ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงานเรื่อง
การศึกษาผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัส
สารมลพิษอากาศในสถานประกอบกิจการผลิตธูป
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
3. สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ 80 %
3.1 จัดทํารายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา และเครื่องมือในการศึกษา
3.2 ดําเนินการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล
3.3 จัดทําผลการศึกษา และอภิปรายผล
3.3 สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทําบทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ
4. ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)
นางสาววราภรณ บุญภักดี
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สัดสวนของผลงาน 2๐ %

5. บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบพรรณนาภาคตัวขวาง (Cross – sectional descriptive
study) เพื่อศึกษาผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบกิจการผลิตธูป ความเสี่ยงตอสุขภาพ
ผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) และจัดทําขอเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอ
สุขภาพผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูป โดยทําการศึกษาในสถานประกอบกิจการผลิตธูป จํานวน
20 แหง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสํารวจสถานประกอบกิจการ แบบสัมภาษณผูปฏิบัติงาน การ
ตรวจวิเคราะหความเขมขนสารมลพิษอากาศ ไดแก ฝุนรวม (Total dust : TD) ฝุนที่สามารถเขาสูระบบ
ทางเดินหายใจ (Respirable dust : RD) และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอ
สุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงาย
ผลการศึกษาพบวา สถานประกอบกิจการผลิตธูปมีผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ไดแก
ปญหาฝุนละออง ซึ่งพบมากในขั้นตอนการผสมผงธูป คลุกกานธูป ปญหากลิ่นหรือสารเคมี จากขั้นตอนการยอม
สีกานธูป การฉีดพนน้ําหอม/สารแตงกลิ่นธูป การปดผนึกบรรจุภัณฑ ปญหาเศษไมกานธูปและธูปที่ไมไดคุณภาพ
และปญหาน้ําเสียจากกระบวนการยอมสีกานธูป
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมขนฝุนละออง Total dust และ Respirable dust พบวา
Total dust มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.545 mg/m3 (คาสูงสุด 12.417 mg/m3, คาต่ําสุด 0.914 mg/m3) และ
Respirable dust มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.333 mg/m3 (คาสูงสุด 0.599 mg/m3, คาต่ําสุด 0.133 mg/m3) โดย
มีสถานประกอบกิจการ 1 แหง ที่มีปริมาณ Total dust สูงสุด คือ 12.417 mg/m3 ซึ่งเกินเกณฑมาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ACGIH ซึ่งกําหนดคา Total dust ไมเกิน 10 mg/m3 สวนผลการตรวจวิเคราะห
สารอินทรียร ะเหยงาย (VOCs) ไดแก เบนซีน โทลูอีน เอทธิลเบนซีน ไซลีน และ สไตรีน พบวาตัวอยางอากาศทั้ง
20 ตัวอยาง มีคาความเขมขนไมเกินคามาตรฐาน ACGIH

-2สําหรับขอมูลสุขภาพของผูปฏิบัติงาน พบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีปญหาดานสุขภาพ ไดแก อาการ
ปวดเกร็งกลามเนื้อ รอยละ 67.31 ซึ่งอาจเกิดจากการยกไมกานธูปที่มีลักษณะเปนมัดขนาดใหญ และมีน้ําหนัก
ประมาณ 10 กิโลกรัม/มัด โดยไมมีเครื่องทุนแรงในการยก และในกระบวนการคลุกผงธูป ผูปฏิบัติงานตองนํา
ไมมาคลุกผงธูป โดยทําซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อใหผงธูปติดกับไมกานธูปไดตามขนาดที่ตองการ นอกจากนี้ยัง
พบวาผูปฏิบัติงานมีอาการปวดศีรษะ คิดเปนรอยละ 26.92 อาการไอ แสบคอ รอยละ 21.15 ระคายเคืองตา
เยื่อบุตา รอยละ 15.38 คัดจมูก น้ํามูกไหล รอยละ 15.38 เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน รอยละ 11.54 ผื่น
แดง คันตามผิวหนัง รอยละ 7.69 ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสฝุนละอองในกระบวนการผสมผงธูป คลุกกานธูป
และการสัมผัสสารเคมีจากกระบวนการยอมสีกานธูป การฉีดพนสารแตงกลิ่น ผูปฏิบัติงานสวนใหญใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ไดแก หนากาก คิดเปนรอยละ 79.76 และใชตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน รอยละ 53.73 ใชเปนบางครั้ง รอยละ 46.27 สาเหตุที่ผูปฏิบัติงานบางสวนไมใชอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล คือ ทํางานไมสะดวก รอยละ 58.82 และคิดวาการทํางานไมมีความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบตอสุขภาพ รอยละ 41.18
ในการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ตาม
วิธีของ United States Environmental Protection Agency (US.EPA) โดยจําแนกประเภทความเปน
อันตรายของสาร ไดแก สารกอมะเร็ง และสารไมกอมะเร็ง
ผลการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการ
รับสัมผัสสารกอมะเร็ง ไดแก สารเบนซีน พบวาผูปฏิบัติงานมีคาโอกาสความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (Risk)
มากกวา 1x10-6 ซึ่งเกินเกณฑที่ยอมรับได แสดงวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากการรับสัมผัสสารกอมะเร็ง สําหรับผลการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารไมกอ
มะเร็ง ไดแก สารทูโลอีน ไซลีน สไตรีน เอทธิลเบนซีน และเบนซีน พบวาผูปฏิบัติงานมีคาดัชนีความเสี่ยงรวม (HI)
นอยกวา 1 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได แสดงวาผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบตอสุขภาพจาก
การรับสัมผัสสารที่ไมกอมะเร็งหลายชนิดในเวลาเดียวกัน อยูในเกณฑที่ยอมรับได
จากการศึกษา จะเห็นวาสถานประกอบกิจการผลิตธูปมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดฝุนละอองและ
สารเคมี ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองมีมาตรการในการควบคุม ปองกัน และกํากับ
ดูแลสถานประกอบกิจการผลิตธูป มิใหสงผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงตอ
สุขภาพผูปฏิบัติงาน เชน การจัดใหมีหองหรือพื้นที่เฉพาะสําหรับขั้นตอนการผลิตที่มีการฟุงกระจายของฝุน
ละออง การติ ด ตั้ ง ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ อากาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ร ะบบการระบายอากาศที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้ สถานประกอบกิ จการควรจั ดใหมีพื้น ที่รับ ประทานอาหารและพักผอนหยอนใจที่เหมาะสม และ
สามารถปองกันการปนเปอนของฝุนละอองและสารเคมีได ตลอดจนการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอ
สุขภาพจากการปฏิบัติงาน สงเสริมพฤติกรรมที่ดีในการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และจัดใหมี
การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน

-๓6. บทนํา
ธูปเปนผลิตภัณฑที่มีการใชแพรหลายในวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา การไหวเจา ไหวบรรพบุรุษ ความเชื่อถือ ความศรัทธาที่มีการตอการประกอบพิธีกรรมทางการศาสนา
ประกอบกับธูปเปนสินคาประเภทที่ใชแลวหมดไป ทําใหความตองการใชธูปมีอยูอยางตอเนื่อง อุตสาหกรรมการ
ผลิตธูปในประเทศไทย สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม รวมไปถึงสถานประกอบกิจการ
ระดับครัวเรือนที่อยูในชุมชน ซึ่งอาจมีการรวมกลุมกันทําในรูปของวิสาหกิจชุมชนดวย
กระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2558 กําหนดใหการผลิตธูป เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เนื่องจากกิจการผลิตธูปจะมีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่อาจกอใหเกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให
เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยทั้งตอผูปฏิบัติงานและประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงได
การผลิตธูปมีขั้นตอนการผลิตที่ไมยุงยาก ซับซอน จึงมีการใชแรงงานคนมากกวาการใชเครื่องจักรในการ
ผลิต วัตถุดิบที่ใช ไดแก ยางบงหรือ ตัวเหนียว ผงขัดเฟอรนิเจอร (จันขาว) ขี้เลื่อยหยาบ ขี้เลื่อยละเอียด ไมไผ สี
ยอมกานธูป น้ําหอม ในอดีตการผลิตธูปจะใชไมเนื้อหอม เชน ไมจันทรขาว จันทนเทศ กํายาน ไมกฤษณา
กันเกรา หรือตนบง เปนตน แตปจจุบันไมเนื้อหอมมีราคาแพง หายาก จึงเปลี่ยนมาใชขี้เลื่อยเปนวัตถุดิบแทน
ขี้เลื่อยที่นํามาใชในกระบวนการผลิตจะไดมาจากเศษไมประเภทตางๆ ซึ่งอาจนํามาจากไมที่มีคุณภาพดี เชน เศษ
ไมสัก หรือไมที่คุณภาพไมดี เชน เศษไมที่เหลือจากการทําเฟอรนิเจอร นอกจากนี้ยังมีการฉีดพนน้ําหอมหรือ
สารแตงกลิ่นกอนทําการบรรจุหีบหอ เพื่อใหธูปมีกลิ่นหอม นาใช ปจจุบันธูปมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งธูปขนาด
สั้น ขนาดยาว มีกลิ่น ไมมีกลิ่น และมีสีที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ในกระบวนการผลิต
หรือขั้นตอนการผลิตธูป จะเริ่มตนดวยการผสมผงธูป โดยการเทยางบงลงในกระบะรวมกับ ขี้เลื่อยแลวผสม
คลุกเคลาใหเขากัน หลังจากนั้นนําไมกานธูปชุบกับน้ําและนําไปผสมกับผงธูปที่เตรียมไว เมื่อไดขนาดธูปตามที่
ตองการ แตงหนาธูปใหสวยงาม นําไปตากแดดใหแหง ธูปที่ตากแดดแลวจะถูกนําไปชุบสีกานธูปดวยสียอมตามที่
ตองการ และตากแดดอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงนําธูปมาฉีดพนสารแตงกลิ่นและบรรจุหีบหอ
จากกระบวนผลิตธูปจะเห็นไดวาผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูปมีโอกาสสัมผัสกับฝุนไม
เกือบทุกขั้นตอนของการผลิต โดยอนุภาคของฝุนไมจะมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงเล็กที่สุดที่สามารถเขาถึงระบบ
ทางเดินหายใจสวนลางได (Inhalable dust) สวนฝุนไมที่มีขนาดใหญจะตกคางในจมูกและคอ ซึ่งการหายใจ
เอาฝุนไมเขาไปเปนประจํา อาจทําใหเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
การระคายเคืองตอเยื่อบุรวมถึงอาการไอ จาม คัดจมูก น้ํามูกไหล ภูมิแพ หอบหืดหรือโรคปอด และเสี่ยงตอการ
เกิดมะเร็งโพรงจมูกได นอกจากฝุนไมแลว ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูปยังมีความเสี่ยงจากการ
ไดรับสารเคมีที่ใชในกระบวนการตางๆ เชน การใสสารเคมีในกระบวนการผสมผงธูป และการฉีดพนน้ําหอมหรือ
สารเคมี ที่ ทํา ให เ กิ ด กลิ่ น เพื่ อให ธู ป มี ก ลิ่ น หอม โดยในขั้ น ตอนการผสมผงธู ป และการบรรจุ หี บ ห อ อาจเกิ ด
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ชนิดเบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึ่งเปนสวนผสมในกาว ขี้เลื่อย
น้ํามันหอม และสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมน้ําหอมที่นํามาเปนสวนผสมในผงธูป สอดคลองกับการศึกษาใน
ประเทศอินเดีย “Women Workers in Agarbathi industry – A study” โดย Y. S. Sidde Gowda and R. Indira

