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คาขอบคุณ
ผลงานวิจยั เล่มนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุ ณาอย่างดียงิ่ จากนายกเทศมนตรี
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กรุ งเทพมหานครที่ให้ความกรุ ณาและความร่ วมมือในการเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบสาหรับการให้ขอ้ มูล
ที่มีคุณค่ายิง่ ต่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คุณอคัมย์สิริ ล้อมพงศ์ ที่ช่วยเหลือในการเตรี ยมอุปกรณ์, การเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะและอื่น ๆ และขอขอบคุณคุณอมร ป้ องกันและน้อง ๆ ฝ่ ายอาชีวเวชศาสตร์ของ
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ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชาที่ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจยั เล่มนี้สาเร็ จไปด้วยดี
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยมีการประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนรวมถึงประเมินความสามารถในการทางาน จานวนตัวอย่างทั้งหมดในการศึกษา
มี 200 คน กลุ่มศึกษามีอายุเฉลี่ย 44.05 ปี และ 33.95 ปี สาหรับกลุ่มเปรี ยบเทียบ กลุ่มศึกษาในแต่
ละวันส่ วนใหญ่ทาหน้าที่เก็บกวาดขยะ 8 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 92.0 และทางาน 6 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 63.0 มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ร้อยละ 57.0 โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การใช้ผา้ ปิ ดจมูก ร้อยละ 97.9 และระดับความสามารถในการทางาน อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 64.0
ในการเก็บตัวอย่างอากาศใช้ Organic Vapor Monitor (3M 3500) ติดตัวบุคคลในระดับการ
หายใจของกลุ่มศึกษา พบว่า กลุ่มศึกษา (n=100) มีค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเบนซีน
20.63 ± 1.363 ppb โทลูอีน 86.09 ± 84.016 ppb และไซลีน 4.85 ± 6.125 ppb และมีการเก็บตัวอย่าง
ปั สสาวะหลังสิ้ นสุ ดการทางาน พบว่ากลุ่มศึกษา (n=100) มีค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
โทลูอีนในปัสสาวะ 0.001 ± 0.002 µg/l และไซลีนในปัสสาวะ 0.038 ± 0.082 µg/l เมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางาน
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่าสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p <0.001, p<0.001 และ p<0.001 ตามลาดับ) เมื่อเปรี ยบ
เทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันและเมื่อหาความสัมพันธ์พบว่าปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลและในปั สสาวะกับความสามารถในการทางานของ
กลุ่มศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั จากผลการศึกษานี้ทาให้ตระหนักได้วา่ กลุ่มศึกษาควรได้รับ
การอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจถึงอันตรายของสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนและวิธีการป้ องกัน
รวมถึงการแนะนาให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปในขณะ
ปฏิบตั ิงาน

จ
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Abstract
This research was a cross sectional study. The objectives were to evaluate benzene,
toluene and xylene’s exposure and work ability among the road sweepers in pollution control area
in Rayong province. We sampled 200 persons. The mean age of the study group was 44.05 years;
the mean age in the comparison group was 33.95 years. Ninety two percent of the study group
worked 8 hours per day; 63 % worked, 6 days per week. Fifty seven percent always used
respiratory protection; however, most of them used only cotton masks (97.9%). Most of them
about work ability had good level (64.0%).
In order to assess exposure to pollutants air sample were collected by attaching a
personal “Organic Vapor Monitor (3M 3500)” to the lapel of each participant. Results of the
study group (n=100) showed average exposure measures of benzene of 20.63 (SD = ± 1.363 ppb),
toluene 86.09 (SD= ± 84.016 ppb) and xylene 4.85 (SD= ± 6.125 ppb). Urine samples were also
collected after the work shift. Results of urine samples (n=100) showed average ± SD of toluene
to be 0.001 ± 0.002 µg/l and xylene 0.038 ± 0.082 µg/l. The average comparison of concentration
of benzene, toluene and xylene was significantly different between the study and comparison
groups at level 0.05 (p <0.001, p<0.001 and p<0.001, respectively). However, the relationship
between benzene, toluene and xylene in atmosphere and in urine and work ability of study group
were not significant. We should be concerned about the training in order to gain the knowledge
and understanding the hazard environment in working place and the protection. Furthermore, road
sweepers should be advised to use suitable respiration protective equipment in a correct manner.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาที่ทาการวิจัย
ส่ วนใหญ่การเจ็บป่ วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนื่ องจากปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
สภาพการทางาน ลักษณะการทางาน พฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัยและปั จจัย
สิ่ งแวดล้อมในการทางานไม่วา่ จะเป็ นด้านกายภาพ เช่น เสี ยง แสง ความร้อน ด้านชีวภาพ ด้าน
จิตวิทยาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จจัยด้านสารเคมีและกลุ่มจิตวิทยาสังคม ยิง่ นับวันยิง่ เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่เป็ นสาเหตุของปัญหาการเจ็บป่ วยและการบาดเจ็บจากการทางาน ความเครี ยดจากการทางาน
ความเสี่ ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหาสุ ขภาพจิต รวมทั้งส่ งผลต่อความสามารถในการทางานได้ และ
กลุ่มสารเคมีที่มีผลต่อสุ ขภาพและความสามารถในการทางานอย่างมากของผูป้ ระกอบอาชีพได้คือ
สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ระเหยง่ายกลายเป็ นไอกระจายตัวไปใน
อากาศได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่ วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและ
ไฮโดรเจน อาจมีออกซิ เจนร่ วมด้วยสามารถระเหยเป็ นไอได้ที่อุณหภูมิหอ้ ง ในชี วติ ประจาวัน เรา
ได้รับสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น พลาสติก, สี ทาบ้าน, น้ ายาฟอก
สี , สารตัวทาละลายในพิมพ์, จากอู่พน่ สี รถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรมจากเครื่ องยนต์ต่าง ๆ ไม่วา่
รถยนต์ เรื อประเภทต่าง ๆ สารที่เกิดจากเผาไหม้ และสิ่ งเหล่านี้สามารถปะปนในอากาศ น้ าดื่ม
เครื่ องดื่ม อาหาร สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพ
และเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่มีอาชี พหรื อลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ดังกล่าวจึงเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคจากการทางาน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจได้ เนื่องจากพิษสาร
เบนซีน โทลูอีนและไซลีน มีคุณสมบัติที่สาคัญคือ เป็ นของเหลวไวไฟ ดังนั้นสารเบนซี น โทลูอีน
และไซลีน จึงสามารถเข้าสู่ ร่างกายได้ 3 ทาง คือ (1) โดยการดูดซึ มผ่านทางผิวหนัง เมื่อสัมผัส
ผิวหนังจะทาให้ผวิ หนังแห้ง ระคายเคืองและเป็ นโรคผิวหนังอักเสบ เมื่อสัมผัสตาจะทาให้เยือ่ บุตา
อักเสบ น้ าตาไหล (2) ทางการหายใจ ทาให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เลือดออกในปอดและ
การสู ดดมไอระเหยของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน มีผลต่อระบบประสาทส่ วนกลาง เพราะไป
กดระบบประสาทส่ วนกลางทาให้หายใจลาบากและความจาเสื่ อม โดยเฉพาะเบนซี นเป็ นสารก่อ
มะเร็ งและ (3) โดยการกิน (ปนเปื้ อนกับอาหารที่รับประทานเข้าไป) ทาให้ระคายเคืองระบบ
ทางเดินอาหารมีพิษต่อตับและไตได้
สาหรับการเกิดพิษของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน มีท้ งั แบบเฉี ยบพลัน ได้แก่ ระคาย
เคืองต่อเนื้อเยือ่ บุตา จมูก ลาคอ ผิวหนัง บวมแดง ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียนและพิษแบบ
เรื้ อรัง เมื่อร่ างกายได้รับสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ทีละน้อยเป็ นระยะเวลานานจะทาให้เกิด
พยาธิ สภาพกับอวัยวะเป้ าหมาย เช่น สมอง ตับ ไต ตั้งแต่การทางานของอวัยวะผิดปกติไปจนถึง
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ล้มเหลว อาการที่จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ชนิดและปริ มาณของสารที่ได้รับ การป้ องกันควบคุม
และการวินิจฉัย การเฝ้ าระวังก่อนการเกิดอาการ จะสามารถลดพยาธิ สภาพและความพิการ
ประกอบกับการประกอบอาชีพเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ สาหรับคนที่อยูใ่ นวัยทางาน แม้วา่ การทางาน
อาจจะทาให้ผปู ้ ระกอบอาชีพต้องสัมผัสกับปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นกายภาพ จิตวิทยาสังคม
ชีวภาพและสารเคมีอนั ตราย ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ร่ างกายและจิตใจได้แต่เพราะการทางานจะ
ทาให้คนเราเกิดความเชื่อมัน่ และรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองได้เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม มีเพื่อนมี
ปฏิสัมพันธ์กบั คนในกลุ่มต่าง ๆ การทางานให้ผลตอบแทนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจและส่ งผลต่อความผาสุ กของบุคคลในการดารงชีวติ ดังนั้นการส่ งเสริ มให้บุคคลมีสุขภาพ
ดี มีความสามารถในการทางานสู ง จึงเป็ นที่สาคัญต่อผูป้ ระกอบอาชีพ ชุมชนและประเทศชาติ
จากการที่ความสามารถในการทางาน เป็ นพื้นฐานของความเป็ นอยูท่ ี่ดีสาหรับทุกคน แต่
ทว่าความสามารถในการทางานนั้นย่อมลดลงได้หากขาดการดูแลและเอาใจใส่ มีปัจจัยหลายด้านที่
ส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทางาน ดังนั้น ความสามารถในการทางาน (Work ability) จึง
จัดว่าเป็ นปัจจัยสาคัญสาหรับการประกอบอาชีพของบุคคล บุคคลใดมีความสามารถในการทางาน
สู ง จะสามารถทางานของตนให้มีคุณภาพและปริ มาณของผลผลิตที่สูง ความสามารถในการทางาน
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญ 3 ประการ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคือ (1) เนื้อหาของงาน ได้แก่ ปริ มาณความ
ต้องการด้านกาลังกายและกาลังความคิดในการทางาน รวมถึงความสามารถในการทาหน้าที่ของ
บุคคล (2) ภาวะสุ ขภาพของคนทางาน และ (3) การรับรู้สถานะทางสังคมของตนเอง ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความสามารถในการทางานของบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ (1) ปัจจัยด้าน
บุคคล ได้แก่ อายุ วิถีการดาเนินชีวติ และ (2) พฤติกรรมในการทางาน เช่น ท่าทางการทางาน และ
การใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล เป็ นต้น และปั จจัยด้านงาน โดยพบว่า ลักษณะงานที่ทาให้
ความสามารถในการทางานลดลงคือ งานที่ตอ้ งใช้กาลังมาก งานที่มีสิ่งแวดล้อมการทางานที่เป็ น
อันตราย เช่น การสัมผัสสารเคมีและงานที่การบริ หารจัดการไม่ดี
จากที่ทราบกันแล้วว่า ปั ญหามลพิษในจังหวัดระยองเป็ นปั ญหาต่อเนื่องยาวนาน ส่ งผล
กระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและสิ่ งแวดล้อมและปั ญหามลพิษต่างๆกลับมี
แนวโน้มที่จะรุ นแรงมากขึ้นและส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติประชาชนและสังคม
ของจังหวัดระยองมากขึ้นและในด้านการจัดการสารเคมี เช่น สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ถือเป็ น
สาเหตุสาคัญของปั ญหามลพิษและผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนในจังหวัดระยองซึ่งมีการใช้
สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน เป็ นตัวตั้งต้นตัวทาละลายจากผลการตรวจวัดปริ มาณสารอินทรี ย ์
ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด ของจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 ได้นามา
คานวณหาค่าเฉลี่ยใน 1 ปี และเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่า มีสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายที่มีค่า
ความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี และยังพบว่าโลหะหนัก 10 ชนิด และสารVOCs 16 ชนิด
ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั มุ่งเน้นกลุ่มศึกษาเป็ นกลุ่มพนักงานเก็บกวาดขยะซึ่งเป็ นผูใ้ ช้
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แรงงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง ที่มีโอกาสเสี่ ยงต่อการรับสัมผัสสาร
เบนซี น โทลูอีนและไซลีน และจากการที่ในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษนี้มีพนักงานเก็บกวาดขยะ
มากกว่า 100 คนขึ้นไปและพนักงานเก็บกวาดขยะเหล่านี้มีหน้าที่กวาดทาความสะอาด เก็บขยะหรื อ
กวาดสิ่ งต่าง ๆบนท้องถนน ต้องทาหน้าที่ปฏิบตั ิงานบนท้องถนน ที่มีมลพิษต่าง ๆ มากมายจึงมี
โอกาสที่จะได้รับมลพิษและโดยเฉพาะที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาเช้าและเย็นที่มีการจราจร
หนาแน่นและพนักงานเก็บกวาดขยะเหล่านี้ตอ้ งทางานวันละ 8 ชัว่ โมงหรื อกว่านั้นในหนึ่งวันและ
พนักงานส่ วนมากมีการทางาน 6 วันต่อสัปดาห์ จากการสังเกตพบว่าส่ วนใหญ่พนักงานเก็บกวาด
ขยะไม่มีการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จนเป็ นที่น่าวิตกเป็ น
อย่างยิง่ ในกลุ่มพนักงานเก็บกวาดขยะมีความเสี่ ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ได้
ง่ายและมีโอกาสเกิดการเจ็บป่ วยเป็ นโรคจากการทางานและเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพและมีผลต่อ
ความสามารถในการทางานได้โดยง่ายเช่นเดียวกันและส่ งผลทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวติ อันเนื่องมาจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน ที่ถูกปล่อยออกมาจาก
การจราจรทางบกด้วย พร้อมกับนี้แล้วพนักงานเก็บกวาดขยะยังไม่เคยได้รับการประเมินผลกระทบ
สุ ขภาพจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ซึ่งเป็ นสารเคมีอนั ตรายที่ตกค้างสะสมใน
ร่ างกายได้ จึงสมควรที่จะได้มีการศึกษาวิจยั ในกลุ่มพนักงานเก็บกวาดขยะเพื่อเป็ นการเสริ มสร้าง
สุ ขภาวะของคนไทยให้มีสุขภาพกายและใจ ให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีสันติสุข จากเหตุผล
ข้างต้นนี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทาโครงการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุม
มลพิษของจังหวัดระยอง ทาให้ทราบถึงความเสี่ ยงอันตรายและเป็ นประโยชน์ในการหาแนวทาง
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งรวมทั้งพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยต่อไปในอนาคตอันใกล้
1.2. วัตถุประสงค์
1.2.1 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
การประเมินการรับสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษ ของจังหวัดระยอง
1.2.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื่อตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนและประเมินการ
รับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานตลอดการทางานของพนักงานเก็บ
กวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง
2. เพื่อตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะของ
พนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง
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3. เพื่อประเมินระดับความสามารถในการทางานในพนักงานเก็บกวาดขยะในเขต
ควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง
4. เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ใน
บรรยากาศการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
5. เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะ
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
6. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการทางาน ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนในบรรยากาศการทางานกับความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขต
ควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง
8. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีน
และไซลีนในปั สสาวะกับความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุม
มลพิษของจังหวัดระยอง
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
เป็ นการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการ
ทางานและในปัสสาวะรวมถึงประเมินระดับความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะ
ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ซึ่ งกลุ่มศึกษานี้คือ พนักงานเก็บกวาดขยะในจังหวัดระยองและ
กลุ่มเปรี ยบเทียบคือ พนักงานออฟฟิ คที่ทางานในสานักงานแห่งหนึ่งของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ) มีการเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล
การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ (ตัวอย่างปั สสาวะเมื่อสิ้ นสุ ดการทางาน) การสังเกต การสัมภาษณ์ โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์ทวั่ ไปและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทางาน
1.4 ข้ อจากัดของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนิ นการและคัดเลือกกลุ่มศึกษาแบบเจาะจงที่เป็ นพนักงานเก็บ
กวาดขยะที่ปฏิบตั ิงานในช่วงเวลา 03:00 – 14:00 น. และในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. ของเขต
ควบคุมมลพิษของ 2 อาเภอคือ อาเภอเมือง เฉพาะตาบลมาบตาพุดและอาเภอ บ้านฉาง ตาบลบ้าน
ฉาง ซึ่งมีโอกาสรับสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน จานวนทั้งสิ้ น 100 คน และคัดเลือกกลุ่ม
เปรี ยบเทียบเป็ นพนักงานออฟฟิ คที่ทางานในสานักงานแห่งหนึ่งของจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่ไม่มี
การรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ที่ปฏิบตั ิงานในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. จานวน
ทั้งสิ้ น 100 คน
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1.5 วิธีดาเนินการวิจัยโดยสรุ ป
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเชิงภาคตัดขวาง (Cross sectional study) เพื่อหาข้อมูลเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ เพื่อสาหรับการประเมินการรับสัมผัสเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ทั้ง 2 กลุ่ม
ตัวอย่างคือ กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดยมีการประเมินปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานโดยใช้เครื่ องมือเก็บตัวอย่างอากาศ คือ 3 M Organic
Vapor Monitor 3500 ติดตัวบุคคลตลอดระยะเวลาการทางาน โดยเก็บตัวอย่างอากาศตลอด
ระยะเวลาการทางาน และมีการวิเคราะห์ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ใน
ปัสสาวะโดยใช้ขวดพลาสติกขนาด 20 ซี ซี และเก็บรักษาสภาพของตัวอย่างจนกว่าจะถึง
ห้องปฏิบตั ิการโดยที่ตวั อย่างทั้งหมดถูกส่ งวิเคราะห์ที่สถาบันที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์และเชื่อถือ
ได้ นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทางาน (หลังเลิกงาน) และมีการซัก
ประวัติเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรทางสังคม สภาพการทางาน ประวัติการเจ็บป่ วย ความรู้ การ
ปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ในการป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล (เฉพาะกลุ่มศึกษา) และสุ ขวิทยาส่ วน
บุคคลในชีวติ ประจาวัน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ เป็ นรายบุคคลตาม
เครื่ องมือที่สร้างขึ้นหลังเลิกงาน
1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย:
กลุ่มตัวอย่าง
(พนักงานเก็บกวาดขยะ)

ปริ มาณความเข้มข้นของ
สารเบนซีนโทลูอีนและ
ไซลีน ในบรรยากาศการ
ทางานและในปั สสาวะ

ประเมินความ
สามารถในการ
ทางาน (ไม่ดี)

กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(พนักงานที่ทางานในสานักงาน)

ประเมินความ
สามารถในการ
ทางาน (ดีเลิศ)

- แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรทางสังคม, สภาพ

การทางาน, ประวัติการเจ็บป่ วย, ความรู ้, การปฏิบตั ิและการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและสุขวิทยาส่วนบุคคล

Baseline ของปริ มาณ
ความเข้มข้นของสาร
เบนซีนโทลูอีนและไซลีน
ในบรรยากาศการทางาน
และในปั สสาวะ
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1.7 นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. สาร เบนซีน โทลูอนี และไซลีน หมายถึง สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ปริ มาณความเข้มข้นทั้งในบรรยากาศการทางานและในปัสสาวะ
2. ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน ในบรรยากาศการทางานแบบติด
ตัวบุคคล หมายถึง ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนที่ตรวจวัดในกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีท้ งั 3 ชนิด คือ
อุปกรณ์ 3M Organic Vapor Monitor 3500 แบบติดตัวบุคคล โดยให้มีความสู งอยูใ่ นระดับการ
หายใจของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบและทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจหาระดับสารเคมีท้ งั 3 ชนิด
ในบรรยากาศการทางาน โดยการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ คือ Gas Chromatography – flame
ionization detection (GC-FID) มีหน่วยวัดเป็ น ppb และมีค่า Limit of detection (LOD) คือ
0.001 µg ต่อตัวอย่าง
3. ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน ในปัสสาวะ หมายถึง ปริ มาณ
ความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะ (หลังสิ้ นสุ ดการทางาน) ที่ตรวจวัดใน
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ จานวน 10 – 20 ซีซีและทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจวัดระดับสาร
เบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะและเครื่ องมือวิเคราะห์คือ Gas Chromatography- Headspace
และมีหน่วยวัดเป็ น µg/l โดยมีค่า Limit of detection (LOD) คือ 0.001 mg/l
4. ความสามารถในการทางาน หมายถึง การรับรู ้หรื อความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่ม
พนักงานเก็บกวาดขยะและพนักงานออฟฟิ ค) ว่าตนเองมีความพร้อมทั้งร่ างกาย จิตใจและสังคมใน
การทางานในปัจจุบนั และในอนาคตอันใกล้ให้ประสบความสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายได้ โดยประเมิน
จากดัชนีช้ ีวดั ความสามารถในการทางาน (Work ability index: WAI) ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน
อาชีวอนามัยแห่งประเทศฟิ นแลนด์ โดยในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้นาแบบประเมินความสามารถใน
การทางานจากแบบวัดความสามารถในการทางานตามแนวคิดอิลมาริ เนน (Ilmarinen, 2005c: 3 - 7)
นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 4 ระดับคือ ระดับต่า (7 - 27 คะแนน) ระดับปานกลาง (28 36 คะแนน) ระดับดี (37 - 43 คะแนน) และระดับดีเลิศ (44 - 49 คะแนน) ซึ่งองค์ประกอบของการ
ประเมินมีท้ งั หมด 7 องค์ประกอบ ดังนี้คือ (1) ความสามารถในการทางานในปั จจุบนั เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับความสามารถในการทางานที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา (2) ความสามารถในการทางานใน
ลักษณะงานหลัก (3) จานวนโรคซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ (4) ผลกระทบต่อการทางานใน
ปัจจุบนั จากการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่างๆ (5) จานวนวันในการหยุดงานเนื่องจากปัญหา
สุ ขภาพหรื อการเจ็บป่ วยหรื อการหยุดเพื่อรับการรักษาในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา (6) การประเมิน
ความสามารถในการทางานของตนเอง ณ ปั จจุบนั ไปจนถึงอีก 2 ปี ข้างหน้า และ (7) แหล่ง
สนับสนุนทางจิตใจ
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1.8 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงผลการประเมินจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
2. ทาให้ทราบสถานการณ์และโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคจากการสัมผัสสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนในพนักงานเก็บกวาดขยะของจังหวัดระยอง
3. เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดการเจ็บป่ วยเนื่องจากการใช้สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในพนักงานเก็บกวาดขยะจากการทางานและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและส่ งผลความ
ปลอดภัยในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ยและเพื่อเป็ นการป้ องกันและลดความเสี่ ยงจากการประกอบอาชีพ
4. เพื่อทาให้ทราบถึงดัชนีช้ ีวดั และผลของการประเมินความสามารถในการทางานของ
พนักงานเก็บกวาดขยะ
5 เพื่อการประเมินความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะว่ามีความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับใดและยังเป็ นเครื่ องมือที่สามารถใช้ตรวจคัดกรองสุ ขภาพของ
พนักงานเก็บกวาดขยะ
6. เป็ นการนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อควบคุม
ป้ องกันโรคจากการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
7. เป็ นการสร้างองค์ความรู ้ ความเข้าใจและทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ๆ ได้เกิดความตระหนัก
ความร่ วมมือในดูแลให้ความสนใจและความสาคัญกับผูใ้ ช้แรงงาน
8. สามารถเผยแพร่ ผลจากการศึกษาในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและการประเมินสุ ขภาพอีกทั้งยังสามารถนาไปพัฒนารู ปแบบการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคจากการทางานได้
หน่ วยงานทีจ่ ะนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ :
1. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทัว่ ประเทศ
2. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทัว่ ประเทศ
3. ศูนย์อนามัยสิ่ งแวดล้อมเขตต่าง ๆ
4. สานักงานแรงงานจังหวัดทัว่ ประเทศ
5. สถานประกอบกิจการทัว่ ประเทศที่มีการใช้สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
6. องค์การบริ หารราชการส่ วนกลาง ท้องถิ่น ทั้งจังหวัด อาเภอ และตาบล
7. เทศบาลทั้งหมด
8. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
9. กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน อุตสาหกรรมและศึกษาธิ การ
เป็ นต้น
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินการรับสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้
1. อันตรายจากสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนและวิธีการป้ องกัน
2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการทางาน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 อันตรายจากสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนและวิธีการป้องกัน
อันตรายจากสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน เป็ นสารเคมีที่นิยมนามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่ งหากการใช้ไม่เหมาะสมจะทาให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ และจะทาให้เกิดอันตรายขณะสัมผัสแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ดว้ ย
เนื่องจากสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน เป็ นสารเคมีที่มีสมบัติละลายในไขมันได้ดี จึงอาจจะดูดซึม
เข้าสู่ ผวิ หนังและเกิดความระคายเคืองในบริ เวณที่รับสัมผัสได้ง่าย นอกจากนั้นยังอาจทาให้เกิดผล
กระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ ภายในร่ างกายได้ เช่น มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่ วนกลาง เพราะมี
ฤทธิ์ คล้ายกับยาสลบและยังมีผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง สาหรับการระเหยของสาร
เบนซีน โทลูอีนและไซลีนโดยการที่สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนนั้นกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของ
อากาศ เราหายใจเข้าไปแล้วสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนจะถูกซึ มเข้าสู่ กระแสเลือด ผ่าน หัวใจ
แล้วถูกสู บฉี ดเข้าไปสู่ อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่ างกายและทาอันตรายต่ออวัยวะนั้น ๆ เช่น ตับไต สมอง
และเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพร่ างกายได้
2.1.1 อันตรายของสารเบนซี น โทลูอน
ี และไซลีน ต่ อสุ ขภาพ
1. อันตรายต่ อระบบทางเดินหายใจ

