตับ และจะถูกขับออกมาในรูปของสาร
เมตาโบไลท์ที่เกิดจากขบวนการเมตาโบลิซึมของไซลีนทางปั สสาวะ ซึ่งจะถูกตรวจพบได้ ภายหลัง
จากการสัมผัส 2 ชัว่ โมง โดยการเผาผลาญไม่ขึ ้นอยู่กบั รู ปฟอร์ มของไซลีน (isomer) เส้ นทางการ
สัมผัส ปริมาณที่สมั ผัส หรื อ ระยะเวลาของการสัมผัส

การกาจัดออกจากร่ างกาย
ไซลีนส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 80-90) จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปของสารเมตาโบไลท์ ที่เกิด
จากขบวนการเมตาโบลิซมึ ของไซลีนซึง่ เกิดขึ ้นภายใน 18 ชัว่ โมงภายหลังการสัมผัส มีเพียงร้ อยละ
4-10 ที่ถกู ดูดซึมไว้ ที่เนื ้อเยื่อไขมัน ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการกาจัดออก จะเห็นว่าการขับไซลีนออกจาก
ร่างกายในคนที่มีปริ มาณไขมันมากจะเกิดช้ ากว่าคนทัว่ ไป อย่างไรก็ตามร้ อยละ 5 ของไซลีนจะ
ถูกกาจัดออกจากร่างกายทางลมหายใจออกโดยไม่มีการเปลี่ยนรูป ซึ่งจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว (2-3
วินาที) ภายหลังจากการสัมผัส โดยทัว่ ไปพบว่าปริ มาณการขับออกจากร่างกายจะสัมพันธ์กบั การ
ดูดซึมมากกว่าปริมาณหรื อระยะเวลาในการสัมผัส (U.S. EPA, 1986)
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ดัชนีบ่งชีท้ ำงชีวภำพ (Biomarker)
เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์หาดัชนีบ้ ่งชีท้ างชีวภาพเป็ นการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่
จาเพาะและมีค่าใช้ จ่ายสูง ดังนันทางโครงการฯ
้
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์จากสารอินทรี ย์ระเหย
ทุกตัว จึงเลือกส่งตรวจวิเคราะห์หาดัชนี ้บ่งชี ้ทางชีวภาพของเบนซีนเพียงอย่างเดียว โดยคานึงถึง
ความรุ นแรงของความเป็ นพิษจากการได้ รับสัมผัสแบบเรื อ้ รั ง และเบนซีนจัดเป็ นสารก่อมะเร็ ง
(carcinogenic) (US EPA, 1991a)
เบนซีน (Banzene) เป็ นสารตัวทาละลายอินทรี ย์ที่ใช้ กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
รวมทังเป็
้ นองค์ประกอบในบุหรี่ และน ้ามันเชื ้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงของเบนซีนกลายเป็ นสารเม
ตาโบไลท์เกิดขึ ้นที่ตบั จากนันสารเมตาโบไลท์
้
จะถูก ขับออกจากร่างกายทางปั ส สาวะในรู ปของฟี
นอล (Phenol) และ trans,trans-Muconic acid (t,t-MA) แต่เนื่องจากฟี นอลไม่เหมาะสมที่จะใช้
เป็ นดัชนีบง่ ชี ้ทางชีวภาพ (biomarker) สาหรับการสัมผัสเบนซีนที่ มีความเข้ มข้ นต่ากว่า 5 ppm (8
hr time-weighted average , TWA) ในขณะที่ t,t-MA เป็ นสารเมตาโบไลท์ชนิดหนึ่งของเบนซีนที่
สามารถใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ทางชีวภาพหากมีการสัมผัสเบนซีนที่ระดับความเข้ มข้ นต่ากว่า 5 ppm
ดังนัน้ t,t-MA จึงถูกใช้ เป็ นตัวชีว้ ัดในการประเมินปริ มาณของเบนซีนในปั สสาวะโดยทางอ้ อม
สาหรับการสัมผัสเบนซีนในระดับความเข้ มข้ นต่า
วิธีการวิเคราะห์ t,t-MA เป็ นวิธีที่ดดั แปลงและพัฒนามาจากวิธีของ Bee-Lan Lee และ
คณะ โดยใช้ Ethyl acetate ในการสกัดสารแบบ Liquid liquid extraction จากนันท
้ าให้ สาร
ตัวอย่างแห้ งด้ วยก๊ าซไนโตรเจน (Nitrogen) ที่อณ
ุ หภูมิ 40 oC ทาการละลายสารตัวอย่างซ ้าด้ วย
Mobile phase (ประกอบด้ วย Phosphate buffer, Methanol และ น ้า) 500 uL โดยใช้ การปรับ
้ าการฉี ด 50 uL เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วย
อัตราส่วนแบบ gradient ตลอดการวิเคราะห์ จากนันท
เทคนิค High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ซึ่งเป็ นวิธีที่ผ่านกระบวนการยืนยัน
ความถูกต้ อง (Method Validation) มีคา่ ต่าสุดของการวิเคราะห์ (Limit of Detection) 0.0267
มิลลิกรัมต่อลิตร และมีความจาเพาะต่อ t,t-MA ทังนี
้ ้สภาวะของเครื่ อง HPLC จะใช้ Column C18
o
250 * 4.6 particle size 5 u ที่อณ
ุ หภูมิ 50 C จะเห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ t,t-MA ในปั สสาวะที่ได้
พัฒนาขึ ้นนี ้สามารถนาใช้ เป็ นวิธีมาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ค่ามาตรฐาน t,t-MA ของอเมริ กา 500 ug t,tMA/gCreatinine หลังออกจากกะการทางาน (ACGIH 2005) อย่างไรก็ตามสารรบกวนการ
ตรวจหา t,t-MA ได้ แก่ Sorbic acid หรื อ สารกันเสียในอาหาร เนื่องจาก Sorbic acid และเบนซีน
มี Metabolite ตัวเดียวกันคือ t,t-MA

ตำรำงที่ 1 สรุปกำรสัมผัส BTEX ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม/สำรเคมี/วัตถุ
ทาสี / แล๊ คเกอร์ / น ้ามันชักเงา / ทินเนอร์ / หมึกพิมพ์ตา่ งๆ
สเปรย์ฉีดผม / สีย้อมผม / สเปรย์ระงับกลิ่นกาย / สเปรย์ปรับอากาศ
สีทาเล็บ / น ้ายาเคลือบเล็บ / น ้ายาล้ างเล็บ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆ
ปั๊ มน ้ามัน / คลังเก็บน ้ามัน / โรงกลัน่ น ้ามัน / โกดังเก็บสารเคมี
ซ่อมรถ / ซ่อมเครื่ องยนต์ / สัมผัสน ้ามันต่างๆ
ยากันยุง / ยาฆ่าแมลงแบบสเปรย์ฉีด
ยากันยุงแบบขด
ยาฆ่าหญ้ า / ปุ๋ย
กาวรองเท้ า / กาวต่างๆ
ไอเสียรถยนต์
ควันธูป
ควันบุหรี่
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ชนิดของ BTEX
B, T, E , X
B, T, E , X
B, T, E , X
B, T, E , X
B, T, E , X
B, T, E , X
B, T, E , X
B
B, T, E , X
B, T, E
B, T, E
B
B, T, E , X

