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บทคัดย่อ
โทลูอีน เป็นซึ่งสารทาละลายที่พบได้ในอุตสาหกรรมและในมลพิษในบรรยากาศ ผ่านไอ
ควัน ก๊าซต่างๆ หลายชนิด จากท่อไอเสีย ไอระเหยน้ามันเชื้อเพลิง ความเสี่ยงต่อการสัมผัสผ่าน
หายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนอาจเกิดขึ้นในกลุ่มทางานนอกอาคารหรือการจราจร วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้เพื่อทบทวนงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการสัมผัสโทลูอีน อาการแสดงผลกระทบต่อสุขภาพ
และการประเมินความเสี่ย งในภาวะแวดล้อมที่เ ป็น สถานีบ ริก ารน้ามัน เชื้อเพลิง หรือสั ม ผั ส กั บ
มลภาวะที่ใกล้เ คีย งกั น ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542-2562 โดยการสืบค้ นจากฐานข้ อ มู ล
อิเล็ก ทรอนิก ส์ได้แก่ Science direct และ Google scholar โดยมีงานวิจัย ที่ผ่านเกณฑ์คั ด เข้ า
จานวน 11 เรื่อง พบว่าโทลูอีนมีความเข้มข้นในบรรยากาศการทางานอยู่ในช่วง (ค่าต่าสุด-สูงสุด)
0.87-1,099.14 ppb ซึ่งไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดคือไม่เกิน 20,000 ppb ผลการ
ประเมินระดับกรดฮิปพูริค (Hippuric acid) ซึ่งเป็นค่าดัชนีทางชีวภาพเพื่อชี้วัดการสัมผัสสารโทลู
อีนในปัสสาวะพบความเข้มข้นอยู่ในช่วง (ค่าต่าสุด-สูงสุด) 10-10,889.47 mg/g Creatinine (Cr)
โดยพบว่ามีค่าที่เกินมาตรฐานแนะนา (>1,600 mg/g Cr) ในกลุ่มของพนักงานสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพนักงานคิดเงินและพนักงานเติมน้ามัน นอกจากนั้น อาการแสดงจากงานวิจัยที่
ผ่านมาการสัมผัสโทลูอีน พบอาการ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ระคายเคืองต่อจมูก ระคายเคืองผิวหนัง
ระคายเคื อ งคอ ไอ และผลการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุข ภาพพบว่ า มี ค่ า ดั ช นี ค วามปลอดภัย
(Hazard Quotient, HQ) อยู่ในช่วง 0.001-0.01 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แม้ว่าการศึกษาที่ผ่าน
มาพบโทลูอีนในอากาศที่ความเข้มข้นต่ากว่ามาตรฐานกาหนดที่อาจสัมผัสได้ผ่านทางการหายใจ
แต่พบว่ามี สารบ่ง ชี้ ทางชี วภาพของการสั ม ผัส สารโทลูอี น นี้ พ บในพนั ก งานสถานี บ ริก ารน้ ามั น
เชื้อเพลิงสูงกว่าค่าแนะนา จึงควรมีการเฝ้าระวังการสัมผัสโทลูอีนผ่านเส้นทางการสัมผัสอื่นร่วมด้วย
เช่น การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง เพื่อ ทาการศึกษาต่อไปด้านการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
การสัมผัสสารโทลูอีนทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
คาสาคัญ: การสัมผัสโทลูอีน, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ, พนักงาน, สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง,
การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบ
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Abstract
Toluene is a solvent found in industry and in air pollution. It can be exposed
through inhalation of various types of gas fumes coming out the exhaust air, fuel
vapors and the risk of exposure may occur in outdoor workers or traffic. The objective
of this study was to review the research of air toluene exposure, adverse health
effects, and risk assessment among workers at gasoline station environments or
similar exposure domestically in Thailand since 1999–2019. The searching was done
from an electronic database i.e. Science direct and Google Scholar. There were 11
studies selected with inclusion criteria studies. There was concluded air toluene
concentration ( min- max) range 0. 87- 1,099. 14 ppb which were not over the safety
standard ( <20,000 ppb) . The previous studies had detected urinary Hippuric acid,
the biological marker of exposure to toluene in the range (min-max) of 10-10,889.47
mg/g Creatinine (Cr). The values exceeding the recommended safety value (>1,600
mg / g Cr) were found in fuel service station employees who were cashiers and
refueling workers. In addition, the symptoms shown in the previous research of
toluene toxicity were headaches, fatigue, nose irritation, skin irritation, throat
irritation, and cough. Health risk assessment showed that the Hazard Quotient (HQ)
was in the range 0. 001- 0. 01, which was an acceptable level. Although previous
studies have found toluene in the air at concentrations below the standard, but
there were findings of biological marker of toluene exposure in gasoline station
workers. Therefore, toluene exposure should be surveillance with other routes of
exposure such as skin contact for studying a health risk assessment for occupational
health and safety administration.