- เฉี ยบพลัน หากหายใจเอาไอระเหยของสารเข้าไปมาก ๆ จะรู ้สึกว่าหายใจขัด มีอาการระคายเคืองในคอ
มึนศีรษะ คลื่นเหี ยน ระบบทางเดินอาหารอาจหยุดทางานได้
- เรื้ อรัง สารเคมีจะเข้าสู่ถุงลมปอด ซึมเข้าสู่กระแสเลือด และนาไปสู่อวัยวะภายใน
ต่าง ๆทาให้เกิดโรคตับ โรคไต หรื อ ทาลายระบบประสาทส่วนกลาง ทาลายเนื้อเยือ่ ของระบบทางเดินหายใจ เมื่อ
ได้รับสารทาละลายบ่อย ๆ อาจทาให้ติดสารนั้นได้เช่น การติดทินเนอร์
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2. อันตรายต่ อผิวหนัง
- เฉียบพลันสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนมีคุณสมบัติในการละลายไขมันได้ดี หากสัมผัส
ที่ผวิ หนังจะละลายไขมันที่ผวิ หนัง ทาให้ผวิ หนัง แห้ง แตก ระคายเคือง และไหม้ได้ อีกทั้งยัง
สามารถซึ มผ่านผิวหนังเข้าสู่ กระแสเลือด และทาอันตรายเช่นเดียวกับสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนที่เข้าทางระบบทางเดินหายใจ
- เรื้ อรัง หากสัมผัสกับสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนเป็ นเวลานาน ๆ ทาให้เป็ นโรคผิวหนัง
อักเสบ (Contact dermatitis) โดยมีอาการเป็ นตุ่ม พุพอง รู ้สึกเจ็บง่ายต่อการติดเชื้อแบคทีเรี ย ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดอาการอักเสบรุ นแรงขึ้น
3. อันตรายต่ อตา
- เฉียบพลัน ถ้าสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนกระเซ็นเข้าตาจะทาให้เกิดอาการแสบตา ตา
แดง น้ าตาไหล เกิดอาการระคายเคือง
- เรื้ อรัง เกิดจากการทางานในบริ เวณที่มีละออง ไอระเหยของสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนเป็ นเวลานาน ๆ มีอาการคือ ตาพร่ ามัว เยือ่ บุตาระคายเคือง สมรรถภาพการมองเห็นเสื่ อมแบบ
ถาวร
2.1.2 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลทีค่ วรใช้ ขณะทางาน
- อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดป้ องกันละออง ไอระเหยของสารเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา
- ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้ อนสาหรับสารเคมี ตามชนิดของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
2.1.3 หลักการป้องกันอันตรายและเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
1. ต้องจัดสถานที่สาหรับเก็บสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ให้เป็ นสัดส่ วน ห้ามเก็บรวมกับ
สารเคมีตวั อื่น ๆ เช่น กรด ด่าง หรื อสารไวไฟ
2. เก็บสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ไว้ในภาชนะปิ ด อยูใ่ นที่เย็น การระบายอากาศดี และ
ควรแบ่งสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน มาใช้คราวละน้อย ๆ
3. กรณี การเกิดเพลิงไหม้ สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน บางชนิดสามารถสลายตัวแล้วให้
แก๊สพิษ ดังนั้นในการดับเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
4. น้ ายาดับเพลิงควรใช้ชนิดโฟม ที่ไม่ละลายในสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
5. ในกรณี ทาสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน หก รั่ว ต้องรี บดาเนินการควบคุมให้เร็ วที่สุด
โดยปฏิบตั ิตามคู่มือแนะนาความปลอดภัย
6. สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน เป็ นสารไวไฟ การนามาใช้งานจะต้องระมัดระวัง ห่างจาก
แหล่งความร้อนหรื อประกายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่จะต้องใช้ตอ้ งเป็ นแบบป้ องกันการเกิดประกายไฟ
หรื อการระเบิด เช่น มอเตอร์ สวิทช์
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2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลความปลอดภัยของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
2.2.1 โทลูอีนและไซลีน
จัดว่าเป็ นของเหลวไวไฟ (ไม่มีข้ วั /ไม่ละลายเป็ นเนื้อเดียวกับน้ า/อันตราย)
[Flammable liquids (Non-polar/water-immiscible/noxious)]
1. สุ ขภาพอนามัย
- อาจเป็ นพิษหากหายใจหรื อรับสัมผัสทางผิวหนัง
- การหายใจหรื อสัมผัสสาร อาจทาให้เกิดการระคายเคืองหรื อไหม้ผิวหนังหรื อตา
- อัคคีภยั อาจก่อให้เกิดก๊าซระคายเคือง กัดกร่ อนและ/หรื อก๊าซพิษ
- ไอระเหยอาจทาให้มึนงง หรื อหายใจลาบาก
- น้ าจากการดับเพลิงอาจสร้างมลพิษ
2. อัคคีภัยหรือระเบิด
- ไวไฟสูง อาจลุกติดไฟได้ดว้ ยความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ

- ไอระเหยเมื่อผสมกับอากาศ อาจระเบิดได้
- ไอระเหยอาจเคลื่อนไปยังแหล่งที่มีประกายไฟ ติดไฟและย้อนกลับไปยังแหล่งต้นกาเนิ ดได้
- ไอระเหยส่ วนมาก จะหนักกว่าอากาศสามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้น และขังอยูใ่ นที่ต่า เช่น ท่อ
ระบายน้ า ชั้นใต้ดิน ถังบรรจุขนาดใหญ่
- การระเบิดของไอระเหยจะเสี่ ยงต่อในตัวอาคาร กลางแจ้ง หรื อในท่อระบายน้ า
- สารที่มีสัญลักษณ์ “P” อาจเกิดการโพลีเมอไรซ์ เมื่อได้รับความร้อนหรื อเกี่ยวข้องกับการเกิด
อัคคีภยั
- น้ าทิ้งในท่อระบายน้ า อาจทาให้เกิดอัคคีภยั หรื อการระเบิดได้
- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน
- ของเหลวส่ วนมากจะเบากว่าน้ า
3. ชุ ดป้องกันอันตราย
- สวมชุดป้ องกันที่มีถงั ออกซิ เจน (SCBA)
- ชุดผจญเพลิงธรรมดาอาจไม่สามารถป้ องกันสารพิษได้
4. การปฐมพยาบาล
- นาผูป้ ระสบอันตรายไปยังที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ - โทรเรี ยกรถพยาบาล
- ใช้เครื่ องช่วยหายใจ หากผูป้ ่ วยหยุดหายใจ
- ใช้ออกซิเจนหากผูป้ ่ วยหายใจลาบาก
- ถอดเสื้ อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้ อนออก
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- ถ้าสัมผัสกับสารเคมี ให้ลา้ งสารที่สัมผัสผิวหนังหรื อตาออกทันที โดยวิธีให้น้ าไหลผ่านอย่าง
น้อย 20 นาที
- ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ า
- ทาร่ างกายของผูป้ ระสบอันตรายให้อบอุ่นและให้อยูใ่ นที่เงียบๆ
- ผูป้ ฐมพยาบาลต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสาร และรู ้วธิ ี ป้องกันตนเองจากพิษของสาร
2.2.2 เบนซีน
1. สุ ขภาพอนามัย
- อาจจะเป็ นพิษและเป็ นอันตรายหากหายใจเข้าไปหรื อดูดซึมทางผิวหนัง
- ไอระเหยของสารอาจทาให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดหรื อหายใจไม่ออก
- การสัมผัสกับสาร อาจทาให้เกิดอาการไหม้หรื อระคายเคืองต่อผิวหนังและตาได้
- เพลิงไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซระคายเคืองหรื อก๊าซพิษ
- น้ าทิ้งจากการดับเพลิงอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ าได้
2. อัคคีภัยหรือระเบิด
- เป็ นวัสดุไวไฟและติดไฟ อาจลุกติดไฟเมื่อได้รับความร้อน ประกายไฟหรื อเปลวไฟ
- ไอของสารอาจไหลกลับไปยังแหล่งกาเนิดไฟแล้วทาให้ไฟลุกได้
- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้
- ไอของสารอาจทาให้เกิดระเบิดได้ ทั้งในอาคาร นอกอาคารและในท่อน้ าทิ้ง
- น้ าเสี ยจากท่อน้ าทิ้ง อาจทาให้เกิดไฟไหม้หรื อระเบิดได้
3. มาตรการฉุ กเฉิน
- กั้นแยกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ แยกเป็ นเขตอันตรายห้ามเข้า
- อยูเ่ หนือลม อย่าอยูใ่ นที่ต่า
- ใช้เครื่ องช่วยหายใจแบบ SCBA และชุดผจญเพลิงซึ่ งอาจป้ องกันได้ในระดับจากัด
- กรณี ที่ภาชนะบรรจุสาร พาหนะขนถ่ายอยูใ่ นบริ เวณที่เกิดเพลิงไหม้ให้ก้ นั แยกบริ เวณเป็ น
ระยะ 0.5 ไมล์โดยรอบบริ เวณ
- ถ้าเกิดมลภาวะทางน้ าให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การปฐมพยาบาล
- เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปยังบริ เวณที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และเรี ยกรถพยาบาล ถ้าผูป้ ่ วยไม่หายใจให้ใช้
เครื่ องช่วยหายใจ ถ้าผูป้ ่ วยหายใจขัดให้ใช้ออกซิ เจนช่วย
- ในกรณี ที่โดนสารเคมีตามผิวหนังหรื อเข้าที่ตา ให้ชะล้างด้วยน้ าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ล้างผิวหนังด้วยสบู่หรื อน้ า
- ถอดเสื้ อผ้าและรองเท้าที่เปื้ อนสารออกโดยทันที
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับความสามารถในการทางาน
2.3.1 ความหมายของความสามารถในการทางาน
ความสามารถในการทางาน จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้มีผใู้ ห้
ความหมายของความสามารถในการทางาน ไว้ดงั นี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ระบุความหมายความสามารถในการ
ทางาน หมายถึง คุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การจัดทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้ ซึ่ งมีคาที่มีความหมาย
เหมือนกันที่ใช้ในภาษาไทย คือ สมรรถภาพ หรื อ สมรรถนะ เป็ นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)
ร็ อบบิ้นส์ (Robbins, 1998 อ้างถึงใน วิภาส ทองสุ ทธิ์ , 2552: 53) กล่าวว่า ความสามารถ
(Ability) หมายถึง สมรรถภาพของบุคคลซึ่ งสามารถที่จะทาภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็ น
ผลสาเร็ จ โดยแต่ละคนที่เกิดมาจะมีคุณลักษณะของความสามารถไม่เท่ากัน โดยแบ่งความสามารถ
ของบุคคลออกเป็ น 2 ปั จจัย ได้แก่ ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual abilities) และ
ความสามารถทางกายภาพ (Physical abilities) ซึ่ งความสามารถทั้ง 2 อย่างนี้สามารถลดลงได้
เนื่องจากความเจ็บป่ วย ความเครี ยด หรื อความเหนื่อยล้า
อุทยั หิรัญโต (2531: 61) กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การทางานที่
ได้รับให้ประสบผลสาเร็ จ หรื อทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าคนอื่นๆ ที่มีโอกาสเท่ากันหรื อ
อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมเหมือนกัน
ชไนเดอร์ (Schneider, 1979: 25) กล่าวว่า ความสามารถในการทางาน หมายถึง
สมรรถภาพในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยการตั้งเป้ าหมายให้เกิดผลลัพธ์ดว้ ยการกระทาอย่าง
คล่องแคล่ว
ทูโอมิ (Tuomi, 1997 : 23) กล่าวว่า ความสามารถในการทางาน หมายถึง ความสามารถใน
การทางานของบุคคลในปั จจุบนั และในอนาคตอันใกล้ โดยประเมินจากการรับรู้ความสามารถใน
การทางาน ซึ่งประกอบไปด้วย อุปสงค์ของงาน (Work demand) สุ ขภาพร่ างกาย (Health) และ
สุ ขภาพจิต (Mental resource)
อิลมาริ เนน และคณะ (Ilmarinen et al., 2005b) ให้ความหมายความสามารถในการทางาน
(Work ability) หมายถึง ความพร้อมหรื อความสามารถของบุคคลในการทางานทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคตอันใกล้ โดยประเมินจากการรับรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับปั จจัย 3 ประการ ได้แก่ อุปสงค์ของงาน
(Work demands) สุ ขภาพร่ างกาย (Health) และแหล่งสนับสนุนทางด้านจิตใจ (Mental resources)
สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการทางาน (Work ability) หมายถึง การรับรู้ความพร้อมหรื อ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามบทบาทหน้าที่หรื อตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ใน
ปัจจุบนั และอนาคตอันใกล้
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2.3.2 องค์ ประกอบของความสามารถในการทางาน
ความสามารถในการทางาน (Work ability) เป็ นแนวคิดที่พฒั นาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 โดย
จูฮานิ อิลมาริ เนน (Juhani Ilmarinen) จากสถาบันอาชีวอนามัยแห่งประเทศฟิ นแลนด์เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่ามีอตั ราการเกิดต่าลง และ
มีจานวนประชากรผูส้ ู งอายุ (55-64 ปี ) ที่เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้แรงงานสู งอายุเพิ่มมากขึ้นด้วย
ความสามารถในการทางานจึงเริ่ มเป็ นที่สนใจมากขึ้นทั้งจากแรงงานสู งอายุที่มีมากขึ้น รวมทั้งการ
เกษียณอายุของวัยแรงงาน จากการคาดการณ์สัดส่ วนแรงงานในวัยต่างๆ ของประเทศทางแถบยุโรป
คาดว่าในปี ค.ศ. 2015 แรงงานสู งอายุจะมีมากถึงร้อยละ 35 ซึ่งมากเป็ น 2 เท่าของแรงงานวัยรุ่ น (1524 ปี ) ซึ่งในปัจจุบนั มีแรงงานสู งอายุเพียงร้อยละ 38.5 เท่านั้นที่ยงั คงทางานอยู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ก็
คือ จะให้แรงงานสู งอายุคงอยูใ่ นตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นมากกว่าในปั จจุบนั ดังนั้นการที่จะยืด
ระยะเวลาการทางานของบุคคลให้ยาวนานขึ้น ต้องรักษาระดับความสามารถในการทางานของ
บุคคลให้นานขึ้นนัน่ เอง (Ilmarinen & Tuomi, 2004: 1-25)
แนวคิดความสามารถในการทางานของอิลมาริ เนน (Ilmarinen, 2003) ได้อธิบายโครงสร้าง
และองค์ประกอบของความสามารถในการทางาน ประกอบด้วย ความสมดุลระหว่างปั จจัยด้านคน
(Human resource) ปัจจัยด้านงาน (Work characteristics) และปัจจัยนอกงาน (Factors outside the
working life) ซึ่ งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันดังแสดงในภาพที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของบ้านของความสามารถในการทางาน (Work ability house)
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สังคม
ครอบครัว

สัมพันธภาพ, เพื่อน

ความสามารถในการทางาน
งาน
สิ่ งแวดล้อม
เนื้องาน และอุปสงค์ของงาน
สังคม และองค์กร
การบริ หารจัดการและภาวะผูน้ า
ค่ านิยม
ทัศนคติ
แรงจูงใจ
ความรู้ ความสามารถ
ความรู้
ทักษะ
สุ ขภาพ
ความสามารถ การทาหน้าที่

ภาพที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบบ้านของความสามารถในการทางาน (Work ability house)
ที่มา: Ilmarinen, J. & Tuomi, K. (2004). Past, present and future of work ability. People and Work
Research Reports, 65, 20
ความสามารถในการทางานเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด เป็ นบ้านที่ประกอบด้วย 4 ชั้น และ
สิ่ งแวดล้อมรอบบ้านที่ส่งเสริ มความสามารถในการทางาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชั้นที่ 1 พื้นของตัวบ้านที่ตอ้ งแข็งแรงมาก คือ สุ ขภาพ (Health) ประกอบด้วย
ความสามารถ (Capacities) และการทาหน้าที่ (Functional) สุ ขภาพของผูท้ างานจะต้องมีความ
สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีการทาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ อย่างเต็มความสามารถและศักยภาพ
ชั้นที่ 2 ความรู้ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะของบุคคล (Skill) ความรู ้ความสามารถมีผลต่อความสามารถในการทางาน ซึ่ งต้องมีอย่าง
เพียงพอจึงจะประสบความสาเร็ จ และต้องมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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ชั้นที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วยทัศนคติ (Attitudes) และแรงจูงใจในการทางาน
(Motivation) ได้แก่ ความสนุ กสนาน ความพึงพอใจในการทางาน ความรักในงาน และมีความสุ ข
ในการทางาน
ชั้นที่ 4 งาน เป็ นชั้นที่กล่าวถึงปั จจัยด้านงานทั้งหมด (Work characteristics)
ประกอบด้วย สิ่ งแวดล้อมในการทางาน (Environment) เนื้ อหาและอุปสงค์ของงาน (Content and
demands) สังคมและองค์กรในการทางาน (Community and organization) การบริ หารจัดการและ
ภาวะผูน้ า (Management and leadership) ซึ่ งเป็ นชั้นที่มีความสาคัญและใหญ่ที่สุดของโครงสร้าง
และองค์ประกอบของความสามารถในการทางาน
ความสามารถในการทางานของบุคคลเป็ นกระบวนการของปัจจัยด้านคน (Human
resource) ที่สัมพันธ์กบั งาน (Work) (Ilmarinen, 2001: 548) โดยแสดงให้เห็นดังภาพที่ 2
สุขภาพ
ความสามารถใน
การทาหน้าที่ดา้ น
ร่ างกาย

การศึกษาและ
ความรู ้
ความสามารถ

แรงจูงใจ

ความพึงพอใจ
ในงาน
ทักษะ

ความสามารถใน
การทาหน้าที่ดา้ น
จิตใจ

อุปสงค์ของงาน
ด้านความคิด

สังคมในการ
ทางาน
ปั จจัย
ด้านคน

ความรู ้
ความสามารถใน
การทาหน้าที่ดา้ น
สังคม

ปั จจัยงาน

ความสามารถ
ในการทางาน
สิ่ งแวดล้อมใน
การทางาน

ค่านิยม
ทัศนคติ

อุปสงค์ของงาน
ด้านร่ างกาย

ภาพที่ 2 ความสามารถในการทางานเป็ นกระบวนการของปั จจัยคนที่สัมพันธ์กบั งาน
ที่มา: Ilmarinen, J. (2001). Aging workers. Occupational Environment Medicine, 58, 5
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ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านคนและความสามารถในการทางานที่ส่งผลกระทบซึ่ งกันและ
กัน โดยมีปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. สุ ขภาพ และความสามารถในการทาหน้าที่ (Health and functional capacities)
ประกอบด้วย การทาหน้าที่ทางด้านร่ างกาย (Physical functional capacity) การทาหน้าที่ทางด้าน
จิตใจ (Mental functional capacity) และการทาหน้าที่ทางด้านสังคม (Social functional capacity)
2. การศึกษาและความรู้ความสามารถ (Education and competence) ประกอบด้วย ความรู้
(Knowledge) และทักษะของบุคคล (Skill)
3. ค่านิยม (Values) และทัศนคติ (Attitudes)
4. แรงจูงใจ (Motivation) และความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction)
5. งาน (Work) ประกอบด้วย อุปสงค์ของงานด้านความคิด (Mental demands) สังคมใน
การทางาน (Work community) สิ่ งแวดล้อมในการทางาน (Work environment) และอุปสงค์ของ
งานด้านร่ างกาย (Physical demands)
จะเห็นได้วา่ หัวใจหลักของความสามารถในการทางานคือความสมดุลระหว่างทรัพยากร
บุคคลและคุณลักษณะของงาน (Gould, Ilmarinen, Järvisalo, & Koskinen, 2008: 165)
2.3.3 รู ปแบบการส่ งเสริมความสามารถในการทางาน
วัตถุประสงค์ของการกาหนดความสามารถในการทางาน คือ การรับรู้ระดับและการ
ประเมินการดาเนินการที่จะดารงและส่ งเสริ มความสามารถในการทางาน ในขณะที่การดารงและ
การส่ งเสริ มความสามารถในการทางานจาเป็ นต้องมีการดาเนินการที่หลากหลายทั้งเพื่อเสริ มสร้าง
ทรัพยากรในระดับบุคคลและพัฒนางานและสภาพแวดล้อมการทางาน ในกิจกรรมด้านการพัฒนา
ได้แบ่งเป็ นสภาพแวดล้อมการทางาน (เช่น การยศาสตร์ สุ ขอนามัยในการประกอบอาชี พ และความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ) และชุมชนในการทางาน (ปัจจัยด้านจิตสังคม องค์กรในการทางาน
ปฏิสัมพันธ์ และการกากับดูแลงาน) ปั จจัยเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลได้ถูกจัดเป็ นสุ ขภาพและ
สมรรถนะการทาหน้าที่ และทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ (เชี่ยวชาญ) (Gould, 2008: 21)
ดังภาพที่ 3
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งานและเงือ่ นไขของงาน
(การยศาสตร์, สุขอนามัยในการ
ประกอบอาชีพ, ความปลอดภัย
ในการประกอบอาชีพ)
-องค์กรของงาน
-ช่องว่างการทางานและเครื่ องมือ
-ท่าทางการทางานและการ
เคลื่อนไหว
-ภาระทางร่ างกาย

ลูกจ้ าง
(ทรัพยากร, สุขภาพ)
-สมรรถนะการทาหน้าที่
-กิจกรรมทางกายและปัจจัย
รู ปแบบการดาเนินชีวติ อื่นๆ
-ความคิดริ เริ่ มด้วยตนเอง

การคงความ
สามารถในการ
ทางาน

ชุมชนการทางาน
(การบริ หารจัดการ,
ปฏิสมั พันธ์)
-องค์กรการทางาน
-การบริ หารจัดการอายุ
-การเตรี ยมงาน
-ตาราง

ทักษะความเชี่ยวชาญ
(ความชานาญ)
-การเรี ยนรู ้
-ทักษะที่หลากหลาย
-เทคโนโลยีใหม่ๆ

ความสามารถในการทาหน้ าทีแ่ ละสุ ขภาพ
คุณภาพงานทีด่ แี ละผลิตผล

คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละความผาสุ ก

ความแข็งแรงและมีคณ
ุ ค่ าในการเกษียณอายุ
“อายุทสี่ าม”