บทที่ 3
วิธีกำรวิจัย
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กระบวนกำรวิจัย
การเข้ าไปด าเนิ น โครงการในพื น้ ที่ ด าเนิ น โดยที ม ผู้ วิ จัย และผู้ ประสานงานในพื น้ ที่
ประสานงานและประชุมร่วมกับประธานหรื อคณะกรรมการแต่ละชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้ า
ไปดาเนินโครงการในพื ้นที่ การวิจยั นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และ
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี ้
กำรวิจัยเชิงปริมำณ
เป็ นการศึกษาแบบ Panel Study การคัดเลื อกตัวอย่างใช้ วิธีการคัดเลือกแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi-stage Sampling) ขัน้ แรกกาหนดพื น้ ที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ แ ก่ ชุม ชนแออัด คลองเตย จากนัน้ ที ม ผู้วิ จัย ลงส ารวจพื น้ ที่ โ ดยการท า Rapid
Assessment เพื่อทา Community Mapping และสุ่มตัวอย่างแบบ Random Sampling โดยใช้
ข้ อมูลประชากร (Census) เพื่อให้ ได้ ตวั แทนที่แท้ จริ งของประชาชนในพื ้นที่ศกึ ษา ขนาดตัวอย่าง
ในการเก็ บข้ อมูล เชิ ง ปริ ม าณ (การส ารวจครั วเรื อน) 400 ตัวอย่างนี ้ คานวณด้ วยวิธี ของ Taro
Yamane อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนตัวอย่างขึ ้นร้ อยละ 25 เพื่อป้องกันปั ญหาจานวน
ตัวอย่างไม่เพียง ดังนันจึ
้ งได้ ขนาดตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 500 ตัวอย่าง โดยเป็ นขนาดตัวอย่างที่ ได้ จาก
การรวมจานวนตัวอย่างของแต่ละชุมชนย่อยด้ วยวิธี Proportional to size โดยคัดกรองครอบครัว
ละ 1 ตัวอย่าง ด้ วยเกณฑ์ในการคัดกรองดังนี ้ เป็ นผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนอย่างน้ อย 5 ปี ขึ ้นไป และ
เป็ นผู้ที่ ใ ช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นชุม ชน เป็ นต้ น โดยกลุ่ม ตัว อย่ า งทุก คนจะได้ รั บ การ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากนันกลุ
้ ่มตัวอย่างทัง้ 500 รายจะได้ รับการคัดกรองจานวน 100
ราย ด้ วยวิธี Proportional to size โดยใช้ เกณฑ์ในการคัดกรองดังนี ้ เป็ นผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ และไม่มี
สมาชิกในครัวเรื อนสูบบุหรี่ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ไม่มีอาชีพเสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยหรื อ
ควันจากการประกอบอาหาร เพื่อเป็ นตัวแทนในการเก็บตัวอย่างทางห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ ตัวอย่าง
อากาศในระดับบุคคลและตัวอย่างปั สสาวะ เพื่อวัดการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน) เนื่องจากเป็ นการศึกษาแบบ Panel study ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างทัง้ 100
ราย จะถูก เก็ บ ตัวอย่า งทางห้ อ งปฏิ บัติก ารซ า้ 3 ฤดูก าลๆ ละ 1 ครั ง้ เพื่ อ ประเมิ น การสัม ผัส
สารอินทรี ย์ระเหยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนดูแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงการ
สัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยในแต่ล ะฤดูกาล นอกจากนีท้ ีมผู้วิจัยจะทาการเก็บตัวอย่างอากาศใน
บรรยากาศชุมชนละ 3 จุดๆ ละ 2 ตัวอย่าง รวมทังสิ
้ ้น 30 ตัวอย่าง
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เครื ่องมื อในการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
1. แบบสอบถามสาหรับเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับการได้ รับสัมผัสของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ข้ อมูล
ส่วนบุคคล ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย และประวัตกิ ารสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย เป็ นต้ น เพื่อหาปั จจัยเสี่ยง
ในการสัมผัสต่างๆ โดยจะใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถาม 15 นาทีโดยประมาณ (ภาคผนวก 1)
2. เครื่ องมือเก็บตัวอย่างอากาศแบบ Passive air sampler เพื่อวิเคราะห์หาระดับความ
เข้ มข้ นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน โดยจะทาการติดตังและเก็
้
บตัวอย่างอากาศใน
ระดับบุคคลและในบรรยากาศ ซึ่งอุปกรณ์ดงั กล่าวจะถูกติดตัง้ เพื่อดูดซับอากาศที่อยู่รอบตัวของ
กลุม่ ตัวอย่างและในบรรยากาศบริเวณที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง จากนันตั
้ วอย่างอากาศที่
เก็บได้ จะถูกนาไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ เพื่อหาระดับความเข้ มข้ นของเบนซีน
โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน (ภาคผนวก 2)
3. การเก็บตัวอย่างปั สสาวะ เพื่อตรวจหาระดับของ trans, trans-muconic acid (t,t-MA)
ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดการสัมผัสสารประกอบเบนซีน โดยตัวอย่างปั สสาวะจะถูกเก็บในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
มารับการถอดเก็บเครื่ องมือเก็บตัวอย่างอากาศ (ภาคผนวก 2)
การศึกษาหาปริ มาณการได้รับสัมผัสสาร BTEX
การหาปริมาณการได้ รับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ในกลุ่มตัวอย่าง
ทาโดยการเก็บตัวอย่างสารอินทรี ย์ระเหยในบรรยากาศที่ระดับการหายใจด้ วยการติดหลอดดิฟฟู
ซิพแซมเปลอร์ ที่ตวั บุคคล เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง พร้ อมทังเก็
้ บตัวอย่างปั สสาวะเพื่อตรวจหาปริ มาณ
เมตาโบไลท์ ของสารเบนซีน ซึ่งเป็ นดัช นีชีว้ ัดการได้ รับสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยดังกล่าวเข้ าสู่
ร่างกาย รวมทังส
้ ารวจสุขภาพของประชากรศึกษา ได้ แก่ น ้าหนักตัว ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่
ศึกษา และการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพ เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินการได้ รับ
สัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย (Exposure Assessment)
การประเมิ นการได้ รับ สัม ผัส สารอินทรี ย์ ระเหยในบรรยากาศสามารถคานวณได้ จ าก
สมการ (US EPA, 1997)
ADD = [[C x IR x ED] / [BW x AT]]
โดยที่

ADD =
C =
IR =
ED =
BW =

Average daily dose (mg/kg-day);
Contaminant concentration in inhaled air (mg/m3);
Inhalation rate (m3/hr), 20 m3/day
Exposure duration (days);
Body weight (kg); and

AT = Averaging time (days), for non-carcinogenic effects AT = ED,
for carcinogenic or chronic effects AT = 70 years or 25,550 days (lifetime)
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กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
จากการเก็บตัวอย่างอากาศในระดับบุคคลและตัวอย่างปั สสาวะในกลุ่มตัวอย่างและส่ง
ตรวจวิ เ คราะห์ ทางห้ องปฏิ บัติการ จ านวน 100 ตัวอย่า งนัน้ ในจ านวนดัง กล่า วที ม ผู้วิจัยจะ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้ เกณฑ์ ในการคัดกรอง
ดังนี ้ เป็ นผู้ที่ตรวจพบค่าสารเมตาโบไลต์ของสารประกอบเบนซีน ได้ แก่ trans, trans-muconic
acid ในปั สสาวะ มากกว่า 0 ไมโครกรัม/ครี เอทินีน
การสัมภาษณ์ เชิงลึก เป็ นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยในอดีตและ
ในวัน ที่ เ ก็ บ ตัว อย่า งปั ส สาวะ เพื่ อ หาข้ อ มูล เชิ ง ลึก ในเรื่ อ งของการรั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาสุข ภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ ยวข้ องกับ การสัมผัส สารอินทรี ย์ระเหย นอกจากนี ท้ ี มผู้วิจัย จะใช้ Snow
Technique ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ Key Informants ในชุมชน เช่น เจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัย
และ ประธานหรื อกรรมการชุมชน เป็ นต้ น การสัมภาษณ์ ดาเนินการโดยนักวิจยั ที่มีประสบการณ์
หรื อผ่านการอบรมการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 45 นาทีถึง 1
ชัว่ โมงต่อการสัมภาษณ์ 1 ครัง้
พืน้ ที่ศึกษำ
ทางโครงการฯ เลื อ กชุม ชนแออัด คลองเตยเป็ นพื น้ ที่ ศึกษา เนื่ องจากตัง้ อยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับโรงกลัน่ น ้ามัน คลังเก็บน ้ามัน และท่าเรื อคลองเตย ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ขนถ่ายและเก็บกัก
สารเคมีต่างๆ ทัง้ นี ท้ ีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและฝึ กอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อม กรมส่ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ ทาการคัดเลือกพืน้ ที่ ที่
เหมาะสมสาหรับการเก็บตัวอย่างอากาศทังในระดั
้
บบุคคลและในบรรยากาศ โดยเป็ นพื ้นที่ที่ห่าง
จากถนนใหญ่หรื อทางด่วนมากที่สดุ
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ประชาชนชุมชนแออัดคลองเตย
Random Sampling

ตัวอย่าง 500 ราย
Proportional to Size

ตัวอย่าง 100 ราย
ttma > 0 ug/creatinie

ตัวอย่าง 30 ราย
แผนภูมิขนำดตัวอย่ ำง
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริ มาณ ด้ วยสถิติที่เหมาะสม อาทิเช่น Descriptive analysis,
Chi-square, Regression เป็ นต้ น เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ หลักการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) การ
รายงานผลการวิจยั จะเสนอเป็ นภาพรวมและไม่ระบุชื่อหรื อข้ อมูลอื่นใดที่สามารถสืบกลับไปยัง
กลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้ เป็ นรายวัน ฉะนันหลายครั
้
วเรื อนไม่อยู่ในขณะที่
ทีมผู้วิจยั ลงไปเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ศกึ ษา
ปั ญหำและอุปสรรค
เนื่องจากสารอินทรี ย์ระเหยเป็ นสารเคมี ที่มีความจาเพาะทัง้ ในด้ านอุปกรณ์ ในการเก็บ
ตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังนันทางโครงการฯ
้
จึงขอความอนุเคราะห์อปุ กรณ์ในการเก็บ
ตัวอย่างอากาศ ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่มีความเฉพาะในการใช้ งานและมีจานวนจากัด จากศูนย์วิจยั และ
ฝึ กอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อม กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ปฏิบตั ิ งานทางด้ านการเก็บและตรวจวิเคราะห์อากาศโดยเฉพาะ
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แต่อุปกรณ์เหล่านี ้ได้ ถูกยืมไปใช้ งานโดยหน่วยงานอื่น และถูกนาส่งคืนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2552 ทางโครงการฯ โดยทีมผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากศูนย์วิจยั ฯ ได้ เริ่ มเก็บตัวอย่างอากาศทันทีที่
ได้ รับอุปกรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ.2552 ซึ่งเป็ นการเก็บตัวอย่างอากาศในฤดูกาลแรก และเป็ น
ตัวแทนของฤดูฝน ทาให้ เกิดความล่าช้ าอย่างต่อเนื่องสาหรับการเก็บตัวอย่างอากาศในฤดูถดั มา
ได้ แก่ ฤดูหนาว และ ฤดูร้อน เป็ นต้ น ทัง้ นี ก้ ารเก็บข้ อมูลที่เป็ นตัวแทนฤดูร้อนจะดาเนินการใน
เดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ.2553 นี ้