Keywords: Toluene Exposure, Adverse Health Effect, Health Risk Assessment,
Workers, Gasoline Stations, Similar Pollution Exposures, Systematic
Research Review
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บทน้า
โทลูอีน เป็นของเหลว ไม่มีสี ระเหยเป็นไอและ
ติดไฟได้ง่ายที่ความดันอากาศและอุณหภูมิปกติ เป็น ซึ่ง
สารทาละลายที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมสี กาว เรซิน
ทินเนอร์ และสารทาความสะอาด สารโทลูอีนเป็นสารตั้ง
ต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่น (กองโรคจากการประกอบ
อาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม, 2557) นอกจากจะพบได้ ใ น
อุตสาหกรรมแล้วโทลูอีนก็ยังสามารถพบได้ในมลพิษใน
บรรยากาศ ซึ่งเกิดจากยานพาหนะบนท้องถนนที่มีการ
ปล่อยสารพิษ ไอควัน ก๊าซต่างๆ หลายชนิดออกมาทาง
ท่อไอเสีย (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)
สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
น้ ามัน เชื้อเพลิ งแก่ย านพาหนะ พนั กงานสถานีบริก าร
น้ ามัน เชื้อเพลิ งจึงมีโอกาสสั มผัสกับ โทลูอีนซึ่งอยู่ในไอ
ควัน หรือมลพิษ ที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะต่างๆ
รวมถึ ง พนั ก งานที่ มี ก ารสั ม ผั ส กั บ สภาวะแวดล้ อ มที่
ใกล้เคียงกัน เช่น พบการสัมผัสสารโทลูอีนใน พนักงาน
เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษ (ศศิ ธ ร เรื อ งตระ, กู ล ทรรศนี ย์
พฤกษาสิ ท ธิ์ , & เดซี่ หมอกน้ อ ย, 2556) และต ารวจ
จราจร (มาริ ส สา กองสมบั ติสุ ข , ศรี รั ตน์ ล้ อมพงศ์ , &
อรวรรณ แก้ ว บุ ญ ชู , 2556) เป็ น ต้ น การประเมิ น การ
สั มผั ส โทลู อีน สามารถประเมิน ได้จ ากการตรวจวั ด ใน
บรรยากาศ (NIOSH, 2019) และการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทาง
ชีว ภาพโดยการตรวจหาอิป พูริ ค (Hippuric acid) ใน
ปัสสาวะ (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)
สารโทลูอีนเป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพ
สูง (ATSDR, 2015) เมื่อได้รับสารโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายไม่
ว่าจะเป็นทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางเดินอาหาร
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับทั้งสิ้น โดยอาการ
พิษแบบเฉีย บพลั น จากกรสั มผั ส สารโทลู อีน คือ เวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ มึนงง สับสน และหมดสติ หากสัมผัสเป็น
ระยะเวลานานและมี ก ารสะสมของสารโทลู อี น จะมี
อาการแบบเรื้อรังทาให้เกิดอาการอารมณ์เปลี่ยนแปลง
ง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ กระวนกระวาย นอนไม่หลับ
และมีอาการอ่อนเพลีย เป็นต้น (กองโรคจากการประกอบ
อาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม, 2557) ซึ่ ง การได้ รั บ สารเป็ น
ระยะเวลาก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ จึง
สามารถอาศัยหลักการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดย
การประเมิ น ค่ า ดั ช นี อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ (Hazard
Quatiant; HQ) ตามหลักการขององค์การพิทักษ์
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สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557, US
EPA, 2019) เพื่ อ ประเมิ น ว่ า สารโทลู อี น ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น มี
ปริมาณที่ส่งผลความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสาร
ในระยะยาวหรือไม่
ดังนั้นการทบทวนงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาด้าน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องของการสัมผัสโทลูอีน อาการแสดง
กระทบต่ อ สุ ข ภาพ และการประเมิ น ความเสี่ ย งเชิ ง
ปริมาณต่อการสัมผัสสารในสภาวะแวดล้อมที่เป็นสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิงหรือสัมผัสกับมลภาวะที่ใกล้เคียง
กัน จึงมีความจาเป็นเพื่อนามาสู่การศึกษาเชิงลึกต่อไปใน
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเทศไทย เป็นประโยชน์
ต่อการป้องกันของพนักงานและผู้มาใช้บริการได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
การสัมผัสโทลูอีน อาการแสดง และการประเมินความ