ภาพที่ 3 ปิ รามิดรู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถในการทางาน
ที่มา: Ilmarinen, J. (2001). Aging workers. Occupational Environment Medicine, 58, 550
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2.3.4 การประเมินความสามารถในการทางาน
การประเมินความสามารถในการทางาน ประเมินตามดัชนี ช้ ีวดั ความสามารถในการทางาน
(Work ability index : WAI) ซึ่ งได้ถูกพัฒนาโดยสถาบันอาชีวอนามัยแห่งประเทศฟิ นแลนด์ครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 1980 เครื่ องมือนี้ได้รับการทดสอบจนสาเร็ จในประเทศฟิ นแลนด์ และต่อมาได้มีการ
นามาแปลและประยุกต์ใช้ในอีกหลายประเทศ ในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการแปลดัชนีวดั ความสามารถ
ในการทางานและนามาใช้ในการศึกษานาร่ องในงานวิจยั ในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ.
1998 สถาบันอาชีวอนามัยแห่งประเทศฟิ นแลนด์ได้มีการปรับปรุ ง โดยได้แบ่งดัชนีความสามารถ
ในการทางานออกเป็ น 4 ระดับ คือ ความสามารถในการทางานในระดับต่า คือ 7-27 คะแนน
ความสามารถในการทางานในระดับปานกลาง คือ 28-36 คะแนน ความสามารถในการทางานใน
ระดับดี คือ 37-43 คะแนน และความสามารถในการทางานในระดับดีเลิศ คือ 44-49 คะแนน และ
นามาใช้ในแรงงานระดับบุคคล แต่เนื่ องจากดัชนีความสามารถในการทางานเป็ นสิ่ งที่มีความ
ซับซ้อนขึ้นกับปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ ภาระงาน การสัมผัสปั จจัยเสี่ ยง องค์ประกอบในการ
ทางาน ภาวะสุ ขภาพของบุคคล และในการวิเคราะห์ก็แตกต่างกัน จึงได้มีการปรับปรุ งมาเป็ นระยะ
แต่ยงั คงองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบเช่นเดิม โดยองค์ประกอบของการประเมินความสามารถใน
การทางานในปั จจุบนั มีท้ งั หมด 7 องค์ประกอบ (Ilmarinen, 2003) ดังนี้
1. ความสามารถในการทางานในปั จจุบนั เมื่อเปรี ยบเทียบกับความสามารถในการ
ทางานที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นการวัดระดับการรับรู ้ความสามารถในการทางานของตนเองใน
ปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับความสามารถในการทางานที่ดีที่สุดในอดีตที่ผา่ นมา
2. ความสามารถในการทางานในลักษณะงานหลัก แบ่งเป็ นความสามารถในการ
ทางานที่ตอ้ งใช้กาลังร่ างกาย และความสามารถในการทางานที่ตอ้ งใช้กาลังความคิด ซึ่ งเป็ นการวัด
การรับรู ้ดว้ ยตนเองว่าลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั นั้นมีการใช้กาลังกายและกาลังความคิดอยูใ่ น
ระดับใด
3. จานวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และตามการรับรู้ของแรงงานผูต้ อบ
แบบสอบถาม แบ่งตามระบบของร่ างกายและการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเป็ นคาถามเกี่ยวกับโรค
และความเจ็บป่ วย โดยการให้ตอบว่าได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคนั้นๆ และการรับรู ้ของ
แรงงานผูต้ อบแบบสอบถามว่าเป็ นโรคนั้นๆ โดยมีรายการโรคทั้งหมด 51 โรค
4. ผลกระทบต่อการทางานในปั จจุบนั จากการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่างๆ ซึ่ งเป็ น
การประเมินความสามารถเมื่อเจ็บป่ วยว่าทาให้ความสามารถยังเป็ นปกติหรื อลดลง
5. จานวนวันในการหยุดงาน เนื่องจากปัญหาสุ ขภาพหรื อการเจ็บป่ วย หรื อการหยุด
งานเพื่อไปรับการรักษาในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา โดยให้ตอบว่ามีการหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่ วยเป็ น
จานวนกี่วนั ในรอบ 1 ปี
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6. การประเมินความสามารถในการทางานของตนเอง ณ ปัจจุบนั ไปจนถึงอีก 2 ปี
ข้างหน้า เป็ นการประเมินความรู ้สึก การรับรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ และความสามารถในการทางานใน
ปัจจุบนั และในอีก 2 ปี ข้างหน้า โดยประเมินว่าสามารถทางานได้เป็ นอย่างไร เหมือนเดิม หรื อไม่
แน่ใจ หรื อทางานได้เหมือนเดิม
7. แหล่งสนับสนุนทางด้านจิตใจ (Mental resources) เป็ นการประเมินการดาเนินชีวิต
โดยทัว่ ไป ทั้งระหว่างทางานและช่วงที่วา่ งจากการทางาน ซึ่ งการประเมินจะประเมินเกี่ยวกับความ
สนุกสนานในการทางาน การใช้ชีวติ ความกระตือรื อร้นในการทางานและความคาดหวังเกี่ยวกับ
งานในอนาคต
การคานวณดัชนีความสามารถในการทางาน
ดัชนีความสามารถในการทางานนี้ครอบคลุมประเด็นต่างๆรวม 7 ด้าน แต่ละด้าน
ประกอบด้วยคาถามอย่างน้อยหนึ่งคาถาม คานวณโดยการรวมคะแนนในแต่ละด้าน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อคาถามดัชนีความสามารถในการทางานและค่าคะแนน
รายการ
1. ความสามารถในการทางาน
ปั จจุบนั เมื่อเทียบกับความสามารถ
สูงสุดในการทางานที่ผา่ นมา
2. ความสามารถในการทางานเมื่อ
คานึงถึงลักษณะงาน
3. จานวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์

4.ดัชนีความสามารถที่ลดลงเมื่อ

จานวนข้อคาถาม
1

ผ่านมา (12 เดือน)

0 – 10 คะแนน
(ค่าคะแนนประเมินจากการเลือกข้อคาตอบ)

2

คะแนนที่ให้คานึงถึงสภาพธรรมชาติของเนื้องาน

1

อย่างน้อย 5 โรค = 1 คะแนน
4 โรค = 2 คะแนน 3 โรค = 3 คะแนน
2 โรค = 4 คะแนน 1 โรค = 5 คะแนน
ไม่มีโรค = 7 คะแนน
(นามาคานวณเฉพาะโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์)

(รายการโรคจานวน 51

โรค)

1

เจ็บป่ วยด้วยโรค

5. จานวนวันการลาป่ วยในช่วง 1 ปี ที่

คะแนน

1 – 6 คะแนน
(ค่าคะแนนประเมินจากการเลือกข้อคาตอบ ซึ่ ง

ผูต้ อบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อแต่การคิดคะแนน
ให้เลือกค่าคะแนนที่ต่าที่สุด)
1

1 – 5 คะแนน
(ค่าคะแนนประเมินจากการเลือกข้อคาตอบ)
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6. การประเมินตนเอง โดยคาดการณ์

1

ไปอีก 2 ปี ข้างหน้า
7.สภาวะสุขภาพจิต
(การดาเนิ นชีวติ ทัว่ ไป ทั้งระหว่างการ

ทางานและใช้เวลาว่าง)

1 , 4 หรื อ 7 คะแนน
(ค่าคะแนนประเมินจากการเลือกข้อคาตอบ)

3

คะแนนที่ได้เกิดจากการนาชุดของข้อคาถามที่
เลือกตอบมารวมคะแนนกัน และผลรวมที่ได้จะ
นามาแปลงเป็ นคะแนนดังนี้
ผลรวม 0 - 3 = 1 คะแนน
ผลรวม 4 - 6 = 2 คะแนน
ผลรวม 7 - 9 = 3 คะแนน
ผลรวม 10 – 12 คะแนน = 4 คะแนน

2.3.5 มาตรการติดตามผลในทางปฏิบัติ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยสามารถใช้ดชั นีความสามารถในการทางานเพื่อประเมิน
ในภาพรวมทั้งความสามารถในการทางานและความสามารถในการทาหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดย
พิจารณาการประเมินอื่น ๆ เช่น การทดสอบสมรรถนะทางร่ างกายและจิตใจและการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการตามความจาเป็ น เมื่อการประเมินดัชนีความสามารถในการทางานเสร็ จสิ้ นลง ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องสามารถกาหนดมาตรการและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มความสามารถในการทางาน
พัฒนางาน สภาวะการทางานและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งความต้องการมาตรการสนับสนุน
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการทางานผูป้ ฏิบตั ิงานและหน้าที่การทางานตามสภาพงานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานขอเป็ นราย ๆ ไป
ในกรณี ที่พบว่าความสามารถในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีมาก ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ควรให้คาอธิ บายแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานว่า ปั จจัยในการทางานและรู ปแบบการดารงชีวติ ที่ช่วยให้
คงสภาพการทางานที่ดีและปั จจัยใดที่ทาให้ความสามารถในการทางานลดลง เพื่อกระตุน้ ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถหลีกเลี่ยงหรื อลดปั จจัยลบดังกล่าว ควรสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการ
ทางานในเกณฑ์ดีให้มากขึ้น และต้องพิจารณาว่ารู ปแบบการดารงชีวติ และงานของผูป้ ฏิบตั ิน้ นั มี
ส่ วนช่วยเสริ มสร้างหรื อคุกคามความสามารถในการทางาน
หากพบว่าความสามารถในการทางานประเมินแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง ควรส่ งเสริ มให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ริเริ่ มหรื อร่ วมวางแผนเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการทางานของตนเองโดย
พิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น อาหาร การออกกาลังกาย การพักผ่อนหลับนอน กิจกรรมทางสังคม
งานอดิเรกและการศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้แล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานอาจต้องได้รับการฟื้ นฟูทางการแพทย์
ซึ่ งบ่อยครั้งที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องการมาตรการที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเพื่อเพิ่มพูนและ
สร้างความหลากหลายในทักษะการทางาน นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ทั้งในการทางาน
สิ่ งแวดล้อมในที่ทางาน โครงสร้างองค์กรและปั ญหาเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาควรได้รับการแก้ไข แต่
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ถ้าหากความสามารถในการทางานประเมินแล้วอยูใ่ นระดับต่า สิ่ งที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องต้องทาก่อนสิ่ งอื่น
ๆ คือความจาเป็ นในการฟื้ นฟูความสามารถในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยค้นหาปั จจัยที่เป็ น
อันตรายต่อความสามารถในการทางาน เพื่อให้กลับเข้าสู่ สภาพปกติ ปั จจัยดังกล่าวอาจเกิดจาก
ลักษณะงานหรื อสิ่ งแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งอาจต้องมีการปรับปรุ งโครงสร้างการทางาน รวมทั้ง
การดาเนิ นงานอย่างใดๆ ที่ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งอาจมีผลให้มีการสลับเปลี่ยนงาน
เปลี่ยนภาระหน้าที่ หรื อความมีอิสระในการเลือกกะทางาน นอกจากนี้ ผปู ้ ฏิบตั ิงานอาจต้องการ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นราย ๆ ไป
ดังนั้น ดัชนีความสามารถในการทางาน เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นรู ปธรรมที่ช่วยให้เข้าใจภาพรวม
ความสามารถในการทางานและประสิ ทธิภาพในการทาหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการทางานของแต่ละคน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควร
พิจารณาประเมินและติดตามค่าดัชนีความสามารถในการทางานเป็ นระยะตามความเหมาะสม การ
ประเมินและติดตามความสามารถในการทางานนี้ จะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานได้ดีและสามารถ
ปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึน เพิ่มผลผลิตของงานในขณะเดียวกันผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพัฒนาร่ วมกันกับ
ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบุคคล หัวหน้างานคนงานและกลุ่มงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพราะ
กิจกรรมที่ทาให้คงความสามารถในการทางานต้องเกิดจากการร่ วมมือของบุคคลจากทุกภาคส่ วน
ด้วย
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
Posniak M, Kowalsha L, Makhniashvih I (2006) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสัมผัส
สารเคมีอนั ตรายในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จาเป็ นต้อง
ประเมินการสัมผัสสารตัวทาละลายอินทรี ยใ์ นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ วัสดุและวิธีการคือ ศึกษาใน
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 5 แห่ง สารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศในสถานที่ทางานถูกประเมิน โดยใช้ Gas
chromatography กับ Mass spectrometry capillary และใช้ FID ผลการศึกษาคือ การวิเคราะห์
ตัวอย่างบรรยากาศที่สถานที่ปฏิบตั ิงานชี้ให้เห็นว่าสารเคมีเกิดขึ้นระหว่างการขัดเคลือบเงาและการ
ทาความสะอาดของพื้นผิวเฟอร์ นิเจอร์ ประกอบไปด้วย Acetone, Butan-2-one, Ethyl isobutyl และ
Methoxypropyl acetate, 4-methyl pentan-2-on, Toluene, Ethyl benzene และ Xylene ลักษณะดัชนี
ของการสัมผัสผสม มีช่วงระหว่าง 0.13 – 1.67 และเกินค่าขีดจากัดที่ 21 % ของสถานที่ปฏิบตั ิงาน
สรุ ปได้วา่ ผลการศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่าสารเคมีที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นตัวแทนของสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ระหว่างการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขั้นตอนของ
การขัดเคลือบเงาและการทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
I.F.Mao, F.K. Chang, M.L. Chen (2007) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ การล่าช้าและการถูก
ยับยั้งในการขับออกของ Hippuric acid ในปั สสาวะในคนงานภาคสนามของการร่ วมการสัมผัสกับ
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Toluene, Ethyl benzene และ Xylene” โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษานี้จาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบการยับยั้ง Metabolites ของ Hippuric acid (HA) ที่เกิดขึ้นในคนงานภาคสนามที่ร่วมการ
สัมผัสกับ Toluene, Xylene และ Ethyl benzene 11 คนงานชายที่ทางานกับสี สเปรย์ถูกเพิ่มเติมใน
การศึกษานี้ดว้ ยและมีการติดตาม 2 สัปดาห์ โดยการใช้การออกแบบการศึกษาให้มีการตรวจวัดซ้ า
ตัวอย่างถูกดาเนิ นการ 3 วันต่อเนื่ องกันในแต่ละสัปดาห์ Toluene, Ethyl benzene และ Xylene ใน
บรรยากาศถูกเก็บโดยใช้ 3M 3500 organic vapor monitors ตัวอย่างปั สสาวะถูกเก็บตัวอย่างก่อน
และหลัง เลิกงานกะและระดับความเข้มข้นของ HA ในปัสสาวะ, Methyl hippuric acid และ
Phenylgloxylic acid ถูกประเมินด้วย ในสัปดาห์แรก ปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Toluene คือ
2.66+ 0.95 (ค่าเฉลี่ย+ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ppm, ในขณะที่ปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Ethyl
benzene และ Xylene คือ 27.84+ 3.61 และ 72.63+ 13.37 ppm ตามลาดับสาหรับตัวอย่างทั้งหมด
ก่อนการทางานปริ มาณระดับความเข้มข้นของ HA คือ 230.23 + 37.31 mg/g creatinine ในขณะที่
หลังเลิกงานปริ มาณระดับความเข้มข้นของ HA คือ 137.81 + 14.15 mg/g creatinine ค่าเฉลี่ยของ
ปริ มาณระดับความเข้มข้นของ HA ในปัสสาวะก่อนการทางาน มีนยั สาคัญยิง่ กว่าหลังเลิกงาน
(p = 0.043) ในสัปดาห์ที่ 2 ปริ มาณความเข้มข้นของ Toluene ต่ามาก (0.28 ppm) ในขณะที่ปริ มาณ
ระดับความเข้มข้นของ Ethyl benzene และ Xylene มีค่า 47.12 + 8.98 ppm และ 23.88 + 4.09 ppm
ตามลาดับของตัวอย่างทั้งหมด ก่อนการทางานปริ มาณระดับความเข้มข้นของ HA หลังเลิกงานมีค่า
351.98+ 116.23 mg/g creatinine ในขณะที่ปริ มาณระดับความเข้มข้นของ HA หลังเลิกงานมีค่า
951.82+ 116.23 mg/g creatinine ค่าเฉลี่ยของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ HA ในปัสสาวะมี
นัยสาคัญอย่างยิง่ ในก่อนการทางานมากกว่าหลังเลิกงาน (p < 0.01) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (r = 0.565; p = 0.002) ระหว่างก่อนการทางานในระดับความเข้มข้นของ HA ในปัสสาวะ
และการสัมผัส Ethyl benzene
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าค่าสู งสุ ดของ HA ในปั สสาวะมีความล่าช้าในเช้าวัด
ถัดไปสาหรับคนงานที่ร่วมสัมผัสกับ Toluene, Ethyl benzene และ Xylene; Xylene และ Ethyl
benzene เป็ นไปได้วา่ มีการแข่งขันสาหรับ Metabolism ของ Toluene การศึกษานี้ยงั มีสมมติฐานว่า
HA ในปัสสาวะเป็ นตัวหลักของ Metabolite ของ Ethyl benzene หลังเลิกงานเมื่อสัมผัสปริ มาณ
ระดับความเข้มข้นของ Ethyl benzene เป็ น 2 เท่าของปริ มาณ Xylene
Wiwanitkit V, Suwansakri J, Srita S, Fongsoongnern A. (2002) ได้ทาการศึกษาถึงผลของ
การสู บบุหรี่ ที่มีต่อปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Hippuric acid ในปัสสาวะของคนงานไทยที่มีการ
สัมผัสกับ Toluene โดยศึกษาถึงความแตกต่างของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Hippuric acid ใน
ปั สสาวะระหว่างผูท้ ี่มีการสู บบุหรี่ และผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ในกลุ่มคนงาน press จานวนทั้งสิ้ น 46 คน
(เป็ นคนงานชายทั้งหมด) โดยที่ผทู้ ี่ไม่สูบบุหรี่ มีจานวน 26 คนเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่
เป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ จานวน 20 คน ซึ่ งจากการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ
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Hippuric acid ในปั สสาวะในกลุ่มควบคุมคือ 0.35 ± 0.31 mg/gCr และกลุ่มทดลองคือ 0.40 ± 0.45
mg/gCr และไม่พบความแตกต่างของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Hippuric acid ในปั สสาวะทั้ง
2 กลุ่ม ข้อมูลของการศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่า การสู บบุหรี่ ไม่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณระดับความเข้มข้นของ
Hippuric acid ในปัสสาวะของกลุ่มที่ศึกษา
ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์และประภา นันทวรศิลป์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การใช้ดชั นีทาง
ชีวภาพและอาการแสดงเพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทาละลายอินทรี ยใ์ นกลุ่มของ Aromatic
hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (ศึกษาเปรี ยบเทียบที่เรื อนจา
ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) พบว่า จานวนตัวอย่างทั้งหมดในการศึกษามี 193 คน เป็ น
กลุ่มศึกษา 97 คนและกลุ่มควบคุม 96 คน เป็ นเพศชายทั้งหมด กลุ่มศึกษามีอายุเฉลี่ย 34.3 ปี และ
33.5 ปี สาหรับกลุ่มควบคุม สภาพการทางานในแต่ละวันของกลุ่มศึกษาที่มีหน้าที่ช่างไม้นาน 4
ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ 41.2) และมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจร้อยละ 89.7
โดยที่ร้อยละ 42.3 เท่านั้นที่มีการใช้ผา้ ปิ ดจมูกทุกครั้ง และเมื่อสิ้ นสุ ดการทางานของกลุ่มศึกษา
พบว่าตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 40 มีอาการแสดงเกี่ยวกับการปวดศีรษะ มึนงง มีปัญหาในการนอน
ระคายเคือง เวลาลุกขึ้นเร็ วๆ ตาจะพร่ ามัว เมื่อยล้าทัว่ ร่ างกาย ปากแห้ง แขนขาชา และไอ
กลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Dichloromethane 0.42 ± 0.37 ppm,
Toluene 11.99 ± 14.85 ppm, Butyl acetate 0.42 ± 0.17 ppm, Ethyl acetate 1.76 ± 3.70 ppm,
Xylene 0.42 ± 1.07 ppm, Chloroform 2.16 ± 0.92 ppm, Acetone 9.25 ± 7.40 ppm และ Styrene
0.21 ± 0.19 ppm นอกจากนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Dichloromethane,
Toluene และ Acetone ในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และยังพบว่าในกลุ่มศึกษามี
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Hippuric acid 863.43 ±
755.11 mg/g creatinine, Methylhippuric acid 62.35 ± 105.58 mg/g creatinine, Mandelic acid
268.43 ± 303.17 mg/g creatinine และ Acetone 6.71 ± 5.78 mg/L และพบว่าค่าเฉลี่ยของ Hippuric
acid และ Mandelic acid ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.001) นอกจากนี้แล้วยังพบว่าปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Toluene ใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับปริ มาณระดับความเข้มข้นของ Hippuric acid ในกลุ่ม
ศึกษามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.341, p-value = 0.006)
ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการ
สัมผัสสาร Organic solvent ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานกับรถโดยสารธรรมดา โดยการใช้ดชั นี ทางชีวภาพ
และอาการแสดง (ศึกษาเปรี ยบเทียบที่องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ กระทรวงคมนาคม) พบว่า
จานวนตัวอย่างทั้งหมดในการศึกษามี 140 คน แบ่งเป็ นกลุ่มศึกษา 80 คนและกลุ่มควบคุม 60 คน
กลุ่มศึกษามีอายุเฉลี่ย 43.89 ปี และ 34.43 ปี สาหรับกลุ่มควบคุม กลุ่มศึกษามีสภาพการทางานใน
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แต่ละวันในหน้าที่หลักที่เขตการเดินรถ นาน 9 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 51.3 และมีการใช้อุปกรณ์
ป้ องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้งเพียงร้อยละ 15.0 โดยที่ส่วนใหญ่มีการใช้ผา้ ปิ ดจมูกและเมื่อ
สิ้ นสุ ดการทางานของกลุ่มศึกษา พบว่า ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 มีอาการแสดงเกี่ยวกับการ
เมื่อยล้าทัว่ ร่ างกาย รู ้สึกเมื่อยล้าเฉพาะแขนขา ปวดข้อเข่า ปวดศีรษะ รู ้สึกหนักศีรษะ มึนงง เวลาลุก
ขึ้นเร็ ว ๆ ตาจะพร่ ามัว ไอ และมีปัญหาในการนอนหรื อมีอาการนอนไม่หลับ และยังคงพบว่า กลุ่ม
ศึกษามีค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Toluene 7.051 ± 3.039 µg/m3 และ Xylene 0.933 ±
2.467 µg/m3 และมีการเก็บตัวอย่างปั สสาวะหลังสิ้ นสุ ดการทางาน พบว่า กลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ย +
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Hippuric acid 118.89 ± 118.16 mg/g creatinine และMethylhippuric
acid 60.51± 58.55 mg/g creatinine นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณระดับความ
เข้มข้นของ Methylhippuric acid และ Mandelic acid ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ
Ongwandee M, Chavalparit O. (2552) ได้ทาการศึกษารับสัมผัสสาร BTEX ในการเดินทาง
สาธารณะของกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งได้ทาการตรวจสอบหาระดับความเข้มข้นของสาร
VOCs ในการเดินทาง 4 รู ปแบบของกรุ งเทพมหานครได้แก่ การโดยสารรถโดยสารธรรมดา การ
โดยสารรถปรับอากาศ การโดยสารโดยรถไฟฟ้ าและการโดยสารทางเรื อ ในระหว่าง 2 ชัว่ โมงที่
เร่ งด่วน (07.00 – 09.00 น.) ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเดินทางมีนยั สาคัญอย่างมากมายของสาร
BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene และ Xylene)ในยานพาหนะต่าง ๆ โดยที่ค่ามัธยฐาน
ความเข้มข้นของ BTEX คือ 11.7, 103, 11.7 และ 42.8 mg/m3 ในรถโดยสารปรับอากาศ 37.1, 174,
14.7 และ 55.4 mg/m3 ในรถโดยสารธรรมดา 2.0, 36.69, 0.5 และ 0.5 mg/m3 ในรถไฟฟ้ า และ 3.1,
58.5, 0.5 และ 6.2 mg/m3 ในเรื อโดยสารตามลาดับ
ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินคุณภาพชีวติ และการประเมิน
การรับสัมผัสสาร Organic solvents ของพนักงานขับรถโดยสารในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบว่า จานวนตัวอย่างทั้งหมดในการศึกษามี 151 คน แบ่งเป็ นกลุ่มศึกษา 100 คน
(พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา 50 คน และพนักงานขับรถปรับอากาศ 50 คน) และกลุ่มควบคุม
จานวน 51 คน พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา มีอายุเฉลี่ย 46.30 ปี และ 48.82 ปี สาหรับพนักงาน
ขับรถปรับอากาศ ในขณะที่กลุ่มควบคุม มีอายุเฉลี่ย 35.67 ปี ส่ วนใหญ่กลุ่มศึกษามีสภาพการ
ทางานในแต่ละวันในหน้าที่หลักที่เขตการเดินรถ นาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน และมีการใช้อุปกรณ์
ป้ องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้งเพียงร้อยละ 18.0 สาหรับพนักงานขับรถโดยสารธรรมดาและ
ร้อยละ 2.0 สาหรับพนักงานขับรถปรับอากาศ โดยที่ส่วนใหญ่มีการใช้ผา้ ปิ ดจมูกและผลของการ
ประเมินคุณภาพชีวติ ทุกด้านโดยรวม พบว่า พนักงานขับรถโดยสารธรรมดาและพนักงานขับรถ
ปรับอากาศ ส่ วนใหญ่มีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตทุกด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ
80.0 และ ร้อยละ 84.0 ตามลาดับ และพบว่า พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา มีค่าเฉลี่ย ± ส่ วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานของ Toluene 243.86 ± 241.85 µg/m3 และ Xylene 715.25 ± 459.02 µg/m3 และ
พนักงานขับรถปรับอากาศมีค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Toluene 270.66 ± 240.04
µg/m3 และ Xylene 591.58 ± 425.96 µg/m3 และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณระดับความเข้มข้นของ
สาร Toluene และ Xylene ระหว่างกลุ่มศึกษากับกลุ่มควบคุม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p < 0.001) และมีการเก็บตัวอย่างปั สสาวะหลังสิ้ นสุ ดการทางาน
พบว่า พนักงานขับรถโดยสารธรรมดาและพนักงานขับรถปรับอากาศ มีค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ Hippuric acid 276.69 ± 344.17 mg/g creatinine และ 276.30 ± 323.15 mg/g
creatinine ตามลาดับสาหรับ Methylhippuric acid 11.72 ± 27.00 mg/g creatinine และ 3.86 ±
12.00 mg/g creatinine ตามลาดับ นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณระดับความเข้มข้น
ของ Hippuric acid ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p < 0.001)
อรวรรณ แก้วบุญชู และคณะ (2552) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการลดความเครี ยดและ
การสร้างเสริ มความสามารถในการทางานของแรงงาน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาภาคตัดขวางเพื่อสารวจสถานการณ์ความเครี ยด และระดับความสามารถในการทางาน
ของแรงงานไทยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ที่สุ่มเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ ตรัง ระยอง นครราชสี มา พระนครศรี อยุธยา และ
กรุ งเทพมหานคร จานวน 2,008 คน เป็ นเพศชาย 845 คน เพศหญิง 1,163 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ความเครี ยดจากการทางาน ความสามารถในการทางาน พฤติกรรมสุ ขภาพ ภาวะ
สุ ขภาพและสภาวะการทางาน การตรวจวัดความดันโลหิ ต การชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง และใช้
สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม โดยสถิติ T-test
และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติ Chi-square, ANOVA และ Multiple regression ผล
การศึกษาพบว่าพนักงานมากกว่าครึ่ งมีความเครี ยดจากการทางาน โดยที่เพศหญิงมีความเครี ยดสู ง
กว่า และการรับรู ้การควบคุมงานต่ากว่าเพศชาย ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการ
ทางานคือ ภาวะสุ ขภาพจิต แรงสนับสนุนทางสังคม ภาวะซึมเศร้า และอายุ โดยภาวะซึมเศร้าพบ
เฉพาะในเพศชาย 2) การพัฒนารู ปแบบการลดความเครี ยดจากการทางานและการสร้างเสริ ม
ความสามารถในการทางานโดยใช้รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนา โดยทีมงานผูร้ ับผิดชอบ ประกอบด้วย พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบด้าน
สุ ขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การดาเนินโครงการได้รับการประเมินและปรับเปลี่ยนอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว เลือกศึกษาสถานประกอบการในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทา Content analysis และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
ก่อนและหลังการดาเนินการโดยใช้สถิติ Chi-square ผลการติดตามระยะสั้น 3 เดือน พบว่า
ความสามารถในการทางานโดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