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
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กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณ
จากการคานวณเบื ้องต้ น ได้ ขนาดตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง และจากการเก็บข้ อมูล พบว่ามี
กลุ่มตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 572 คน เป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนล็อค 1-2-3 มากที่สดุ (ร้ อยละ 40.7)
เนื่องจากเป็ นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ชุมชน 70 ไร่ และ ชุมชนล็อค 4-5-6
(ร้ อยละ 25.2 และ 18.2) ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 48 ปี โดยมีช่วงอายุตงแต่
ั ้ 11 - 88
ปี ร้ อยละ 79.4 ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/
อาศัยอยูด่ ้ วยกัน (ร้ อยละ 69.1) รองลงมามีสถานภาพหย่า/หม้ าย (ร้ อยละ 19.9) และโสด (ร้ อยละ
11.0) ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นแม่บ้าน/ไม่ได้ ทางาน คิดเป็ นร้ อยละ 37.6 รองลงมา
ได้ แก่ อาชีพค้ าขายและรับจ้ างทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 15.7 และ 14.2 ตามลาดับ มีรายได้ ครัวเรื อน
เฉลี่ยเดือนละ 10,400 บาท โดยมีรายได้ ครัวเรื อนตังแต่
้ 300 - 100,000 บาท/เดือน (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2)
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพื ้นที่ศึกษาโดยเฉลี่ย 30 ปี โดยมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
ศึกษาตังแต่
้ 5 - 80 ปี โดยพบว่าส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 9.9) อาศัยอยู่ในพื ้นที่ศึกษา 20 ปี รองลงมา
ได้ แก่ 40 และ 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 7.7 และ 7.6 ตามลาดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน 24 ชัว่ โมง/วัน (ร้ อยละ 69.9) และ 7 วัน/สัปดาห์ (ร้ อยละ 98.9)
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของอาชี พ โดยแบ่งออกเป็ นอาชีพที่เสี่ยง ประกอบด้ วย ช่าง
สาขาต่างๆ รับจ้ างซักรี ด เสริมสวย ค้ าขายอาหารที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ รับสารอินทรี ย์ระเหย ทา
ความสะอาด ทางานในบริ เวณท่าเรื อ รับจ้ างต่างๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ รับสารอินทรี ย์ระเหย
พนักงานขับรถ/รับส่งเอกสาร พนักงานในโรงงานที่ใช้ สารอินทรี ย์ระเหยในขบวนการผลิต และ
อาชีพที่ไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย พบว่า 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพที่เสี่ยงต่อ
การสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย นอกจากนี ้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ และดื่ มแอลกอฮอร์ ร้ อย
ละ 22.4 และ 35.4 ตามลาดับ มากกว่าครึ่ ง (ร้ อยละ 53.9) ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดได้ รับการ
สัมผัสควันบุหรี่ จากเพื่อนบ้ านหรื อสมาชิกในบ้ านที่สบู บุหรี่ (ดังแสดงในตารางที่ 3)

22

ตำรำงที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐำนกลุ่มตัวอย่ ำง
ตัวแปร
ชุมชน (จำนวนครัวเรือนในชุมชน)
ล็อค 1-2-3 (2,000 ครัวเรื อน)
70 ไร่ (1,000 ครัวเรื อน)
ล็อค 4-5-6 (700 ครัวเรื อน)
สวนอ้ อย (450 ครัวเรื อน)
วัดคลองเตยใน 2 (212 ครัวเรื อน)
กลุ่มอำยุ
เด็กและเยาวชน
วัยทางาน
ผู้สงู อายุ
เพศ
ชาย
หญิง
สถำนภำพสมรส
โสด
แต่งงาน / อาศัยอยูร่ ่วมกัน
หย่า / หม้ าย
ตำรำงที่ 3 พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ ำง
ตัวแปร
กลุ่มอำชีพ (n=572)
อาชีพเสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย
อาชีพที่ไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย
กำรสูบบุหรี่ (n=572)
สูบ
เคยสูบ แต่เลิกแล้ ว
ไม่สบู

จำนวน
(n=572)

ร้ อยละ

233
144
104
61
30

40.7
25.2
18.2
10.7
5.2

37
413
122

6.5
72.2
21.3

118
454

20.6
79.4

63
395
114

11.0
69.1
19.9

จำนวน

ร้ อยละ

92
480

16.1
83.9

128
60
384

22.4
10.5
67.1
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ตัวแปร
สมำชิกในบ้ ำนสูบบุหรี่ (n=572)
มี
ไม่มี
สัมผัสควันบุหรี่ จำกสมำชิกในบ้ ำนที่สูบบุหรี่ (n=269)
สัมผัส
ไม่สมั ผัส
กำรดื่มแอลกอฮอร์ (n=571)
ดื่ม
เคยดื่ม แต่เลิกแล้ ว
ไม่ดื่ม

จำนวน

ร้ อยละ

269
303

47.0
53.0

145
124

53.9
46.1

202
73
296

35.4
12.8
51.8

ตำรำงที่ 4 โรคประจำตัวและกำรสัมผัสสำรอินทรีย์ระเหย
ตัวแปร
จำนวน
ร้ อยละ
โรคประจำตัว (n = 560)
มี
279
49.8
ไม่มี
278
49.6
ไม่ทราบ
3
0.5
กำรสัมผัส (n = 572)
สัมผัส
524
91.6
ไม่สมั ผัส
48
8.4
ตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า เกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้ อยละ 49.8) มีโรคประจาตัวและ
ร้ อยละ 49.6 เป็ นผู้ไม่มีโรคประจาตัว นอกจากนี ้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 39.3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด มีอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้ /อาเจียน ระคายเคืองหรื อแสบในจมูก /ตา/คอ เบื่อ
อาหาร เลือดออกง่าย ฟกช ้าตามตัว เป็ นต้ น ในจานวนผู้ที่มีอาการเหล่านี ้ ร้ อยละ 66.4 มีอาการ
ร่ วมกันมากกว่าหนึ่งอาการ ในขณะที่ร้อยละ 33.6 มีอาการเพียงอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอาการปวดศรี ษะ รองลงมา ได้ แก่ วิงเวียน อ่อนเพลีย ระคายเคือง/แสบตา และระคาย
เคือง/แสบในคอ ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ กลุ่ม ตัวอย่างจะมีอาการเหล่านีป้ ระมาณ 2 – 3 วัน
ยกเว้ นอาการระคายเคือง/แสบตา ที่พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการนี ้ตลอดช่วง 12
เดือนที่ผา่ นมา
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ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา พบว่าร้ อยละ 91.6 ของกลุม่ ตัวอย่างได้ รับการสัมผัสสารต่างๆ
ที่มีสารอินทรี ย์ระเหยเป็ นส่วนผสม รวมทังการสั
้
มผัสไอเสียรถ และจากการอาศัยอยู่ใกล้ ถนนใน
ระยะ 500 เมตร พบว่าส่วนใหญ่การสัมผัสเป็ นในลักษณะของการอาศัยอยู่ห่างจากถนนไม่เกิน
500 เมตร รองลงมาได้ แก่ สัมผัสสเปรย์ ยากันยุง /ยาฆ่าแมลง สัม ผัสสเปรย์ ฉีดผม/สีย้อมผม/
สเปรย์ระงับกลิ่นกาย/สเปรย์ปรับอากาศ สัมผัสไอระเหยของน ้ามัน/สารเคมี สัมผัสสี/แล็คเกอร์
และสัมผัสกาวต่างๆ ตามลาดับ ในจานวนผู้ได้ รับสัมผัสสารเหล่านี ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้ รับการสัมผัสเล็กน้ อย (3 – 4 ครัง้ /ปี ) ยกเว้ นการสัมผัสสเปรย์ยากันยุง/ยาฆ่าแมลงและการอาศัย
อยูห่ า่ งจากถนนไม่เกิน 500 เมตร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับการสัมผัสมาก (อย่างน้ อย 2 – 3
ครัง้ /สัปดาห์)

จากจานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 572 ตัวอย่าง ทีมผู้วิจัย ได้ คดั กรองตัวอย่างจานวน 100 ราย
โดยใช้ เกณฑ์เป็ นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่มีสมาชิกในครัวเรื อนสูบบุหรี่ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ไม่มีอาชีพ
เสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยหรื อควันจากการประกอบอาหาร เพื่อเป็ นตัวแทนในการเก็บ
ตัวอย่างทางห้ องปฏิบตั กิ าร ได้ แก่ ตัวอย่างอากาศในระดับบุคคลและตัวอย่างปั สสาวะ เพื่อวัดการ
สัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ) แต่เนื่องจากคนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีรายได้ เป็ นรายวัน ดังนันจึ
้ งไม่สามารถเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการเก็ บข้ อมูลในขันตอนนี
้
้
เป็ นผลให้ ทีมผู้วิจยั ได้ รับความร่วมมือเพียง 86 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 86 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทัง้ 86 ราย
นี ้ได้ รับการติดตังอุ
้ ปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศในระดับบุคคลและเก็บตัวอย่างปั สสาวะเพื่อส่งตรวจ
ยังห้ องปฏิบตั กิ าร
ขณะนี ้ทางผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศและปั สสาวะทางห้ องปฏิบตั ิการที่แล้ ว
เสร็จมีเพียงเฉพาะฤดูกาลแรก คือ ฤดูฝน ดังนันที
้ มผู้วิจยั จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้
เท่าที่ข้อมูลเอื ้ออานวยเท่านัน้ (ดังตารางที่ 5)