-4ระบุวาคนงานในโรงงาน Agarbathi ซึ่งเปนอุตสาหกรรมการผลิตธูป มีความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัส
สารเคมีตั้งแตกระบวนการเตรียมกลิ่น การจุมธูปลงในสารที่ทําใหเกิดกลิ่น สารเคมีจากกาวที่ใชในการปดผนึก
บรรจุภัณฑ และพบวามีอัตราการเกิดวัณโรคปอดสูงในคนงานโรงงาน Agarbathi ทั้งนี้สารเคมีที่ถูกนํามาใชใน
โรงงาน Agarbathi ยังเปนสารเคมีที่เปนสาเหตุของการเกิดอาการหอบ คออักเสบ ภูมิแพ โรคปอด โรคผิวหนัง
ซึ่งฝุนไมและสารอินทรียระเหยงายในสถานประกอบกิจการผลิตธูปสามารถเขาสูรางกายผูปฏิบัติงานไดทั้งทาง
ผิวหนัง การหายใจ และทางปาก และหากผูปฏิบัติงานรับสัมผัสเขาไปในปริมาณที่มากพอ อาจทําใหเกิดอาการ
ของโรคตางๆ ทั้งในระบบทางเดินหายใจ โรคทางผิวหนัง และโรคในระบบทางเดินอาหารได
การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษากระบวนการผลิตธูป สุขลักษณะและการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ
ปจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม ขอมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ขอมูลสุขภาพและการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การศึกษาความเขมขนของสารมลพิษ
อากาศในบรรยากาศการทํางาน ไดแก ฝุนรวม (Total dust) ฝุนที่สามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจได (Respirablr
dust) และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) แยกรายสาร ไดแก เบนซีน โทลูอีน เอทธิลเบนซีน ไซลีน และสไตรีน
เพื่ อใหทราบถึ งกระบวนการผลิตธู ป ผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน
รวมทั้ งมี ข อเสนอต อการควบคุ มกํ ากั บ สถานประกอบกิ จการผลิ ตธู ป ให มี การปฏิ บั ติ ห รื อดํ าเนิ นกิ จ การที่ ถู ก
สุขลักษณะและเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
7. วัตถุประสงค
7.1 เพื่อศึกษาผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบกิจการผลิตธูป
7.2 เพื่อศึกษาความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสสารอิน ทรียร ะเหยงาย (VOCs) ใน
สถานประกอบกิจการผลิตธูป
7.3 เพื่อ จัด ทํา ขอ เสนอแนวทางการจัด การความเสี่ย งตอสุขภาพผูป ฏิบัติง านในสถานประกอบ
กิจการผลิตธูป
8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
8.1 รูปแบบการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิ งคุ ณภาพโดยการสํารวจแบบพรรณนาภาคตั ดขวาง (Cross–
sectional descriptive study) เพื่อศึกษาผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบกิจการผลิตธูป
ความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) และจัดทําขอเสนอแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูป
8.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษา ได แก สถานประกอบกิ จ การการผลิ ต ธู ป จํ า นวน 20 แห ง โดยสุ ม
คัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้

-51) ทบทวนข อมูล สถานประกอบกิจ การผลิตธูป จากบัญ ชีร ายชื่อที่ขึ้น ทะเบียนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ป 2560 จํานวน 45 แหง และสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 22 แหง รวมจํานวนทั้งสิ้น 67 แหง
2) คัดเลือกกลุมตัวอยางจากสถานประกอบกิจการจากบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนกรมโรงงาน
และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 29.85 ของสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียน
โดยมีเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
1) คัดเลือกสถานประกอบกิจการตามจํานวนพนักงาน โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก
- สถานประกอบกิจการที่มีพนักงาน 1 - 5 คน
- สถานประกอบกิจการที่มีพนักงาน 6 - 10 คน
- สถานประกอบกิจการที่พนักงานมากกวา 10 คน
2) คัดเลือกจากสถานประกอบกิจการที่ยินดีและสมัครใจใหทําการศึกษา
8.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1) แบบสํารวจสถานประกอบกิจการผลิตธูป ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของสถานประกอบ
กิจการ ขอมูลสุขลักษณะและการสุขาภิบาล ปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม และขอมูลความปลอดภัยในการ
ทํางาน
2) แบบสัมภาษณผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ขอมูลดานสุขภาพ และพฤติกรรมการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
3) การเก็บตัวอยางสารมลพิษอากาศในบรรยากาศการทํางานโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ภาคสนาม และทําการตรวจวิเคราะหหาความเขมขนของสารมลพิษอากาศทางหองปฏิบัติการ ไดแก
3.1) ฝุนรวมหรือฝุนทุกขนาด (Total dust) เก็บตัวอยางโดยใชปมดูดอากาศชนิดติด
ตัวบุคคล (Personal Air sampling pump) และวิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองดวยวิธี Gravimetric Method
3.2) ฝุนที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเขาสูระบบทางเดินหายใจได (Repairable
dust) เก็บตัวอยางโดยใชปมดูดอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Air sampling pump) และวิเคราะหหา
ปริมาณฝุนละอองดวยวิธี Gravimetric Method
3.3) สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ไดแก เบนซีน โทลูอีน เอทธิลเบนซีน ไซลีน
และสไตรีน เปนการวัดระดับความเขมขนเฉลี่ยของสารอินทรียระเหยงาย แยกรายสารที่สะสมในบรรยากาศการ
ทํางานที่ระดับทางเดินหายใจของผูปฏิบัติงาน
4) การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสอินทรียระเหยงาย (VOCs)
ตามวิธีของ United States Environmental Protection Agency (US.EPA, 2009)

-68.4 กรอบการศึกษา

แบบสํารวจสถานประกอบการ

แบบสัมภาษณผปู ฏิบัติงาน

การเก็บตัวอยางสารมลพิษ
อากาศในบรรยากาศการทํางาน

- ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
- สุขลักษณะสถานที่ การสุขาภิบาล
- ปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- ความปลอดภัยในการทํางาน

ผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม
จากสถานประกอบกิจการผลิตธูป

- ขอมูลดานสุขภาพผูปฏิบัติงาน
- พฤติกรรมการใชอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล

- ฝุนรวม (Total dust)
- ฝุนที่เขาสูระบบทางเดินหายใจ
- สารอินทรียระเหยงาย (VOCs)

ขอเสนอแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบกิจการผลิตธูป
ความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน
จากการรับสัมผัสสาร VOCs