26
สุ ภลักษณ์ เชยชม (2551:ง) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการทางานของ
แรงงานในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความสามารถในการทางานอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 60.7 และระดับเลิศ ร้อยละ 24.7 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการทางานของแรงงานในสถานประกอบการ ได้แก่ ภาวะสุ ขภาพจิตด้านอาการ
ทางกาย ข้อเรี ยกร้องจากการทางาน ดัชนีมวลกาย การทางานด้านการควบคุมงานและอานาจในการ
ตัดสิ นใจในงาน ภาวะสุ ขภาพจิตด้านความบกพร่ องทางสังคมและอายุ โดยปั จจัยเหล่านี้สามารถ
ทานายความสามารถในการทางานของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 44.8 (p-value < 0.001)
Sjogren (2006) ศึกษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายในที่ทางานต่อการทา
หน้าที่ ความสามารถในการทางาน และความผาสุ กของพนักงานออฟฟิ ศ การดาเนินการทดลองเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน อาสาสมัคร 90 คน ที่เข้าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างมาจากแผนกบริ หารของเทศบาล
เข้าร่ วม 15 สัปดาห์ที่ได้รับการรับสุ่ มให้เข้าร่ วมทดลอง ประกอบด้วย การฝึ กความอดทนต่อแสง
และการให้คาแนะนา และ 15 สัปดาห์ ไม่ได้รับการฝึ กหรื อคาแนะนา ระหว่าง 5 สัปดาห์แรก
สามารถทาได้ 1 ครั้งแต่ละวันทางาน และระหว่างระยะ 5 สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ทาได้ 7-8 ครั้ง/
สัปดาห์ เวลาการอบรมเฉลี่ย 5 นาที/วันทางานช่วยลดความชุกของอาการปวดศีรษะ คอ และไหล่
และหลังส่ วนล่าง โปรแกรมสามารถเพิ่มความผาสุ กของพนักงานทางร่ างกาย หลังจาก 12 เดือน
การทาหน้าที่ที่จาเป็ น ความสามารถในการทางาน ความผาสุ กทัว่ ไปเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
Boer, Burdorf, Duivenbooden, & Frings-Dresen (2007) ศึกษาผลของการให้คาปรึ กษา
รายบุคคลและการให้ความรู ้ต่อความสามารถในการทางานและการไร้ความสามารถในการหาเลี้ยง
ชีพ: การศึกษาทดลองติดตามไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ท้ งั กลุ่ม
ทดลอง (83 คน) และกลุ่มควบคุม (209 คน) เป็ นช่างไม้ (ร้อยละ 43 และ 37) ช่างปูน (ร้อยละ 7 และ
15) กลุ่มทดลองร้อยละ 42 เข้าร่ วมโปรแกรมจนเสร็ จสิ้ น ผลการทดลองพบว่าความสามารถในการ
ทางานของกลุ่มทดลองต่าในตอนเริ่ มต้นแต่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่กลุ่มควบคุมยังคง
เหมือนเดิม ความสามารถในการทางานในกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย (p=0.09) ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในร้อยละของลูกจ้างที่ไร้ความสามารถในการหาเงินเลี้ยงชีพ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ระยะเวลา 9 หรื อ 18 เดือน
Shin, Park, Yang, Park, & Yang (2012) ศึกษาการปรับปรุ งความสามารถในการทางาน
โดยใช้โปรแกรมออกกาลังกาย โปรแกรมทดลองกับแรงงานจานวน 100 คน จาก 2 โรงงาน ในกรุ ง
โซล โดยใช้เวลาในการทดลอง 2 เดือน ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมการออกกาลังกายของ
แรงงานมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางาน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญในความสามารถในการทางาน (p<0.01)
Yang, Park, Shin, Yang, & Park (2012) ศึกษาความสามารถในการทางานโดยโปรแกรม
ส่ งเสริ มการคิดรู ้ โดยมีวตั ถุประสงค์การศึกษาเพื่อทดสอบผลของโปรแกรมส่ งเสริ มการคิดรู ้ต่อ
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ความสามารถในการทางาน โปรแกรมทาการทดสอบในแรงงานจานวน 128 คน จากสถานประกอบการ 3 แห่ง ในกรุ งโซล โปรแกรมใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 2 เดือน โปรแกรมใช้
สมุดงานประจาวันในการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การออกกาลังกายในพื้นที่ที่สนใจ การจดจา
การปฐมนิเทศ การจัดการกับปั ญหา และความสามารถในการมองพื้นที่ ผลการทดลองพบว่า
โปรแกรมส่ งเสริ มการคิดรู ้ของคนงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญกับความสามารถใน
การทางาน
Percin F, Akyol O, Davas A, Saygi H. (2012) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของ
ชาวประมงขนาดเล็กในตรุ กี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสภาพการ
ทางานและปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบทางตรงหรื อทางอ้อมต่อสุ ขภาพของชาวประมง โดยเก็บ
ตัวอย่างตั้งแต่ปี 2009 – 2010 พบว่า ส่ วนใหญ่มีปัญหาทางสุ ขภาพ เช่น ระบบกล้ามเนื้ อโครงสร้าง
กระดูก ตา หู และระบบปั สสาวะ และพบว่าชาวประมงสู บบุหรี่ มากกว่า 72 % และดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ มากกว่า 68 % ปั ญหาสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ การอพยพ รายได้
สภาพการทางาน ดังนั้น ควรมีการปรับปรุ งสภาพการทางาน หาวิธีการลดอุบตั ิเหตุ ควรมีนโยบาย
เกี่ยวกับการสู บบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์
Vaananen – Tomppo et al. (2004) ศึกษาในพนักงานจานวน 950 คน พบว่า ปั จจัยด้านจิตใจ
ด้านจิตสังคม และด้านหน่วยงานองค์กร มีความสัมพันธ์กบั Work ability index (WAI) ภายหลัง
จากควบคุมปั จจัย อายุ เพศ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษาของ Kusano K. et al. (2003) พบว่า WAI มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงานแต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความซึ มเศร้า การมีอานาจในการควบคุมงานต่า และการ
มี สั มพันธภาพกับ เพื่ อนร่ วมงานไม่ดี ส่ งผลต่อความสามารถในการท างาน โดยท าให้เกิ ดภาวะ
ซึ มเศร้ าได้มากกว่า ปริ มาณงานที่ แท้จริ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่า WAI สามารถทานายความผาสุ ก
ทางด้านจิตใจ และความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้
Toumi K. et al. (2004) ได้ทาการศึกษาติดตามเป็ นระยะเวลา 2 ปี กับพนักงานโรงงานหลอม
เหล็ก จานวน 1389 คน พบว่าภายหลังควบคุ มตัวแปร อายุ เพศ กลุ่มงาน ขนาด และประเภทของ
กิ จการ แล้ว WAI มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การจัด การขององค์ก ร แสดงให้ เห็ น ว่า การปรั บ ปรุ ง การ
บริ หารงานขององค์กรเป็ นวิธีการที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาระดับความสามารถในการทางาน
พันธะสัญญา และความผาสุ กของพนักงาน
Chiu MC. et al. (2003) ได้ทาการศึ กษากับ คนงานก่ อสร้ างและคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม พนักงานร้านอาหาร และพนักงานโรงพยาบาลในไต้หวัน จานวน 2173 คน พบว่า
WAI มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ที่ประเมินจาก ข้อคาถามขององค์การอนามัย
โลกทุกองค์ประกอบ โดยที่มีความสัมพันธ์อย่างสู งกับปั จจัยด้านจิตสังคม และสิ่ งแวดล้อม
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Toumi K. et al. (2001) การศึกษาคุณภาพชีวติ พนักงานภายหลังเกษียณ พบว่าความสามารถ
ในการทางานก่อนเกษียณมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางาน สุ ขภาพและความพึงพอใจ
ในชีวติ ภายหลังเกษียณ
จากการศึกษาของ Ilmarinen J. et al. (1997) พบว่า ความสามารถในการทางานจะลดลงเมื่อ
บุคคลมีอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั กลางคนหรื อประมาณ 45 ปี ทั้งนี้เกิดเนื่องจาก
การเสื่ อมของสุ ขภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่ทาการศึกษาติดตามความสามารถในการ
ทางานของคนงานเป็ นเวลา 11 ปี พบว่ามีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่สามารถพัฒนาความสามารถใน
การทางานของตนเองเพิ่มขึ้น มีร้อยละ 60 สามารถคงความสามารถในการทางานของตนเองได้เท่า
เดิม และมีถึงร้อยละ 30 ที่ความสามารถในการทางานของตนเองลดลง อย่างไรก็ตามการมีอายุ
เพิ่มขึ้นของบุคคล ก็มีขอ้ ดีต่อการปฏิบตั ิงานมากมาย ได้แก่ การเจริ ญเติบโตของจิตใจ ซึ่ งทาให้
บุคคลมีความเข้มแข็ง และมีวุฒิภาวะสู งขึ้นมีประสบการณ์ในการทางานเพิ่มขึ้น แต่มีผสู้ ู งอายุ
จานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งลาออกจากการทางานก่อนวัยอันควร ทั้งนี้เนื่ องจากสาเหตุหลายประการ ทั้ง
สาเหตุส่วนตัวและสาเหตุจากหน่วยงาน ปั ญหาที่เกิดสื บเนื่องตามมามีผลกระทบทั้งในระดับบุคคล
สังคม และประเทศชาติ
จากการศึกษาของ Kaleta D. et al. (2004) พบว่า การออกกาลังกายทาให้ WAI เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Smolander J. et al. (1999) พบว่าการออกกาลังกายเพิ่ม WAI ในกลุ่ม
ทดลองร้อยละ 6.1 ในขณะที่กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.5 และจากการศึกษาผลของการออก
กาลังกายต่อความสามารถในการทางานของตารวจสู งอายุ พบว่า การออกกาลังกายทาให้สุขภาพดี
ขึ้น เพิ่มศักยภาพทางด้านร่ างกาย และเพิ่มความสามารถในการทางาน
Tuomi, et al. (1991b) ศึกษาภาระงานและปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลความสามารถในการ
ทางานในแรงงานสู งอายุ จานวน 4,255 คน พบว่า โดยส่ วนใหญ่ความสามารถในการทางานจะ
ลดลงตามการเจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับอาการทางจิตและโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มที่มี
ความเครี ยดจากการทางาน มีภาระงานด้านร่ างกายสู ง สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในการทางานที่ไม่ดี
ขาดความเป็ นอิสระในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั การลดลงของความสามารถในการทางาน
ส่ วนในกรณี ที่มีท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมและมีความขัดแย้งในบทบาทการทางานส่ งผลต่อ
สุ ขภาพของแรงงาน
Illmarinen, Tuomi และ Klockars (1997) ศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการทางานของแรงงาน เป็ นระยะเวลา 11 ปี ในปี ค.ศ. 1981- 1992 พบว่า ความสามารถในการ
ทางานลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั อายุและงานอย่างมาก ความสามารถใน
การทางานจะลดลงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีอายุต้ งั แต่ 45 ปี ซึ่งเป็ นความเสี่ ยงตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ จากการศึกษายังพบว่า เพียงร้อยละ 10 ที่พบว่าสามารถพัฒนาความสามารถใน
การทางานของตนเองได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 สามารถคงความสามารถในการทางานได้เท่าเดิม และ
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ถึงร้อยละ 30 พบว่า มีความสามารถในการทางานลดลงและเมื่อถึงอายุ 51 ปี จะลดลง อย่างไรก็ตาม
การที่มีอายุเพิ่มขึ้นก็มีขอ้ ดีต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น การเจริ ญเติบโตของจิตใจ ทาให้มีความเข็มแข็ง มี
วุฒิภาวะสู งขึ้น มีประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น แต่มีผสู ้ ู งอายุจานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งออกจากงาน
ก่อนวัยสมควร ซึ่ งเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากส่ วนบุคคลและจากหน่วยงาน
Lee, Hong และ Lee (1998) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุ ขภาพและดัชนีช้ ีวดั
ความสามารถในการทางานในโรงงานขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่าง 330 คน พบว่า กลุ่มที่มีความสามารถ
ในการทางานอยูใ่ นระดับต่า คือ กลุ่มที่ทางานเป็ นกะ ทางานมากกว่าวันละ 9 ชัว่ โมง มีปัญหาเรื่ อง
การควบคุมน้ าหนัก ความเครี ยดและภาวะสุ ขภาพ ได้แก่ กลุ่มที่มีปัญหาเรื่ องการมองเห็น มีน้ าตาล
ในปัสสาวะและเอ็นไซม์ในตับผิดปกติ และพบว่า การทางานระบบกะ ชัว่ โมงการทางาน การ
ควบคุมน้ าหนักและภาวะสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05)
Pohjonen (2001) ศึกษาเรื่ องการรับรู้ความสามารถในการทางานของแรงงานหญิงที่ทางาน
ดูแลบ้านในระดับบุคคลกับปั จจัยด้านงานในกลุ่มที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า การลดลงของ
ความสามารถเริ่ มปรากฏเมื่ออายุระหว่าง 40 – 44 ปี และเริ่ มชัดเมื่ออายุ 55 ปี ขึ้นไป ความเสื่ อมของ
ความสามารถด้านร่ างกายเมื่ออายุเริ่ มเข้า 35 ปี จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ภาวะ
สุ ขภาพต่า มาจากการที่มีความสามารถในการทางานที่ต่าและยังพบว่า ความสามารถในการทางาน
มีความสัมพันธ์อย่างมากกับอายุและโรค ที่เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและภาวะสุ ขภาพจิต
ที่มีอาการทางร่ างกาย นอกจากนี้เออร์ โกโนมิคส์หรื อการยศาสตร์ การควบคุมการทางานของตนเอง
เวลาที่เร่ งรี บและการบริ หารจัดการ เป็ นปั จจัยทานายความสามารถในการทางานด้วย
Tuomi, Huuhtanen, Nykyri และ Ilmarinen (2001) ศึกษาเรื่ องการส่ งเสริ มความสามารถใน
การทางาน คุณภาพชีวิตและการเกษียณอายุ พบว่า อุปสงค์และสิ่ งแวดล้อมในการทางาน สังคมและ
องค์กรในการทางาน การส่ งเสริ มสุ ขภาพและความสามารถในการทาหน้าที่และการส่ งเสริ มความ
ชานาญในงาน มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความสามารถในการทางาน ความสามารถในการทางาน
ที่ดี มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การทางานที่ดีและการมีความสุ ขในการทางาน
Kiss, Walgraeve, Vanhoorne (2002) ศึกษาเรื่ องการประเมินความสามารถในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ดบั เพลิง ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการทางาน ยิง่ อายุมากขึ้นทาให้ความสามารถในการทางานจะลดลง ดังนั้นเมื่อมี
อายุมากขึ้น การเป็ นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดิน
หายใจ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสามารถในการทางานที่ลดลง โดยเฉพาะโรคระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อซึ่ งมีผลต่อความสามารถในการทางานมาก
Martinez และ Latorre (2006) ศึกษาภาวะสุ ขภาพกับความสามารถในการทางานของ
พนักงานออฟฟิ ศ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสุ ขภาพกับความสามารถในการทางานและ
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พิสูจน์ความสัมพันธ์หรื อความมีอิทธิพลด้านลักษณะประชากรหรื อลักษณะของงานในประเทศ
บราซิล ในปี ค.ศ. 2001 พบว่า ประสบการณ์การทางานและความพึงพอใจในการทางานมี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางานและทุกด้านของแบบประเมินภาวะสุ ขภาพทัว่ ไป
Shot-Form Health Survey-36 (SF-36) มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสิ ถิติที่ p-value < 0.0001
Monteiro, Ilmarinen และ Corraa Filho (2006) ศึกษาความแตกต่างของกลุ่มอายุกบั
ความสามารถในการทางานในหน่วยงานสาธารณสุ ขในประเทศบราซิ ล อายุระหว่าง 20 – 69 ปี
จานวน 651 คน พบว่าหญิงที่มีอายุเพิ่มขึ้น ความสามารถในการทางานจะลดลง กลุ่มที่มีอายุนอ้ ยจะ
มีระดับความสามารถในการทางานดีกว่ากลุ่มที่มีอายุมากและพบว่าอายุที่มากขึ้น ระดับการศึกษาต่า
และทางานมานาน มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางานที่ลดลง
Reingard Seiblt, et al. (2007) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการทางานในครู
หญิง 100 คนและพนักงานออฟฟิ ศ 60 คน พบว่า ระดับการศึกษาสู งและงานที่มีความท้าทายมีผลทา
ให้ความสามารถในการทางานดี การถูกชักนาให้เกิดความเครี ยดทางจิตใจและจิตสังคมและ
ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไป มีผลทาให้ครู มีอตั ราการเกษียณอายุอนั เนื่ องมาจากความ
เจ็บป่ วยสู งกว่าพนักงานออฟฟิ ศ
Foa V, Martinotti l. (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คนงานโรงงานรองเท้า สารตัวทาละลาย
และสุ ขภาพ โดยพบว่า การสัมผัสสาร Organic solvent ในโรงงานผลิตรองเท้ามาจากสาเหตุกาวที่
ใช้ในการประกอบในรองเท้า สารเบนซีน เป็ นตัวทาละลายชนิดแรกของ Solvent ที่ใช้ในโรงงาน
รองเท้าจนกระทัง่ พบหลักฐานแสดงถึงสาเหตุของการเป็ น Leukemia ดังนั้นการสัมผัสสาร nHexane มีความสัมพันธ์กบั Polyneuropathy หลังจากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ Neurotoxicological ใน
คนงานมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสาร Organic solvent และหนึ่งในความสาคัญของงานอาชีวเวชศาสตร์ คือ การพิสูจน์วา่ ระดับการสัมผัสที่หลากหลายมีผลต่อสุ ขภาพของคนงานที่ไวต่อการรับ
สัมผัสสารที่เพิ่มขึ้น
Todd L, Puangthongthub ST, Mottus K, Mihlan G, Wing S. (2008) ได้ทาการศึกษาแบบ
ภาคตัดขวางใน 4 โรงงานรองเท้าและ 1 โรงงานผลิตอุปกรณ์ในประเทศไทย เป็ นการประเมิน
สารเคมีและหลักการยศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กบั อาการแสดงในคนงานและหาความสัมพันธ์
ระหว่างอาการแสดงกับการสัมผัสสาร Organic solvent และความเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ ในคนงาน
จานวน 1,784 คน แบบสอบถามที่ตอบกลับมามี 1675 ฉบับคิดเป็ น 94 % แบบสอบถามได้มีการ
สอบถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ มีการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลและสุ ขภาพ
พบว่า มีเปอร์ เซ็นต์ที่สูงที่คนงานรายงานเกี่ยวกับอาการแสดงหลังจากสัมผัสสารเคมี และมี
ความสัมพันธ์กบั การยศาสตร์ และยังพบว่า ปั ญหาสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั การสัมผัสสารเคมี
Organic solvent ด้วย
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Todd LA, Mottus K, Mihlan GJ. (2008) ได้ทาการสารวจโดยการเก็บตัวอย่างอากาศและ
การประเมินการสัมผัสเคมีทางผิวหนังในโรงงานรองเท้าและอุปกรณ์ของประเทศไทย จาก
การศึกษาพบว่าใน 4 โรงงานรองเท้าและ 2 โรงงานผลิตอุปกรณ์ในประเทศไทย คนงานในโรงงาน
เหล่านี้ สัมผัสสาร Organic solvent ทางการหายใจ ทางผิวหนัง มีการสัมผัสสาร Isocyanates ทาง
ผิวหนังด้วย มีการเก็บอากาศทั้งหมด 286 ตัวอย่างแบบติดตัวบุคคลและพบว่า จาก 8% ถึง 21% ของ
คนงานมีการรับสัมผัสสารเคมีเกินมาตรฐาน สาหรับการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน
บุคคลและควบคุมทางด้านวิศวกรรมยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอในโรงงานตัวอย่างที่นามาศึกษา
Wanna Laowagul และคณะ (2009) ได้ทาการศึกษาเรื่ องลักษณะของสารเบนซีน โทลูอีน
เอททิลเบนซีน และ m- , p- ไซลีน (BTEX) ในบรรยากาศเขตการจราจรในเมืองกรุ งเทพมหานคร
พบว่าค่าความเข้มข้นของเบนซี นเท่ากับ 12.7 µg/m3 , ค่าความเข้มข้นของโทลูอีนเท่ากับ 72.8
µg/m3 , ค่าความเข้มข้นของเอททิลเบนซี นเท่ากับ 6.0 µg/m3, ค่าความเข้มข้นของ m- , p- ไซลีน
เท่ากับ 25.7 µg/m3 , ค่าความเข้มข้นของโอไซลีนเท่ากับ 13.6 µg/ m3 เมื่อพิจารณาพบว่าระดับความ
เข้มข้นสู งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่ งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ของยานพาหนะ
Ciarrocca M, Tomei G, Fiaschetti M, Caciari T, Cetica T, Cetica C, Andreozzi G,
Capozzella A, Schifano MP, Andre JC, Tomei F, Sancini A (2012) ศึกษาเรื่ องการประเมินการ
สัมผัสกลุ่มอาชีพที่สัมผัสกับสาร Benzene, Toluene and Xylene ของพนักงานเพศหญิงในเขตเมือง
และเทศบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเป็ นการศึกษาการวิเคราะห์ครั้งแรกเพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเพศหญิง
พนักงานที่ไม่ได้สูบบุหรี่ (a) การสัมผัสต่อสารเบนซีน โทลูอีน และไซลีน (BTXs) ในบรรยากาศ
ภายในเมืองในระหว่างการทางานบนถนน (จราจรเพศหญิง TP) เปรี ยบเทียบกับทางานบนรถ
(คนขับรถเจ้าหน้าที่ตารวจ PD; (b)) การสัมผัสต่อ BTXs ในสภาพแวดล้อมในเมือง (บนและในรถ)
เปรี ยบเทียบกับสภาพแวดล้อมในชนบท (จราจรผูห้ ญิง RW; (c)) ค่าของเบนซี นในเลือดในปัสสาวะ
Muconic acid (T, T-MA) และกรด S-Phenylmercapturic (S-PMA) ในเขตในเมือง (ในรถและบน
ถนน) เทียบกับเขตชนบท และผลลัพธ์คือการสัมผัสแบบติดตัวบุคคล (การติดตัวอย่างแบบตัว
บุคคล) ของพนักงานในเมืองที่มีต่อเบนซี นดูเหมือนจะสู งกว่าการสัมผัสที่วดั ได้จากสถานีที่กาหนด
ไว้ การสัมผัสส่ วนบุคคลต่อเบนซี น โทลูอีน เหมือน (a) ระหว่าง TP และ PD และ (b) สู งกว่า
ระหว่างพนักงานในเมือง เมื่อเทียบกับพนักงานในชนบท ระดับเบนซี นที่อยูใ่ นเลือด, T, T-MA และ
SPMA มีความเหมือนกันระหว่าง TPและ PD ถึงแม้วา่ ระดับเบนซีนในเลือดมีความสาคัญสู งกว่า
พนักงานในเมือง เมื่อเทียบกับพนักงานในชนบท พนักงานในเมือง เบนซีนที่ฟุ้งในอากาศและระดับ
เบนซินในเลือดมีความเกี่ยวข้องกันเป็ นนัยสาคัญ ซึ่งสามารถสรุ ปได้วา่ เบนซี นเป็ นสารก่อมะเร็ งใน
มนุษย์ และ BTXs เป็ นพิษที่มีความสาคัญในระดับการสัมผัสที่ต่า มนุษย์และสิ่ งแวดล้อมประเมิน
การสัมผัส BTXs เป็ นการเริ่ มแรกและเป็ นเครื่ องมือจาเป็ นในการริ เริ่ มวิธีการป้ องกัน สาหรับเพศ
หญิงที่ทางานในสิ่ งแวดล้อมภายนอกอาคาร
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Bono R,Scursatone E, Schiliro T, Gilli G. (2003) ทาการศึกษาเรื่ องระดับของอากาศที่
ล้อมรอบอยูแ่ ละการสัมผัสโดยอาชีพที่สัมผัสกับเบนซี น โทลูอีนและไซลีน (BTX) ในภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศอิตาลี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจะกาหนดมลพิษในอากาศ
ของเบนซี นและโทลูอีนในสองเมืองของประเทศอิตาลี (เมืองโบล่าและเมืองทอริ โน่) ซึ่ งมีความ
แตกต่างในด้านการจราจรและเพื่อตรวจสอบให้ทราบว่าสภาพแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนผสมของน้ ามันเบนซี นในยุโรปในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา ยิง่ ไปกว่านั้นการสัมผัส
โดยอาชีพ 3 แบบในเมือง (พนักงานที่สถานีบริ การเชื้อเพลิง ตารวจจราจรและพนักงานของ
เทศบาล) ที่ได้สัมผัสไฮโดรคาร์ บอนอย่างเดิม ได้รับการเปรี ยบเทียบเพื่อตรวจสอบความเป็ นจริ ง
ของระดับการสัมผัสสามแบบของความแตกต่างที่คาดหวัง ผลที่ได้รับในเมืองโบล่าชี้ให้เห็นถึงการ
เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างความหนาแน่นของการจราจรและระดับของการสัมผัสในบุคคลต่อข้อเสี ย
เหล่านี้ ความหนาแน่นของอากาศที่มีเบนซี นคือ 2.3 µg/m3 ในเขตเมืองชั้นรองที่มีการจราจรที่เบา
บางและ 10.3 µg/m3 ในใจกลางของในเมืองที่มีการจราจรคับคัง่ การเปรี ยบเทียบแนวโน้มของการ
วิเคราะห์เมื่อเร็ วๆนี้ ได้ถูกจัดทาขึ้นที่เมืองทอริ โน่ มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีความเป็ นไปได้ที่จะทาให้
สถานการณ์ในเขตตรงกลางดีข้ ึนในเมืองโบล่า โดยนาเอาการจากัดจานวนการจราจรที่ได้บงั คับใช้
ในเมืองทอริ โน่ เครื่ องมือเก็บตัวอย่างส่ วนบุคคลชี้ให้เห็นว่ามีเพียงพนักงานขายน้ ามันเท่านั้นที่
แสดงให้เห็นโดยการวิเคราะห์วา่ มีระดับของเบนซี นทางสถิติที่สาคัญในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับ
อาชีพประเภทอื่นๆ ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ค่าที่ได้พบในการศึกษาในปั จจุบนั สาหรับพนักงาน
ขายน้ ามันเป็ นประมาณ 1 mg/m3 การเปิ ดเผยต่อสิ่ งแวดล้อมและโดยอาชีพต่อเบนซี น โทลูอีน และ
ไซลีน สามารถลดลงอย่างมากโดยนาเอาวิธีการป้ องกันรวมทั้งการกาจัดจานวนการจราจรของยวด
ยนต์ ลดจานวนของสารเคมีในเชื้อเพลิงเบนซี นและการดักเก็บไอระเหยของน้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานี
บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง
Chen ML, Chen SH, Guo BR, Mao IF. (2002) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการ
สัมผัสสิ่ งแวดล้อมต่อโทลูอีน ไซลีน และเอททิลเบนซี นและความเข้มข้นของการหายใจออก
สาหรับพนักงาน โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของลม
หายใจของพนักงานและการสัมผัสในแต่ละบุคคลต่อโทลูอีน ไซลีน และเอททิลเบนซี นของ
พนักงาน 30 คน จากสถานีบริ การ ตัวอย่างอากาศของการสัมผัสในแต่ละบุคคลและตัวอย่างจาก
สถานที่ทางานได้รับการเก็บตัวอย่างภายในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างของแต่ละบุคคลของตัวอย่าง
อากาศที่หายใจออกได้รับการเก็บภายหลังอากาศของสถานที่ทางานได้มีการเก็บอากาศของการ
หายใจออกจานวน 25 คน สถานที่ทางาน 17 แห่ง และตัวอย่างการหายใจ 30 ตัวอย่าง จากการศึกษา
ครั้งนี้ผลการศึกษาบ่งชี้วา่ ความเข้มข้นของลมหายใจของโทลูอีนและไซลีน มีความเกี่ยวข้องอย่างมี
นัยสาคัญกับความเข้มข้นของตัวอย่างในแต่ละบุคคล ยิง่ ไปกว่านั้นการวิเคราะห์แบบ Multiple
regression แสดงให้เห็นว่าระดับการหายใจออกที่มีสารโทลูอีนมีอิทธิ พลอย่างสู งกับความเข้มข้น
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ของสารโทลูอีนของแต่ละบุคคลและจานวนน้ ามันเบนซี นที่ได้จาหน่ายไป (r2= 0.762) ในขณะที่
ระดับของลมหายใจออกที่มีไซลีน ขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วของลมและการสัมผัสความเข้มข้นของไซลีน
(r2=0.665) ระดับของลมหายใจออกที่มีเอททิลเบนซี น มีระดับต่า บ่งชี้ถึงความเกี่ยวพันระหว่าง
ความเข้มข้นและระดับการสัมผัสส่ วนบุคคล ลมหายใจเข้าออกที่ประกอบด้วยโทลูอีน ไซลีน และ
เอททิลเบนซี น มีระยะจาก 43 ถึง 41.8, 0.9 ถึง 13.9 และ 0.2 ถึง 6.5 ppb และความเข้มข้นของแต่ละ
คนมีระยะจาก 60.3 ถึง 572.3, 16.4 ถึง 156.6 และ 10.7 ถึง 136.6 ตามลาดับ จานวนเฉลี่ยของอาการ
แต่ละบุคคลตามแบบสอบถามคือ 16 (ย่อลงเป็ น Q16) คือ 4.1 และมีพนักงานหกคนที่แสดงอาการ
สู งกว่าหกอาการใน Q16 การศึกษาครั้งนี้ขอแนะนาว่าระดับการหายใจออกที่ประกอบด้วยโทลูอีน
และไซลีน มีความเหมาะสมสาหรับใช้ในการสัมผัส ถึงแม้จะอยูท่ ี่ ppb ระดับของการสัมผัส
พนักงานสถานีบริ การได้รับการสัมผัสจากสารประกอบที่เป็ นพิษในระดับสู ง (VOCs) และเป็ นการ
ทาลายระบบประสาทและสมควรที่จะมีการตรวจสอบต่อไป

