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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนจากปริมาณ Trans,
Trans-Muconic acid (t,t-MA) ในปัสสาวะหลังปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่ง American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
กำหนดให้ t,t-MA เป็นค่าดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของสารเบนซีนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหลังจากการ
สัมผัสสารเบนซีน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3 อาชีพ (n=50)
คือ พนัก งานเติมน้ำมัน (n=30) พนัก งานเปลี่ย นถ่ายน้ ำมันเครื่อง (n=12) และผู้ประกอบการ
ร้านค้า (n=8) จาก 8 สถานีบริการโดยวิเคราะห์ปริมาณ t,t-MA จากปัสสาวะที่เก็บหลังจากการ
ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่าระดับ t,t-MA ของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมี
ค่าระหว่าง 5.76–3,019.05 µg/g Cr ซึ่งสูงกว่าค่าแนะนำปลอดภัย ACGIH ซึ่งกำหนดปริมาณ t,t-MA
หลังปฏิบัติงานต้องไม่เกิน 500 µg/g Cr จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 พนักงานเติมน้ำมันมีค่า
t,t-MA ระหว่าง 5.76–3,019.05 µg/g Cr สูงกว่าค่าแนะนำ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 พนัก งาน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีค่า t,t-MA ระหว่าง 54.36–705.08 µg/g Cr สูงกว่าค่าแนะนำ 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ผู้ประกอบการร้านค้า มี ค่า t,t-MA ระหว่าง 339.49–1,717.19 µg/g Cr สูงกว่า ค่ า
แนะนำ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon signed rank test เพื่อเปรียบเทียบ
ค่ามัธยฐานกับค่าแนะนำของ ACGIH พบว่าระดับ t,t-MA ของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่า 500 µg/g Cr อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ 50
เท่ากับ 261.67 ช่วงความเชื่อมั่น 95% พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 148.4–376 µg/g Cr ซึ่งไม่เกินค่า
แนะนำปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบการรับสัมผัสสารเบนซีนระหว่างอาชีพพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.0073) ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่มีปริมาณ t,t-MA เกินระดับ
ค่าแนะนำ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพและการสัมผัสสารเบนซีนอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มอาชีพเหล่านีห้ รือที่เกี่ยวข้องในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและควรมีการศึกษาเชิงลึกด้านการ
สัมผัสสารเบนซีน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสัมผัสสารของผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้ต่อไป
คำสำคัญ:การรับสัมผัส, สารเบนซีน, ผู้ประกอบอาชีพ, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
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Abstract
This study aimed to investigate the benzene exposure of workers at gasoline
stations among three groups of occupations (fueling workers (n=30), engine oil
workers (n=12) and shop operator (n=8) from eight gasoline stations. The biomarker
of low benzene exposure (t, t-Muconic acid t,t-MA) was collected from each worker
at the end of shift-work for analysis. The results showed that t,t-MA was ranged from
5.76 to 3.019.05 µg/g Cr which was higher than the limit value recommended by the
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) at 500 µg/g Cr
for 30.0%. Fueling workers had t,t-MA ranging from 5.76 to 3,019.05 µg/g Cr which
was higher than the recommended limit value at 10%, engine oil worker had t,t-MA
ranging from 54.36 to 705.08 µg/g Cr which was higher than the recommended limit
value at 10% and shop operators had t,t-MA ranging from 339.49 to 1,717.19 µg/g
Cr, which was higher than the recommended value for 10%. When using Wilcoxon
signed rank test to analyze the t,t-MA value difference among occupations, the
median t,t-MA value of all workers were significant lower than 500 µg/g Cr (P50=
261.67; 95% CI=148.4–376 µg/g Cr). In comparison among occupations exposed to
benzene by using the Wilcoxon rank sum (Mann Whitney) test, it was found that no
significant difference of t,t-MA between fueling workers and engine oil workers was
observed. However, the statistically significant difference of t,t-MA among fueling
workers and engine oil workers was observed when compared to the shop operator.