-78.5 ขั้นตอนการศึกษา
8.5.1 การเตรียมการกอนเก็บขอมูล
1) กําหนดวัตถุประสงค และกรอบการศึกษา
2) สืบคนขอมูลจํานวนสถานประกอบกิจการผลิตธูป
3) ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
4) ประสานขอความอนุเคราะหสถานประกอบกิจการ และชี้แจงวัตถุประสงค
5) จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสํารวจสถานประกอบกิจการ
แบบสัมภาษณผูปฏิบัติงาน และเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามสําหรับเก็บตัวอยางสารมลพิษอากาศ
8.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) นัดวันและเวลาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับผูประกอบการ และผูปฏิบัติงาน
2) ทําการสํารวจสถานประกอบกิจการ โดยการสอบถามผูประกอบการ การสังเกต
และการเดินสํารวจ (walk through survey) โดยใชแบบสํารวจที่สรางขึ้น ประกอบดวยขอมูลทั่วไป
สุขลักษณะสถานที่ การสุขาภิบาล ปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม และขอมูลดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน
3) สัมภาษณผูปฏิบัติงาน โดยใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ประกอบดวยขอมูลดาน
สุขภาพ และพฤติกรรมการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
4) ดําเนินการเก็บตัวอยางสารมลพิษอากาศในบรรยากาศการทํางาน ไดแก ฝุนรวม
(Total Dust) ฝุนที่เขาสูระบบทางเดินหายใจได (Repairable dust) และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) แยก
รายสาร และสงตรวจวิเคราะหหาความเขมขนทางหองปฏิบัติการ
8.5.3 การเก็บตัวอยางสารมลพิษอากาศและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
1) การเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหความเขมขนของฝุนละออง
การเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหความเขมขนของฝุนละอองในบรรยากาศการทํางาน
ไดแก ฝุนรวมและฝุนที่เขาสูระบบทางเดินหายใจ โดยการใชปมดูดอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Air
sampling pump) และวิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองดวยวิธี Gravimetric Method
ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) เปนมาตรฐานการวัดคาฝุนละออง โดยดูดอากาศผาน
แผนกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุนละอองขนาด 0.3 ไมครอน ไดรอยละ 99 แลวหาน้ําหนักฝุนละอองจาก
แผนกรอง
2) การเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหความเขมขนของสารอินทรียระเหยงาย
การเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหความเขมขนของสารอินทรียระเหยงาย (VOCs)
ประกอบด ว ย เบนซี น โทลู อีน เอทธิ ล เบนซี น ไซลี น และสไตรี น โดยการวัดระดับ ความเขม ขน เฉลี่ย ของ
สารอินทรีย ระเหยง ายแยกรายสารที่ส ะสมในบรรยากาศการทํางานที่ระดับ ทางเดิน หายใจของผูป ฏิบัติ งาน
อุปกรณที่นํามาใช ในการเก็บตัว อยาง คือ Active sampler เปนหลอดเก็บตัว อยางชนิ ดผงถ านกัมมันต

-8(Sorbent tube coconut charcoal) ผลิตโดยบริษัท SKC ประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาด 6 mm x 70 mm
ภายในบรรจุ coconut charcoal 50/100 mg ดําเนินการเก็บตัวอยางแบบพื้นที่ (Area Sample) เปน
ระยะเวลา 8 ชั่วโมงตอเนื่อง โดยใชปมดูดอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Air sampling pump) SKC INC.
รุน Airchek Sampler 244-PCXR8 ดูดอากาศดวยอัตราการไหล (Flow) 0.1 ลิตรตอนาที ซึ่งกอนและหลัง
เก็ บ ตั ว อย า งทุ ก ครั้ ง จะดํ า เนิ น การปรั บ เที ย บอัต ราการไหลของอากาศด ว ยเครื่องปรับ เทีย บอัตราการไหล
ชนิด Primary Standard ยี่หอ Bios International รุน Defender 510 – M เมื่อเก็บตัวอยางครบตาม
กําหนดเวลาแลว ทําการเก็บรักษาตัวอยางโดยใช Cap พลาสติกปดทันทีและพันดวยพาราฟลม (Pala film) แลว
จึงนําหลอดเก็บตัวอยางเก็บในถุงปดสนิท และเก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นสง
ตรวจวิเคราะหหาความเขมขนของสารอินทรียระเหยงายดวยเครื่อง GC-FID โดยหองปฏิบัติการของบริษัท
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ทําการวิเคราะหดวยวิธี NIOSH METHOD 1501
8.6 การวิเคราะหและแปรผลขอมูล
8.6.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจากการเก็บขอมูล โดยการใชแบบสํารวจสถานประกอบ
กิจการ แบบสัมภาษณผูปฏิบัติงาน และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามเก็บตัวอยางสารมลพิษอากาศ
เพื่อตรวจวิเคราะหความเขมขนทางหองปฏิบัติการ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1) ขอมู ล จากแบบสํารวจสถานประกอบกิจ การ ทําการวิเคราะหขอมู ลโดยใช สถิ ติ
พรรณนา (Description Analysis) ไดแก การแจกแจงความถี่ของขอมูล และคารอยละ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS)
2) ขอมูลจากแบบสัมภาษณผูปฏิบัติงาน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา
(Description Analysis) ไดแก การแจกแจงความถี่ของขอมูล และคารอยละ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS)
3) การตรวจวิเคราะหหาความเขมขนของสารมลพิษอากาศ เก็บตัวอยางสารมลพิษ
อากาศโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม และทําการตรวจวิเคราะหหาความเขมขนของสารมลพิษอากาศ
ทางหองปฏิบั ติการ หลังจากนั้น นําผลการตรวจวิ เคราะหความเขมขน มาเปรี ยบเทียบกับ เกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศการทํางานของ NIOSH และมาตรฐานของ ACGIH และแสดงผลการตรวจ
วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Description Analysis) ไดแก คาสูงสุด คาต่ําสุด และคาเฉลี่ย
8.6.2 การวิเคราะหและแปรผลขอมูลโดยใชวิธีการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ
นําผลการตรวจวิเคราะหความเขมขนของสารอินทรียระเหยงาย มาวิเคราะหและแปรผลขอมูล
ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายผานทางการหายใจของผูปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพตาม US.EPA, 2009 EPA-540-R-070-002 (Office of Superfund
Remediation and Technology Innovation Environmental Protection Agency Washington, D.C.,
2009) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ

-91. Hazard identification ขั้นตอนการระบุความเปนอันตรายของสารมลพิษที่พนักงานสัมผัส
จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ โดยจําแนกตามลักษณะอันตรายที่เกิดขึ้นไดเปน 2 กลุม คือ กลุมสารกอ
มะเร็ง (Carcinogen) จํานวน 1 ชนิด ไดแก benzene กลุมสารไมกอมะเร็ง จํานวน 5 ชนิด ไดแก benzene
toluene xylene styrene และ ethyl benzene
2. Dose – response assessment ขั้นตอนการประเมินการตอบสนองตอปริมาณสารที่
สัมผัส ในขั้นตอนนี้จําเปนตองใชคาความสัมพันธการตอบสนองตอปริมาณสารที่สัมผัสมาใชในการคํานวณคา
ความเสี่ยง โดยสารที่กอใหเกิดมะเร็งใชคา IUR (Inhalation Unit Risk) และสารที่ไมกอใหเกิดมะเร็งใชคา R f C
(Reference Concentration)
3. Exposure assessment ขั้นตอนการประเมินความเขมขนสารเคมีที่ผูปฏิบัติงานไดรับเขาสู
รางกายสําหรับสารกอใหเกิดมะเร็งและสารชนิดไมกอมะเร็งผานทางการหายใจ สามารถคํานวณไดจากคา EC
(Exposure Concentration) ตามวิธี RAGS Part F (EPA-540-R-070-002) มีหนวยเปน mg/m3 โดยใช
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ และคาอางอิงจาก U.S.EPA ซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาคํานวณปริมาณความ
เขมขนของการรับสัมผัสสารเคมีใน 1 วันของผูปฏิบัติงาน ดังสมการ

CA
ET
ED
EF
AT

:
:
:
:
:

ความเขมขนของสารเคมีในอากาศที่ผูปฏิบัติงานสัมผัส (mg/m3)
ระยะเวลาในการสัมผัส (hr/day)
ระยะเวลาในการสัมผัส (yr)
ความถี่ของการรับสัมผัส (day/yr)
ระยะเวลาที่สารสงผลกระทบตอสุขภาพเฉลี่ย (hr)
- สารกอมะเร็ง = 70 yr x 365 day x 24 hr/d = 613,200 hr
- สารไมกอมะเร็ง = ED yr x 365 day/yr x 24 hr/d

4. Risk Characterization การอธิบายลักษณะความเสี่ยง โดยการนําขอมูลและผลการ
วิเคราะหขั้นตนมาใชคํานวณความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานจากการไดรับ
สัมผัสสารเคมีผานทางการหายใจ โดยแยกการคํานวณตามประเภทความเปนอันตรายของสารดังนี้
1) การวิเคราะหคาความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารที่กอใหเกิดมะเร็ง คํานวณจากสมการ
Risk

=

โดย Risk
=
IUR (Inhalation Unit Risk)
=
EC (Exposure Concentration) =

IUR (µg/m3)-1 x EC (µg/m3)
โอกาสความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
คาอางอิงความเปนพิษสารเคมีที่กอใหเกิดมะเร็ง (µg/m3)-1
ปริมาณความเขมขนของการรับสัมผัสสารเคมี
กรณีการรับสัมผัสสารที่กอใหเกิดมะเร็ง (µg/m3)

-10การแปรผล : 1) กรณีที่ Risk มีคานอยกวาหรือเทากับ 1x10-6 เปนโอกาสความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได หมายความวา ไมเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกอมะเร็ง
2) กรณีที่ Risk มีคามากกวา 1x10-6 เปนโอกาสความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได
หมายความวา มีโอกาสเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกอมะเร็ง
2) การวิเคราะหคาดัชนีความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารที่ไมกอใหเกิดมะเร็ง คํานวณจาก
สมการ
HQ

=

โดย HQ (Hazard Quotient)
=
EC (Exposure Concentration) =
R f C (Reference Concentrations) =
การแปรผล :

EC (mg/m3)/R f C (mg/m3)
ดัชนีความเสี่ยง
ปริมาณความเขมขนของการรับสัมผัสสารเคมี
กรณีการรับสัมผัสสารที่ไมกอใหเกิดมะเร็ง (mg/m3)
คาอางอิงความเปนพิษสารเคมีที่ไมกอใหเกิดมะเร็ง (mg/m3)

1) คาดัชนีความเสี่ยงนอยกวา 1 หมายถึง ดัชนีความเสี่ยงการรับสัมผัสสารอยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได
2) คาดัชนีความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับ 1 หมายถึง ดัชนีความเสี่ยงการรับสัมผัสสาร
เกินเกณฑที่ยอมรับได

สําหรับการพิจารณาคาดัชนีความเสี่ยงรวมของการรับสัมผัสสารไมกอมะเร็งหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
จะคํานวณจากผลรวมของคา HQ ดังสมการ
HI
โดย

=

∑ HQ i

HI (Hazard Index)

=

HQ i (Hazard Quotient) =

คาดัชนีความอันตรายรวมหรือคาดัชนีความเสี่ยงรวม
ของการสัมผัสสารไมกอมะเร็ง
ดัชนีความเสี่ยงของสาร i

การแปรผล :
1) คาดัชนีความเสี่ยงรวมมากกวาหรือเทากับ 1 แสดงวา มีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากการรับสัมผัสสารไมกอมะเร็งหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
2) คาดัชนีความเสี่ยงรวมนอยกวา 1 แสดงวา มีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากการ
รับสัมผัสสารไมกอมะเร็งหลายชนิดในเวลาเดียวกัน อยูในเกณฑที่ยอมรับได