34

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั นี้ อาศัยรู ปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross –sectional study) โดยการ
ประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนทั้งในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล
และในปัสสาวะโดยมีการเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคลตลอดเวลาการทางานและมีการเก็บ
ตัวอย่างปั สสาวะ (หลังสิ้ นสุ ดการทางาน) ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ถึงปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนและประเมินความสามารถในการทางานโดยใช้แบบสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างเมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
3.2 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานเก็บกวาดขยะที่ทางานในเขต
ควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่
(1) กลุ่มศึกษา คือ พนักงานเก็บกวาดขยะที่ปฏิบตั ิงานในเขตควบคุมมลพิษจาก 2
อาเภอ คือ อาเภอเมือง เฉพาะตาบลมาบตาพุดและอาเภอ บ้านฉาง ตาบลบ้านฉางโดยที่กลุ่มศึกษานี้
มีจานวนทั้งสิ้ น 100 คน
(2) กลุ่มเปรี ยบเทียบ คือ พนักงานออฟฟิ คที่ทางานในสานักงานใหญ่แห่งหนึ่งของ
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 100 คน
โดยมีเกณฑ์คดั เข้า ดังนี้
1. เป็ นพนักงานเก็บกวาดขยะที่ปฏิบตั ิงานในเขตควบคุมมลพิษจาก 2 อาเภอ คือ
อาเภอเมือง เฉพาะตาบลมาบตาพุดและอาเภอ บ้านฉาง สาหรับกลุ่มศึกษา และพนักงานสานักงาน
ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร สาหรับเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ
2. ยินยอมเป็ นอาสาสมัครในการวิจยั
เกณฑ์คดั ออก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่สมัครใจเข้าร่ วมวิจยั ต่อ
3.2.3 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในการศึกษาวิจยั นี้ได้ผา่ นการรับรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา จากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์แล้ว เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) แบบสัมภาษณ์
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยเนื้ อหา 7 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรทางสังคม
ส่ วนที่ 2 สภาพการทางาน
ส่ วนที่ 3 ประวัติการเจ็บป่ วย
ส่ วนที่ 4 การปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 5 ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ส่ วนที่ 6 สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวัน
ส่ วนที่ 7 ความสามารถในการทางาน
สาหรับกลุ่มเปรี ยบเทียบ มีการใช้แบบสัมภาษณ์โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับกลุ่ม
ศึกษา ยกเว้นในส่ วนที่ 4
(2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
ในการเก็บตัวอย่างปั สสาวะจะมีการเก็บตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างใน 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ) เมื่อหลังสิ้ นสุ ดการทางาน โดยใช้ขวดพลาสติก ขนาด 20 ซีซี และจะมี
การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะ
(3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ
ในการเก็บตัวอย่างอากาศจะมีการเก็บตัวอย่างอากาศของกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบแบบติดตัวบุคคลตลอดระยะเวลาการทางาน โดยมีการใช้อุปกรณ์สาหรับการเก็บ
ตัวอย่างคือ 3M Organic Vapor Monitors 3500 และจะมีการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณความ
เข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางาน
(4) มีการวัด Extraneous variable ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรทางสังคม,
สภาพการทางาน, ประวัติการเจ็บป่ วย, การปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล,
ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน, สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลใน
ชีวติ ประจาวันและความสามารถในการทางาน
3.3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ก่อนจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะมีการชี้ แจงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การวิจยั ทั้งหมดแก่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มที่ศึกษา หลังจากนั้นจะมีการดาเนิ นการตามขั้นตอนของ
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การวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง
(1) แบบสัมภาษณ์
หลังจากที่กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบได้เสร็ จสิ้ นภารกิจในหน้าที่ประจาวัน
แล้วผูว้ จิ ยั และทีมงานจะมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ตามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
(2) การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
โดยการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ใน
ปัสสาวะที่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเมื่อหลังสิ้ นสุ ดการทางาน โดยการใช้ขวดพลาสติก
ขนาด 20 ซี ซี และหลังจากนั้นจะการรักษาสภาพของตัวอย่าง ใน Ice box ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์
และตัวอย่างทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ที่สถาบันที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์และมีความน่าเชื่อถือได้
(3) การเก็บตัวอย่างอากาศ
มีการใช้อุปกรณ์สาหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ คือ 3M Organic Vapor Monitors
3500 เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบแบบติดตัวบุคคลตลอดระยะเวลา
การทางานและหลังจากนั้นจะการรักษาสภาพของตัวอย่าง ใน Ice box ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์
และตัวอย่างทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ที่สถาบันที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์และมีความน่าเชื่อถือได้เพื่อ
ทาวิเคราะห์ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
(4) การเก็บข้อมูล มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรทางสังคม, สภาพการ
ทางาน, ประวัติการเจ็บป่ วย, การปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (เฉพาะกลุ่ม
ศึกษา), ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน, สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล
ในชีวติ ประจาวันและความสามารถในการทางาน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่ม (หลังสิ้ นสุ ดการทางาน)
3.3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในปัสสาวะ
เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในปัสสาวะคือ Gas Chromatography- Headspace และมีค่า Limit of detection (LOD) คือ 0.001
mg/l
3.3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในบรรยากาศของการทางาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในบรรยากาศของการทางาน คือ Head-space gas chromatography (GC) ต่อเข้ากันกับ Flame
Ionization Detection (FID) โดยการใช้ Capillary column เป็ น Column aquawax และมีค่า Limit of
detection (LOD) คือ 0.001 µg
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยอาศัยเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีการนาเสนอข้อมูลดังนี้
1. สถิตเชิงพรรณนาใช้สถิติ ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด
และค่าสู งสุ ด
2. สาหรับสถิติเชิงวิเคราะห์ มีดงั นี้
2.1 ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนในปัสสาวะระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ) และการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัว
บุคคลตลอดระยะเวลาการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดยการใช้ t- test
2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในบรรยากาศการทางาน, ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะกับ
ความสามารถในการทางานโดยการใช้ Pearson correlation สาหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั นี้จะได้นาเสนอผลที่ได้จากการศึกษา ออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรทางสังคม
ส่ วนที่ 2 สภาพการทางาน
ส่ วนที่ 3 ประวัติการเจ็บป่ วย
ส่ วนที่ 4 การปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (เฉพาะกลุ่ม
ศึกษา)
ส่ วนที่ 5 ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน
ส่ วนที่ 6 สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวัน
ส่ วนที่ 7 ความสามารถในการทางาน
ส่ วนที่ 8 ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลในกลุ่มศึกษา
ส่ วนที่ 9 ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลในกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ส่ วนที่ 10 ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในปัสสาวะของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ส่ วนที่ 11 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซี น
โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลระหว่าง
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ส่ วนที่ 12 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซี น
โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ส่ วนที่ 13 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทางานระหว่างกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ส่ วนที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับ
ความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
ส่ วนที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะกับความสามารถในการทางานของกลุ่ม
ศึกษา
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4.1 ลักษณะทางประชากรทางสั งคม
จานวนตัวอย่างในการศึกษามี 200 คน เป็ นกลุ่มศึกษา จานวน 100 คนและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ จานวน 100 คน โดยพบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มศึกษาเป็ นพนักงานหญิง ร้อยละ 81.0 มีอายุ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 51 ปี ร้อยละ 30.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ร้อยละ 19.0 และมีอายุ
ระหว่าง 36 - 40 ปี ร้อยละ 16.0 มีค่าพิสัยระหว่าง 19 – 66 ปี มีอายุเฉลี่ย 44.05±10.667 ปี ส่ วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 20.0 และส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
สู งสุ ด ได้แก่ จบประถมศึกษา ร้อยละ 67.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 22.0 ในขณะที่
กลุ่มเปรี ยบเทียบ ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานชาย ร้อยละ 50.0 และพนักงานหญิง ร้อยละ 50.0 มีอายุอยู่
ระหว่าง 36 - 40 ปี ร้อยละ 34.0 รองลงมา มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 35 ปี ร้อยละ 28.0 มีค่าพิสัย
ระหว่าง 24 - 59 ปี มีอายุเฉลี่ย 33.95 ± 6.750 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 59.0 รองลงมามี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 35.0 และจบระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ปวช./ปวส./
อนุปริ ญญา ร้อยละ 23.0 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะทางประชากรทางสังคม
ลักษณะทางประชากรทางสั งคม

กลุ่มศึกษา (n=100)
จานวน ร้ อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน
ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
< 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 – 50
51 ปี ขึ้นไป
พิสัยมีค่าระหว่าง 19 – 66 ปี ค่าเฉลี่ย 44.05 ปี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.667 สาหรับกลุ่มศึกษา
และ
พิสัยมีค่าระหว่าง 24 – 59 ปี ค่าเฉลี่ย 33.95 ปี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.750 สาหรับกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
การศึกษาระดับสู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช/ปวส/ อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

19
81

19.0
81.0

50
50

50.0
50.0

5
6
10
16
14
19
30

5.0
6.0
10.0
16.0
14.0
19.0
30.0

5
17
28
34
8
5
3

5.0
17.0
28.0
34.0
8.0
5.0
3.0

20
66
14

20.0
66.0
14.0

59
35
6

59.0
35.0
6.0

67
22
10
1
0
0

67.0
22.0
10.0
1.0
0.0
0.0

0
1
5
23
56
15

0.0
1.0
5.0
23.0
56.0
15.0
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4.2 สภาพการทางาน
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการทางาน พบว่า ในปัจจุบนั กลุ่มศึกษา มีการทางานหรื อ
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเก็บกวาดขยะ ส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 62.0
รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 6 -10 ปี ร้อยละ 21.0 มีค่าเฉลี่ย 6.13 ปี มีค่าพิสัยระหว่าง 1 – 30 ปี ในแต่ละวัน
ส่ วนใหญ่ตอ้ งทาหน้าที่หลักเกี่ยวกับเก็บกวาดขยะวันละ 8 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 92.0 รองลงมา 7
ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 8.0 ในแต่ละสัปดาห์ทางานในหน้าที่หลัก สัปดาห์ละ 6 วัน ร้อยละ 63.0
รองลงมาสัปดาห์ละ 7 วัน ร้อยละ 34.0 ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ ส่ วนใหญ่มีการทางานที่ที่ทางาน
แห่งนี้อยูร่ ะหว่าง 6 -10 ปี ร้อยละ 37.0 รองลงมาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 30.0 มีค่าเฉลี่ย
8.83 ปี มีค่าพิสัยระหว่าง 1 – 39 ปี และในแต่ละวันส่ วนใหญ่ตอ้ งทาหน้าที่ในตาแหน่งหลัก นาน 8
ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 86.0 รองลงมา 10 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 14.0 และในแต่ละสัปดาห์ทางานใน
หน้าที่หลัก 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 96.0 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสภาพการทางาน
สภาพการทางาน
ปัจจุบันทางานหรือประกอบอาชี พนีน้ าน (ปี )
<5
6 -10
11 -15
16 -20
> 21
พิสัยมีค่าระหว่าง 1 – 30 ปี ค่าเฉลี่ย 6.13 ปี ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.394 สาหรับกลุ่มศึกษา และ
พิสัยมีค่าระหว่าง 1 – 39 ปี ค่าเฉลี่ย 8.83 ปี ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.917 สาหรับกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ในแต่ ละวัน ทางานในหน้ าที่หลักนีน้ าน (ชั่วโมง)
7
8
10

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
62
21
8
4
5

62.0
21.0
8.0
4.0
5.0

30
37
25
3
5

30.0
37.0
25.0
3.0
5.0

8
92
0

8.0
92.0
0.0

0
86
14

0.0
86.0
14.0
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ตารางที่ 3 ( ต่อ)
สภาพการทางาน
ในแต่ ละสั ปดาห์ ทางานในหน้ าที่หลักนีน้ าน (วัน)
5
6
7

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
3
63
34

3.0
63.0
34.0

96
4
0

96.0
4.0
0.0

4.3 ประวัติการเจ็บป่ วย
เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปัจจุบนั ของกลุ่มศึกษา พบว่า
กลุ่มศึกษา ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปัจจุบนั ร้อยละ 67.0 มีเพียงร้อยละ 33.0
ที่มีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั และส่ วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่ วยเกี่ยวข้องกับการทางาน
ที่สถานที่ทางาน ร้อยละ 85.0 ไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยที่เนื่ องมาจากสารตัวทาละลาย ฝุ่ น ควันจาก
ท่อไอเสี ยรถบนท้องถนน ร้อยละ 88.0 และไม่มีการกินยาเป็ นประจา ร้อยละ 71.0 ในขณะที่กลุ่ม
เปรี ยบเทียบส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปัจจุบนั ร้อยละ 94.0 ไม่มีประวัติการ
เจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ร้อยละ 99.0 ไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยที่เนื่องมาจากสารตัวทาลาย
ฝุ่ น ควันจากท่อไอเสี ยรถบนท้องถนน ร้อยละ 94.0 และไม่มีการกินยาเป็ นประจา ร้อยละ 97.0
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประวัติการเจ็บป่ วย
ประวัติการเจ็บป่ วย

มีโรคประจาตัวหรือการเจ็บป่ วยในปัจจุบัน
มี
ไม่มี
มีประวัติการเจ็บป่ วยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทางานในที่
ทางาน
มี
ไม่มี

กลุ่มศึกษา
(n=100)
จานวน ร้ อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=100)
จานวน ร้ อยละ

33
67

33.0
67.0

6
94

6.0
94.0

15
85

15.0
85.0

1
99

1.0
99.0
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ประวัติการเจ็บป่ วย

มีประวัติการเจ็บป่ วยทีเ่ นื่องมาจากสารตัวทา
ละลาย ฝุ่ น ควันจากท่ อไอเสี ยรถบนท้ องถนน
มี
ไม่มี
กินยาเป็ นประจา
มี
ไม่มี

กลุ่มศึกษา
(n=100)
จานวน ร้ อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=100)
จานวน ร้ อยละ

12
88

12.0
88.0

3
94

3.0
94.0

29
71

29.0
71.0

3
97

3.0
97.0

4.4 การปฏิบัติและการใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (เฉพาะกลุ่มศึกษา)
กลุ่มศึกษาทั้งหมด 100 คน มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ร้อยละ
57.0 ใช้บ่อยครั้ง ร้อยละ 12.0 ใช้เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 25.0 และไม่ใช้ ร้อยละ 6.0 ในกรณี ที่มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของกลุ่มศึกษา (n = 94) พบว่าส่ วนใหญ่มีการใช้ผา้ ปิ ดจมูก
ร้อยละ 97.9 รองลงมาใช้หน้ากากที่ทามาจากกระดาษกรอง ร้อยละ 4.3 เหตุผลที่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น ร้อยละ 64.9 เพื่อป้ องกันละอองหรื อควัน ร้อยละ 92.6
เพื่อป้ องกันไอน้ ามัน ร้อยละ 22.3 และวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่
เปลี่ยนใหม่ทุกวัน ร้อยละ 70.2 ล้างน้ า ร้อยละ 21.3 โดยส่ วนใหญ่ดูแลรักษาความสะอาดของ
อุปกรณ์ ฯ ทุกวัน ร้อยละ 78.7 และเมื่อสอบถามถึงอุปกรณ์ ฯ พบว่า ส่ วนใหญ่มีขนาดพอเหมาะกับ
หน้า ร้อยละ 84.0 และมีจานวนเพียงพอ ร้อยละ 79.8 ดังตารางที่ 5
สาหรับตัวอย่างของกลุ่มศึกษาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (n = 6) ให้
เหตุผลว่า ใช้แล้วอึดอัดหายใจไม่สะดวก ร้อยละ 83.3 ไม่มีใช้ ร้อยละ 33.3 คิดว่าใช้แล้วไม่ได้ช่วย
อะไรมาก ร้อยละ 16.7 ดังตารางที่ 5
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม พบว่า กลุ่มศึกษา (n=100) ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
อันตรายและการป้ องกันอันตรายอันเนื่องมาจากฝุ่ น ร้อยละ 57.0 สาหรับหัวข้อเรื่ องอันตรายและ
การป้ องกันอันตรายอันเนื่ องมาจากสารเคมีที่ผสมในน้ ามันหรื ออันตรายจากน้ ามันเชื้อเพลิง พบว่า
กลุ่มศึกษา ไม่เคยได้รับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว ร้อยละ 63.0 และยังไม่เคยได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ร้อยละ 56.0 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล (เฉพาะกลุ่มศึกษา)
การปฏิบัติและการใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคล
ในการปฏิบัติงาน ใช้ อุปกรณ์ ป้องกันระบบทางเดิน
หายใจ
ใช้ทุกครั้ง
ใช้บ่อยครั้ง
ใช้เป็ นบางครั้ง
ไม่ใช้
ในกรณีทใี่ ช้ อุปกรณ์ ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผ้าปิ ดจมูก
หน้ากากที่ทามาจากกระดาษกรอง
หน้ากากที่มีแผ่นกรองอนุภาค
หน้ากากที่มีตลับกรองอากาศ
เหตุผลทีใ่ ช้ อุปกรณ์ ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น
เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองหรื อควัน
เพื่อป้ องกันไอน้ ามัน
เพื่อป้ องกันการเกิดโรคปอด
เพื่อป้ องกันการเป็ นหวัด
เพื่อป้ องกันโรคหลอดลมอักเสบ
คิดว่าอย่างน้อย ก็คงเป็ นประโยชน์มากกว่า
ไม่ใช้อะไรเลย
ใช้ตามนิยม คนอื่นใช้ก็ใช้บา้ ง
ใช้ตามคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชา

กลุ่มศึกษา (n = 100)
จานวน
ร้ อยละ

57
12
25
6
(n =94)

57.0
12.0
25.0
6.0

92
4
2
2
(n =94)
61
87
21
16
14
15

97.6
4.3
2.1
2.1

14
4
8

14.9
4.3
8.5

64.9
92.6
22.3
17.0
14.9
16.0
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
การปฏิบัติและการใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคล
วิธีการดูแลรั กษาความสะอาดของอุปกรณ์ ฯ
เปลี่ยนใหม่ทุกวัน
ไม่ได้ทาอะไรเลย แต่เปลี่ยนใหม่หลังจากใช้
หลายวันแล้ว
ปัดฝุ่ น
เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าหมาด ๆ
ล้างน้ า
ความถี่ในการดูแลรั กษาความสะอาดของอุปกรณ์ ฯ
ประมาณสัปดาห์ละครั้ง
ประมาณวันเว้นวัน
ทุกวัน
อุปกรณ์ มีขนาดพอเหมาะกับหน้ า
พอเหมาะ
ไม่ทราบหรื อไม่แน่ใจ
ไม่พอเหมาะ
อุปกรณ์ มีจานวนเพียงพอ
พอเพียง
ไม่พอเพียง
เหตุผลทีไ่ ม่ ใช้ อุปกรณ์ ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีใช้
ใช้แล้วอึดอัดหายใจไม่สะดวก
คิดว่าใช้แล้วไม่ได้ช่วยอะไรมาก
เคยได้ รับการอบรมเกีย่ วกับอันตรายและการป้องกัน
อันตรายอันเนื่องจากฝุ่ น
เคย
ไม่เคย

กลุ่มศึกษา (n = 100)
จานวน
ร้ อยละ
(n =94)
66
70.2
3
4
1
20
(n = 94)
6
14
74
(n = 94)
79
10
5
(n = 94)
75
19
(n = 6)
2
5
1
(n=100)