ตำรำงที่ 5 สรุปผลกำรตรวจวิเครำะห์ ตัวอย่ ำงอำกำศ (BTEX) และ tt-MA
ค่ ำเฉลี่ย
ตัวแปร
จำนวน ร้ อยละ
ช่ วง
2.95
เบนซีน (Benzene)
1.60-5.20
< 10 ppb (part per billion)
16
100
> 10 ppb (part per billion)
0
0
12.71
โทลูอีน (Toluene)
5.50-8.30
< 10 ppb (part per billion)
7
43.75
10.37-55.1
> 10 ppb (part per billion)
9
56.25
4.27
เอธิลเบนซีน (Ethylbenzene)
1.09-3.28
< 10 ppb (part per billion)
15
93.75
43.11
> 10 ppb (part per billion)
1
6.25
7.54
ไซลีน (Xylene)
2.62-8.26
< 10 ppb (part per billion)
15
93.75
65.50
> 10 ppb (part per billion)
1
6.25
213.31
trans, trans-Muconic Acid
32-481
< 500 ug/g creatinine
15
93.75
615
> 500 ug/g creatinine
1
6.25
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กำรวิเครำะห์ เชิงคุณภำพ
จากผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะทางห้ องปฏิบตั ิการของกลุ่มตัวอย่างในฤดูกาลแรก คือ
ฤดูฝน พบว่าตัวอย่าง 16 ใน 86 คน มีคา่ ความเข้ มข้ นของ trans, trans-muconic acid หรื อ t,t-MA
ในปั สสาวะ มากกว่า 0 ug/creatinine (มีคา่ มาตรฐาน 0-500 ug/g creatinine) ดังนันที
้ มผู้วิจยั จึง
ติด ต่อ ขอสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก จากกลุ่ม ตัว อย่า งดัง กล่า ว ในเรื่ อ งของการรั บ รู้ เกี่ ย วกับ การสัม ผัส
สารอินทรี ย์ระเหยทังในอดี
้
ตและวันที่เก็บตัวอย่างปั สสาวะ การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพ การรับรู้
เกี่ ย วกับ การป้องกัน การสัม ผัส ตลอดจนการรั บ รู้ เกี่ ยวกับ ความปลอดภัย จากการอาศัย อยู่ใ น
สิ่งแวดล้ อม ได้ ผลดังต่อไปนี ้
กลุ่มตัวอย่างทัง้ 16 คน เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 79 ปี ครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน
70 ไร่ ซึ่งเป็ นชุมชนย่อยที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็ นอันดับ 2 ของชุมชนแออัดคลองเตย
รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนล็อค 1-2-3 จานวน 6 คน ที่เหลืออาศัยอยู่ในชุมชนล็อค 4-5-6 และ
ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 ชุมชนละ 1 คน แต่เป็ นที่น่าแปลกใจว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสวนอ้ อย ซึ่ง
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เป็ นชุมชนย่อยที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ โรงกลัน่ มากที่สดุ กลับไม่พบการปนเปื อ้ นของ trans, trans-muconic
acid (t,t-MA) ในปั สสาวะเนื่องจากพบว่าความเข้ มข้ นของ t,t-MA เท่ากับ 0 ug/creatinine
กลุ่มตัวอย่าง 10 ใน 16 คนเป็ นแม่บ้าน/ไม่ได้ ทางาน 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีอาชี พ
ค้ าขาย กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ เฉลี่ย 8,531.25 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่าง 11 ใน 16 คนแต่งงาน/
อาศัยอยู่ร่วมกัน ในขณะที่ 1 ใน 4 เป็ นหม้ าย/หย่าร้ าง กลุ่มตัวอย่างทุกคนอาศัยอยู่ในพื ้นที่เกือบ
ตลอดเวลา มาเป็ นระยะเวลานานเฉลี่ย 25 ปี สองในสามของกลุ่มตัวอย่างมีโรคประจาตัว โดย
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่มีอาการวิงเวียน
การรับรู้เกี ่ยวกับการสัมผัสสารอิ นทรี ย์ระเหย
การสัมผัสสารเคมีหรื อสิ่งแวดล้ อมที่มีสารอินทรี ย์ระเหยเป็ นส่วนประกอบในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา เกือบทังหมดของกลุ
้
่มตัวอย่างสัมผัสสารต่างๆ ที่มีสารอินทรี ย์ระเหยเป็ นส่วนผสม รวมทัง้
การสัมผัสไอเสียรถ และจากการอาศัยอยูใ่ กล้ ถนนในระยะ 500 เมตร พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการสัมผัส
ไอเสียรถยนต์/มอเตอร์ ไซด์ เนื่องจากอาศัยอยูห่ า่ งจากถนนไม่เกิน 500 เมตร รองลงมาได้ แก่ สัมผัส
สเปรย์ยากันยุง/ยาฆ่าแมลง สัมผัสสเปรย์ฉีดผม/สีย้อมผม/สเปรย์ระงับกลิ่นกาย/สเปรย์ปรับอากาศ
สัมผัสสี/แล็คเกอร์ และสัมผัสกาวต่างๆ ตามลาดับ ในจานวนผู้ได้ รับสัมผัสสารเหล่านี ้ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับการสัมผัสมากจากการอาศัยอยูห่ า่ งจากถนนไม่เกิน 500 เมตร (อย่างน้ อย 2
– 3 ครัง้ /สัปดาห์) แต่การสัมผัสสเปรย์ยากันยุง /ยาฆ่าแมลงในระดับปานกลาง (อย่างน้ อย 1 ครัง้ /
เดือน) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับการสัมผัสสเปรย์ฉีดผม/สีย้อมผม/สเปรย์ระงับกลิ่น
กาย/สเปรย์ปรับอากาศ สัมผัสสี/แล็คเกอร์ และสัมผัสกาวต่างๆ ในปริ มาณเล็กน้ อย (3 – 4 ครัง้ /ปี )
แยกการสัมผัสเป็ นประเด็นดังนี ้
1. การสัมผัสเกี่ยวกับสีหรื อตัวทาละลาย
หมายถึงการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยจากทาหรื อผสมสี / แล๊ คเกอร์ เคลือบไม้ / น ้ามันชักเงา
/ ทินเนอร์ / หมึกพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนการสัมผัสตัวทาละลายต่างๆ เนื่องจากภายในบริ เวณ
ชุมชนมีไฟไหม้ บอ่ ย ทาให้ มีการซ่อมแซมหรื อสร้ างบ้ านใหม่อยู่เสมอๆ ดังนันการสั
้
มผัสอาจเป็ นการ
สัมผัสทังทางตรง
้
ได้ แก่ การทาสี ด้วยตนเองหรื อมีการทาสีภายในบ้ านที่ ตนเองอยู่อาศัย เป็ นต้ น
หรื อการสัมผัสโดยทางอ้ อม ได้ แก่ การทาสีของเพื่อนบ้ านข้ างเคียง เป็ นต้ น
หญิ งอายุ37: สัมผัสสี ทุกวัน เพราะไปนัง่ คุยหรื อนอนเล่นที ่บ้านน้องสาว เค้า ทาสี น้ ามัน
และ น้องเขยชอบเปลี ่ย นสี บ้านทุกวันส่ วนใหญ่ ใ ช้ เวลาประมาณวัน ละ 6
ชัว่ โมงทีบ่ า้ นนี ้
หญิ งอายุ53: ช่ วงที ่ผ่านมา บ้านที ่อยู่ห่างจากบ้านตัวเองประมาณ 20 เมตร มี การพ่นสี
ประมาณ 3 อาทิ ตย์ บางบ้านมี การทาสีบา้ น 1-2 วัน
หญิ งอายุ71: ข้างบ้านทาสีบา้ นตลอดทัง้ ปี จะได้กลิ่ นบ่อยมาก