-119. ผลการดําเนิน/ผลการศึกษา
การศึกษาผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสสาร
มลพิษอากาศในสถานประกอบกิจการผลิตธูป มีผลการศึกษาดังนี้
9.1 ผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาพบวา ผลกระทบหรือป จจัยเสี่ ยงดานอนามัย สิ่งแวดลอมจากสถานประกอบ
กิจการผลิตธูป ไดแก ฝุนละออง รอยละ 95 กลิ่นเหม็น/ไอระเหยสารเคมี รอยละ 80 มูลฝอย รอยละ 75
และน้ําเสีย รอยละ 40
ฝุนละอองที่เกิดขึ้นสวนใหญมาจากขั้นตอนการผสมผงธูปและคลุกกานธูป ซึ่งสถานประกอบ
กิจการที่ทําการศึกษาสวนใหญจะมีลักษณะของอาคารที่ทําการผลิตเปนแบบเปดโลงมีผนังบางดาน และในการ
ผลิตจะใชมือในการผสมผงธูปและคลุกกานธูป ไมไดใชเครื่องจักรที่เปนระบบปด และไมมีการติดตั้งระบบการบัด
บัดฝุนละออง การระบายอากาศสวนมากจะเปนวิธีธรรมชาติโดยการเปดโลงและใชพัดลม ซึ่งสงผลใหผงธูปฟุง
กระจายในบริเวณการทํางานและโดยรอบสถานประกอบกิจการ สงผลกระทบทั้งตอผูปฏิบัติงานและประชาชน
หรือชุมชนที่อยูใกลเคียง ทั้งนี้มีสถานประกอบกิจการ 1 แหง ที่ทําการผลิตโดยใชเครื่องจักร จึงไมพบปญหาฝุน
ละอองฟุงกระจาย ในสวนของปญหากลิ่นเหม็น/ไอระเหยสารเคมี จะเกิดจากขั้นตอนการยอมสีกานธูป การพน
สารแตงกลิ่นธูป และการปดผนึกบรรจุภัณฑ สารเคมีที่ใชสวนมากไดแก สียอมผาในขั้นตอนการยอมสีกานธูป
สารแตงกลิ่นที่ใชฉีดพนเพื่อใหธูปมีกลิ่นหอม และการใชกาวลาเท็กซในขั้นตอนการปดผนึกและบรรจุหีบหอ
สําหรับปญหามูลฝอย สวนมากเกิดจากเศษไมที่ไมไดคุณภาพและเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก โดยผูประกอบการจะ
นําไปกําจัดที่ไมถูกสุขลักษณะ ดวยการเผาในที่โลง ซึ่งจะกอปญหาฝุนและควันรบกวนประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง
นอกจากนี้ยังพบปญหาน้ําเสียที่เกิดจากขั้นตอนการยอมสีกานธูป เนื่องจากสถานประกอบกิจการสวนใหญจะ
ระบายน้ําที่เหลือจากการยอมสีกานธูปทิ้งลงลํารางสาธารณะและปลอยซึมลงดิน โดยไมผานการบําบัดที่ถูก
สุขลักษณะ
9.2 ขอมูลดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญมีปญหาดานสุขภาพ ไดแก อาการปวดเกร็งกลามเนื้อ
รอยละ 67.31 อาการปวดศีรษะ รอยละ 26.92 อาการไอ แสบคอ รอยละ 21.15 ระคายเคืองตา เยื่อบุตา
รอยละ 15.38 คัดจมูก น้ํามูกไหล รอยละ 15.38 เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน รอยละ 11.54 และมีผื่น
แดง คันตามผิวหนัง รอยละ 7.69
อาการปวดเกร็งกลามเนื้อสวนใหญอาจเกิดจากลักษณะของการทํางาน โดยในขั้นตอนการยก
วัตถุดิบหรือไมที่นํามาทํากานธูปจะมีน้ําหนักมาก ผูปฏิบัติงานจะทําการยกเองโดยไมมีเครื่องทุนแรงในการยก ซึ่ง
ไมกานธูปจะมีลักษณะเปนมัดขนาดใหญและมีน้ําหนักประมาณ 10 กิโลกรัม/มัด นอกจากนี้ในกระบวนการคลุก
ผงธูป ลักษณะการทํางานคือผูปฏิบัติงานตองนําไมกานธูปมาคลุกกับผงธูปโดยการใชมือ ในแตละครั้งตองทําซ้ํา
ไปมาประมาณ 3 รอบ เพื่อใหผงธูปติดกับไมกานธูปตามขนาดที่ตองการ ซึ่งในแตละวันตองทําใหไดตามปริมาณ
ที่รับเหมาหรือตามกําลังการผลิตของสถานประกอบกิจการ จึงอาจทําใหผูปฏิบัติงานมีอาการปวดเกร็งกลามเนื้อ
ได สําหรับอาการไอ แสบคอ ระคายเคืองตา หรืออาการผื่นแดง คันตามผิวหนัง อาจเกิดจากการสัมผัสฝุนละออง
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ปลอดภัยสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน รอยละ 79.76 โดยมีการใชหนากาก รอยละ 98.63 แตหนากากที่ใชมีทั้ง
ที่เปนหนากากอนามัย ผาปดปากและจมูก หรือผาขาวมาโพกหนา ซึ่งไมสามารถปองกันฝุนหรือผงธูปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งพนักงานบางสวนไมไดใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เนื่องจากทํางานไม
สะดวกและคิดวาในการปฏิบัติงานไมมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ จึงอาจทําใหฝุนหรือผง
ธูปเขาสูรางกายโดยการหายใจ สงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้สถานประกอบ
กิจการสวนใหญไมไดจัดสถานที่รับประทานอาหารที่เปนสัดสวนสําหรับผูปฏิบัติงาน ฝุนจากผงธูปสามารถฟุง
กระจายปนเปอนในอาหารและน้ําดื่ม และเขาสูรางกายของผูปฏิบัติงานโดยการกิน จึงอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของผูปฏิบัติงานได
9.3 ขอมูลสารมลพิษอากาศในบรรยากาศการทํางาน
1) ผลการตรวจวิเคราะหความเขมขนของฝุนรวมหรือฝุนทุกขนาด (Total dust) ในบรรยากาศ
การทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.545 mg/m3 โดยสถานประกอบกิจการที่มีคาความเขมขนของ ฝุนรวมสูงที่สุด
เทากับ 12.417 mg/m3 ซึ่งเกินเกณฑมาตรฐานของ ACGIH ที่กําหนดไว 10 mg/m3 และสถานประกอบ
กิจการที่มีคาความเขมขนของฝุนรวมนอยที่สุด เทากับ 0.914 mg/m3 สําหรับปริมาณความเขมขนของฝุน
ขนาดเล็กที่สามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจ (respirable dust) พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.333 mg/m3 โดย
สถานประกอบกิจการทุกแหงมีคาความเขมขนของฝุนขนาดเล็กต่ํากวาคามาตรฐานของ ACGIH ซึ่งกําหนดไว
เทากับ 3 mg/m3 สถานประกอบกิจการที่มีความเขมขนของฝุนขนาดเล็กสูงที่สุดเทากับ 0.599 mg/m3
และสถานประกอบกิจการที่มีคาความเขมขนของฝุนขนาดเล็กนอยที่สุด เทากับ 0.133 mg/m3
2) ผลการตรวจวิเคราะหความเขมขนของสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการผลิตธูป จํานวน 20 แหง พบวาคาความเขมขนของสารเบนซีน โทลูอีน เอทธิล
เบนซีน ไซลีน และสไตรีน ทุกตัวอยางไมเกินคามาตรฐานของ ACGIH โดยสารเบนซีนทั้ง 20 ตัวอยาง มีคานอยกวา
0.001 ppm สารโทลูอีน มีคาสูงสุดเทากับ 0.015 ppm คาต่ําสุดนอยกวา 0.001 ppm สารเอทธิลเบนซีน
มีคาสูงสุด 0.004 ppm คาต่ําสุดนอยกวา 0.001 ppm สารไซลีน มีคาสูงสุด 0.007 ppm คาต่ําสุดนอย
กวา 0.001 ppm และสารสไตรีน มีคาสูงสุด 0.006 ppm คาต่ําสุดนอยกวา 0.001 ppm
9.4 ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงาย (VOCs)
1) การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารไมกอมะเร็ง จํานวน 5 ชนิด ไดแก
สารทูโลอีน ไซลีน สไตรีน เอทธิลเบนซีน และเบนซีน ผลการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน พบวา
ผูป ฏิบัติงาน จํานวน 84 คน ในสถานประกอบกิจการผลิตธูป 20 แหง มีคาดัชนีความเสี่ยงรวม (HI) นอยกวา 1
แสดงวาผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารที่ไมกอมะเร็งหลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน อยูในเกณฑที่ยอมรับได
2) การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกอมะเร็ง จํานวน 1 ชนิด ไดแก สาร
เบนซีน ผลการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน พบวาผูปฏิบัติงาน จํานวน 84 คน ในสถานประกอบ
กิจการผลิตธูป 20 แหง มีคาโอกาสความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (Risk) สูงที่สุดเทากับ 2.0499E-06 และต่ําสุด
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ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได แสดงวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบตอสุขภาพ
จากการรับสัมผัสสารกอมะเร็ง
