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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของฝุนซิลิกาและประเมินการรับสัมผัสฝุนซิลิกา
เขาสูรางกายของพนักงานโรงงานผลิตอิฐมอญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนแรกเปนการศึกษาปริมาณความเขม
ขนของฝุนขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ซึ่งบริเวณที่ทําการศึกษาแบงออกเปน 3 พื้นที่ ไดแก บริเวณพื้นที่กระบวนการ
เตรียมวัตถุดบิ พืน้ ทีก่ ระบวนการเผา และพืน้ ทีก่ ระบวนการเคลียรเตาเผา โดยใชเครือ่ งเก็บตัวอยางอากาศแบบติดตัว
บุคคล (Personal Air Sampling Pump) หลังจากนั้นวิเคราะหหาปริมาณของฝุนและการแยกองคประกอบของ
ฝุนทั่วไปกับฝุนที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยวิธีของ NIOSH 7601 ดวยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไดรับสัมผัสฝุนทางการหายใจโดยใชแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
โดยวิธี U.S. Environmental Protection Agency กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปนคนงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต
อิฐมอญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่เตรียมวัตถุดิบ พื้นที่เผา และพื้นที่เคลียรเตาเผา ผลการศึกษาปริมาณ
ความเขมขนของฝุนซิลิกาจากการเก็บตัวอยาง พบวา ในฤดูรอนพบคาปริมาณความเขมขนของฝุนซิลิกามากกวาฤดู
ฝน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.214 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 0.010 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และเมื่อนํา
ขอมูลมาประเมินความเสีย่ งภัยตอสุขภาพพบวาในฤดูรอ นและฤดูฝนคนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีก่ ระบวนการเตรียม
วัตถุดบิ มีโอกาสไดรบั สัมผัสฝุน ซิลกิ าโดยผานทางการหายใจสูงสุด (HQ=1.91, 0.09) และมีความเสีย่ งภัยตอสุขภาพ
ที่จะกอใหเกิดอันตรายตอปอดมากที่สุด
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ความเขมขนของฝุน ซิลกิ าในอากาศ

Abstract
The objectives of this study aim to examine the silica dust contamination in working areas of clay
brick production and to conduct a health risk assessment of workers in clay brick production factory in Phra
Nakhon Si Ayutthaya province. The amount of particulate matter less than 10 micrometers was determined
by using personal air sampling pump attached with the workers in 3 areas: raw material preparation area,
baking area and post-baking area. The amount of particulate matter (PM) was examined; the total suspended particulate matter and the particulate matter less than 10 micrometer were analyzed by NIOSH methods
7601 with UV-Vis spectrophotometer. The health risk assessment from exposure to respirable dust were
determined by risk assessment questionnaire of the U.S. Environmental protection agency. Samples were
recruited from the clay brick factory workers in Phra Nakhon Si Ayutthaya province working in preparation
area, baking area, or post-baking area. The results revealed that the silica dust concentration in summer was
higher than those in rainy season, with the average concentration 0.214 milligram per cubic meter and 0.010
milligram per cubic meter respectively. Regarding health risk assessment, the workers who had worked in the
preparation area, both in summer and rainy season, had the highest risk for silica dust exposure compared to
the other areas (HQ=1.91, 0.09) and it will lead to harmful effect mostly on lungs.
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บทนํา
การเผาแกลบเปนกระบวนการหนึง่ ทีม่ กี ารนิยม
ใชในอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทการเผาชิ้นงาน โดย
ปจจุบนั ไดถกู นํามาประยุกตใชกบั งานทัว่ ๆ ไปอยางแพร
หลาย โดยการเผาอิฐมอญมักใชแกลบจํานวนมากและใช
ผูป ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามชํานาญในการตัง้ เรียงอิฐ ไมเชนนัน้
อาจทําใหอิฐลมในขณะเผา สงผลใหอิฐไมสุก และสิ้น
เปลืองวัสดุอุปกรณในกระบวนการเผา นอกจากนี้ ระยะ
เวลาในการเผาก็ จ ะยาวนานขึ้ น เนื่ อ งจากต อ งเริ่ ม
กระบวนการตั้งอิฐ คัดเลือกอิฐที่ชํารุด และคัดเลือกอิฐที่
ไมสุกออกจากเตาเผา ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงมีโอกาส
สัมผัสควันที่เกิดจากการเผามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงฝุนจาก
เถ า แกลบบริ เ วณที่ ป ฏิ บั ติ ง านด ว ย อย า งไรก็ ต ามใน
กระบวนการเผาแกลบนัน้ สิง่ ทีไ่ ดจากการเผาไหมมกั เปน