หญิ งอายุ21: หลังบ้านมี ไฟไหม้ และปลูกบ้านใหม่ และทาสี
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2. การสัมผัสเกี่ยวกับสีย้อมผมหรื อสเปรย์ตา่ งๆ
หมายถึงการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยจากการใช้ สีย้อมผมหรื อสเปรย์ตา่ งๆ ที่มีการอัดก๊ าซ
ในกระป๋ อง เช่น สเปรย์ฉีดผม / สเปรย์ระงับกลิ่นกาย / สเปรย์ปรับอากาศ เป็ นต้ น พบว่าครึ่งหนึง่
ของกลุม่ ตัวอย่างมีโอกาสสัมผัสสารเหล่านี ้
หญิ งอายุ37: ย้อมผมเอง 1 ครั้ง/เดื อน ใช้สเปรย์ระงับกลิ่ นตัวทุกวันและใช้สเปรย์ปรับ
อากาศอาทิ ตย์ละ 2 ครั้ง
3. การสัมผัสเกี่ยวกับสีทาเล็บ / น ้ายาเคลือบเล็บ / น ้ายาล้ างเล็บ
มากกว่าครึ่งหนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่างทาเล็บมือเล็บเท้ า
หญิ งอายุ37: สัมผัสสีทาเล็บ น้ายาเคลือบเล็บ และน้ายาล้างเล็บทุกวัน เพราะชอบไป
นัง่ เล่นทีร่ ้านเสริ มสวยใกล้บ้านวันละ 2 ชัว่ โมงทุกวัน
4. การสัมผัสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆ
เกือบทังหมดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่างใช้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดห้ องน ้าในบ้ าน
หญิ งอายุ54: ล้างห้องน้าด้วยน้ายาล้างห้องน้าทุกวัน
หญิ งอายุ53: ล้างห้องน้ าด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ แต่ถูพื้นทุกวันด้วยน้ ายา
และที ่ร้านรับซักผ้าโดยมี เครื ่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ 2 เครื ่ อง ซี ่ง ต้องใส่ ผ้า
ผงซักฟอกและน้ายาปรับผ้านุ่มให้ลูกค้าทีม่ าใช้บริ การทุกวัน
5. การสัมผัสเกี่ยวกับปั๊ มน ้ามัน / คลังเก็บน ้ามัน / โรงกลัน่ น ้ามัน / โกดังเก็บสารเคมี
บ้ านของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 2 ราย มีโอกาสสัมผัสเกี่ยวกับปั๊ มน ้ามันในกรณีที่นารถไปเติม
น ้ามันที่ปั๊มเท่านัน้
หญิ งอายุ37: ไปเติ มน้ามันทีป่ ั๊ม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
6. การสัมผัสเกี่ยวกับซ่อมรถ / ซ่อมเครื่ องยนต์ / สัมผัสน ้ามันต่างๆ
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 2 ใน 16 คน ได้ รับการสัมผัสเกี่ยวกับการซ่อมเครื่ องยนต์
หญิ งอายุ37: ข้างบ้านเป็ นศูนย์ อปพร. ซึ่งเปิ ดลองเครื ่องดับเพลิ งและซ่อมเครื ่องยนต์ทกุ วัน
หญิ งอายุ40: สัมผัสสเปรย์เบนซี นซึ่งใช้ในการช่วยขจัดคราบสกปรกในการล้างรถที ่คาร์ แคร์
ของน้ องชายทุก วัน เพราะไปช่ วยเช็ ดรถซึ่ ง จอดอยู่ ในบริ เ วณที ่เ ค้าสเปรย์
น้ามันทัง้ วัน
หญิ งอายุ60: ได้กลิ่ นทุกวัน เพราะบ้านอยู่ใกล้อู่ซ่อมรถ
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7. การสัมผัสยาฆ่าแมลงแบบสเปรย์
หมายถึงการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยจากการสัมผัสสเปรย์ยากันยุงหรื อยาฆ่าแมลงต่างๆ
พบว่าตัวอย่าง 5 ใน 16 คนสัมผัสยากันยุงแบบสเปรย์ทกุ วัน ในขณะที่ 5 ใน 16 คนสัมผัสสเปรย์ของ
ยากันยุงอย่างน้ อย 1-3 ครัง้ /สัปดาห์
หญิ งอายุ54: ฉี ดยากันยุงทุกวัน แต่ยากันยุงแบบขด เฉลี ่ยจุด 2-3 ครั้ง/อาทิ ตย์ จุดพอให้มี
ควันไล่ยงุ แล้วดับ เพราะแพ้ควันยากันยุง ทาให้แน่นหน้าอก
หญิ งอายุ79: ใช้ยากันยุงแบบฉี ดอาทิ ตย์ละ 2 ครั้ง ฉี ดตอนเช้าแล้วออกจากบ้าน นัง่ คุยอยู่
หน้าบ้านแต่ก็ยงั ได้กลิ่ นยาทีฉ่ ี ด
8. การสัมผัสเกี่ยวกับการใช้ ยากันยุงแบบขด
1 ใน 3 ของกลุม่ ตัวอย่างใช้ ยากันยุงแบบขดเป็ นประจาทุกวัน
หญิ งอายุ71: ใช้ยากันยุงแบบขดบ่อย เพราะยุงเยอะ
9. การสัมผัสเกี่ยวกับยาฆ่าหญ้ า / ปุ๋ย
ไม่มีกลุ่มตัวอย่างรายใดได้ รับสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยที่อยู่ในยาฆ่าหญ้ า มี เพียง 1 รายที่
ปลูกพืชแล้ วใส่ป๋ ยด้
ุ วยมือเปล่า
10. การสัมผัสเกี่ยวกับกาวต่างๆ
หมายถึง การสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยจากการสัม ผัสไอระเหยของกาวต่างๆ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีโอกาสสัมผัสกาว ส่วนใหญ่เป็ นการสัมผัสในปริ มาณเล็กน้ อยและบ่อย เนื่องจากภายใน
ชุมชนเป็ นแหล่งดมกาวของวัยรุ่น
หญิ งอายุ21: มี เด็กมาดมกาวอยู่ข้างบ้าน จะได้กลิ่ นทุกวัน
หญิ งอายุ71: มี เด็กดมกาวมาดมกาวแถวบ้านทุกวัน
หญิ งอายุ30: ได้กลิ่ นจากพวกเด็กดมกาว
หญิ งอายุ51: กลิ่ นมาจากพวกดมกาว เดิ นผ่านหน้าบ้านก็มีกลิ่ น นานๆ จะได้กลิ่ นทีนึง
11. การสัมผัสเกี่ยวกับบ้ านอยูใ่ กล้ ถนนระยะ ~ 500 เมตร
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้การสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
อาศัยอยูห่ า่ งจากถนนไม่เกิน 500 เมตร มักได้ รับการสัมผัสไอเสียรถยนต์/มอเตอร์ ไซด์
หญิ งอายุ54: สัมผัสไอเสี ยรถยนต์กบั มอเตอร์ ไซด์ ที ่มาจอดซื ้อของแต่ไม่ดบั เครื ่อง และรถ
ติ ดขัดทุกวันตอนเช้า 7.00-8.30 ตอนเย็น 19.00-20.00
หญิ งอายุ62: รถมอเตอร์ ไซด์วิ่งผ่านหน้าบ้านทัง้ วัน
12. การสัมผัสเกี่ยวกับจุดธูปในบ้ าน
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กลุม่ ตัวอย่าง 13 ใน 16 คนจุดธูปในบ้ าน แต่ส่วนใหญ่จดุ ทุกวันพระ และหลังจากจุดธูป
แล้ ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ เปิ ดประตูหรื อหน้ าต่างเพื่อระบายควันธูป แต่จะออกไปนอกบ้ าน
หรื ออยูบ่ ริเวณอื่นเพื่อเลี่ยงกลิ่นและควันธูป
การรับรู้เกี ่ยวกับปัญหาสุขภาพ
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทังหมดมี
้
การรับรู้ปัญหาสุขภาพดังนี ้
1. รับรู้วา่ มีปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย
พบว่า 1 ใน 3 คิดว่าปั ญหาสุขภาพของตนเกิดจากการสัมผัสสารสิ่งแวดล้ อมที่มีสารอินทรี ย์
ระเหยเป็ นส่วนผสม
หญิ งอายุ30: สังเกตได้จากเมื ่อก่อนไม่ค่อยเป็ นโรคอะไร เดี ๋ยวนี ้ไม่ค่อยมี แรง บอกไม่ถูก
ว่าเกี ่ยวกับสารพวกนีย้ งั ไง แต่คิดว่ามี ส่วนทาให้สขุ ภาพเสือ่ มโทรมลง
หญิ ง อายุ51: เห็ น คนแถวนี ้ ปวดหัว กันบ่ อย คนพวกนี ้ค งไม่ รู้ว่ ามาจากสารที ่อยู่ ต รงนี ้
อาการป่ วยน่าจะมาจากได้รับสารพิ ษสะสมในร่ างกาย เพราะอยู่ ดีๆ ไม่
น่าจะป่ วยก็ป่วย กลิ่ นมาจากพวกดมกาว เดิ นผ่านหน้าบ้านก็มีกลิ่ น ได้กลิ่ น
ก็เดิ นหนี ถ้าสูดเข้าไปจะปวดหัว คิ ดว่ามาจากอากาศ เพราะในท่าเรื อก็ยงั
ท าสารเคมี กัน มัน ลอยมาถึ ง ที ่บ้านได้อยู่ แล้ว เพราะเราอยู่ ใกล้ บางที ก็