The results showed that most shop operators had t,t-MA higher than the limit value
recommended by ACGIH. Therefore, the health monitoring program on benzene
exposure should be done for all occupations involved at gasoline service station
and further studies, it should also be focused on factors related to benzene exposure
among these three occupations at gasoline station.
Keywords: Benzene Exposure, Occupations, Gasoline Service Stations
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บทนำ
ปัจจุบันความต้องการในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อการคมนาคมขนส่งมีความต้องการมากขึ้น ทำให้ผู้
ประกอบกิจ การการสถานีบ ริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้อง
ขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำมัน เชื่อ
เพลิง ซึ่งสังเกตได้จากความต้องการในการใช้น้ำมันเพื่อ
การคมนาคมขนส่ งในแต่ละปีโดยน้ำมันเบนซีนมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 13.2% (2558, 7,177) (2557,
6,338) น้ำมันดีเซลมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 4.1%
(พ.ศ. 2558, 10,063) (พ.ศ. 2557, 9,670) (ล้านลิตร) (ศูนย์
พยากรณ์ และสารสนเทศพลั งงานกระทรวงพลั งงาน,
2559) เมื่อมี ความต้ องการในการใช้น ้ำ มัน มากขึ ้ น จึ ง
ทำให้ผ ู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสที่จะได้รั บ
อันตรายสารเบนซีน ซึ่งมีส่วนผสมอยู่ในน้ำมัน สามารถ
ทำให้เกิดโรคพิษจากสารทำละลายได้ จากสถิติการเกิด
โรคจากพิษสารทำละลายในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีผู้ป่วย
นอก จากพิษสารทำละลาย 509 คน โดยผลิตภัณฑ์จากปิ
โตรเลี่ยม 201 คน เบนซีน 150 คน และคู่เหมือนของ
เบนซีน (โทลูอีน, ไซลีน) 12 คน จากประชากรกลางปี
65 ล้านคน อัตราป่วย 0.78 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน
(สำนักโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2557)
International Agency for Research on Cancer
(IARC) จัดให้สารเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งในคนกลุ่ม 1
คือสามารถก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ และการประเมิน
การรับสัมผัสสารเบนซีนสามารถทำได้โดยการตรวจวัด
กรดมิวโคนิค (t,t-MA) (Scherer, Renner, & Meger, 1998)
t,t-MA เป็นสารเมตาโบไลท์ของสารเบนซีนที่ถูกขับออก
ทางปัส สาวะ เป็น ดัช นีช ี้ว ัดทางชีว ภาพของการได้รับ
สัมผัสสารเบนซีนในการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสามารถตรวจพบ t,t-MA ได้ แม้ในบรรยากาศที ่ มี
ความเข้มข้นของสารเบนซีนระดับต่ำ (น้อยกว่า 0.01 ppm)
(มธุรส รุจิรวัฒน์, 2553) มีการศึกษาการศึกษาความเข้มข้น
ของสารอินทรีย์ร ะเหยง่ายได้แก่ สารเบนซีน โทโลอีน
เอทิลเบนซีน เมตาไซลีน พาราไซลีน ออโทไซลีน ในพื้นที่
ปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงซึ่งประกอบไป
ด้วย ตำรวจจราจร คนขายของริมถนน พนักงานขายของ
ชั้นใต้ดิน พนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงาน
บริการพื้นที่จอดรถ ด้วยวิธีการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
แบบพื้ น ที ่ (ambient air) และบุ ค คล (personal air)
พบว่ากลุ่มอาชีพที่ได้รับปริมาณการสัมผัสมากที่ส ุดคือ
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พนักงานบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (Jo & Song, 2001)
การศึกษา S-PMA ในปัสสาวะของพนักงานบริการสถานี
น้ำมันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