3.2
4.3
1.1
21.3

43
57

43.0
57.0

6.4
14.9
78.7
84.0
10.6
5.3
79.8
20.2
33.3
83.3
16.7
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
การปฏิบัติและการใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคล
เคยได้ รับการอบรมเกีย่ วกับอันตรายและการป้องกัน
อันตรายอันเนื่องจากสารเคมีทผี่ สมในนา้ มันหรือ
อันตรายจากนา้ มันเชื้อเพลิง
เคย
ไม่เคย
เคยได้ รับการอบรมเกีย่ วกับการใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล
เคย
ไม่เคย

กลุ่มศึกษา (n = 100)
จานวน
ร้ อยละ
(n=100)

37
63
(n=100)

37.0
63.0

44
56

44.0
56.0

4.5 ความรู้ เกีย่ วกับอันตรายจากการสั มผัสสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน
ในเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนของกลุ่ม
ศึกษา (n =100) พบว่า กลุ่มศึกษามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 90.0 ใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
1. การสู บบุหรี่ ใกล้พ้นื ที่ที่มีการใช้สารเคมีหรื อสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิง อาจทาให้
เกิดไฟไหม้ได้ (ร้อยละ 99.0)
2. ควรทาความสะอาดทุกสิ่ งของร่ างกายที่มีการสัมผัสสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิง หลัง
เลิกงานโดย การใช้สบู่ (ร้อยละ 95.0)
3. ในขณะปฏิบตั ิงานกับสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อสารเคมีอื่นๆ ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลด้วย (ร้อยละ 95.0)
4. สารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซี น สามารถทาให้เกิดการระคายเคืองต่อ
เยือ่ บุตา จมูก ลาคอ ระคายเคืองผิวหนังได้ (ร้อยละ 93.0)
5. เครื่ องแต่งกายที่เปี ยกสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิงให้ถอดออกและอาบน้ าอย่านาชุ ด
นั้นมาใส่ อีกจนกว่าจะทาความสะอาดและแห้งดีแล้ว (ร้อยละ 93.0)
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัส
สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนรายข้อ
ความรู้ เกีย่ วกับอันตรายจากการสั มผัส
สารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน
1. สารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง เช่น
น้ ามันเบนซีน สามารถทาให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อเยือ่ บุตา จมูก ลาคอ ระคาย
เคืองผิวหนังได้
2. สารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง สามารถ
ก่อให้เกิดพิษต่อระบบประสาทส่ วนกลาง
เช่น หงุดหงิด ก้าวร้าว ประสาทหลอนได้
3. ในขณะปฏิบตั ิงานกับสารเคมีที่อยูใ่ น
น้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อสารเคมีอื่น ๆ ต้อง
สวมใส่ อุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วน
บุคคล ด้วย
4. ไม่ควรใช้สารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามัน
เชื้อเพลิง มาทาความสะอาดผิวหนัง
5. ควรทิง้ เศษผ้า ของเสี ยกระดาษที่เปรอะ
เปื้ อนสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง ลงใน
ภาชนะโลหะปิ ดสนิทเพื่อนาไปกาจัด
6. ห้ามกิน, เคี้ยวหรื อดื่มในสถานที่ทางาน
ที่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามัน
เชื้อเพลิง หรื อสารเคมีอื่น ๆ
7. ควรทาความสะอาดทุกสิ่ งของร่ างกาย
ที่มีการสัมผัสสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามัน
เชื้อเพลิง หลังเลิกงานโดย การใช้สบู่
8. การสู บบุหรี่ ใกล้พ้นื ที่ที่มีการใช้สารเคมี
หรื อสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง อาจทา
ให้เกิดไฟไหม้ได้

กลุ่มศึกษา (n=100)
ถูกต้ อง ไม่ ถูกต้ อง

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
ถูกต้ อง
ไม่ ถูกต้ อง

93
(93.0)

7
(7.0)

92
(92.0)

8
(8.0)

78
(78.0)

22
(22.0)

69
(69.0)

31
(31.0)

95
(95.0)

5
(5.0)

92
(92.0)

8
(8.0)

77
(77.0)

23
(23.0)

96
(96.0)

4
(4.0)

87
(87.0)

13
(13.0)

89
(89.0)

11
(11.0)

89
(89.0)

11
(11.0)

90
(90.0)

10
(10.0)

95
(95.0)

5
(5.0)

93
(93.0)

7
(7.0)

99
(99.0)

1
(1.0)

95
(95.0)

5
(5.0)
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ความรู้ เกีย่ วกับอันตรายจากการสั มผัส
สารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน
9. เครื่ องแต่งกายที่เปี ยกสารเคมีที่อยูใ่ น
น้ ามันเชื้ อเพลิง ให้ถอดออกและอาบน้ า
อย่านาชุดนั้นมาใส่ อีกจนกว่าจะทาความ
สะอาดและแห้งดีแล้ว
10. สารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง เช่น
เบนซิ น ทาให้เกิดอาการซี ด อ่อนเพลีย
โลหิ ตจางและทาให้เกิดมะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวด้วย

กลุ่มศึกษา (n=100)
ถูกต้ อง ไม่ ถูกต้ อง

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
ถูกต้ อง
ไม่ ถูกต้ อง

93
(93.0)

7
(7.0)

89
(89.0)

11
(11.0)

87
(87.0)

13
(13.0)

87
(87.0)

13
(13.0)

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จานวน (ร้อยละ)
ระดับความรู้ เกีย่ วกับอันตรายจากการสั มผัสสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน
จากการศึกษาระดับคะแนนของความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีน
และไซลีนของกลุ่มศึกษา (n=100) พบว่า ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 71.0 รองลงมา
ระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 28.0 และระดับต่า ร้อยละ 1.0 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ย 8.93 ± 1.380
โดยที่ค่าต่าสุ ด 2 คะแนน และค่าสู งสุ ด 10 คะแนน ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=100) พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 80.0 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 19.0 และระดับต่า ร้อย
ละ 1.0 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ย 8.96 ± 1.979 โดยที่ค่าต่าสุ ด 1 คะแนน และค่าสู งสุ ด 10 คะแนน
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการ
สัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ระดับคะแนนของระดับความรู้ เกีย่ วกับอันตราย
จากการสั มผัสสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีน
ระดับต่า ( 1- 5 คะแนน)
ระดับปานกลาง ( 6 - 8 คะแนน)
ระดับดี ( 9 - 10 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าต่าสุ ด - ค่าสู งสุ ด

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
1
1.0
1
1.0
28
28.0
19
19.0
71
71.0
80
80.0
8.93 ± 1.380
8.96 ± 1.979
2 - 10
1- 10
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4.6 สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชี วติ ประจาวัน
พบว่า สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวันของกลุ่มศึกษา มีดงั ต่อไปนี้ คือ มีการล้างมือ
ก่อนดื่มน้ าหรื อช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง ร้อยละ 86.0 รองลงมา คือ มีการล้างมือ
เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 14.0 โดยส่ วนมากใช้ผงซักฟอกหรื อสบู่ ร้อยละ 59.0 และยังพบว่า กลุ่มศึกษา
ส่ วนใหญ่มีการล้างหน้า 3 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 50.0 หลังจากเลิกงานทุกวันก่อนที่จะกลับบ้าน กลุ่ม
ศึกษา ล้างมืออย่างเดียว ร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ อาบน้ า ร้อยละ 27.0 และสิ่ งแรกที่ได้ทาหลังจาก
กลับถึงบ้านพักส่ วนใหญ่คือ การอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันที ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ทากับข้าว
ร้อยละ 12.0 สาหรับการซักทาความสะอาดเสื้ อผ้าที่ใส่ ทางาน โดยที่ส่วนใหญ่มีการซักทาความ
สะอาดทุกวัน ร้อยละ 70.0 และซักทุก 2 วัน ร้อยละ 20.0 และมีการสระผมทุก 2 วัน ร้อยละ 50.0
รองลงมาคือ สระผมทุกวัน ร้อยละ 37.0 ดังตารางที่ 8 ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ ร้อยละ 62.0 ที่มี
การล้างมือก่อนดื่มน้ าหรื อช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันเป็ นบางครั้ง โดยส่ วนมากใช้น้ าเปล่า
อย่างเดียว ร้อยละ 52.6 มีการล้างหน้า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 66.0 และก่อนที่จะกลับบ้านจะมีการล้าง
มืออย่างเดียว ร้อยละ 31.0 และสิ่ งแรกที่ได้ทาหลังจากกลับถึงบ้านพักคือ การอาบน้ าและเปลี่ยน
เสื้ อผ้าทันที ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ การพักผ่อน ร้อยละ 32.0 สาหรับการซักทาความสะอาด
เสื้ อผ้าที่ใส่ ทางานมีการซักทุกวัน ร้อยละ 74.0 และมีการสระผมทุกวัน ร้อยละ 61.0 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวัน
สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชี วติ ประจาวัน

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ

การปฏิบัติตนเกีย่ วกับการล้างมือก่อนดื่มนา้ หรือช่ วง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
86
มีการล้างมือทุกครั้ง
14
มีการล้างมือเป็ นบางครั้ง
0
ไม่เคยล้างมือก่อนดื่มน้ าหรื อก่อนรับประทาน
อาหารกลางวัน
(n=100)
ในกรณีทลี่ ้างมือ: ส่ วนใหญ่ล้างมือด้ วย
41
น้ าเปล่าอย่างเดียว
59
ผงซักฟอกหรื อสบู่

86.0
14.0
0.0

35
62
3

35.0
62.0
3.0

41.0
59.0

(n=97)
51
46

52.6
47.4
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชี วติ ประจาวัน
การล้างหน้ าในหนึ่งวัน
ไม่เคยล้างหน้าเลย
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
หลังจากเลิกงานทุกวัน ก่ อนทีจ่ ะกลับบ้ านทาอะไร
ไม่ได้ทาอะไรเลย
ล้างมืออย่างเดียว
มีการล้างมือและล้างหน้า
อาบน้ า
โดยปกติทาอะไรเป็ นสิ่ งแรกเมื่อถึงทีบ่ ้ านพัก
ไม่ได้ทาอะไรเลย
อาบน้ าและเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันที
ทากับข้าว
พักผ่อน
ทาความสะอาดบ้าน
การซักทาความสะอาดเสื้อผ้าทีใ่ ส่ ทางาน
ทุกวัน
ทุก 2 วัน
ทุก 3 วัน
การสระผม
ทุกวัน
ทุก 2 วัน
ทุก 3 วัน
ทุก 4 วัน
ทุก 5 วัน

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
6
8
36
50

6.0
8.0
36.0
50.0

4
7
66
23

4.0
7.0
66.0
23.0

22
37
14
27

22.0
37.0
14.0
27.0

19
31
19
31

19.0
31.0
19.0
31.0

4
70
12
8
6

4.0
70.0
12.0
8.0
6.0

13
44
6
32
5

13.0
44.0
6.0
32.0
5.0

70
20
10

70.0
20.0
10.0

74
13
13

74.0
13.0
13.0

37
50
11
1
1

37.0
50.0
11.0
1.0
1.0

61
30
7
1
1

61.0
30.0
7.0
1.0
1.0
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4.7 ความสามารถในการทางาน
เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทางาน พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มศึกษามีพลังความ
สามารถในการทางานในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับความสามารถในการทางานที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา ได้ 9
คะแนน ร้อยละ 35.0 ถ้าเป็ นการทางานที่ตอ้ งใช้กาลังกายในปัจจุบนั ความสามารถในการทางานอยู่
ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 53.0 และถ้าเป็ นการทางานที่ตอ้ งใช้ความคิดความสามารถในการทางาน
อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 54.0 เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรคเฉพาะตามที่
แพทย์วนิ ิจฉัยเท่านั้น พบว่า กลุ่มศึกษามีการเจ็บป่ วยดังนี้
- การบาดเจ็บที่แขน/มือจากอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ 9.0
- มีการปวดเมื่อยซ้ า ๆ หรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลังส่ วนบนหรื อคอ ร้อยละ 6.0
- เป็ นความดันโลหิตสู ง
ร้อยละ 15.0
- มีอาการหอบหื ด
ร้อยละ 5.0
- มีอาการซึมเศร้า เครี ยด/วิตกกังวล/นอนไม่หลับ
ร้อยละ 3.0
- กระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็กอักเสบ
ร้อยละ 7.0
- สายตาเสื่ อม/ได้รับบาดเจ็บที่ตา (ไม่รวมสายตาสั้น ยาวและเอียง)
ร้อยละ 6.0
- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ร้อยละ 10.0
- ผืน่ แพ้คนั หรื ออักเสบ
ร้อยละ 14.0
- เนื้ องอกธรรมดา
ร้อยละ 3.0
- เบาหวาน
ร้อยละ 7.0
- โลหิตจาง
ร้อยละ 12.0
เมื่อถามเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่าง ๆ จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน พบว่า
ร้อยละ 45.0 ที่ตอบว่า สามารถทางานได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติของร่ างกายหรื อ
เจ็บป่ วยใด ๆ ร้อยละ 53.0 ที่มีการหยุดงาน 1-9 วันที่ตอ้ งหยุดงานเต็มวันเนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ/
เจ็บป่ วยหรื อหยุดเพื่อไปรักษาตัว, การประเมินจากภาวะสุ ขภาพในปั จจุบนั โดยคิดว่าในอีก 2 ปี
ข้างหน้าจะสามารถทางานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า ร้อยละ 71.0 ที่ตอบว่าทาได้เหมือนเดิมแน่นอน
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 41.0 ที่ในปัจจุบนั รู ้สึกมีความสุ ขกับงานชีวติ ประจาวันและการดาเนิ นชีวติ อยูใ่ น
ระดับค่อนข้างมากและร้อยละ 62.0 ที่ปัจจุบนั ยังคงกระตือรื นร้นและตื่นเต้นกับงานและการดาเนิ น
ชีวติ เป็ นประจาสม่าเสมอและร้อยละ 67.0 ที่ตอบว่าปั จจุบนั ยังคงรู ้สึกว่าอนาคตยังเต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความหวังตลอดเวลา ดังตารางที่ 9
สาหรับกลุ่มเปรี ยบเทียบ เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทางาน พบว่า ส่ วนใหญ่
กลุ่มเปรี ยบเทียบมีพลังความสามารถในการทางานในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับความสามารถในการ
ทางานที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา ได้ 8 คะแนน ร้อยละ 36.0 ในปัจจุบนั ความสามารถในการทางานที่ตอ้ งใช้
กาลังกายอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 47.0 และความสามารถในการทางานที่ตอ้ งใช้ความคิดอยู่
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ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 61.0 เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรคเฉพาะตามที่แพทย์
วินิจฉัยเท่านั้น พบว่า กลุ่มเปรี ยบเทียบมีการเจ็บป่ วยดังนี้
- การบาดเจ็บที่ขา/เท้าจากอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ 6.0
- ปวดเมื่อยซ้ า ๆ หรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลังส่ วนบนหรื อคอ
ร้อยละ 4.0
- เป็ นความดันโลหิตสู ง
ร้อยละ 5.0
- ต่อมทอนซิ ลอักเสบ/ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน/
หลอดลมอักเสบเฉี ยบพลัน
ร้อยละ 3.0
- สายตาเสื่ อม/ได้รับบาดเจ็บที่ตา (ไม่รวมสายตาสั้น ยาวและเอียง) ร้อยละ 1.0
- มีแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก
ร้อยละ 4.0
- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ร้อยละ 2.0
- มีผนื่ แพ้คนั หรื ออักเสบ
ร้อยละ 5.0
- เนื้ องอกธรรมดา
ร้อยละ 3.0
- โรคอ้วน
ร้อยละ 1.0
- คอหอยพอกหรื อโรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ
ร้อยละ 1.0
- โลหิตจาง
ร้อยละ 6.0
เมื่อถามเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่าง ๆ จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน พบว่า
ร้อยละ 49.0 ที่ตอบว่า สามารถทางานได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติของร่ างกายหรื อ
เจ็บป่ วยใด ๆ ร้อยละ 54.0 ที่มีการหยุดงาน 1-9 วันที่ตอ้ งหยุดงานเต็มวันเนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ/
เจ็บป่ วยหรื อหยุดเพื่อไปรักษาตัว สาหรับการประเมินจากภาวะสุ ขภาพในปั จจุบนั โดยคิดว่าในอีก 2
ปี ข้างหน้าจะสามารถทางานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า ร้อยละ 91.0 ที่ตอบว่าทาได้เหมือนเดิม
แน่นอน ในปั จจุบนั รู ้สึกมีความสุ ขกับงานชีวติ ประจาวันและการดาเนินชีวิต พบว่า ส่ วนใหญ่
ร้อยละ 51.0 อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก และกลุ่มเปรี ยบเทียบร้อยละ 41.0 ที่ตอบว่าปัจจุบนั ยังคง
กระตือรื นร้นและตื่นเต้นกับงานและการดาเนิ นชีวติ เป็ นประจาสม่าเสมอและร้อยละ 58.0 ที่ตอบว่า
ปัจจุบนั ยังคงรู ้สึกว่าอนาคตยังเต็มเปี่ ยมไปด้วยความหวังตลอดเวลา ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความสามารถในการทางาน
ความสามารถในการทางาน
พลังความสามารถในการทางานในปัจจุบันเมื่อเทียบ
กับความสามารถในการทางานทีด่ ีทสี่ ุ ดทีผ่ ่ านมา
0 – 4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
8 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน
ถ้ าเป็ นการทางานทีต่ ้ องใช้ กาลังกายในปัจจุบัน
ความสามารถในการทางานอยู่ในระดับ
ดีมาก
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ไม่ค่อยดี
ไม่ดีเลย
ถ้ าเป็ นการทางานทีต่ ้ องใช้ ความคิดในปัจจุบัน
ความสามารถในการทางานอยู่ในระดับ
ดีมาก
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ไม่ค่อยดี
ไม่ดีเลย

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ

1
5
3
6
22
35
28

1.0
5.0
3.0
6.0
22.0
35.0
28.0

9
8
10
19
36
12
6

9.0
8.0
10.0
19.0
36.0
12.0
6.0

14
53
30
3
0

14.0
53.0
30.0
3.0
0.0

19
47
27
5
2

19.0
47.0
27.0
5.0
2.0

7
54
38
1
0

7.0
54.0
38.0
1.0
0.0

7
61
32
0
0

7.0
61.0
32.0
0.0
0.0
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ความสามารถในการทางาน
การเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรค (เฉพาะตามทีแ่ พทย์วนิ ิจฉัย
เท่านั้น)
1. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หลัง
แขน/มือ
ขา/เท้า
2. โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ ามเนือ้
ปวดเมื่อยซ้ าๆหรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลัง
ส่ วนบนหรื อคอ
ปวดเมื่อยซ้ าๆ หรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลัง
ส่ วนล่าง
ปวดแสบจากหลังลงมาที่ขา
ปวดเมื่อยซ้ า ๆ หรื อมีความผิดปกติที่มือ/เท้า
โรคไข้รูมาตอยด์
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความดันโลหิตสู ง
โรคหัวใจ เจ็บหน้าอกขณะออกกาลังกาย
เส้นเลือดหัวใจอุดตัน/ ภาวะหัวใจขาดเลือดไป
เลี้ยง/ กล้ามเนื้อหัวใจตาย
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
4. โรคระบบทางเดินหายใจ
ต่อมทอนซิ ลอักเสบ/ ไซนัสอักเสบเฉี ยบพลัน/
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
หลอดลมอักเสบเรื้ อรัง
ไซนัสอักเสบเรื้ อรัง
หอบ หืด
ถุงลมโป่ งพอง
วัณโรคปอด

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ

4
9
7

4.0
9.0
7.0

3
3
6

3.0
3.0
6.0

6

6.0

4

4.0

5

5.0

2

2.0

2
4
0

2.0
4.0
0.0

0
1
0

0.0
1.0
0.0

15
1
1

15.0
1.0
1.0

5
0
0

5.0
0.0
0.0

1

1.0

1

1.0

12

12.0

3

3.0

2
1
5
0
1

2.0
1.0
5.0
0.0
1.0

2
1
0
0
0

2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ความสามารถในการทางาน
5. โรคเกี่ยวกับจิตใจ
ภาวะซึ มเศร้าอย่างรุ นแรง/อารมณ์แปรปรวน
ซึ มเศร้า เครี ยด/วิตกกังวล/ นอนไม่หลับ
6. โรคระบบประสาทและประสาทรับความรู้ สึก
การได้ยนิ เสื่ อม/ได้รับบาดเจ็บที่หู
สายตาเสื่ อม/ได้รับบาดเจ็บที่ตา (ไม่รวมสายตา
สั้น ยาวและเอียง)
สมองขาดเลือด/ลมชัก/ปลายประสาทอักเสบ/
ปวดศีรษะข้างเดียว
7. โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
โรคเกี่ยวกับถุงน้ าดี
โรคตับ/ตับอ่อน
แผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก
กระเพาะอาหารหรื อลาไส้อกั เสบ
ระคายเคืองลาไส้ ลาไส้ใหญ่อกั เสบ
8. โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
โรคไต
โรคระบบสื บพันธุ์ เช่น ท่อรังไข่อกั เสบ อุง้ เชิง
กรานอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ
9. โรคผิวหนัง
ผืน่ แพ้คนั หรื ออักเสบ
10. เนือ้ งอก
เนื้องอกธรรมดา
11. โรคระบบต่ อมไร้ ท่อและการเผาผลาญ
โรคอ้วน
เบาหวาน
คอหอยพอกหรื อโรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
1
3

1.0
3.0

0
0

0.0
0.0

2
6

2.0
6.0

0
1

0.0
1.0

5

5.0

0

0.0

2
1
6
7
2

2.0
1.0
6.0
7.0
2.0

1
0
4
3
2

1.0
0.0
4.0
3.0
2.0

10
2
2

10.0
2.0
2.0

2
0
0

2.0
0.0
0.0

14

14.0

5

5.0

3

3.0

3

3.0

6
7
0

6.0
7.0
0.0

1
0
1

1.0
0.0
1.0
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12. โรคเลือด
โลหิตจาง
13. มีความพิการแต่ กาเนิด
การเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บต่ าง ๆ จะเป็ นอุปสรรค
ต่ อการทางาน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
สามารถทางานได้ตามปกติ เนื่ องจากไม่มีอาการ
ผิดปกติของร่ างกายหรื อการเจ็บป่ วยใด ๆ
สามารถทางานได้ตามปกติ แต่มีอาการผิดปกติ
ของร่ างกายหรื อการเจ็บป่ วยเป็ นบางครั้ง
สามารถทางานได้ชา้ ลงหรื อลดลง หรื อต้อง
เปลี่ยนวิธีการทางาน เป็ นบางครั้ง เนื่ องจากปั ญหา
สุ ขภาพและการเจ็บป่ วย
สามารถทางานได้ชา้ ลงหรื อลดลง หรื อต้อง
เปลี่ยนวิธีการทางาน บ่อย ๆ เนื่องจากปั ญหาสุ ขภาพ
และการเจ็บป่ วย
สามารถทาได้เฉพาะงานชัว่ คราว (ไม่สามารถรับ
งานประจาได้) เนื่องจากปัญหาสุ ขภาพและการ
เจ็บป่ วย
ไม่สามารถทางานได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญหา
สุ ขภาพและการเจ็บป่ วย
ในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่ านต้ องหยุดงาน เต็มวันเนื่องจาก
ปัญหาสุ ขภาพ/การเจ็บป่ วย หรือหยุดเพือ่ ไปรับการ
รักษา รวมทั้งสิ้น (วัน)
ไม่เคยหยุดเลย
1–9
10 - 24
25 - 99
100 – 365

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
12
0

12.0
0.0

6
0

6.0
0.0

45

45.0

49

49.0

41

41.0

30

30.0

5

5.0

8

8.0

7

7.0

2

2.0

2

2.0

0

0.0

0

0.0

11

11.0

33
53
8
5
1

33.0
53.0
8.0
5.0
1.0

42
54
3
1
0

42.0
54.0
3.0
1.0
0.0
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ความสามารถในการทางาน
ประเมินจากภาวะสุ ขภาพในปัจจุบัน โดยคิดว่าในอีก
2 ปี ข้ างหน้ าจะสามารถทางานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
ทาได้เหมือนเดิมแน่นอน
ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทาได้เหมือนเดิมหรื อไม่
ทาไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอน
ปัจจุบันรู้ สึกมีความสุ ขกับงาน ชี วติ ประจาวัน และ
การดาเนินชีวติ
มาก
ค่อนข้างมาก
เป็ นบางครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย
ปัจจุบันยังคง กระตือรือร้ น และตื่นเต้ นกับงาน และ
การดาเนินชีวติ
เป็ นประจาสม่าเสมอ
ค่อนข้างบ่อย
เป็ นบางครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย
ปัจจุบันยังรู้ สึกว่ าอนาคตยังเต็มเปี่ ยมไปด้ วย
ความหวัง
ตลอดเวลา
ค่อนข้างบ่อย
เป็ นบางครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ

71
29
0

71.0
29.0
0.0

91
7
2

91.0
7.0
2.0

34
41
23
0
2

34.0
41.0
23.0
0.0
2.0

27
51
21
1
0

27.0
51.0
21.0
1.0
0.0

62
20
17
0
1

62.0
20.0
17.0
0.0
1.0

41
34
24
1
0

41.0
34.0
24.0
1.0
0.0

67
17
14
1
1

67.0
17.0
14.0
1.0
1.0

58
26
14
2
0

58.0
26.0
14.0
2.0
0.0
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ระดับคะแนนของความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากศึกษาระดับคะแนนของความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา (n=100) พบว่า
ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 64.0 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 22.0 และระดับ
ดีเลิศ ร้อยละ 13.0 ตามลาดับและมีค่าเฉลี่ย 39.99 ± 4.325 โดยที่ค่าต่าสุ ด 27 คะแนน และค่าสู งสุ ด
47 คะแนน ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=100) พบว่า ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 73.0
รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 18.0 และระดับดีเลิศ ร้อยละ 9.0 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ย 40.26
± 3.821โดยที่ค่าต่าสุ ด 32 คะแนน และค่าสู งสุ ด 49 คะแนน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับคะแนนของความสามารถในการ
ทางานของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ระดับคะแนนของความสามารถในการทางาน
ระดับต่า ( 7- 27 คะแนน)
ระดับปานกลาง ( 28- 36 คะแนน)
ระดับดี ( 37- 43 คะแนน)
ระดับดีเลิศ (44 – 49 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าต่าสุ ด - ค่าสู งสุ ด

กลุ่มศึกษา (n=100) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
1
1.0
0
0.0
22
22.0
18
18.0
64
64.0
73
73.0
13
13.0
9
9.0
39.99 ± 4.325
40.26 ± 3.821
27 - 47
32 - 49

4.8 ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัว
บุคคลในกลุ่มศึกษา
4.8.1 ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล
ในกลุ่มศึกษา
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานใน
กลุ่มศึกษาแบบติดตัวบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่ของกลุ่มศึกษา (n = 100) มีปริ มาณความเข้มข้นของ
สารเบนซีน มีค่าระหว่าง 20.1 – 25.0 ppb ร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 15.1 – 20.0 ppb
ร้อยละ 27.0 และมีค่าเฉลี่ย 20.63 ± 1.363 ppb และไซลีน มีค่า ND ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ มีค่า
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.0 ร้อยละ 27.0 และมีค่าเฉลี่ย 4.85 ± 6.125 ppb ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปริ มาณความเข้มข้นของสาร
เบนซีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลในกลุ่มศึกษา
ปริมาณความเข้ มข้ น
เบนซีน (n =100)
ไซลีน (n =100)
(ppb)
n (%)
n (%)
ND
0 (0.0)
34 (34.0)
< 5.0
0 (0.0)
27 (27.0)
5.1 – 10.0
0 (0.0)
21 (21.0)
10.1 – 15.0
0 (0.0)
12 (12.0)
15.1 – 20.0
27 (27.0)
3 (3.0)
20.1 – 25.0
72 (72.0)
3 (3.0)
25.1 – 30.0
1 (1.0)
1 (1.0)
ค่าเฉลี่ย ± SD
20.65 ± 1.363
4.85 ± 6.125
ค่าต่าสุ ด - ค่าสู งสุ ด
18.667 -26.715
0.000 – 25.410
หมายเหตุ - ND = Non detectable
- ค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีได้ของ American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) กาหนดไว้วา่ ค่ามาตรฐานของสารเบนซี นตลอดระยะเวลาการทางาน ต้องไม่
เกิน 0.5 ppm และสารไซลีนตลอดระยะเวลาการทางาน ต้องไม่เกิน 100 ppm
4.8.2 ปริมาณความเข้ มข้ นของสารโทลูอนี ในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล
ในกลุ่มศึกษา
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศการทางานในกลุ่ม
ศึกษาแบบติดตัวบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่ของกลุ่มศึกษา (n = 100) มีปริ มาณความเข้มข้นของสาร
โทลูอีน มีค่าระหว่าง 20.1 – 50.0 ppb ร้อยละ 41.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 150.1 – 200.0 ppb
ร้อยละ 20.0 และมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20.0 ppb ร้อยละ 19.0 และมีค่าเฉลี่ย 86.09 ± 84.016 ppb
ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปริ มาณความเข้มข้นของสาร
โทลูอีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลในกลุ่มศึกษา
ปริมาณความเข้ มข้ น (ppb)
< 20.0
20.1 – 50.0
50.1 – 100.0
100.1 – 150.0
150.1 – 200.0
200.1 – 250.0
250.1 – 300.0
> 300.1
ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าต่าสุ ด - ค่าสู งสุ ด

โทลูอีน (n =100)
n (%)
19 (19.0)
41 (41.0)
3 (3.0)
6 (6.0)
20 (20.0)
8 (8.0)
2 (2.0)
1 (1.0)
86.09 ± 84.016
13.975 -325.278

หมายเหตุ - ค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีได้ของ American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) กาหนดไว้วา่ ค่ามาตรฐานของสารโทลูอีนตลอดระยะเวลาการทางาน ต้องไม่
เกิน 20 ppm
4.9 ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีนในบรรยากาศแบบติดตัวบุคคลของ
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการ
ทางานแบบติดตัวบุคคลของกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=30) มีปริ มาณความเข้มข้น
ของสารเบนซีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลทั้งหมด มีค่า ND ppb ร้อยละ 100.0
และส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลมีค่า
ND ppb ร้อยละ 70.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.11 – 0.15 ppb ร้อยละ 30.0 ในขณะที่ส่วนใหญ่มี
ปริ มาณความเข้มข้นของสารไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล อยูร่ ะหว่าง 0.26 0.30 ppb ร้อยละ 80.0 รองลงมามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.31 ppb ร้อยละ 16.7 ดังตารางที่13
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ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปริ มาณความเข้มข้นของสาร
เบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ปริมาณความเข้ มข้ น
(ppb)
ND
0.01 – 0.05
0.06 – 0.10
0.11 – 0.15
0.16 – 0.20
0.21 – 0.25
0.26 – 0.30
≥ 0.31
ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าต่าสุ ด - ค่าสู งสุ ด

เบนซีน (n =30)
n (%)
30 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0.0 ± 0.0
ND - ND

โทลูอีน (n =30)
n (%)
21 (70.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
9 (30.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0.04 ± 0.061
ND – 0.137

ไซลีน (n =30)
n (%)
1 (3.3)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
24 (80.0)
5 (16.7)
0.30 ± 0.102
ND – 0.545

หมายเหตุ ND = Non detectable
4. 10 ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะของกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะของ
กลุ่มศึกษา พบว่าหลังจากสิ้ นสุ ดการทางาน ส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน (n =
100) มีค่า ND µg/l ร้อยละ 92.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.010 – 0.020 µg/l ร้อยละ 4.0 และมี
ค่าเฉลี่ย 0.01 ± 0.070 µg/l และส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีน (n = 100) มีค่า ND
µg/l ร้อยละ 94.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.010 – 0.020 µg/l ร้อยละ 6.0 และมีค่าเฉลี่ย 0.001 ±
0.002 µg/l และพบว่าส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารไซลีน (n = 100) มีค่า ND µg/l ร้อยละ
61.0 รองลงมามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.051 µg/l ร้อยละ 21.0 และมีค่าเฉลี่ย 0.038 ± 0.082 µg/l
ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า ตัวอย่างทั้งหมด (n= 100) มีปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะ มีค่า ND µg/l ร้อยละ 100.0, 100.0 และ 100.0 ตามลาดับ ดังตาราง
ที่ 14
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ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปริ มาณความเข้มข้นของ
สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ปริมาณความ
เข้ มข้ น (µg/l)
ND

กลุ่มศึกษา (n=100)
เบนซีน
โทลูอีน
ไซลีน
n (%)
n (%)
n (%)
92 (92.0) 94 (94.0)
61 (61.0)

กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=100)
เบนซีน โทลูอีน ไซลีน
n (%)
n (%) n (%)
100
100
100
(100.0) (100.0) (100.0)

4 (4.0)
6 (6.0)
5 (5.0)
0.010 – 0.020
0 (0.0)
0 (0.0)
4 (4.0)
0.021 – 0.030
1 (1.0)
0 (0.0)
5 (5.0)
0.031 – 0.040
1 (1.0)
0 (0.0)
4 (4.0)
0.041 – 0.050
2 (2.0)
0 (0.0)
21 (21.0)
> 0.051
ค่าเฉลี่ย ± SD
0.01±0.070 0.001±0.002 0.038±0.082 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0
ค่าต่าสุ ด - ค่าสู งสุ ด ND - 0.639 ND - 0.013 ND - 0.474 ND- ND ND- ND ND- ND
หมายเหตุ ND = Non detectable
4.11 การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล ระหว่ างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ
ในการศึกษานี้เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีน
และไซลีนระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001, p <0.001 และ p < 0.001 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ปริมาณความเข้ มข้ น
(ppb)
เบนซีน
โทลูอีน
ไซลีน

กลุ่มศึกษา
(n=100)
Mean ± SD
20.65 ± 1.363
86.09 ± 84.016
4.85 ± 6.125

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=30)
Mean ± SD
0.0 ± 0.0
0.04 ± 0.061
0.30 ± 0.102

t

p

191.717
10.272
6.392

< 0.001
< 0.001
< 0.001
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4.12 การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอนี และไซลีนใน
ปัสสาวะระหว่ างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ
ในการศึกษานี้เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้นสารเบนซีน ระหว่างกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันและเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณ
ความเข้มข้นของสารโทลูอีนและไซลีน ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.018 และ p < 0.001 ตามลาดับ) ดังตาราง
ที่ 16
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในปั สสาวะระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ปริมาณระดับความ
เข้ มข้ น (µg/l)
เบนซีน
โทลูอีน
ไซลีน

กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
จานวน
Mean
จานวน
Mean
+ SD
+ SD
100
0.01 ± 0.070 100
0.0 ± 0.0
100 0.001 ± 0.002 100
0.0 ± 0.0
100 0.038 ± 0.082 100
0.0 ± 0.0

t

p

-1.524
-2.380
-4.595

0.129
0.018
< 0.001

4.13 การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของความสามารถในการทางานระหว่ างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
ในการศึกษานี้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทางาน ระหว่างกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ

ความสามารถในการทางาน

กลุ่มศึกษา
จานวน Mean
+ SD
100
39.99 ±
4.325

กลุ่มเปรียบเทียบ
จานวน Mean
+ SD
100
40.26 ±
3.821

t

p

0.468

0.640
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4.14 ความสั มพันธ์ ระหว่างปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
ในการศึกษานี้ เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซี น โทลูอีน
และไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซี น โทลูอีนและ
ไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับความสามารถในการทางานของ
กลุ่มศึกษา
เบนซีน- WA
โทลูอีน -WA
ไซลีน - WA

r
0.060
0.166
0.061

p
0.552
0.098
0.550

หมายเหตุ: WA หมายถึง Work ability (ความสามารถในการทางาน)
4.15 ความสั มพันธ์ ระหว่างปริมาณความเข้ มข้ นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ใน
ปัสสาวะกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
ในการศึกษานี้ เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นสารเบนซี น โทลูอีนและ
ไซลีนในปัสสาวะกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั ดัง
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนในปั สสาวะกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
r
เบนซีนในปัสสาวะ- WA
0.127
โทลูอีนในปัสสาวะ- WA
-0.145
ไซลีนในปัสสาวะ- WA
-0.045
หมายเหตุ: WA หมายถึง Work ability (ความสามารถในการทางาน)

p
0.208
0.151
0.660
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาในเรื่ องการประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน
และไซลีนที่ส่งผลต่อความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษ
ของจังหวัดระยอง โดยการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลและในปัสสาวะ ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างอากาศ (แบบติดตัว
บุคคล) ตลอดการปฏิบตั ิงานและมีการเก็บปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (หลังสิ้ นสุ ดการ
ทางาน) และการสัมภาษณ์ท้ งั แบบสัมภาษณ์ทวั่ ไปและแบบสัมภาษณ์ความสามารถในการทางาน
ของกลุ่มตัวอย่างทุกคน ซึ่ งจากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1.1 ลักษณะทางประชากรทางสังคม
จานวนตัวอย่างในการศึกษามี 200 คน เป็ นกลุ่มศึกษา จานวน 100 คนและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
จานวน 100 คน โดยพบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มศึกษาเป็ นพนักงานหญิง ร้อยละ 81.0 มีอายุมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 51 ปี ร้อยละ 30.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ร้อยละ 19.0 และมีอายุระหว่าง 36 - 40
ปี ร้อยละ 16.0 มีค่าพิสัยระหว่าง 19 – 66 ปี มีอายุเฉลี่ย 44.05±10.667 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 20.0 และส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ได้แก่ จบ
ประถมศึกษา ร้อยละ 67.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 22.0 ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานชาย ร้อยละ 50.0 และพนักงานหญิง ร้อยละ 50.0 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 40 ปี
ร้อยละ 34.0 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 35 ปี ร้อยละ 28.0 มีค่าพิสัยระหว่าง 24 - 59 ปี มีอายุ
เฉลี่ย 33.95 ± 6.750 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 59.0 รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ
35.0 และจบระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ปวช./ปวส./อนุปริ ญญา ร้อยละ 23.0
5.1.2 สภาพการทางาน
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการทางาน พบว่า ในปั จจุบนั กลุ่มศึกษา มีการทางานหรื อ
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเก็บกวาดขยะ ส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 62.0
รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 6 -10 ปี ร้อยละ 21.0 มีค่าเฉลี่ย 6.13 ปี มีค่าพิสัยระหว่าง 1 – 30 ปี ในแต่ละวัน
ส่ วนใหญ่ตอ้ งทาหน้าที่หลักเกี่ยวกับเก็บกวาดขยะวันละ 8 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 92.0 รองลงมา 7
ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 8.0 ในแต่ละสัปดาห์ทางานในหน้าที่หลัก สัปดาห์ละ 6 วัน ร้อยละ 63.0
รองลงมาสัปดาห์ละ 7 วัน ร้อยละ 34.0 ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ ส่ วนใหญ่มีการทางานที่ที่ทางาน
แห่งนี้อยูร่ ะหว่าง 6 -10 ปี ร้อยละ 37.0 รองลงมาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 30.0 มีค่าเฉลี่ย
8.83 ปี มีค่าพิสัยระหว่าง 1 – 39 ปี และในแต่ละวันส่ วนใหญ่ตอ้ งทาหน้าที่ในตาแหน่งหลัก นาน 8