ขี้เถาหรือที่เรียกวาแกลบเถา ซึ่งจะมีฝุนซิลิกาเปนสวน
ประกอบถึง 90%(1) และมักกอใหเกิดอันตรายตอปอด
เมือ่ ไดรบั สัมผัสผานทางการหายใจตอเนือ่ งเปนเวลานาน
นอกจากนั้นยังเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคซิลิโคสิส
(Silicosis) ดวย ซึ่งเปนโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสูด
หายใจเอาฝุนที่มีสารซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) หรือ
เรียกวาผลึกซิลิกา (Silica) เขาไปในปอด หากไดรับฝุน
ที่มีซิลิคอนไดออกไซดเขาไปในปอดอยางตอเนื่อง ยอม
ส ง ผลเสี ย ต อ เนื้ อ ปอดเป น วงกว า ง จนทํ า ให ป อดไม
สามารถทํางานไดตามปกติ(2) เนื่องจากเปนฝุนที่มีขนาด
ไมเกิน 10 ไมครอน (0.5-5 ไมครอน) ที่สามารถเขาสู
ระบบหายใจและปอด ทําใหปอดบวม ถุงลมโปงพองได(3)
ซึง่ ขอมูลปญหาการทํางานของแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในป 2560-2561 พบ
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ปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางานจากฝุนละออง
กลิ่น และควัน เพิ่มจํานวนมากขึ้นจาก 1,852 คน เปน
6,899 คน(4) ตามลําดับ รวมทัง้ คาเฉลีย่ รายปของปริมาณ
ฝุน ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ของจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา ในป 2559-2560 เพิ่มมากขึ้นจาก 42
ไมโครกรั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร เป น 62 ไมโครกรั ม
ตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมากกวาคามาตรฐานที่กําหนด
(คามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)(5)
แหลงผลิตอิฐมอญของอยุธยา เปนแหลงผลิต
มี ชื่ อ เสี ย งของภาคกลางมาตั้ ง แต อ ดี ต ในสมั ย กรุ ง
ศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน(6) และการผลิตอิฐมอญเปน
อาชีพที่สรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น โดยวัตถุดิบ
ที่ นิ ย มใช ส  ว นใหญ เ ป น แกลบ ดิ น เหนี ย ว และทราย
ซึ่งผลิตภัณฑอิฐมอญที่ไดตองมีขั้นตอนการเผารวมดวย
แตปญ
 หาหลักทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาแกลบนัน้ มักมีอนุภาค
ของฝุน ละอองขนาดเล็กตางๆ ฟุง กระจายในอากาศ โดย
เฉพาะสารซิลิคอนไดออกไซด หรือที่เรียกวา ซิลิกา
ประมาณ 20-30%(7) หากคนงานไดรับสัมผัสฝุนทาง
การหายใจตอเนือ่ งเปนเวลานานและการปองกันควบคุม
ไมเหมาะสมจะกอใหเกิดอันตรายตอปอดและเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคซิลิโคสิสได(8) การศึกษาครั้งนี้เปนการ
ศึกษาการปนเปอ นของฝุน ซิลกิ าและการประเมินความเสีย่ ง
จากการรับสัมผัสฝุนซิลิกาเขาสูรางกายของคนงานใน
โรงงานผลิตอิฐมอญแหงหนึง่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึง่ เปนอุตสาหกรรมการผลิตอิฐมอญในครัวเรือน มี แรงงาน
ไมมากนัก โดยผลิตอิฐมอญจําหนายตลอดทั้งป ดังนั้น
โอกาสที่ ค นงานจะได รั บ ฝุ  น ซิ ลิ ก าทางการหายใจ จึ ง
สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนขั้นตอนการเต
รียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการเผา และขั้นตอนการเคลียรเตา
เผาเมื่อเสร็จสิ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปริมาณการปนเปอนของฝุนซิลิกาในสภาพแวดลอมการ
ทํางานซึ่งเปนฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน และ
ความเสี่ยงภัยตอสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุนซิลิกาเพื่อ
เปนประโยชนในการจัดการการวางแผนและการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพของคนงานดังกลาว การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของฝุนซิลิกาและ
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การประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุนซิลิกาเขาสู
รางกายของคนงานในโรงงานผลิตอิฐมอญ

วัสดุและวิธีดําเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional Study) ในชวงฤดูรอน คือ เดือน
เมษายน 2561 และฤดูฝน คือ เดือนกันยายน 2561
การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดรับอนุญาต
จากผูประกอบการของโรงงานผลิตอิฐมอญดังกลาว
เครื่องมือที่ใชวิจัย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
คนงาน โดยเก็บขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ นํ้า
หนัก (กิโลกรัม) ประสบการณการทํางาน (ป) ระยะเวลา
ในการทํางาน (ชั่วโมง) ความถี่ที่รับสัมผัส (วัน) และ
โรคประจําตัว
2. เครื่ อ งเก็ บ ตั ว อย า งฝุ  น ซิ ลิ ก าแบบติ ด ตั ว
บุคคล (Personal Air Sampling) ยีห่ อ Gilian รุน Gilair-5
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาปริมาณความเขมขนของฝุน ซิลกิ า
ในอากาศในครั้งนี้เปนการศึกษาปริมาณความเขมขน
ของฝุ  น ในพื้ น ที่ ก ระบวนการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ พื้ น ที่
กระบวนการเผา และพื้นที่กระบวนการเคลียรเตาเผา
โดยการเก็บตัวอยางฝุนละอองในอากาศเปนการเก็บ
ตัวอยางแบบติดตัวบุคคล (Personal Air Cyclone Pump)
ตามมาตรฐาน NMAN (NIOSH Manual of Analytical
Methods) 7601 (ฤดูรอ น คือ เดือนเมษายน 2561 และ
ฤดูฝน คือ เดือนกันยายน 2561) จากนัน้ นําไปวิเคราะห
หาปริมาณของซิลกิ า (Silica) โดยเครือ่ ง VIS (UV-VIS
Spectrophotometer) ณ ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการ
และพิ ษ วิ ท ยา กองโรคจากการประกอบอาชี พ และ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงานของคนงาน ในฤดูรอน คือ เดือนเมษายน
2561 และฤดูฝน คือ เดือนกันยายน 2561
3. การรวบรวมขอมูลความเร็วลมเฉลี่ย และ
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม
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2561 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(9)
4. การประเมิ น การรั บ สั ม ผั ส ฝุ  น ซิ ลิ ก าใน
อากาศที่เกิดขึ้นกับคนงานเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพคนงาน
วิธีการศึกษา
ขอบเขตดานเนือ้ หาในการศึกษาครัง้ นีม้ ตี วั แปร
อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ
1. การเดิ น สํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น (WalkThrough Survey) หาพื้นที่จุดเสี่ยงของโรงงานผลิต
อิฐมอญ ที่ไดรับผลกระทบจากฝุนมากที่สุด ไดแก พื้นที่
การเตรียมวัตถุดิบ พื้นที่การเผา และพื้นที่การเคลียร
เตาเผา
2. ปริมาณฝุนในพื้นที่ปฏิบัติงานของคนงาน
ผลิตอิฐมอญ ไดแก การเตรียมวัตถุดิบ การเผา และการ
เคลียรเตาเผา
3. ฤดู ก าลที่ เ ก็ บ ตั ว อย า งฝุ  น ซิ ลิ ก า ได แ ก
ฤดูรอน (เมษายน 2561) และฤดูฝน (กันยายน 2561)
ตัวแปรตาม
ปริ ม าณความเข ม ข น ของฝุ  น ซิ ลิ ก าในพื้ น ที่
ปฏิบัติงานของคนงานมีความแตกตางกันตามฤดูกาล
และปริมาณการรับสัมผัสฝุน ซิลกิ าในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของ
คนงานสงผลกระทบตอสุขภาพคนงาน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง ไดแก ฤดูรอน
(เมษายน 2561) และฤดูฝน (กันยายน 2561) วิธีการ
เก็บตัวอยางตามมาตรฐาน NIOSH (Manual of Analytical Methods) 7601 และเทคนิคการวิเคราะหดวย
เครื่อง VIS (UV-VIS Spectrophotometer)
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. การเก็บขอมูลแบบสอบถามจากประชากรใน
โรงงานผลิตอิฐมอญแหงหนึง่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 10 คน ซึ่งเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปน
คนงานทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยและยินยอมใหความรวมมือในการ
ศึกษา โดยผูวิจัยสอบถามคนงานรายคนเกี่ยวกับขอมูล
ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ นํ้ า หนั ก (กิ โ ลกรั ม )