สั ม ผั ส กั บ สารเบนซี น ในเขตอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา พบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยสาร S-PMA ในปัสสาวะพนักงานในสถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างอย่างมี
นั ยสำคัญทางสถิติ (p=0.02) (ศศิธ ร สุกรีฑา, วรศัก ดิ์
อินทร์ชัย, & พัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน, 2551)
ในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งจะประกอบไป
ด้วยบุคคลจากหลายอาชีพ ซึ่งจะมีโอกาสและปริมาณ
การได้รับสัมผัส สารเบนซีนแตกต่างกันไป การศึกษา
ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพที่
แตกต่ า งกั น ในสถานี บ ริ ก ารน้ำ มั น เชื ้อ เพลิ ง จึง เป็นที่
น่าสนใจในการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
การรับสัมผัสสารเบนซีนในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสถานี
บริการน้ำ มั นเชื้ อ เพลิ งโดยการแบ่ง การศึ กษาการรั บ
สัมผัสสารเบนซีนโดยอาชีพดังนี้ 1. พนักงานเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง 2. พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ
3. ผู้ประกอบการร้านค้าในสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานี
บริการน้ำมัน และมีโอกาสที่จะได้รับการสัมผัสสารเบนซีน
ตลอดเวลาการทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการ
สัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของสารเบนซีน
(t,t-MA)
วิธีดำเนินการวิจัย
• รูปแบบการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (Crosssectional descriptive study) เพื่อประเมินการรับสัมผัส
สารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพ 3 อาชีพที่แตกต่างกันใน
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคือพนักงานเติมน้ำมัน พนักงาน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและผู้ประกอบกิจการร้านค้า
• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่นที่มี
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ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องร่วมด้วย และเจ้าของ
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้ความร่วมมือในการศึกษา
จาก 12 แห่ง ให้ความร่วมมือจำนวน 8 แห่ง และทำการ
เก็บข้อมูลในบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ และให้ความร่วมมือใน
การศึกษา ประกอบด้วย 1) พนักงานเติมน้ำมัน (n=30)
2) พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (n=12) และ
3) ผู้ประกอบการร้านค้า (n=8)
• เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บ ข้อมูลส่วนบุ ค คล
เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การ
ได้รับสัมผัสสารเบนซีนตามความเสี่ยงของลักษณะทาง
อาชีพซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน
2. ปริมาณการสัมผัสสารเบนซีน พิจารณาจาก
ผลการวิเคราะห์ปัส สาวะหา t,t-MA ในปัสสาวะของผู้
ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการ
เก็บปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานหลังเลิกงานทันที และแช่ใน
กล่องควบคุมความเย็นที่ 4ºC วิเคราะห์ผลปริมาณความ
เข้มข้นของ t,t-MA ในปัสสาวะโดยใช้เทคนิค High
performance liquid chromatography (HPLC) ก่อน
ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่างก่อน
การเก็บตัวอย่าง 1 วันเพื่อแนะนำการเตรียมตัวก่อนทำ
การเก็บเช่น การงดอาหารหมักดอง การดื่มแอลกอฮอล์
การสัมผัสมลพิษที่อาจจะทำให้มีผลต่อ t,t-MA เป็นต้น
• การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA version 10
แสดงค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด เพื่ออธิบาย
ค่าปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีน ใช้สถิติ Wilcoxon