๙.5 ขอเสนอตอการจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูป
จากผลการศึกษา จะเห็นไดวาสถานประกอบกิจการผลิตธูปมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก ฝุนละออง ไอระเหยสารเคมี ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ทําการศึกษาสวนใหญ ไม
มีระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานบางสวนไมไดใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นฝุนละอองและไอระเหยสารเคมีที่เกิดจากการประกอบกิจการ อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงานได นอกจากนี้ฝุนละอองและไอระเหยสารเคมียังสามารถฟุงกระจาย ไปยังชุมชนที่
อยูโดยรอบสถานประกอบกิจการ สงผลใหเกิดปญหาเหตุรําคาญแกประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง ผูศึกษาจึงมี
ขอเสนอแนะตอการจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูปดังนี้
1) กรมอนามั ยควรกําหนดหลักเกณฑดานสุขลักษณะและมาตรการที่เหมาะสมในการปองกั น
อัน ตรายต อสุขภาพจากการผลิ ตธู ป โดยผลักดัน การออกคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑดานสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพจากสถานประกอบกิจการผลิตธูป รวมถึง
ควรมีการจัดทําคูมือวิชาการในการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการผลิตธูป สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติแก
ราชการสวนทองถิ่นในการควบคุมกํากับดูแลสถานประกอบกิจการ และสามารถใหขอเสนอแนะตอผูประกอบ
กิจการในการดําเนินกิจการที่ถูกสุขลักษณะและมีมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพผูปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สงเสริมสนั บสนุนใหองคกรปกครองส วนทองถิ่นออกขอบัญญัติของทองถิ่น เรื่องกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตองกําหนดใหสถานประกอบกิจการ
ประเภทการผลิตธูป เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และมีการกําหนด
หลักเกณฑดานสุขลักษณะและมาตรการในการปองกันอันตรายตอสุขภาพจากการผลิตธูป เปนเงื่อนไขในการ
อนุญาตใหประกอบกิจการ รวมทั้งตองมีการควบคุมกํากับดูแลสถานประกอบกิจการผลิตธูปใหปฏิบัติหรือดําเนิน
กิจการที่ถูกสุขลักษณะ เปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อคุมครอง
สุขภาพของผูปฏิบัติงานและประชาชนที่อยูใกลเคียง ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากการประกอบ
กิจการและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได
3) สถานประกอบกิจการควรดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย และตองปฏิบัติเพื่อปองกันและ
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการ เพื่อจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
- สถานประกอบกิจการควรจัดใหมีหองหรือพื้นที่เฉพาะสําหรับขั้นตอนการผสมผงธูป คลุกกาน
ธูป ชุบสีกานธูป การฉีดพนสารแตงกลิ่น และมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม หรือติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศที่มีประสิทธิภาพ และทําความสะอาดพื้นที่การผลิตเปนประจํา เชน การดูดฝุน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการ
ฟุงกระจายของฝุนละอองเปนจํานวนมาก เชน บริเวณพื้นที่ผสมผงธูป พื้นที่คลุกกานธูป
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รับประทานอาหารที่เปนสัดสวน โดยตองแยกออกจากบริเวณที่ทําการผลิตธูป เพื่อปองกันการปนเปอนของฝุน
ละอองสูอาหารและน้ํา
- สถานประกอบกิจการควรจัดใหมีหองน้ํา ห องสวมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีจํานวน
เพียงพอ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสะดวกตอการชําระลางรางกายจากการปนเปอนของฝุนธูปได
- สถานประกอบกิ จ การต อ งควบคุ ม ปริ ม าณฝุ น ละออง และความเข ม ข น ของสารเคมี ใ น
บรรยากาศการทํางาน ใหเปนไปตามกฎหมาย
- สถานประกอบกิจการควรจัดใหมีหนากากที่สามารถปองกันฝุนละอองและไอระเหยสารเคมี
สําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และมีมาตรการควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมใสทุกครั้งตลอดเวลาการทํางาน
- สถานประกอบกิจการควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานทั้งในขณะแรกรับเขาทํางาน
ระหวางการทํางาน และการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง เพื่อเฝาระวังความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจากการ
ประกอบอาชีพ
4) ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการผลิตธูปควรสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลทุ กครั้ งและตลอดเวลาขณะปฏิ บั ติงาน โดยเฉพาะการใชห นากากที่ส ามารถปองกันฝุน และไอระเหย
สารเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองใหแข็งแรง รวมถึงการรักษาความสะอาด
และชําระลางรางกายอยูเสมอ หลังการปฏิบัติงานและกอนการสัมผัสอาหารและน้ําดื่มทุกครั้ง เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานพบวามีฝุนผงธูปติดอยูตามรางกายผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ควรมีการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดอยางตอเนื่องเพื่อเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ
10. การนําไปใชประโยชน
ขอมูลจากการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดทําหลักเกณฑ มาตรฐานวิชาการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
กํ ากั บ ดู แล และป องกั นอั นตรายต อสุ ขภาพจากการประกอบกิ จการผลิ ตธู ป โดยการจั ดทํ าคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุ มการประกอบกิ จการประเภทกิจการที่ เปนอันตรายต อสุ ขภาพ
ประเภท การผลิตธูป สําหรับเปนเครื่องมือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ในการกํากับ ดูแลสถานประกอบกิจการผลิตธูปใหมีการปฏิบัติและดําเนินกิจการที่ถูก
สุขลักษณะและเปนไปตามกฎหมาย ไมกอปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมและปญหาเหตุรําคาญ ที่อาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพ ทั้งผูปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับสถานประกอบกิจการ
11. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค (ที่เปนปญหายุงยากของผูดําเนินการ)
11.1 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จํ าเป น ต องอาศั ย องค ค วามรู ที่ ยุ ง ยากและซั บ ซ อนทั้ ง ทางด า นวิ ช าการและ
กฎหมาย อาทิ กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ บทบาทหรืออํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการกํากับดูแลสถานประกอบกิจการตามกฎหมาย ความรูดานการอนามัยสิ่งแวดลอม
การอาชีวอนามัย ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการศึกษา ตั้งแตการกําหนดกรอบการศึกษา การจัดทําเครื่องมือเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การอภิปราย และสรุปผลการศึกษา พรอมทั้งการจัดทําขอเสนอตอการควบคุมสถานประกอบกิจการผลิตธูป