ความเขมขนของฝุน ซิลกิ าในอากาศ

ประสบการณการทํางาน (ป) ระยะเวลาในการทํางาน
(ชั่วโมง) ความถี่ที่รับสัมผัส (วัน) และโรคประจําตัว
2. การเก็บตัวอยางฝุน ซิลกิ าคนงานแบบติดตัว
บุคคล (Personal Air Sampling) ดังนี้
2.1 ชวงฤดูรอ น เก็บตัวอยางฝุน ซิลกิ าแบบ
ติดตัวบุคคลของคนงานที่ปฏิบัติงานใน 3 พื้นที่ ไดแก
- พืน้ ทีก่ ระบวนการเตรียมวัตถุดบิ 4 คน
- พื้นที่กระบวนการเผา 2 คน
- พืน้ ทีก่ ระบวนการเคลียรเตาเผา 4 คน
2.2 ชวงฤดูฝน เก็บตัวอยางฝุน ซิลกิ าแบบ
ติดตัวบุคคลของคนงานที่ปฏิบัติงานใน 3 พื้นที่ ไดแก
- พืน้ ทีก่ ระบวนการเตรียมวัตถุดบิ 4 คน
- พืน้ ทีก่ ระบวนการเผา จํานวน 2 คน
- พืน้ ทีก่ ระบวนการเคลียรเตาเผา 4 คน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหปริมาณฝุนซิลิกาในอากาศโดย
เครื่อง VIS (UV-VIS Spectrophotometer)
การประเมินการรับสัมผัสฝุนซิลิกาในอากาศที่
เกิดขึ้นกับคนงานเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอ
สุขภาพคนงาน (U.S. EPA)(10)
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และ
One-way ANOVA โดยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป พบวา คนงานใน
โรงงานผลิตอิฐมอญเปนเพศชาย 4 คน คิดเปนรอยละ
40 เพศหญิง 6 คนคิดเปนรอยละ 60 สวนใหญมี
อายุระหวาง 40-55 ป มีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 10 ป มีระยะเวลาในการทํางานวันละ 8 ชั่วโมง
โดยพื้นที่ในการปฏิบัติงานของคนงาน แบงออกเปน 3
พื้นที่ ไดแก พื้นที่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ พื้นที่
กระบวนการเผา และพื้นที่กระบวนการเคลียรเตาเผา
จากการเดินสํารวจขอมูลเบื้องตน (WalkThrough Survey) ในพื้นที่โรงงานผลิตอิฐมอญที่ไดรับ
ผลกระทบจากฝุนมากที่สุด ไดแก พื้นที่กระบวนการ
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เตรียมวัตถุดิบ พื้นที่กระบวนการเผา และพื้นที่กระบวน
การเคลี ย ร เ ตาเผา โดยได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาปริ ม าณ
ความเขมขนของฝุน ซิลกิ าในพืน้ ทีด่ งั กลาวในชวงฤดูรอ น
พบวา ปริมาณการรับสัมผัสฝุน ซิลกิ าตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมงของคนงาน มีปริมาณความเขมขนเฉลี่ย
ในพืน้ ทีก่ ระบวนการเตรียมวัตถุดบิ เทากับ 0.180 mg/m³
สวนปริมาณความเขมขนเฉลี่ยในพื้นที่กระบวนการเผา

เทากับ 0.184 mg/m³ และปริมาณความเขมขนเฉลี่ย
ในพื้นที่กระบวนการเคลียรเตาเผาเทากับ 0.277 mg/
m³ ดังตารางที่ 1 อยางไรก็ตาม ปริมาณการรับสัมผัส
ฝุน ซิลกิ าตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชัว่ โมงของคนงาน
ในชวงฤดูรอน ทั้ง 3 พื้นที่ปฏิบัติงาน หากเปรียบเทียบ
กั บ ค า มาตรฐานของ NIOSH พบว า มี ค  า เกิ น กว า
มาตรฐานที่กําหนด (มากกวา 0.05 mg/m³)

ตารางที่ 1 ปริมาณความเขมขนของฝุนซิลิกาในชวงฤดูรอนและฤดูฝน
ความเขมขนเฉลีย่ ของฝุน ซิลกิ า (mg/m³)
ฤดูรอน
ฤดูฝน
0.180
0.009
0.184
0.011
0.277
0.011
0.214
0.010

พื้นที่ปฏิบัติงานของคนงาน
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
กระบวนการเผา
กระบวนการเคลียรเตาเผา
เฉลี่ย

จากการศึกษาปริมาณความเขมขนของฝุน ซิลกิ า
ในชวงฤดูฝน พบวา ปริมาณการรับสัมผัสฝุน ซิลกิ าตลอด
ระยะเวลาการทํางาน 8 ชัว่ โมงของคนงาน มีปริมาณความ
เขมขนเฉลี่ยในพื้นที่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเทากับ
0.009 mg/m³ สวนปริมาณความเขมขนเฉลี่ยในพื้นที่
กระบวนการเผาเทากับ 0.011 mg/m³ และปริมาณความ
เขมขนเฉลี่ยในพื้นที่กระบวนการเคลียรเตาเผาเทากับ
0.011 mg/m³ ดังตารางที่ 1 อยางไรก็ตาม หากเปรียบ
เทียบกับคามาตรฐานของ NIOSH พบวา ปริมาณการรับ
สัมผัสฝุนซิลิกาตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงของ
คนงานในชวงฤดูฝน ทั้ง 3 พื้นที่ปฏิบัติงาน มีคาไมเกิน
มาตรฐาน NIOSH ที่กําหนด (นอยกวา 0.05 mg/m³)