signed rank testเพื่อหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม สถิติ KruskalWallis equality of populations rank test เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบ
อาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถิติ Wilcoxon
rank sum (Mann Whitney) test เพื่อเปรียบเทียบการ
สัมผัส สารเบนซีน รายคู่ของผู้ป ระกอบอาชีพในสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
• จริยธรรมการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เลขที่
HE612073 โดยยึดหลักเกณฑ์ตามคำประกาศเฮลซิงกิ
(Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการ
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วิจัยทางคลินิกทีด่ ี (ICH GCP)
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 40 เพศหญิง
ร้อยละ 60 อายุอยู่ในช่วง 18–60 ปี เป็นพนักงานเติม
น้ำมันร้อยละ 62 พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องร้อยละ
24 ผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ร้ อ ยละ 16 อายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
21–30 ปีมากที่สุด รองลงมาอยู่ในช่วง 31–40 ปี คิดเป็น
ร้ อ ยละ 34 และ 30 ตามลำดั บ มี อ ายุ ง านอยู ่ ใ นช่ ว ง
6 เดือน - 1 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ 1–5 ปี คิดเป็นร้อยละ
48 และ 38 แสดงในตารางที่ 1
การสัมผัสสารเบนซีนโดยใช้ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ
ของการสัมผัส
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสาร t,t-MA ในปัสสาวะ
ของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 8 แห่ง
จำนวน 50 คน พบว่ามีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 261.67 ug/gCr
โดยค่ า 95% CI=148.40-376.37 ซึ ่ ง มี จ ำนวน 15 คน
(ร้อยละ 30) ที่พบว่าสูงเกินค่าแนะนำความปลอดภัยของ
ACGIH เมื่อแบ่งตามลักษณะอาชีพพบว่าพนักงานเติม
น้ำมันมีค่า t,t-MA ระหว่าง 5.76–3,019.05 ug/gCr ซึ่ง
มีจำนวน 5 คน (ร้อยละ 10) ที่พบว่าสูงเกินค่าแนะนำ
ความปลอดภั ยของ ACGIH พนั กงานเปลี ่ ยนถ่ ายน้ ำมั น
เครื่อง (n=12) ค่า t,t-MA ระหว่าง 54.36–705.08 ug/gCr
จำนวน 5 คน (ร้อยละ 10) ที่พบว่าสูงเกิน ค่ า แนะนำ
ความปลอดภัยของ ACGIH และผู้ประกอบการร้านค้า
(n=8) มีค่า t,t-MA ระหว่าง 339.49–1,717.19 ug/gCr
ซึ่งมีค่าจำนวน 5 คน (ร้อยละ 10) ที่พบว่าสูงเกินค่า
แนะนำความปลอดภัยของ ACGIH แสดงในตารางที่ 2
ผลการศึกษาพบว่าระดับ t,t-MA ของผู้ประกอบ
อาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่า t,t-MA ระหว่าง
5.76–3,019.05 ต่ำกว่าค่าแนะนำความปลอดภัย (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) =500 µg/g Cr) 35 คน (ร้ อยละ 70) พนั ก งาน
เติมน้ำมันมีค่า t,t-MA ระหว่าง 5.76–3,019.05 ต่ำกว่า
ค่ า แนะนำ 25 คน(ร้ อ ยละ 50) พนั ก งานเปลี ่ ย นถ่ า ย
น้ำมันเครื่องมีค่า t,t-MA ระหว่าง 54.36–705.08 ต่ำกว่า
ค่าแนะนำ 7 คน (ร้อยละ 14) ผู้ประกอบการร้านค้ามี ค่า
t,t-MA ระหว่าง 339.49–1,717.19 ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 3 คน
(ร้ อ ยละ 6) และเมื ่ อ เปรี ย บเทีย บค่ า tt,MA ตามกลุ่ ม
อาชีพโดยใช้สถิติ Kruskal–Wallis equality of populations
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rank test พบว่าค่า t,t-MA ของผู้ประกอบอาชีพในสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกัน
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัธยฐานรายคู่
ด้วยสถิติ Wilcoxon rank sum (Mann- whitney) test
พบว่าอาชีพที่มีค่า t,t-MA แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ พนักงานเติมน้ำมั น กับ ผู้ประกอบการ