หายใจไม่สะดวก เหมื อนขัดๆ ไม่โล่งเหมื อนออกไปสูดทีอ่ ืน่
หญิ งอายุ79: อยู่สลัมแบบนี ้ เจอสารพัด มันหลบไม่พน้ แต่เราว่าใครก็ไม่ได้ บ้านใกล้เรื อน
เคียง ถ้าไม่มีกลิ่ นหรื อได้รับสารพวกนี ้ คิ ดว่าสุขภาพคนในสลัมน่าจะดีขึ้น
2. รับรู้วา่ มีปัญหาสุขภาพ
พบว่า 1 ใน 3 ของกลุม่ ตัวอย่างรับรู้วา่ ตนมีปัญหาสุขภาพ แต่ไม่ทราบว่าปั ญหาสุขภาพของ
ตนนันเกิ
้ ดจากสาเหตุใด
หญิ งอายุ40: บางที ก็มีอาการระคายเคืองตา แสบในจมูก และอ่อนเพลี ย แต่ไม่รู้ว่าเกิ ดจาก
อะไร บ้านอยู่ห่างจากโกดังที ่เก็บสารเคมี ประมาณ 500 เมตร มันไม่น่าจะทา
ให้คนป่ วยได้ ถ้าป่ วยก็คงเป็ นกันหมด
การรับรู้เกี ่ยวกับป้ องกันการสัมผัสสารอิ นทรี ย์ระเหย
จากการสัมภาษณ์ เ กี่ ยวกับการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ทราบวิธีการป้องกันตนเองและ
กลุม่ ที่ไม่ทราบวิธีการป้องกันตนเอง ดังนี ้
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1. ทราบวิธีการป้องกันตนเอง
แม้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างจะทราบวิธีการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารอินทร์ ระเหย เพื่อป้องกัน
การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ แต่กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี ไ้ ม่ได้ ป้องกันตนเอง เนื่องจากมี
ทัศนคติเชิงลบต่ออุปกรณ์ป้องกัน คือ อึดอัด ราคาญ ร้ อน ขี ้เกียจ ไม่ชิน ตลอดจนกลัวการเข้ าใจผิด
จากคนในสังคม
หญิ งอายุ54: ทนได้ก็ทนไป ได้กลิ่ นน้ ามันทุกวัน แต่ทาอะไรไม่ได้เพราะบ้านอยู่ติดถนน
ไม่ได้ป้องกันเพราะราคาญ รู้สึกไม่คนุ้ กับการใส่ฝ้าปิ ดจมูก ราคาญ ร้อน
หญิ งอายุ79: ถ้าข้างบ้านทาสี ใหม่ ๆ จะรู้ สึกฉุน ระคายเคื องตา เคื องคอ ไอ แต่ก็หลบไป
ไหนไม่ได้ ไม่ได้ป้องกัน เพราะเคยใช้หน้ากากปิ ดแล้วหายใจไม่ออก อึดอัด
ปิ ดได้ 3 ครั้ง แต่ ปิดแล้วหายใจไม่ สะดวก ถ้ามี แบบใหม่ ที่ใช้ แล้วหายใจ
สะดวกก็จะใช้
หญิ งอายุ30: ไม่เคยใช้อุปกรณ์ ป้องกัน เพราะไม่คิดอะไรมากมาย เคยได้รับแจกผ้าปิ ด
จมู ก แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เพราะไม่ ชิ น หงุด หงิ ด ร าราญ เหมื อ นหายใจไม่ ไ ด้
ส่วนมากก็คิดกันง่ายๆ ขี ้เกี ยจ ไม่ชิน ราคาญ ก็ไม่ป้องกัน
หญิ งอายุ51: วันๆ ก็สูดสารพิ ษพวกนีเ้ ข้าไป รู้ว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ไม่ได้ป้องกัน ไม่มี
ปั ญ ญาจะไปท าอะไร ก็ อยู่ ไ ปวันๆ ของเราแบบนี ้ ถึ ง มี ผ้าปิ ดจมู กก็ ไ ม่ ใช้
เพราะคนอืน่ ไม่ทากัน แล้วเราทาก็เหมื อนคนบ้า คนทีก่ ลัวมากๆ ถึงจะใส่ ไม่
ใส่เพราะมันไม่ชิน น่าเกลียด ไม่เคยใส่ ตอนนีไ้ ม่ได้ป่วยอะไร ถ้าป่ วยค่อยว่า
กัน
หญิ งอายุ53: คิ ดว่ า ตัวเองไม่ ปลอดภัย แต่ ไม่ รู้จะท ายังไง เพราะไม่ มีความรู้ ว่าจะต้อง
ป้ องกันตัวเองและคนในครอบครัวยังไง ถ้าใส่หน้ากากป้ องกันก็กลัวว่าคนอื ่น
จะมองเป็ นคนแปลก
2. ไม่ทราบวิธีการป้องกันตนเอง
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 2 ใน 3 ไม่ทราบวิธีการป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัวจากการ
สัมผัสสารอินทรี ย์ระเหยอย่างเหมาะสม แต่ใช้ วิธีหลีกเลี่ยงโดยการเดินออกจากบริเวณที่มีกลิ่น
หญิ งอายุ30: เวลารถมอเตอร์ ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้าน จะได้กลิ่ นท่อไอเสี ย หลบเข้าไปในบ้าน
แต่ เราก็ ยงั ต้องอยู่ในชุมชนแบบนี ้ ไม่ รู้จะเลี ่ยงยังไง รู้ ว่าอันตรายแต่ไม่ ได้
ป้ องกัน เพราะไม่รู้จะทายังไง
หญิ งอายุ51: วันๆ ก็สูดสารพิ ษพวกนีเ้ ข้าไป รู้ว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ไม่ได้ป้องกัน ไม่มี
ปั ญญาจะไปทาอะไร ก็อยู่ไปวันๆ ของเราแบบนี ้
หญิ งอายุ53: เคยได้กลิ่ นคล้ายน้ ามัน แต่ไม่ รู้มาจากไหน ไม่ ไ ด้ทาอะไร ไม่ จาเป็ นต้อง
ป้ องกัน
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การรับรู้เกี ่ยวกับความปลอดภัยจากการอาศัยอยู่ในสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการสัมภาษณ์เชิงลึกทุกรายอาศัยอยู่ในชุมชนเกือบทังวั
้ นมาเป็ นระยะ
เวลานาน ทาให้ เ กิ ด ความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้ อมในชุม ชน ดัง นัน้ กลุ่ม ตัวอย่างจึง มี การรั บรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการอาศัยอยูใ่ นชุมชนแตกต่างกัน ดังนี ้
1. ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
หญิ งอายุ30: อยู่ ที่นี่มา 20 กว่าปี ชิ นแล้ว ไม่ ไ ด้กลิ่ นอะไรแปลกปลอม แต่แม่ ม าจาก
ต่างจังหวัดเคยมาเยีย่ ม บอกว่าเหม็น อยู่ไม่ได้
หญิ งอายุ68: อยู่บ้านปกติ ธรรมดา ชิ นแล้ว ไม่มีอะไรผิ ดปกติ ไม่คิดว่าเป็ นอันตราย มัน
ไม่ส่งผลต่อสุขภาพคนในบ้าน
หญิ งอายุ54: ไม่คิดว่าไม่ปลอดภัย เพราะเคยชิ นกับสิ่ งแวดล้อม ไม่รู้จะไปตัง้ รกรากทีไ่ หน
2. มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
มากกว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่ปลอดภัยจาก
การที่ อ ยู่อ าศัย ในชุม ชน แต่มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งอาศัย อยู่ด้ ว ยเหตุผ ลที่ แ ตกต่า งกัน รวมทัง้ ไม่มี
หน่วยงานใดเข้ าไปให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
หญิ งอายุ53: คิ ดว่าไม่ปลอดภัย แต่ไม่รู้จะทายังไง เพราะไม่มีความรู้ว่าจะป้ องกันตัวยังไง
หญิ งอายุ37: คิ ดว่าไม่ปลอดภัย กลัวว่าสารเคมี จะระเบิ ด แต่ไม่ได้ป้องกัน เพราะเหตุการณ์
ยังไม่เกิ ด เลยไม่ป้องกัน
หญิ งอายุ40: คิ ดว่าไม่ ปลอดภัย รู้ว่ามี สารเคมี แต่ไม่ได้ป้องกัน เพราะไม่มีความรู้ในการ
ป้ องกันตนเอง ไม่มีใครเข้าไปให้ความรู้
แผนกำรดำเนินเงำน
เนื่องจากปั จจุบนั การเก็บข้ อมูลสามารถดาเนินการได้ เพียง 2 ฤดูกาล ได้ แก่ ฤดูฝนและฤดู
หนาว และยังอยู่ในระหว่างการเก็บข้ อมูลฤดูสุดท้ าย คือ ฤดูร้อน เพื่อให้ โครงการวิจยั นี ้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้ เพื่อศึกษาระดับความเข้ มข้ นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และ
ไซลี น ในบรรยากาศในพื น้ ที่ ศึกษาตามฤดูกาล และ เพื่ อหาความสัม พันธ์ ระหว่างระดับความ
เข้ มข้ นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ในบรรยากาศกับปั ญหาสุขภาพประชาชน