จากข อ มู ล ดั ง กล า วข า งต น พบว า ช ว งเวลา
ที่ทําการเก็บตัวอยางทั้ง 2 ฤดู มีลักษณะสภาพอากาศที่
แตกตางกัน การเก็บตัวอยางฤดูรอ น สภาพอากาศมีลมแรง
ทําใหฝุนเกิดการฟุงกระจายเปนจํานวนมาก สงผลทําให
มีปริมาณฝุนซิลิกาในปริมาณที่มากกวาชวงฤดูฝน ซึ่ง
สภาพอากาศมีฝนตก ความชืน้ ในอากาศสูง จึงไมเกิดการ
ฟุงกระจายของฝุน ทําใหคาความเขมขนของปริมาณฝุน
ซิลิกาทั้ง 2 ฤดูมีความแตกตางกันมาก และเมื่อนําขอมูล
ปริมาณฝุน ซิลกิ าทัง้ 2 ฤดูกาล ดังกลาวมาวิเคราะหหาคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา
ปริมาณฝุนซิลิกาในฤดูรอนและฤดูฝน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณฝุนซิลิกาในฤดูรอนและฤดูฝน
ฤดูกาล

Mean

SD

Std.
error

ฤดูรอน
ฤดูฝน

0.214
0.010

0.088
0.003

0.035
0.003

95% Confidence Interval
Upper minimum
Lower
Bound
Bound
0.306
0.092
0.121
0.013
0.006
0.006

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

56

maximum

F-Test

p-value

0.352
0.016

31.92

0.000*

ความเขมขนของฝุน ซิลกิ าในอากาศ

วารสารควบคุมโรค ปที่ 48 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2565

อยางไรก็ตาม จากขอมูลความแตกตางของ
ปริ ม าณความเข ม ข น ของฝุ  น ซิ ลิ ก าซึ่ ง ดํ า เนิ น การเก็ บ
ตัวอยางในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ฤดูรอ น) และ
ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (ฤดูฝน) พบวา
ลักษณะสภาพภูมอิ ากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ลักษณะที่แตกตางกันจึงสงผลตอปริมาณการสะสมของ
ฝุ  น ซิ ลิ ก าที่ ต  า งกั น ด ว ย โดยพิ จ ารณาได จ ากปริ ม าณ

ความเร็วลม (Wind) เฉลี่ยในเดือนเมษายน เทากับ 3.3
Knots ซึ่งสูงกวาในเดือนกันยายน เทากับ 1.5 Knots ดัง
ภาพที่ 1 นอกจากนั้ น ค า ปริ ม าณความชื้ น สั ม พั ท ธ
(Relative Humidity) เฉลี่ยในชวงเดือนเมษายน เทากับ
77% ซึง่ นอยกวาชวงเดือนกันยายน เทากับ 82% จึงทําให
อนุภาคฝุนซิลิกาเกิดการฟุงกระจายไดมากกวาในฤดูฝน
นั่นเอง ดังภาพที่ 2

Wind Mean
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ภาพที่ 1 ความเร็วลมเฉลี่ยระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 2 ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จากการศึกษาการรับสัมผัสฝุนซิลิกาในอากาศ
ที่เกิดขึ้นกับคนงานเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบ
ตอสุขภาพคนงานนั้น พบวา ปริมาณความเขมขนของ
ฝุน ซิลกิ าในชวงฤดูรอ นและฤดูฝน ดังตารางที่ 1 สามารถ
นํ า มาประเมิ น ปริ ม าณการได รั บ สั ม ผั ส ฝุ  น ซิ ลิ ก าเข า สู 
รางกายโดยผานทางการหายใจและความเสีย่ งตอสุขภาพ
ของคนงานในแตละตําแหนงพื้นที่ปฏิบัติงาน ไดโดย
ใชสูตรของ U.S. Environmental Protection Agency.
(1989) ดังสมการที่ 1 และ 2 คือ
สมการที่ 1
I=(C*CR*EF*ED)/BW*AT
โดยที่ I คือ ปริมาณการไดรบั สัมผัสฝุน ซิลกิ า
(mg/kg-day)
C คือ ความเขมขนเฉลีย่ ของฝุน ซิลกิ า (mg/m3)
CR คือ อัตราการหายใจเฉลี่ย (m3/day)
EF คือ ความถี่ของการรับสัมผัส (day/year)
ED คือ ระยะเวลาที่สัมผัส (year)
BW คือ นํ้าหนักตัวของรางกาย (Kg)
AT คือ ระยะเวลาทีฝ่ น ุ ซิลกิ าสงผลตอสุขภาพ (day)
สมการที่ 2
HQ=Exposure/RfD
โดยที่ HQ คือ ความเสี่ยงตอสุขภาพ