-15๑๑.๒ กระบวนการตรวจวิเคราะหสารมลพิษอากาศในบรรยากาศการทํางาน ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
และเทคนิคเฉพาะในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามเพื่อเก็บตัวอยาง ตั้งแตการจัดเตรียมเครื่องมือ การสอบ
เที ยบเครื่องมื อ การกํ าหนดจุ ดเก็ บตั วอยาง และการเก็บตัวอยางที่ถูกตองตามวิ ธี มาตรฐาน รวมทั้ งการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
11.3 ในการเก็บตัวอยางสารมลพิษอากาศ จะตองติดตั้งปมดูดอากาศที่ตัวของผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทําให
ผูปฏิบัติงานบางคนไมสะดวกตอการทํางาน จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตั้งใหอยูในระดับการหายใจ
ของผูปฏิบัติงานและอยูในบริเวณพื้นที่การปฏิบตั ิงานแทน
11.4 การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา สถานประกอบกิจการบางแหงไมสะดวกใหทําการศึกษา
จึงจําเปนตองใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากความสมัครใจของสถานประกอบกิจการ
12. ขอเสนอแนะ
12.1 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาควรนําไปกําหนดหลักเกณฑดานสุขลักษณะและมาตรการที่เหมาะสมใน
การปองกันอันตรายตอสุขภาพจากการผลิตธูป ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดเปนเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการ และควบคุม
สถานประกอบกิจการผลิตธูปใหมีการปฏิบัติหรือดําเนินกิจการที่ถูกสุขลักษณะและเปนไปตามกฎหมาย
12.๒ ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รู ป แบบหรื อเทคโนโลยี ในการจัดการมลพิ ษทางอากาศจากการ
ประกอบกิ จ การผลิ ต ธู ป ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณความเข ม ข น ของสารมลพิ ษ ทางอากาศใน
บรรยากาศการทํางานที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงานและประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียง
12.๓ ควรมีการศึกษาความเขมขนของสารมลพิษอากาศภายในอาคารศาสนสถานที่มีการจุดธูปจํานวนมาก
13. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจากทาน ผอ.สิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ที่ใหโอกาสและสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะแกผูศึกษาเปนอยางดี ผูศึกษา
ขอขอบคุณนางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ และเจาหนาที่กลุม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และสนับสนุนการเก็บขอมูล
สุดทายนี้การดําเนินการมิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือจากสถานประกอบกิจการ
ผลิตธูป ที่ไดใหความอนุเคราะหคณะผูศึกษาเขาไปศึกษา สํารวจขอมูลในสถานประกอบกิจการ อํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูล และเก็บตัวอยางสารมลพิษในอากาศในบรรยากาศการทํางาน และขอขอบคุณพนักงาน
ทุกทานที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ ใน
การกําหนดมาตรการดานสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ การควบคุมปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยในการทํางาน และการกํากับดูแลสถานประกอบกิจการผลิตธูป เพื่อลดผลกระทบดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน รวมทั้งปญหาเหตุรําคาญตอประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับ
สถานประกอบกิจการ