เอกสารอ้ างอิง
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ภาคผนวก 1

เลขทีแ่ บบสัมภาษณ์ ................................................
วันทีส่ มั ภาษณ์ ................................................
ผูส้ มั ภาษณ์ ................................................

แบบสอบถามโครงการ “การประเมินการสั มผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอนี เอธิลเบนซีน และไซลีน)
ของประชาชนแออัดในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย”
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................
2. อายุ ....... ปี 3. เพศ  ชาย  หญิง 4. น ้าหนัก ........กก. 5. ส่วนสูง ........ซม.
6. สถานภาพสมรส  โสด
 แต่งงาน / อาศัยอยูด่ ้ วยกัน  หย่า / หม้ าย
ที่อยู่ปัจจุบนั
.................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก ............................................
7. อาชีพหลักในปั จจุบนั
ระยะเวลา............ปี
 ได้ ทางาน 
 นักเรี ยน  รับจ้ าง  รับราชการ  อื่นๆ ระบุ ....................
8. รายได้ ครัวเรื อน
....................................บาท/เดือน
9. อาชีพหลักในอดีต ระบุ .................................................................ระยะเวลา............ปี
10. ปั จจุบนั ท่านสูบบุหรี่ หรื อไม่  ไม่เคยสูบ (ข้ ามไปข้ อ 12)  เคยสูบ แต่เลิกแล้ ว เลิกมา.....ปี ......เดือน
 สูบ ระบุ.....................มวน/วัน
11. ท่านเริ่มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกอายุ.....................ปี
12. ในบ้ านของท่านมีคนอื่นสูบบุหรี่ หรื อไม่  ไม่มี (ข้ ามไปข้ อ 14)
 มี
13. ขณะที่มีคนสูบบุหรี่ ภายในตัวบ้ าน ท่านอยูใ่ นบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่ ด้วยใช่หรื อไม่
 ไม่ใช่
 ใช่ ระบุ ...............วัน/สัปดาห์
14. ปั จจุบนั ท่านดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา/เบียร์ ) หรื อไม่
 ไม่ดื่ม (ข้ ามไปข้ อ 16)
 เคยดื่ม แต่เลิกแล้ ว เลิกมา.......ปี .......เดือน
 ดื่ม ระบุ...................แก้ ว/สัปดาห์ หรื อ ..................กระป๋ อง/สัปดาห์ หรื อ..................ขวด/สัปดาห์
15. ท่านดื่มสุรา/เบียร์ ครัง้ แรกอายุ...........................ปี
16. ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่
 ไม่มี
 มี ระบุโรค/อาการ........................................................
การรักษา...........................................................................
ระยะเวลาที่ป่วย .................ปี
17. ท่านเคยตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
 ไม่เคย  เคย ครัง้ สุดท้ ายเมื่อ ........................................
หรื อสถานพยาบาลหรื อไม่
ผลการตรวจ ..........................................................
18. ท่านมีสวัสดิการรักษาพยาบาลหรื อไม่
 ไม่มี
 ประกันสังคม
 บัตร 30 บาท  อื่นๆ ............................................
19. ท่านใช้ ยาเป็ นประจาหรื อไม่
 ไม่ใช้  ใช้ ระบุ...............................................
20. ท่านเคยรับการผ่าตัดหรื อไม่
 ไม่เคย  เคย ระบุ.............................................
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21. ในครอบครัวของท่านมีคนเป็ นโรคเลือดจาง
 ไม่มี
 มี การรักษา.........................................
หรื อไม่
22. เมื่อท่านไม่สบายเล็กน้ อย ท่านดูแลรักษาตนเองอย่างไร
 ให้ หายเอง  ซื ้อยากินเอง
 พบแพทย์ที่ ร.พ./สถานพยาบาล  อื่นๆ ระบุ.......................
23. เมื่อท่านไม่สบายมาก จนต้ องหยุดงาน ท่านดูแลรักษาตนเองอย่างไร
 ให้ หายเอง  ซื ้อยากินเอง
 พบแพทย์ที่ ร.พ./สถานพยาบาล  อื่นๆ ระบุ.......................
24. ช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา ท่านเคยเจ็บป่ วย จนต้ องหยุดงานหรื อไม่
 ไม่เคย
 เคย............ครัง้ ด้ วยโรค/อาการใด มากที่สดุ 3 ลาดับ (เรี ยงจากบ่อยมากไปหาน้ อย)
1) โรค/อาการ................................................................
หยุดงาน....................วัน
การรักษา.........................................................................
2) โรค/อาการ................................................................
หยุดงาน....................วัน
การรักษา.........................................................................
3) โรค/อาการ................................................................
หยุดงาน....................วัน
การรักษา.........................................................................
25. ช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีอาการต่างๆ เหล่านี ้หรื อไม่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)  ไม่มี (ข้ ามไปข้ อ 28)
 วิงเวียน
 ปวดศีรษะ
 ง่วงซึม
 อ่อนเพลีย
 คลื่นไส้ / อาเจียน
 เบื่ออาหาร
 มีจดุ ฟกช ้าตามตัว  ระคายเคือง/แสบตา
 ระคายเคือง/แสบในจมูก  เลือดออกง่าย
 เดินไม่ตรงทาง
 หายใจลาบาก
 ระคายเคือง/แสบในลาคอ  ไม่คอ่ ยมีสมาธิ
 ใจสัน่
 หมดสติ
 ผิวหนัง...........................  การมองเห็นสีผิดปกติ  สูญเสียการได้ ยิน  อื่นๆ ระบุ.............
 ความคล่องแคล่วในการ  ความสามารถในการ  ความแม่นยาใน
ใช้ มือทางานลดลง
แยกแยะสีลดลง
การมองเห็นลดลง
26. ท่านมีอาการดังข้ อ 25 เป็ นระยะเวลานานเท่าใด
อาการ................................ ระยะเวลา ........... เดือน อาการ................................ ระยะเวลา ........... เดือน
อาการ................................ ระยะเวลา ........... เดือน อาการ................................ ระยะเวลา ........... เดือน
อาการ................................ ระยะเวลา ........... เดือน อาการ................................ ระยะเวลา ........... เดือน
27. ท่านคิดว่าอาการดังกล่าว เกี่ยวข้ องกับการทางานหรื อไม่
 ไม่เกี่ยว  เกี่ยวข้ อง คือ อาการ....................................... การรักษา...........................................
อาการ....................................... การรักษา...........................................
28. ท่านสัมผัสสิ่งเหล่านี ้ หรื อไม่ (ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)
มาก ปานกลาง เล็กน้ อย ไม่ ได้ รับ
ก) ทาสี / ผสมสี / เคลือบสี / แล๊ คเกอร์ เคลือบไม้
สเปรย์ฉีดผม / สีย้อมผม / สเปรย์ระงับกลิ่นกาย /
ข)
สเปรย์ปรับอากาศ
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ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)
29.
30.
31.
32.
33.

ปั๊ มน ้ามัน / คลังเก็บน ้ามัน / โรงกลัน่ น ้ามัน/โกดังเก็บ
สารเคมี
ซ่อมรถ / เครื่ องยนต์ / น ้ามันต่างๆ
มีการใช้ ยากันยุง / แมลงแบบสเปรย์ฉีด
ยาฆ่าแมลง / ยาฆ่าหญ้ า / ปุ๋ย
กาวรองเท้ า / กาวต่างๆ
บ้ านอยูใ่ กล้ ถนนระยะ ~ 500 เมตร
อื่นๆ ระบุ ........................
ท่านคิดว่าท่านได้ รับสัมผัสทางใดบ้ าง  สูดดม
 กินอาหาร
 ผิวหนัง
สถานที่ทา่ นรับประทานอาหารและน ้า...................................................................................
ก่อนรับประทานอาหารหรื อดื่มน ้า ท่านล้ างมือหรื อไม่
 ไม่ล้าง  บางครัง้  ทุกครัง้
เมื่อเลิกงานแต่ละวัน ก่อนกลับบ้ านท่านอาบน ้าหรื อไม่  ไม่อาบ  บางครัง้  ทุกครัง้
เมื่อเลิกงานแต่ละวันก่อนกลับบ้ านท่านเปลี่ยนชุดหรื อไม่  ไม่เปลี่ยน  บางครัง้  ทุกครัง้

ส่ วนที่ 2 การสารวจการรั บสัมผัสสาร (Exposure Survey)
34. ท่านอยูใ่ นชุมชนนี ้มานานประมาณ ..............ปี
35. ท่านอยูใ่ นชุมชนโดยเฉลี่ย
...................... ชัว่ โมงต่อวัน
36. ท่านอยูใ่ นชุมชนโดยเฉลี่ย
...................... วันต่อสัปดาห์
37. ท่านเคยได้ กลิ่นไอระเหยน ้ามันในบริเวณชุมชนของท่านหรื อไม่
 ไม่เคย (จบการสัมภาษณ์ )
 บางครัง้
 ประจา
38. ท่านได้ กลิ่นไอระเหยของน ้ามันในฤดูใดเด่นชัดที่สดุ
 ฤดูร้อน
 ฤดูฝน
 ฤดูหนาว
39. ท่านคิดว่ากลิ่นของไอระเหยน ้ามันมาจากที่ใด (ระบุ)
................................................................................................................................................
40. ระยะห่างจากบ้ านของท่านกับแหล่งที่มาของกลิ่นไอระเหยของน ้ามัน ................. เมตร
41. ข้ อมูลเพิ่มเติม (เช่น รัศมีรอบบริเวณบ้ านมีปั๊มน ้ามัน หรือ ร้ านซักแห้ ง หรือ อูซ่ อ่ มรถ/พ่นสีรถ หรือ ร้ านทาเฟอร์ นิเจอร์ )
สังเกตการระบายอากาศของบ้ าน เช่น ประตู หน้ าต่าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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อุปกรณ์ เก็บตัวอย่ างอากาศ
1. หลอดเก็บตัวอย่างชนิดดิฟฟูซิพแซมเปลอร์ (Diffusive sampler) ประกอบด้ วย
Swagelok ที่มี ferrule ชนิดเทฟลอน สาหรับใช้ ปิดหลอดดิฟฟูซิพแซมเปลอร์ ดังรูป