Exposure คือ ปริมาณการไดรับสัมผัสฝุน
ซิลิกา (mg/kg-day) หรือ คา I
RfD
คือ คามาตรฐานกําหนด
ผลจากการศึ ก ษาปริ ม าณการได รั บ สั ม ผั ส
ฝุ  น ซิ ลิ ก าเข า สู  ร  า งกายโดยผ า นทางการหายใจและ
ความเสี่ยงตอสุขภาพของคนงานในชวงฤดูรอน พบวา
ในช ว งฤดู ร  อ นคนงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ A1
(กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ) มีโอกาสไดรับสัมผัสฝุน
ซิลิกาโดยผานทางการหายใจสูงสุดในปริมาณ 0.0209
mg/kg-day และคนงานเกิดภาวะเสี่ยงภัยตอสุขภาพที่
จะกอใหเกิดอันตรายตอปอดมากที่สุด เนื่องจาก HQ มี
คาเทากับ 1.91 (HQ≥1) รองลงมาคือ คนงานที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ C1 (กระบวนการเคลียรเตาเผา) มีโอกาส
ไดรับสัมผัสฝุน ซิลิกาโดยผานทางการหายใจในปริมาณ
0.0153 mg/kg-day และคนงานเกิดภาวะเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพทีจ่ ะกอใหเกิดอันตราย เนือ่ งจาก HQ มีคา เทากับ
1.39 (HQ≥1) รวมทั้งคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ C2
(กระบวนการเคลียรเตาเผา) มีโอกาสไดรับสัมผัสฝุน
ซิลิกาโดยผานทางการหายใจในปริมาณ 0.0151 mg/
kg-day และคนงานเกิดภาวะเสี่ยงภัยตอสุขภาพที่จะกอ
ใหเกิดอันตรายตอปอดเชนเดียวกัน เนื่องจาก HQ มีคา
เทากับ 1.37 (HQ≥1) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปริมาณการไดรับสัมผัสฝุนซิลิกาเขาสูรางกายโดยผานทางการหายใจและความเสี่ยงภัยตอสุขภาพของคนงาน (ฤดูรอน)
ปริมาณการไดรับสัมผัส
ฝุนซิลิกา (I) (mg/kg-day)
0.0209
A1 (กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ)
0.0109
A2 (กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ)
0.0087
B1 (กระบวนการเผา)
0.0090
B2 (กระบวนการเผา)
0.0153
C1 (กระบวนการเคลียรเตาเผา)
0.0151
C2 (กระบวนการเคลียรเตาเผา)
*คนงานเกิดภาวะเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุนซิลิกา เนื่องจาก HQ≥1
คนงานในพื้นที่

สวนในชวงฤดูฝนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
A1 (กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ) มีโอกาสไดรับสัมผัส
ฝุน ซิลกิ าโดยผานทางการหายใจสูงสุดในปริมาณ 0.0010
mg/kg-day และคนงานมีภาวะเสี่ยงตอสุขภาพที่จะ
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ความเสี่ยงตอสุขภาพของคนงาน
HQ
1.91*
0.99
0.79
0.82
1.39*
1.37*

กอใหเกิดอันตรายตอปอดอยูใ นคาทีย่ อมรับได เนือ่ งจาก
HQ มีคาเทากับ 0.09 (HQ≥1) รองลงมาคือ คนงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ C1 (กระบวนการเคลียรเตาเผา) มี
โอกาสได รั บ สั ม ผั ส ฝุ  น ซิ ลิ ก าโดยผ า นทางการหายใจ

ความเขมขนของฝุน ซิลกิ าในอากาศ
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ในปริมาณ 0.0006 mg/kg-day และคนงานมีภาวะเสีย่ ง อยางไรก็ตามคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ ของชวง
ตอสุขภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอปอดอยูในคาที่ ฤดูฝนตางมีคาความเสี่ยงที่ยอมรับไดเชนเดียวกัน ดัง
ยอมรับได เนื่องจาก HQ มีคาเทากับ 0.06 (HQ≤1) ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณการไดรับสัมผัสฝุนซิลิกาเขาสูรางกายโดยผานทางการหายใจและความเสี่ยงตอสุขภาพของคนงาน (ฤดูฝน)
คนงานในตําแหนง
A1 (กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ)
A2 (กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ)
B1 (กระบวนการเผา)
B2 (กระบวนการเผา)
C1 (กระบวนการเคลียรเตาเผา)
C2 (กระบวนการเคลียรเตาเผา)

ปริมาณการไดรับสัมผัส
ฝุนซิลิกา (I) (mg/kg-day)
0.0010
0.0005
0.0005
0.0005
0.0006
0.0006