ร้ า นค้ า และพนั ก งานเปลี ่ ย นถ่ า ยน้ ำ มั น เครื ่ อ งกั บ
ผู้ประกอบการร้านค้า แสดงในตารางที่ 3
บทสรุปและอภิปรายผล
ปริมาณการสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพ
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 261.67 µg/
g Cr พนักงานเติมน้ำมันพบผู้ที่มี t,t-MA สูงกว่า ค่าแนะนำ
ร้อยละ 10 และ 17 (เทียบกลุ่มและเทียบอาชีพ) พนักงาน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องร้อยละ 10 และ 16 ผู้ประกอบการ
ร้านค้าร้อยละ 10 และ 62 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ
ร้านค้ามีจำนวนร้อยละต่ออาชีพสูงสุด ซึ่งอาจะเป็นเพราะ
สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการร้า นค้ามักจะมีที่ตั้ง
ติดลานจอดรถ มีลักษณะของห้องที่แบ่งเป็นสัดส่ว นแบบ
ปิดท้ายเปิดหน้า และมักจะตั้งอยู่บริเวณติดกำแพงรั้วของ
สถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ทำให้ อ ากาศถ่ า ยเทไม่
สะดวกต่างจากอาชีพพนักงานเติมน้ำมันและพนักงาน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ปฏิบัติงานในที่อากาศสามารถ
ถ่ายเทได้สะดวก และเหตุผลดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้
ผู้ประกอบการร้านค้ามีค่าต่อค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐาน
สูงสุดคือ 748.65 µg/g Cr. และ 650.73 µg/g Cr. ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสารบีเทคในสถานีบริการน้ำมัน
เชื้อเพลิง พบความเข้มข้น สูงสุดบริเวณหัว จ่ายน้ำ มัน
และสารบีเทคในสถานีบริการที่มีสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบ
จะมีการแพร่กระจายมากกว่าสถานี บริการที่มีขนาดใหญ่
และลมพัดผ่านได้มากกว่า (ปัฐมาภรณ์ รั ต นจงจิ ต รกร,
2557) ผู ้ ท ี ่ ม ี ค ่ า t,t-MA สู ง สุ ด คื อ พนั ก งานเติ ม น้ ำมั น
(3,019.05 µg/g Cr.) ซึ ่ งอาจจะเป็ นเพราะพนั กงานเติ ม
น้ำมันมีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสสารเบนซี น จากช่องทาง
อื่นนอกจากการสัมผัสที่ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ทาง
ผิวหนัง และการปนเปื้อนไปกับอาหารมากกว่าอาชีพอื่น
ซึ่งจะแตกต่างกัน ไปตามโอกาสที่แต่ล ะคนจะมีโ อกาส
สัมผัส และการที่พนักงานเติมน้ำมันอยู่ใกล้แหล่งกำเนิด
ของสารเบนซีนจึงมีโอกาสทำให้มีพนักงานเติมน้ำมันบาง
คนได้รับการสัมผัสสารเบนซีนในปริมาณที่มากจึงทำให้
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ค่า t,t-MA ของคนกลุ่มนี้มีค่าสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาการศึกษาความเข้มข้นของสารเบนซีนด้วย
วิธีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นแบบบุคคล (personal
air) ในตำรวจจราจร คนขายของริมถนน พนักงาน ขายของ
ชั้นใต้ดิน พนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงาน
บริการพื้นที่จอดรถ ที่พบว่ากลุ่มอาชีพที่ได้รับปริมาณ
การสั ม ผั ส มากที ่ ส ุ ด คื อ พนั ก งานบริ ก ารสถานี น ้ ำมัน
เชื้อเพลิง (Jo & Song, 2001) และการศึกษาการกระจาย
ความเข้ ม ข้ น ของสารเบนซี น โทโลอี น เอธิ ล เบนซี น
และเอ็มพีไซลีน (BTEX) ในอากาศของสถานีบริการน้ำมัน
ที่พบว่าจะมีความเข้มข้นมากบริเวณหัวจ่ายน้ำมัน และ
บริเวณจุดจอดพักรถ ความเข้มข้นจะลดลงเมื่อมีระยะ
ห่างจากหัวจ่าย (ธีรพงศ์ สายรัตน์, มนีรัตน์ องค์วรรณดี, &
สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, 2558) และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่ามัธยฐานรายคู่ พบว่าอาชีพที่มีค่า t,t-MA
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ พนักงานเติม