2. เครื่ องทาความสะอาดหลอดเก็บตัวอย่าง : Dynatherm Analytical Instrument (USA)
Model 60 six-tube conditioner ดังรูปที่ 3.2

3. การติดอุปกรณ์เก็บอากาศในบรรยากาศและในระดับบุคคล
โครงการนี ้เป็ นการประเมินการสัมผัสสารอินทรี ย์ระเหย ได้ แก่ เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
และไซลีน ซึง่ จะทาการเก็บตัวอย่างอากาศทังในบรรยากาศและในระดั
้
บบุคคล ดังนี ้
3.1 การติดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ
การเก็บตัวอย่างสารอินทรี ย์ระเหยทัง้ 4 ชนิดในบรรยากาศ ทาโดยการหาพื ้นที่ที่เหมาะสม
ได้ แก่ ไม่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ถนนใหญ่ หรื อทางด่วน ตังอยู
้ ่กระจายทั่วชุมชนเพื่อเป็ นตัวแทนอากาศของ
ชุมชน เมื่อได้ บ้านหรื อสถานที่ที่เหมาะสมแล้ ว จาทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์ เก็ บตัวอย่างอากาศไว้
ภายนอกอาคาร (Outdoor air) โดยแขวนหลอดดิฟฟูซิพแซมเปลอร์ ระยะความสูงประมาณ 2-3
เมตร เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ดังรูป ทังนี
้ ้ในชุมชนคลองเตย มีพื ้นที่ศกึ ษา 5 ชุมชนย่อย ดังนันที
้ มผู้วิจยั
จะเก็บตัวอย่างอากาศชุมชนละ 3 จุด รวมทังสิ
้ ้น 15 จุดๆ ละ 2 ตัวอย่าง

3.2 การติดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศในระดับบุคคล
การเก็บตัวอย่างสารอินทรี ย์ระเหยทัง้ 4 ชนิดในระดับการหายใจของคน (Inhalation zone)
ประมาณ 150-175 เซนติเมตร โดยการติดหลอดดิฟฟูซิพแซมเปลอร์ ที่ตวั บุคคล (Personal
sampling) ของกลุ่มประชากรศึกษา ซึ่งใช้ ชีวิตประจาวันส่วนใหญ่ อยู่ในบริ เวณพื ้นที่ศึกษา เป็ น
เวลา 8 ชัว่ โมง

4. อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ตวั อย่าง
4.1 ชุดเตรี ยมก๊ าซมาตรฐาน ประกอบด้ วย (1) สารเบนซิน โทลูอีน เอทธิลเบนซิน ไซลีน
(2) Static Dilution Bottle (3) Gastight syringe (4) คานิสเตอร์ (5) เตาอบที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ ถึง 130 องศาเซลเซียส (6) ก๊ าซไนโตรเจน (7) ข้ อต่อรูปตัวที (8) ปั๊ มดูดอากาศ (9)
นาฬิกาจับเวลา
4.2 เครื่ องเทอร์ มอลดีซอพชัน่
4.3 เครื่ องก๊ าซโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ประกอบด้ วย คาร์ ปิลลารี่ คอลัมน์
SPB TM624 ความยาว 60 เมตร เส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 0.32 มิลลิเมตร ความหนาของ
ฟิ ล์ม 1.8 ไมครอน โดยใช้ ก๊าซฮีเลียมเป็ นตัวพา (carrier gas)
3.4 เครื่ องประมวลผล

จากนันท
้ าการวิเคราะห์หาปริ มาณของสารอินทรี ย์ระเหยทัง้ 4 ชนิด ด้ วยเทคนิคก๊ าซโคร
มาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ และคานวณหาความเข้ มข้ นของสารดังกล่าว ดังสมการ

C 

Md - Mb
Up x t

โดยที่
Md
Mb
Up
t

=
=
=
=

Mass of analyze which is desorbed by diffusion (ng)
Mass of analyze which is desorbed from blank (ng)
Diffusion uptake rate (ngpmm-1min-1)
Exposure time (min)

การเก็บตัวอย่ างปั สสาวะ
ทีมผู้วิจยั ทาการเก็บตัวอย่างปั สสาวะจากกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาความเข้ มข้ น
ของสาร trans, trans-muconic acid ซึ่งเป็ นตัวชี ้วัดการสัมผัสสารประกอบเบนซีน และมีค่า
มาตรฐาน 0-500 ug/g creatinine ในคนปกติ โดยตัวอย่างปั สสาวะจะถูกเก็บ ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างมารับการถอดเก็บเครื่ องมือเก็บตัวอย่างอากาศ ขณะที่เก็บตัวอย่างในพืน้ ที่ ตัวอย่าง
ปั สสาวะจะถูกเก็บไว้ ในกล่องโฟมบรรจุน ้าแข็งแห้ ง เพื่อป้องกันการระเหยของสารอินทรี ย์ระเหยใน
ตัวอย่างปั สสาวะ ก่อนนาส่งตรวจวิเคราะห์ยงั ห้ องปฏิบตั กิ าร
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Statistics
Benzene1
N

Valid

Toluene1

Ethylbenzene1

Xylene1

ttma1

16

16

16

16

16

0

0

0

0

0

2.9519

12.7125

4.2669

7.5438

2.1331E2

1.11648

11.77115

Minimum

1.60

5.50

1.09

2.62

32.00

Maximum

5.20

55.10

43.11

65.50

615.00

Missing
Mean
Std. Deviation

10.37110 1.55096E1 1.66492E2

Frequency Table
Benzene1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.6

1

6.2

6.2

6.2

1.77

1

6.2

6.2

12.5

1.82

1

6.2

6.2

18.8

2

1

6.2

6.2

25.0

2.15

1

6.2

6.2

31.2

2.17

1

6.2

6.2

37.5

2.24

1

6.2

6.2

43.8

2.41

1

6.2

6.2

50.0

2.82

1

6.2

6.2

56.2

3.13

1

6.2

6.2

62.5

3.4

1

6.2

6.2

68.8

3.65

1

6.2

6.2

75.0

4.08

1

6.2

6.2

81.2

4.36

1

6.2

6.2

87.5

4.43

1

6.2

6.2

93.8

5.2

1

6.2

6.2

100.0

16

100.0

100.0

Total

Toluene1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

5.5

1

6.2

6.2

6.2

5.71

1

6.2

6.2

12.5

6.83

1

6.2

6.2

18.8

7.54

1

6.2

6.2

25.0

7.55

1

6.2

6.2

31.2

7.89

1

6.2

6.2

37.5

8.3

1

6.2

6.2

43.8

10.37

1

6.2

6.2

50.0

10.47

1

6.2

6.2

56.2

11.01

1

6.2

6.2

62.5

11.33

1

6.2

6.2

68.8

11.79

1

6.2

6.2

75.0

12.04

1

6.2

6.2

81.2

13.55

1

6.2

6.2

87.5

18.42

1

6.2

6.2

93.8

55.1

1

6.2

6.2

100.0

Total

16

100.0

100.0

Ethylbenzene1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.09

1

6.2

6.2

6.2

1.16

1

6.2

6.2

12.5

1.27

1

6.2

6.2

18.8

1.41

1

6.2

6.2

25.0

1.45

1

6.2

6.2

31.2

1.49

1

6.2

6.2

37.5

1.5

1

6.2

6.2

43.8

1.53

1

6.2

6.2

50.0

1.6

1

6.2

6.2

56.2

1.62

1

6.2

6.2

62.5

1.64

1

6.2

6.2

68.8

1.88

1

6.2

6.2

75.0

2.02

1

6.2

6.2

81.2

2.22

1

6.2

6.2

87.5

3.28

1

6.2

6.2

93.8

43.11

1

6.2

6.2

100.0

Total

16

100.0

100.0

Xylene1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2.62

1

6.2

6.2

6.2

2.72

1

6.2

6.2

12.5

2.82

1

6.2

6.2

18.8

3.16

1

6.2

6.2

25.0

3.17

1

6.2

6.2

31.2

3.29

1

6.2

6.2

37.5

3.31

1

6.2

6.2

43.8

3.39

1

6.2

6.2

50.0

3.48

1

6.2

6.2

56.2

3.5

1

6.2

6.2

62.5

3.55

1

6.2

6.2

68.8

3.66

1

6.2

6.2

75.0

3.84

1

6.2

6.2

81.2

4.43

1

6.2

6.2

87.5

8.26

1

6.2

6.2

93.8

65.5

1

6.2

6.2

100.0

Total

16

100.0

100.0

ttma1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

32

1

6.2

6.2

6.2

56

1

6.2

6.2

12.5

65

1

6.2

6.2

18.8

88

1

6.2

6.2

25.0

116

1

6.2

6.2

31.2

120

1

6.2

6.2

37.5

122

1

6.2

6.2

43.8

141

1

6.2

6.2

50.0

146

1

6.2

6.2

56.2

205

1

6.2

6.2

62.5

237

1

6.2

6.2

68.8

286

1

6.2

6.2

75.0

292

1

6.2

6.2

81.2

411

1

6.2

6.2

87.5

481

1

6.2

6.2

93.8

615

1

6.2

6.2

100.0

Total

16

100.0

100.0