วิจารณ
จากการเดินสํารวจขอมูลเบื้องตน (WalkThrough Survey) ในพื้นที่โรงงานผลิตอิฐมอญพบวา
สถานการณ แ ละสภาพแวดล อ มของโรงงานทุ ก แห ง
มีความคลายคลึงกัน ขอคนพบจากแหงเดียวสามารถ
แทนแหงอื่นๆ ได โดยพื้นที่จุดเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบ
จากฝุนมากที่สุด ไดแก พื้นที่การเตรียมวัตถุดิบ พื้นที่
การเผา และพื้นที่การเคลียรเตาเผา ซึ่งเมื่อดําเนินการ
ศึกษาปริมาณความเขมขนของฝุน ซิลกิ าในสภาพแวดลอม
การทํางานของโรงงานผลิตอิฐมอญ พบวามีการเปลีย่ นแปลง
ตามพื้นที่การทํางานและสภาพภูมิอากาศ โดยคนงาน
ที่ปฏิบัติงานในชวงฤดูรอนพื้นที่กระบวนการเคลียรเตา
เผามีปริมาณฝุน ซิลกิ ามากกวาพืน้ ทีก่ ระบวนการเผาและ
พื้นที่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ สวนชวงฤดูฝนพื้นที่
กระบวนการเคลียรเตาเผาและพื้นที่กระบวนการเผา
มี ป ริ ม าณฝุ  น ซิ ลิ ก าใกล เ คี ย งกั น แต ยั ง มากกว า พื้ น ที่
กระบวนการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากลั ก ษณะ
การทํางานของคนงานในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณฝุน มาก คนงาน
ตองนําเถาแกลบออกจากเตา ซึง่ กอใหเกิดการฟุง กระจาย
ของฝุ  น ที่ ม ากกว า พื้ น ที่ อื่ น ประกอบกั บ ช ว งฤดู ร  อ น
สภาพอากาศ มี ค วามเร็ ว ลมเฉลี่ ย ที่ สู ง กว า และ
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยที่นอยกวาจึงทําใหอนุภาคฝุน
เกิดการฟุง กระจายไดมากกวาในฤดูฝน ซึง่ สอดคลองกับ
การศึกษาของ ปภัสรา ขวัญมา(11) ที่กลาววาความเร็วลม