66
ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 86.0 รองลงมา 10 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 14.0 และในแต่ละสัปดาห์ทางานใน
หน้าที่หลัก 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 96.0
5.1.3 ประวัติการเจ็บป่ วย
เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ของกลุ่มศึกษา พบว่า
กลุ่มศึกษา ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ร้อยละ 67.0 มีเพียงร้อยละ 33.0
ที่มีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั และส่ วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่ วยเกี่ยวข้องกับการทางาน
ที่สถานที่ทางาน ร้อยละ 85.0 ไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยที่เนื่ องมาจากสารตัวทาละลาย ฝุ่ น ควันจาก
ท่อไอเสี ยรถบนท้องถนน ร้อยละ 88.0 และไม่มีการกินยาเป็ นประจา ร้อยละ 71.0 ในขณะที่กลุ่ม
เปรี ยบเทียบส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ร้อยละ 94.0 ไม่มีประวัติการ
เจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ร้อยละ 99.0 ไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยที่เนื่องมาจากสารตัวทาลาย
ฝุ่ น ควันจากท่อไอเสี ยรถบนท้องถนน ร้อยละ 94.0 และไม่มีการกินยาเป็ นประจา ร้อยละ 97.0
5.1.4 การปฏิบตั ิและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (เฉพาะกลุ่มศึกษา)
กลุ่มศึกษาทั้งหมด 100 คน มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ร้อยละ
57.0 ใช้บ่อยครั้ง ร้อยละ 12.0 ใช้เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 25.0 และไม่ใช้ ร้อยละ 6.0 ในกรณี ที่มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของกลุ่มศึกษา (n = 94) พบว่าส่ วนใหญ่มีการใช้ผา้ ปิ ดจมูก
ร้อยละ 97.9 รองลงมาใช้หน้ากากที่ทามาจากกระดาษกรอง ร้อยละ 4.3 เหตุผลที่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น ร้อยละ 64.9 เพื่อป้ องกันละอองหรื อควัน ร้อยละ 92.6
เพื่อป้ องกันไอน้ ามัน ร้อยละ 22.3 และวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่
เปลี่ยนใหม่ทุกวัน ร้อยละ 70.2 ล้างน้ า ร้อยละ 21.3 โดยส่ วนใหญ่ดูแลรักษาความสะอาดของ
อุปกรณ์ ฯ ทุกวัน ร้อยละ 78.7 และเมื่อสอบถามถึงอุปกรณ์ ฯ พบว่า ส่ วนใหญ่มีขนาดพอเหมาะกับ
หน้า ร้อยละ 84.0 และมีจานวนเพียงพอ ร้อยละ 79.8 สาหรับตัวอย่างของกลุ่มศึกษาที่ไม่ใช้อุปกรณ์
ป้ องกันระบบทางเดินหายใจ (n = 6) ให้เหตุผลว่า ใช้แล้วอึดอัดหายใจไม่สะดวก ร้อยละ 83.3 ไม่มี
ใช้ ร้อยละ 33.3 คิดว่าใช้แล้วไม่ได้ช่วยอะไรมาก ร้อยละ 16.7
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม พบว่า กลุ่มศึกษา (n=100) ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
อันตรายและการป้ องกันอันตรายอันเนื่องมาจากฝุ่ น ร้อยละ 57.0 สาหรับหัวข้อเรื่ องอันตรายและ
การป้ องกันอันตรายอันเนื่ องมาจากสารเคมีที่ผสมในน้ ามันหรื ออันตรายจากน้ ามันเชื้อเพลิง พบว่า
กลุ่มศึกษา ไม่เคยได้รับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว ร้อยละ 63.0 และยังไม่เคยได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ร้อยละ 56.0
5.1.5 ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน
ในเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนของกลุ่ม
ศึกษา (n =100) พบว่า กลุ่มศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 90.0 ใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
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1. การสู บบุหรี่ ใกล้พ้นื ที่ที่มีการใช้สารเคมีหรื อสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิง อาจทาให้
เกิดไฟไหม้ได้ (ร้อยละ 99.0)
2. ควรทาความสะอาดทุกสิ่ งของร่ างกายที่มีการสัมผัสสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิง หลัง
เลิกงานโดย การใช้สบู่ (ร้อยละ 95.0)
3. ในขณะปฏิบตั ิงานกับสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อสารเคมีอื่นๆ ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลด้วย (ร้อยละ 95.0)
4. สารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซี น สามารถทาให้เกิดการระคายเคืองต่อ
เยือ่ บุตา จมูก ลาคอ ระคายเคืองผิวหนังได้ (ร้อยละ 93.0)
5. เครื่ องแต่งกายที่เปี ยกสารเคมีที่อยูใ่ นน้ ามันเชื้อเพลิงให้ถอดออกและอาบน้ าอย่านาชุ ด
นั้นมาใส่ อีกจนกว่าจะทาความสะอาดและแห้งดีแล้ว (ร้อยละ 93.0)
ระดับความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีน
จากการศึกษาระดับคะแนนของความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีน
และไซลีนของกลุ่มศึกษา (n=100) พบว่า ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 71.0 รองลงมา
ระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 28.0 และระดับต่า ร้อยละ 1.0 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ย 8.93 ± 1.380
โดยที่ค่าต่าสุ ด 2 คะแนน และค่าสู งสุ ด 10 คะแนน ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=100) พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 80.0 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 19.0 และระดับต่า ร้อย
ละ 1.0 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ย 8.96 ± 1.979 โดยที่ค่าต่าสุ ด 1 คะแนน และค่าสู งสุ ด 10 คะแนน
5.1.6 สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวัน
พบว่า สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวันของกลุ่มศึกษา มีดงั ต่อไปนี้ คือ มีการล้างมือ
ก่อนดื่มน้ าหรื อช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง ร้อยละ 86.0 รองลงมา คือ มีการล้างมือ
เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 14.0 โดยส่ วนมากใช้ผงซักฟอกหรื อสบู่ ร้อยละ 59.0 และยังพบว่า กลุ่มศึกษา
ส่ วนใหญ่มีการล้างหน้า 3 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 50.0 หลังจากเลิกงานทุกวันก่อนที่จะกลับบ้าน กลุ่ม
ศึกษา ล้างมืออย่างเดียว ร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ อาบน้ า ร้อยละ 27.0 และสิ่ งแรกที่ได้ทาหลังจาก
กลับถึงบ้านพักส่ วนใหญ่คือ การอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันที ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ทากับข้าว
ร้อยละ 12.0 สาหรับการซักทาความสะอาดเสื้ อผ้าที่ใส่ ทางาน โดยที่ส่วนใหญ่มีการซักทาความ
สะอาดทุกวัน ร้อยละ 70.0 และซักทุก 2 วัน ร้อยละ 20.0 และมีการสระผมทุก 2 วัน ร้อยละ 50.0
รองลงมาคือ สระผมทุกวัน ร้อยละ 37.0 ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ ร้อยละ 62.0 ที่มีการล้างมือก่อน
ดื่มน้ าหรื อช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันเป็ นบางครั้ง โดยส่ วนมากใช้น้ าเปล่าอย่างเดียว ร้อย
ละ 52.6 มีการล้างหน้า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 66.0 และก่อนที่จะกลับบ้านจะมีการล้างมืออย่างเดียว
ร้อยละ 31.0 และสิ่ งแรกที่ได้ทาหลังจากกลับถึงบ้านพักคือ การอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันที
ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ การพักผ่อน ร้อยละ 32.0 สาหรับการซักทาความสะอาดเสื้ อผ้าที่ใส่ ทางาน
มีการซักทุกวัน ร้อยละ 74.0 และมีการสระผมทุกวัน ร้อยละ 61.0
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5.1.7 ความสามารถในการทางาน
เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทางาน พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มศึกษามีพลังความ
สามารถในการทางานในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับความสามารถในการทางานที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา ได้ 9
คะแนน ร้อยละ 35.0 ถ้าเป็ นการทางานที่ตอ้ งใช้กาลังกายในปั จจุบนั ความสามารถในการทางานอยู่
ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 53.0 และถ้าเป็ นการทางานที่ตอ้ งใช้ความคิดความสามารถในการทางาน
อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 54.0 เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรคเฉพาะตามที่
แพทย์วนิ ิจฉัยเท่านั้น พบว่า กลุ่มศึกษามีการเจ็บป่ วยดังนี้
- การบาดเจ็บที่แขน/มือจากอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ 9.0
- มีการปวดเมื่อยซ้ า ๆ หรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลังส่ วนบนหรื อคอ ร้อยละ 6.0
- เป็ นความดันโลหิตสู ง
ร้อยละ 15.0
- มีอาการหอบหื ด
ร้อยละ 5.0
- มีอาการซึมเศร้า เครี ยด/วิตกกังวล/นอนไม่หลับ
ร้อยละ 3.0
- กระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็กอักเสบ
ร้อยละ 7.0
- สายตาเสื่ อม/ได้รับบาดเจ็บที่ตา (ไม่รวมสายตาสั้น ยาวและเอียง)
ร้อยละ 6.0
- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ร้อยละ 10.0
- ผืน่ แพ้คนั หรื ออักเสบ
ร้อยละ 14.0
- เนื้ องอกธรรมดา
ร้อยละ 3.0
- เบาหวาน
ร้อยละ 7.0
- โลหิตจาง
ร้อยละ 12.0
เมื่อถามเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่าง ๆ จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน พบว่า
ร้อยละ 45.0 ที่ตอบว่า สามารถทางานได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติของร่ างกายหรื อ
เจ็บป่ วยใด ๆ ร้อยละ 53.0 ที่มีการหยุดงาน 1-9 วันที่ตอ้ งหยุดงานเต็มวันเนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ/
เจ็บป่ วยหรื อหยุดเพื่อไปรักษาตัว, การประเมินจากภาวะสุ ขภาพในปั จจุบนั โดยคิดว่าในอีก 2 ปี
ข้างหน้าจะสามารถทางานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า ร้อยละ 71.0 ที่ตอบว่าทาได้เหมือนเดิมแน่นอน
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 41.0 ที่ในปั จจุบนั รู ้สึกมีความสุ ขกับงานชีวติ ประจาวันและการดาเนิ นชีวติ อยูใ่ น
ระดับค่อนข้างมากและร้อยละ 62.0 ที่ปัจจุบนั ยังคงกระตือรื นร้นและตื่นเต้นกับงานและการดาเนิ น
ชีวติ เป็ นประจาสม่าเสมอและร้อยละ 67.0 ที่ตอบว่าปั จจุบนั ยังคงรู ้สึกว่าอนาคตยังเต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความหวังตลอดเวลา
สาหรับกลุ่มเปรี ยบเทียบ เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทางาน พบว่า ส่ วนใหญ่
กลุ่มเปรี ยบเทียบมีพลังความสามารถในการทางานในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับความสามารถในการ
ทางานที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา ได้ 8 คะแนน ร้อยละ 36.0 ในปัจจุบนั ความสามารถในการทางานที่ตอ้ งใช้
กาลังกายอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 47.0 และความสามารถในการทางานที่ตอ้ งใช้ความคิดอยู่
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ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 61.0 เมื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรคเฉพาะตามที่แพทย์
วินิจฉัยเท่านั้น พบว่า กลุ่มเปรี ยบเทียบมีการเจ็บป่ วยดังนี้
- การบาดเจ็บที่ขา/เท้าจากอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ 6.0
- ปวดเมื่อยซ้ า ๆ หรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลังส่ วนบนหรื อคอ
ร้อยละ 4.0
- เป็ นความดันโลหิตสู ง
ร้อยละ 5.0
- ต่อมทอนซิ ลอักเสบ/ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน
หลอดลมอักเสบเฉี ยบพลัน
ร้อยละ 3.0
- สายตาเสื่ อม/ได้รับบาดเจ็บที่ตา (ไม่รวมสายตาสั้น ยาวและเอียง) ร้อยละ 1.0
- มีแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก
ร้อยละ 4.0
- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ร้อยละ 2.0
- มีผนื่ แพ้คนั หรื ออักเสบ
ร้อยละ 5.0
- เนื้ องอกธรรมดา
ร้อยละ 3.0
- โรคอ้วน
ร้อยละ 1.0
- คอหอยพอกหรื อโรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ
ร้อยละ 1.0
- โลหิตจาง
ร้อยละ 6.0
เมื่อถามเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่าง ๆ จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน พบว่า
ร้อยละ 49.0 ที่ตอบว่า สามารถทางานได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติของร่ างกายหรื อ
เจ็บป่ วยใด ๆ ร้อยละ 54.0 ที่มีการหยุดงาน 1-9 วันที่ตอ้ งหยุดงานเต็มวันเนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ/
เจ็บป่ วยหรื อหยุดเพื่อไปรักษาตัว สาหรับการประเมินจากภาวะสุ ขภาพในปั จจุบนั โดยคิดว่าในอีก 2
ปี ข้างหน้าจะสามารถทางานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า ร้อยละ 91.0 ที่ตอบว่าทาได้เหมือนเดิม
แน่นอน ในปั จจุบนั รู ้สึกมีความสุ ขกับงานชีวติ ประจาวันและการดาเนินชีวิต พบว่า ส่ วนใหญ่
ร้อยละ 51.0 อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก และกลุ่มเปรี ยบเทียบร้อยละ 41.0 ที่ตอบว่าปั จจุบนั ยังคง
กระตือรื นร้นและตื่นเต้นกับงานและการดาเนิ นชีวติ เป็ นประจาสม่าเสมอและร้อยละ 58.0 ที่ตอบว่า
ปั จจุบนั ยังคงรู ้สึกว่าอนาคตยังเต็มเปี่ ยมไปด้วยความหวังตลอดเวลา
สาหรับระดับคะแนนของความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา (n=100) พบว่าระดับ
คะแนนของความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา (n=100) พบว่า ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ น
ระดับดี ร้อยละ 64.0 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 22.0 และระดับดีเลิศ ร้อยละ 13.0 ตามลาดับ
และมีค่าเฉลี่ย 39.99 ± 4.325 โดยที่ค่าต่าสุ ด 27 คะแนน และค่าสู งสุ ด 47 คะแนน ในขณะที่กลุ่ม
เปรี ยบเทียบ (n=100) พบว่า ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 73.0 รองลงมาระดับปานกลาง
ร้อยละ 18.0 และระดับดีเลิศ ร้อยละ 9.0 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ย 40.26 ± 3.821โดยที่ค่าต่าสุ ด 32
คะแนน และค่าสู งสุ ด 49 คะแนน
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5.1.8 ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบ
ติดตัวบุคคลในกลุ่มศึกษา
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานใน
กลุ่มศึกษาแบบติดตัวบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่ของกลุ่มศึกษา (n = 100) มีปริ มาณความเข้มข้นของ
สารเบนซีนมีค่าระหว่าง 20.1 – 25.0 ppb ร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 15.1 -20.0 ppb
ร้อยละ 27.0 และมีค่าเฉลี่ย 20.63 ± 1.363 ppb และไซลีน มีค่า ND ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ มีค่า
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.0 ppb ร้อยละ 27.0 และมีค่าเฉลี่ย 4.85 ± 6.125 ppb และปริ มาณความเข้มข้น
ของสารโทลูอีนในบรรยากาศการทางานในกลุ่มศึกษาแบบติดตัวบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่ของกลุ่ม
ศึกษา (n = 100) มีปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนมีค่าระหว่าง 20.1 – 50.0 ppb ร้อยละ 41.0
รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 150.1 – 200.0 ppb ร้อยละ 20.0 และมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20.0 ppb
ร้อยละ 19.0 มีค่าเฉลี่ย 86.09 ± 84.016 ppb
5.1.9 ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบ
ติดตัวบุคคลในกลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการ
ทางานแบบติดตัวบุคคลของกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=30) มีปริ มาณความเข้มข้น
ของสารเบนซีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลทั้งหมดมีค่า ND ppb ร้อยละ 100.0
และส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลมีค่า
ND ppb ร้อยละ 70.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.11 – 0.15 ppb ร้อยละ 30.0 ในขณะที่ส่วนใหญ่มี
ปริ มาณความเข้มข้นของสารไซลีนในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล อยูร่ ะหว่าง 0.26 0.30 ppb ร้อยละ 80.0 รองลงมามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.31 ppb ร้อยละ 16.7
5.1.10 ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะของกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากการตรวจวัดปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะ
ของกลุ่มศึกษา พบว่าหลังจากสิ้ นสุ ดการทางาน ส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน (n =
100) มีค่า ND µg/l ร้อยละ 92.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.010 – 0.020 µg/l ร้อยละ 4.0 และมี
ค่าเฉลี่ย 0.01 ± 0.070 µg/l และส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีน (n = 100) มีค่า ND
µg/l ร้อยละ 94.0 รองลงมามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.010 – 0.020 µg/l ร้อยละ 6.0 และมีค่าเฉลี่ย 0.001 ±
0.002 µg/l และพบว่าส่ วนใหญ่ปริ มาณความเข้มข้นของสารไซลีน (n = 100) มีค่า ND µg/l ร้อยละ
61.0 รองลงมามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.051 µg/l ร้อยละ 21.0 และมีค่าเฉลี่ย 0.038 ± 0.082 µg/l
ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า ตัวอย่างทั้งหมด (n= 100) มีปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะ มีค่า ND µg/l ร้อยละ 100.0, 100.0 และ 100.0 ตามลาดับ
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5.1.11 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ในบรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (p < 0.001, p <0.001 และ p < 0.001 ตามลาดับ)
5.1.12 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
ปั สสาวะระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้นสารเบนซีนระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันและเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้นของ
สารโทลูอีนและไซลีน ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.018 และ p < 0.001 ตามลาดับ)
5.1.13 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
5.1.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคลกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
5.1.15 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน ใน
ปั สสาวะกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนใน
ปั สสาวะกับความสามารถในการทางานของกลุ่มศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการรับสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการทางานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยองโดย
มีการเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคลตลอดการทางานและการเก็บตัวอย่างปั สสาวะของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ) หลังสิ้ นสุ ดการทางาน เพื่อตรวจวัดปริ มาณ
ความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานและตรวจวัดปริ มาณความ
เข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มพร้อมกับมีการ
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สัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ทวั่ ไปและแบบสัมภาษณ์เรื่ องความสามารถในการทางานที่ผวู้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อนามาสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากการศึกษานี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาวิจยั ในพนักงานเก็บกวาดขยะซึ่งทาหน้าที่เก็บกวาดขยะโดย
ได้ศึกษาตามสภาพความเป็ นจริ งและพบว่าส่ วนใหญ่มาเป็ นพนักงานกวาดขยะ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
5 ปี ร้อยละ 62.0 เฉลี่ย 6.13 ปี ส่ วนใหญ่ในแต่ละวันทาหน้าที่หลักเก็บกวาดขยะ วันละ 8 ชัว่ โมงต่อ
วัน ร้อยละ 92.0 และทางาน 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63.0 และ 7 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 34.0 ด้วย
เหตุน้ ีพนักงานเก็บกวาดขยะจึงมีโอกาสสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการ
ทางานได้ง่ายโดยเฉพาะในเวลาที่ออกไปปฏิบตั ิงานในการเก็บกวาดขยะในแต่ละวัน ซึ่งมีโอกาส
เสี่ ยงต่อการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานที่ออกมาจาก
เครื่ องยนต์ของยานพาหนะ ไม่วา่ จะเป็ นรถยนต์ รถมอเตอร์ ไซด์หรื อแม้แต่การปล่อยมลพิษที่
ออกมาจากสถานประกอบกิจการในเขตมาบตาพุดและทาให้เกิดการปนเปื้ อนในบรรยากาศและ
มลพิษดังกล่าวอาจจะเข้าสู่ ร่างกายของกลุ่มศึกษาได้โดยง่ายไม่วา่ ทางการหายใจ ผิวหนังหรื อแม้แต่
ทางการกิน จากการสอบถามและการสังเกตพบว่า พนักงานเก็บกวาดขยะที่ศึกษาส่ วนใหญ่มีการ
สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 94.0โดยแยกเป็ นการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจทุกครั้งที่ปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 57.0 ใช้เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 25.0 ใช้บ่อยครั้ง ร้อย
ละ 12.0 โดยที่ส่วนใหญ่กลุ่มศึกษามีการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เป็ นผ้าปิ ด
ปากและจมูก (ร้อยละ 97.9) และมีการใช้หน้ากากที่ทามาจากกระดาษกรอง เพียงร้อยละ 4.3 เท่านั้น
จากอุปกรณ์ป้องกันฯ ที่ส่วนใหญ่พนักงานเก็บกวาดขยะใช้เป็ นประเภทผ้าปิ ดปากและจมูกนั้น จัด
ได้วา่ เป็ นอุปกรณ์ที่ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องในการป้ องกันการ
สัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานที่จะเข้าสู่ ร่างกายโดยการหายใจได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chang FK et al. (2007) ได้ศึกษาการรับสัมผัสสาร Xylene ภายใน
หน้ากากและภายนอกหน้ากาก พบว่า ภายนอกหน้ากากมีค่า Xylene เท่ากับ 52.6 ± 63.7 ppb และ
ภายในหน้ากาก เท่ากับ 2.09 ± 2.74 ppb โดยเฉลี่ยพนักงานที่สวมใส่ หน้ากากสามารถลดการสัมผัส
สาร Xylene ได้ถึง 90 % และเหตุผลที่กลุ่มศึกษาให้ขอ้ มูลในการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจเป็ นเพราะเพื่อป้ องกันควันหรื อละออง ร้อยละ 92.6 และเพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น ร้อย
ละ 64.9 ป้ องกันไอน้ ามัน ร้อยละ 22.3 และสาเหตุที่พนักงานเก็บกวาดขยะสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันฯ
ที่ไม่ถูกต้องและการให้เหตุผลการใช้อุปกรณ์ ฯ นั้นอาจจะสาเหตุที่สาคัญหลายประการที่อาจจะ
ส่ งผลให้พนักงานเก็บกวาดขยะมีโอกาสสัมผัสกับสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการ
ทางานได้ง่ายและส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของพนักงานเก็บกวาดขยะในอนาคตได้เช่นกัน ดังนั้น
หากหน่วยงานราชการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาเลือกประเภทของอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะทาให้พนักงานเก็บกวาดขยะรับการ
สัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานที่จะเข้าสู่ ร่างกายได้ลดลงด้วย
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เมื่อสอบถามถึงเหตุผลของการไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ พบว่า
พนักงานเก็บกวาดขยะตอบว่าถ้ามีการใช้แล้วจะอึดอัด หายใจไม่สะดวก ถึงร้อยละ 83.3 ไม่มีใช้
ร้อยละ 33.3 หรื อคิดว่าใช้แล้วไม่ได้ช่วยอะไรมาก ร้อยละ 16.7 ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ อาจทาให้เห็นว่า
กลุ่มศึกษามีทศั นคติเกี่ยวกับการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจอย่างไม่ถูกต้อง
เท่าที่ควรและไม่เห็นความสาคัญถึงความจาเป็ นของการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการหาวิธีการหรื อแนวทางที่จะปรับทัศนคติให้เห็นถึงความสาคัญ
ของอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและควรจัดหาและดูแลอุปกรณ์ ฯ ที่ถูกตามหลักวิชาการ
และแจกจ่ายให้ครอบคลุมกับพนักงานเก็บกวาดขยะทุกคนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเขตควบคุมมลพิษ
รวมถึงสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ฯ ด้วย จากการสอบถามพนักงานเก็บกวาดขยะพบว่าพนักงานเก็บ
กวาดขยะไม่ค่อยรู้จกั สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางาน นัน่ อาจจะเป็ น
เพราะว่าไม่เคยได้รับการอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีที่ผสมในน้ ามันหรื ออันตราย
จากน้ ามันเชื้ อเพลิง (ร้อยละ 63.0) อันตรายและการป้ องกันอันตรายอันเนื่องมาจากฝุ่ น (ร้อยละ
57.0) และพนักงานเก็บกวาดขยะไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
(ร้อยละ 56.0) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์หรื อการรณรงค์การอบรมให้มีความรู้ถึง
อันตรายจากสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานรวมถึงวิธีการป้ องกัน ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานเก็บกวาดขยะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการป้ องกันอันตรายจากการสัมผัส
สารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานในขณะปฏิบตั ิงาน
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวัน พบว่า พนักงานเก็บกวาดขยะมี
การล้างมือก่อนดื่มน้ าหรื อช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง ร้อยละ 86.0 โดยส่ วนมากใช้
ผงซักฟอกหรื อสบู่ ร้อยละ 59.0 และพบว่าหลังจากเลิกงานทุกวันก่อนที่จะกลับบ้านกลุ่มศึกษามี
การล้างมืออย่างเดียว ร้อยละ70.0 และสิ่ งแรกที่ได้ทาหลังจากกลับถึงบ้านพักส่ วนใหญ่คือการ
อาบน้ าและเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันที ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ การทากับข้าว ร้อยละ 12.0 มีการซักทา
ความสะอาดเสื้ อผ้าที่ใส่ ทางานทุกวัน ร้อยละ 70.0 มีการสระผมทุกวัน ร้อยละ 37.0 ซึ่ งทาให้เห็นว่า
พนักงานเก็บกวาดขยะยังคงมีสุขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวันที่ดีในบางเรื่ อง แต่ยงั คงมีการ
ปฏิบตั ิตนที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่ องเช่นกัน ซึ่ งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรอบรมหรื อ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในชีวติ ประจาวันที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเก็บ
กวาดขยะใช้เป็ นแนวทางอย่างหนึ่งในการป้ องกันอันตรายจากสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานเข้าสู่ ร่างกายได้
สาหรับความสามารถในการทางาน พบว่าพนักงานเก็บกวาดขยะมีระดับความสามารถใน
การทางานอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 64.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 22.0 แต่เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการ
เจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บต่าง ๆ จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน พบว่าร้อยละ 45.0 ที่ตอบว่าสามารถ
ทางานได้ตามปกติและมีเพียง ร้อยละ 53.0 ที่มีการหยุดงาน 1-9 วันที่ตอ้ งหยุดเต็มวันเนื่องจาก
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ปัญหาสุ ขภาพหรื อหยุดไปรักษาตัว และพนักงานเก็บกวาดขยะสามารถประเมินจากภาวะสุ ขภาพใน
ปั จจุบนั โดยคิดว่า ในอีก 2 ปี ข้างหน้าจะสามารถทางานได้ตามเดิมแน่นอน ร้อยละ 71.0 และร้อยละ
41.0 ที่กลุ่มศึกษาตอบว่าในปั จจุบนั รู ้สึกมีความสุ ขกับงานชีวติ ประจาวันและร้อยละ 67.0 ที่ตอบว่า
ปั จจุบนั ยังคงรู ้สึกว่าอนาคตยังเต็มเปี่ ยมไปด้วยความหวังตลอดเวลาซึ่ งทาให้เห็นว่าปั จจุบนั พนักงาน
เก็บกวาดขยะไม่ค่อยมีความรู ้สึกว่ามีความสุ ขกับงานชีวติ ประจาวันถึงร้อยละ 59.0 และร้อยละ 33.0
ที่ยงั ไม่รู้สึกว่าอนาคตยังมีความหวังอาจจะเป็ นเพราะว่าพนักงานเก็บกวาดขยะมีความเจ็บป่ วยตามที่
แพทย์วนิ ิจฉัย เช่นโรคความดันโลหิ ตสู ง อาการหอบหื ด มีอาการนอนไม่หลับ อาการซึ มเศร้า
เครี ยด กระเพาะปั สสาวะอักเสบ การปวดเมื่อยซ้ า ๆ หรื อมีความผิดปกติบริ เวณหลังส่ วนบนหรื อคอ
เบาหวานหรื อโลหิ ตจาง เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Matinez และคณะ (2006) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพกับความสามารถในการทางาน พบว่าการประเมินภาวะสุ ขภาพทัว่ ไป (SF-36)
มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.0001) และจาก
การศึกษาของ Tuomi และคณะพบว่าส่ วนใหญ่ความสามารถในการทางานจะลดลงตามความ
เจ็บป่ วยโรคเกี่ยวกับทางจิตและโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และการศึกษาของ Pohjonen และ
คณะ (2001) , Kiss และคณะ (2002) และ Monterio และคณะ (2006) ที่พบว่า ความสามารถในการ
ทางานมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอายุและโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยพบว่ายิง่
อายุมากขึ้นและการเป็ นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจะทาให้ความสามารถในการทางานลดลง
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรวรรณ แก้วบุญชูและคณะ (2552) ได้ทาการศึกษาการพัฒนา
รู ปแบบการลดความเครี ยดและการสร้างเสริ มความสามารถในการทางานของแรงงานพบว่าภาวะ
สุ ขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าและอายุ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางาน
สาหรับการประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางาน
แบบติดตัวบุคคล พบว่าปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการ
ทางานทั้งหมดทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบไม่เกินค่ามาตรฐานของ American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) แต่เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มข้น
ของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (p<0.001, p<0.001 และ p<0.001
ตามลาดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของ Mandiracioglu A et al. (2011) ศึกษาในกลุ่มพนักงานทา
เฟอร์ นิเจอร์ที่สัมผัส Toluene และ Xylene พบว่า พนักงานที่ปฏิบตั ิงานมากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวันมี
ระดับการสัมผัสกับ Toluene ในเลือดสู งกว่ากลุ่มที่ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวันและ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ongwandee M et al. (2552) ศึกษาการรับสัมผัสสาร BTEX ในการ
เดินทางสาธารณะของกรุ งเทพมหานครและพบว่ารู ปแบบการเดินทางมีนยั สาคัญอย่างมากกับสาร
BTEX ในยานพาหนะต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Wanna L และคณะ (2009) พบว่ามีปริ มาณสาร
BTEX ในบรรยากาศการจราจรเมืองกรุ งเทพมหานครและระดับความเข้มข้นสู งเมื่อเทียบกับ
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ประเทศอื่นซึ่ งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ของยานพาหนะ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ
Ciarrocca M et al (2012) ที่ศึกษาเรื่ องการประเมินการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนของ
พนักงานหญิงในเขตเมืองและเทศบาล พบว่าในเขตเมืองมีค่า BTX สู งกว่าในเขตชนบทและกล่าว
ว่า BTX เป็ นพิษที่มีความสาคัญในระดับการสัมผัสต่าและเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการป้ องกันสาหรับ
พนักงานหญิงที่ทางานในสิ่ งแวดล้อมภายนอกอาคาร
สาหรับการประเมินปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะ
ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรี ยบเทียบ) หลังสิ้ นสุ ดการทางานพบว่าสาร
เบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างไม่เกินค่ามาตรฐานของ American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในปัสสาวะระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบพบว่าปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีนในปัสสาวะไม่มีความแตกต่างกันแต่ค่าเฉลี่ย
ของปริ มาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.018 และ p<0.001 ตามลาดับ) แต่เนื่องจากผูว้ ิจยั ทาการศึกษาปริ มาณ
สารโทลูอีนในปัสสาวะซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ I.F Mao, F.K. Chang, Chen (2007) ที่ได้
ศึกษาถึงการล่าช้าและการถูกยับยั้งในการขับของ Hippuric acid ในปัสสาวะของคนงานภาคสนาม
ของการร่ วมการสัมผัสกับ Toluene, Xylene ที่พบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณระดับความเข้มข้นของ
Hippuric acid ในปั สสาวะก่อนการทางานมีนยั สาคัญยิง่ กว่าหลังเลิกงาน
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
บรรยากาศการทางานแบบติดตัวบุคคล, ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนใน
ปัสสาวะพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางาน ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะเนื่องจาก
สารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนที่ปนเปื้ อนในอากาศสามารถเข้าสู่ ร่างกายได้จากการหายใจ การ
สัมผัสทางผิวหนังและทางเดินอาหารและจะแพร่ กระจายไปตามกระแสเลือดจะถูกกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เซลล์ตบั และขับออกทางไตพร้อมปั สสาวะบางส่ วนจึงทาให้ปริ มาณความ
เข้มข้นของสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนในปั สสาวะจึงไม่เกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับในขณะ
ปฏิบตั ิงานพนักงานเก็บกวาดขยะบางท่านมีการสวมใส่ เสื้ อสะท้อนแสงและใช้ผา้ ปิ ดหน้าตา ลาคอ
จึงอาจจะไปปิ ดบังอุปกรณ์เก็บอากาศที่ติดปกเสื้ อ จึงทาให้ปริ มาณความเข้มข้นของสารเบนซี น
โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานไม่เกินค่ามาตรฐานได้
จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้นทั้งหมด อาจจะกล่าวได้วา่ พนักงานเก็บกวาดขยะมีโอกาส
สัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานในขณะปฏิบตั ิงาน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ควรจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนเพื่อจะช่วย
ให้พนักงานเก็บกวาดขยะเกิดความเข้าใจในการประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและ
ไซลีนในบรรยากาศการทางานและเพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพและด้าน
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อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการทางานในอนาคตต่อไป
ด้วยนอกจากนี้ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงควรมี
โปรแกรมส่ งเสริ มดูแลสุ ขภาพของพนักงานเก็บกวาดขยะด้วย
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพใน
กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ ยงสู งที่มีการสัมผัสกับสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีน เช่น พนักงานปิ โตรเคมี
พนักงานปั๊ มน้ ามัน หรื อ พนักงานขนถ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิง เป็ นต้นและควรมีการประเมินการรับการ
สัมผัสในช่วงเวลาต่าง ๆ และนามาเปรี ยบเทียบเพื่อหาวิธีการป้ องกันต่อไป
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายของสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนและ
วิธีการป้ องกันในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่ปฏิบตั ิงานที่รับสัมผัสสารเบนซี น โทลูอีนและไซลีนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ควรมีการศึกษารู ปแบบโปรแกรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพควบคู่กนั กับการใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่ถูกต้องเพื่อป้ องกันการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนเพื่อเป็ น
การหาแนวทางในการส่ งเสริ มและดูแลสุ ขภาพของพนักงานเก็บกวาดขยะต่อไป
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจให้พนักงาน
เก็บกวาดขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการทางาน รวมถึงการจัดอบรมวิธีการใช้และการ
ดูแลรักษาและมีการรณรงค์ให้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานด้วย
5. ควรมีการจัดให้พนักงานเก็บกวาดขยะได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี และควรจัดให้มี
การเฝ้ าระวังสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรได้รับการตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยง จาก
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
6. ควรจะมีการศึกษาวิจยั โดยการใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) หรื อ
Focus group เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและชัดเจนที่มากยิง่ ขึ้นเพื่อการวางแผนงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อไป
7. ควรจัดให้มีโปรแกรมการออกกาลังกาย เพื่อสุ ขภาพที่ดีในพนักงานเก็บกวาดขยะอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง
8. ควรมีการศึกษาหรื อประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ หรื อสุ ขภาพจิตในพนักงานเก็บ
กวาดขยะและผูป้ ระกอบอาชีพที่ปฏิบตั ิงานที่รับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนในจังหวัด
หรื อภาคอื่น ๆ ด้วย
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สมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานฝ่ ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งใน
กรุ งเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมอาชีวอนามัย
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มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน: 14
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ถนนในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
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ปี 2558 ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์ มริ สสา กองสมบัติสุข. การประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีน
ไซลีน อะซิ โตน ที่ส่งผลต่อระดับไนตริ คออกไซด์ของลมหายใจออกของตารวจจราจร
ที่ปฏิบตั ิในภาคตะวันออก. ธรรมศาสตร์ เวชสาร. 2558; 15 (4): 575 – 584.
ปี 2558 Thatkhwan Maturachon, Orawan Kaewboonchoo, Srirat Lormphongs, Waree
Widjaja. The effect of the training programon reducing low back pain among
garbage collectors: A case study in Thailand. International Farum-Public Affairs,
Social Science and Economics, Sapporo, Japan. June 23-25, 2015.
ปี 2558 กาพล นาคเจริ ญศรี ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์ จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ อรวรรณ แก้วบุญชู.
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของพนักงานในโรงงานประกอบสายไฟสาหรับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. Journal of Public
Health Nursing. 2558; 40(1): 1-14.
ปี 2558 สรันยา สุ วรรณวัฒน์ จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหว:กรณี ศึกษาที่ศูนย์ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง).วารสารโรงพยาบาลชลบุรี.
2558; 40 (1): 19- 26.
ปี 2558 สุ ระเกียรติ ธี รยรรยง ศรี รัตน์ ล้อมพงศ์ นันทพร ภัทรพุทธ. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมความปลอดภัยการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกรตาบลมาบโป่ ง
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี.วารสารโรงพยาบาลชลบุรี. 2558; 40 (1): 27-32.
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