น้ำมันกับผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงานเปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่องกับผู้ประกอบการร้านค้า และที่ไม่พบว่า
พนักงานเติมน้ำมัน และพนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
แตกต่างกันเพราะลักษณะการทำงานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งใน
บางสถานีบริการจะให้พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้า
ไปช่วยเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาพบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนของ
พนักงานเติมน้ำมันและพนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
พนักงานร้อยละ 20 มีค่า t,t-MA เกินค่าคำแนะนำความ
ปลอดภัยของ ACGIH ในระดับที่ต้องดำเนินการควบคุม
ป้องกันด้านผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสสารเบนซีน
จึงเสนอแนะให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตระหนักถึง
การเฝ้าระวังสุ ขภาพของพนั กงานกลุ่ มนี ้ ด้ว ยการให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสขณะปฏิบัติงาน
เช่น หน้ากากอนามัยและถุงมือ เป็นต้น รวมทั้งให้ความรู้
ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีและการป้องกันอันตรายจาก
การสัมผัสสารเบนซีน ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่มี
ลักษณะโครงสร้างของอาคารไม่เอื้ออำนวยต่อการถ่ายเท
อากาศที่เหมาะสม ควรมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ภายในร้าน หรือในกรณีที่สร้างใหม่การออกแบบโครงสร้าง
ควรมีลักษณะที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติงาน
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
พนักงานเติมน้ำมัน
พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ผู้ประกอบการร้านค้า
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติงาน
จำนวน
ร้อยละ
อายุงาน (ปี)
0.5–1
24
48
1–5
19
38
>5
7
14
จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ (วัน)
7
14
5
19
38
6
14
28
7
ชั่วโมงทำงานต่อวัน (ชม.)
37
74
6–8
13
26
9–11
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอาชีพกับค่าแนะนำความปลอดภัยของ ACGIH(n=50)
ปริมาณ t,t-MA
ค่าต่ำสุด-สูงสุด
ร้อยละที่
ร้อยละที่สูง ค่ามัธยฐาน ช่วงความเชื่อมั่น
(ug/gCr)
สูงเกินค่า เกินค่าแนะนำ (ug/g Cr) ของค่ามัธยฐาน
แนะนำรวม (ตามอาชีพ)
ผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมัน
5.76–3,019
30
30
261.67
148.40-376.37
เชื้อเพลิง (n=50)
พนักงานเติมน้ำมัน (n=30)
5.76–3,019.05
10
17
224.89
135.14–384.56
พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (n=12) 54.36–705.08
10
41
105.67
77.77–306.39
ผู้ประกอบการร้านค้า (n=8)
339.49–1,717.19
10
62
650
357.25–1246.50
(ค่าความปลอดภัยแนะนำของ ACGIH = 500ug/g Cr)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานปริมาณ t,t-MA ของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (n=50)
อาชีพ
ขนาดตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ค่ามัธยฐาน
P-value
p-value
(n)
(S.D.)
(IQR)
(Kruskal Wallis) (Mann-Whitney test)
พนักงานเติมน้ำมัน
30
381.16(573.56)
224.89
0.48(2)
พนักงานเปลี่ยนถ่าย
12
230.81(218.46)
น้ำมันเครื่อง
ผู้ประกอบการร้านค้า
8
748.65(463.64)
(1)
มีอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
(2)
พนักงานเติมน้ำมัน + พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
(3)
พนักงานเติมน้ำมัน + พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
(4)
พนักงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง + ผู้ประกอบการร้านค้า

105.67
650.73

0.0073(1)

0.0072(3)
0.0020(4)