ความเสี่ยงตอสุขภาพของคนงาน
HQ
0.09
0.05
0.05
0.04
0.06
0.05

เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การกระจายตั ว ของ
ฝุนละอองในอากาศโดยเฉพาะในชวงฤดูรอนซึ่งปริมาณ
ฝุนมักกระจายตัวในอากาศมากกวาฤดูฝนและฤดูหนาว
เนือ่ งมาจากฤดูรอ นมีอณ
ุ หภูมอิ ากาศทีส่ งู จึงทําใหเกิดการ
ยกตั ว ของอากาศทํ า ให อ ากาศลอยตั ว สู ง ขึ้ น อากาศ
ในบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากวาจะไหลเขามาแทนที่สงผล
ทําใหเกิดลมจึงทําใหฝนุ ละอองกระจายตัวไดมากนัน่ เอง
นอกจากนั้ น ยั ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของวิ พั ฒ น
หมัน่ การ(12) ทีก่ ลาววาปจจัยดานความเร็วลมกับปริมาณ
ฝุนขนาดเล็กในอากาศมีความสัมพันธกันในทางบวก
โดยหากมีความเร็วลมมากจะทําใหปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ ก ลอยสู  อ ากาศได ม ากขึ้ น ในขณะที่ ป  จ จั ย
ดานความชืน้ สัมพัทธกบั ปริมาณฝุน ขนาดเล็กในอากาศมี
ความสัมพันธกนั ในทางลบ หากมีปริมาณความชืน้ สัมพัทธ
ตํ่าจะสงผลใหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กลอยอยูใน
อากาศไดนานกวาปกติ
อยางไรก็ตามเมื่อนําขอมูลทั่วไปของคนงาน
จากการรวบรวมแบบสอบถามมาพิจารณารวมดวย เชน
นํ้ า หนั ก ตั ว ระยะเวลาที่ สั ม ผั ส ความถี่ ที่ รั บ สั ม ผั ส
มาประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ พบวาในชวงฤดูรอน
คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
มีโอกาสไดรับสัมผัสฝุนซิลิกาโดยผานทางการหายใจ
สู ง สุ ด รวมทั้ ง เกิ ด ภาวะเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพที่ จ ะก อ ให
เกิ ด อั น ตรายต อ ปอดมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ คนงาน
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ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ก ระบวนการเคลี ย ร เ ตาเผาและ
กระบวนการเผาตามลําดับ เนือ่ งจากคนงานใชระยะเวลา
ในการทํางานในพืน้ ทีก่ ระบวนการเตรียมวัตถุดบิ มากกวา
จึ ง มี โ อกาสได รั บ สั ม ผั ส ฝุ  น ซิ ลิ ก าผ า นทางการหายใจ
มากกวานั่นเองซึ่งจะเปนอันตรายตอปอดไดในอนาคต
(HQ≥1) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อนงคศิลป
ดานไพบูลย(13) ทีก่ ลาววา การไดรบั ซิลกิ าทีอ่ ยูใ นอนุภาค
ฝุนเปนระยะเวลานานสามารถทําใหเกิดโรคซิลิโคสิสได
ซึง่ จําเปนตองมีแนวทางในการปองกันและลดความเสีย่ ง
ตอการไดรับสัมผัสฝุนซิลิกาดังกลาว สวนในชวงฤดูฝน
คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
มีโอกาสไดรับสัมผัสฝุนซิลิกาโดยผานทางการหายใจ
สูงสุด รวมทั้งเกิดภาวะเสี่ยงตอสุขภาพที่จะกอใหเกิด
อันตรายตอปอดมากที่สุด รองลงมาคือคนงานที่ปฏิบัติ
งานในพืน้ ทีก่ ระบวนการเคลียรเตาเผา แตปริมาณการได
รับสัมผัสฝุนซิลิกาในฤดูฝนในแตละพื้นที่การทํางานนี้
ตางมีคา ความเสีย่ งทีย่ อมรับได (HQ≥1) ยังไมกอ ใหเกิด
อันตรายตอปอดของคนงาน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ความปลอดภั ย ในการประกอบอาชี พ สํ า หรั บ คนงาน
ในโรงงานผลิตอิฐมอญแหงนี้คณะผูวิจัยไดใหคําแนะนํา
วิ ธี ก ารป อ งกั น ตนเองจากการได รั บ ฝุ  น ซิ ลิ ก าหรื อ
สารซิลคิ อนไดออกไซดผา นทางระบบทางเดินหายใจเพือ่
ลดความเสีย่ งตอการเกิดอันตรายตอปอดในอนาคต โดย
การควบคุ ม ที่ ตั ว ผู  ป ฏิ บั ติ ง าน (receiver controls)
ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของอาทิตยา จิตจํานง(14)
ที่ ก ล า วว า หลั ก การป อ งกั น ทางด า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยที่ดีอยางหนึ่งคือการควบคุมที่ตัวบุคคล
เปนการควบคุมไมใหผปู ฏิบตั งิ านไดรบั อันตรายจากการ
สัมผัสกับสารที่เปนพิษจนเกิดความเจ็บปวย เชน การให
คนงานสลับหมุนเวียนการทํางานและการลดระยะเวลา
การทํางาน และการสวมใสอปุ กรณปอ งกันระบบทางเดิน
หายใจ (Respirators) ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุน
ละออง ใหแนบกระชับกับใบหนา(15) เพื่อลดการสัมผัส
กับปจจัยเสี่ยงจากฝุนซิลิกา
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาทีศ่ นู ยอา งอิงทางหองปฏิบตั ิ
การและพิษวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ให
ความอนุเคราะหวิเคราะหตัวอยางฝุนซิลิกา และขอ
ขอบคุณผูป ระกอบการและคนงานโรงงงานผลิตอิฐมอญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีใ่ หความอนุเคราะหพน้ื ทีแ่ ละ
ใหความรวมมือในการเก็บตัวอยางฝุนครั้งนี้

สรุป
จากการศึกษาการปนเปอนของฝุนซิลิกาและ
การประเมินความเสีย่ งจากการไดรบั ฝุน เขาสูร า งกายของ
คนงานในโรงงานผลิตอิฐมอญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่ทํางานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
ฝุนมากที่สุด คือ พื้นที่การเตรียมวัตถุดิบ พื้นที่การเผา
และพืน้ ทีก่ ารเคลียรเตาเผา พบวา ปริมาณฝุน ซิลกิ ามีการ
เปลีย่ นแปลงตามพืน้ ทีก่ ารทํางานและสภาพภูมอิ ากาศใน
แตละฤดูกาล โดยชวงฤดูรอนจะมีการปนเปอนของ
อนุภาคฝุน ซิลกิ ามากกวาในฤดูฝน ซึง่ สงผลตอความเสีย่ ง
ภัยในสุขภาพของคนงานมากกวาฤดูฝนเชนเดียวกัน ดัง
นั้นคณะผูวิจัยจึงไดแนะนําใหโรงงานดําเนินการปองกัน
และแกไขการไดรบั ฝุน ซิลกิ าเขาสูร ะบบทางเดินหายใจให
กับคนงาน ไดแก การสวมใสอุปกรณปองกันระบบทาง
เดินหายใจที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุนละอองขณะ
ทํางาน และสลับหมุนเวียนการทํางาน รวมถึงการลดระยะ
เวลาการทํางานเพื่อใหคนงานไดรับฝุนซิลิกานอยลง
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