เสี่ยงในภาวะแวดล้อมที่เป็นสถานีบริการน้ามัน เชื้อเพลิง
หรือสัมผัสกับมลภาวะที่ใกล้เคียงกัน
วิธีด้าเนินการวิจัย
ทาการสืบค้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส
โทลูอีน อาการแสดง และการประเมินความเสี่ยงในภาวะ
แวดล้อมที่เป็นสถานีบริการน้ามัน เชื้อเพลิงหรือสัมผัสกับ
มลภาวะที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2562 ได้ผลลัพธ์งานวิจัยทั้งหมด
48 เรื่อง หลังจากทาการคัดเลือกมีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์
คัดเข้า ทั้งหมด 11 เรื่อง โดยการสืบค้นครั้งนี้จากฐานข้อมูล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ แ ก่ การสื บ ค้ น จากอิ น เตอร์ เ น็ ต โดย
แหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล คื อ Science direct และ Google
scholar และใช้คาสาคัญในการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ ดังภาพที่ 1
คาสาคัญภาษาไทย คือ “โทลูอีน”OR“ฮิปพูริค”
AND “พนักงาน”AND “สถานีบริการน้ามัน”OR “ควัน”
OR “รถ” OR “ทางด่วน” AND “สุขภาพ” OR “อาการ”
OR “ความเสี่ยง” AND “การหายใจ” AND “บรรยากาศ”
และคาสาคัญภาษาอังกฤษ คือ toluene OR BTEX OR
“Hippuric acid” AND work* OR worker* OR occupant*
OR employ* AND car OR exhaust OR automob*
OR automot* OR parking OR gas AND health OR
exposure OR effect*AND inhalation AND ambient
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1. งานวิจัยที่ศึกษาพนักงานที่ทางานในสภาพ
แวดล้อมที่มีโอกาสสัมผัสกับโทลูอีนจากควัน หรือไอเสีย
รถยนต์เป็นประจาซึ่งรวมถึงสถานีบริการน้ามัน เชื้อเพลิง
ลานจอดรถ หรือสถานีเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
2. งานวิจัยที่ศึกษาพนักงานที่มีการสัมผั ส กับ
โทลูอีนในไอเสียรถยนต์
3. งานวิจัยที่ศึกษาพนักงานที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการสัมผัสกับโทลูอีนในไอเสียรถยนต์
4. งานวิจัยที่ศึกษาในประเทศไทย ทั้งที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และเป็นรายงานการวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2562

พนักงานสถานีบริการน้ามัยเชื้อเพลิง 2 เรื่อง อาการที่
พบสุงสุดของพนักงานกลุ่มนี้คือ การระคายเคืองผิวหนัง
ปวดศีรษะ ตามมาด้วยระคายเคืองคอ และมีการศึกษา
ในไทยพบเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระคายเคืองคอ และไอ
เป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบ/ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน มี
การได้ยินเสื่อมได้รับการบาดเจ็บที่หู โลหิตจาง ดังตารางที่ 3
• การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพพบว่ า
พนักงานสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง มีค่า HQ อยู่ในช่วง
0.00576-0.034 และกลุ่มพนักงานที่ทางานในมลภาวะที่
ใกล้เคียงกัน มีค่า HQ อยู่ในช่วง 0.000957-0.010 ซึ่งอยู่
ในระดับเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งหมด (HQ≤1) ดังตารางที่ 4

ผลการวิจัย
• การประเมินการสัมผัสกับโทลูอีน (บรรยากาศ)
การตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศในกลุ่ม
ของพนั ก งานที่ ท างานในสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้อ เพลิ ง
ความเข้มข้นของโทลูอีนอยู่ในช่วง 30.45-4, 142.1 µg/
m3 หรือ 8.08-1,099.14 ppb คิดเป็น 0.04-5.50% ของ
มาตรฐาน คือ 20 ppm (20,000ppb) พนักงานที่ทางาน
ในมลภาวะที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วง 3.28-805.07 µg/
m3 หรือ 0.87-213.63 ppb คิดเป็น 0.004-1.07% ดัง
ตารางที่ 1
• การประเมิ น การสั ม ผั ส กั บ โทลู อี น โดยใช้ ค่ า
Hippuric acid ในปัสสาวะ
การตรวจวัดสาร Hippuric acid ในปัสสาวะ ใน
กลุ่มของพนักงานที่ทางานในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ตรวจพบ Hippuric acid อยู่ในช่วง 10-10,889.47 mg/
g Cr พนั ก งานที่ ท างานในมลภาวะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น พบ
Hippuric acid อยู่ ในช่ว ง 20.6-510 mg/g Cr โดยมี
การศึ ก ษาในพนั ก งานสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
จังหวัดขอนแก่น เพียงหนึ่งบทความวิจัยซึ่งเป็นพนักงาน
คิดเงินและพนักงานเติมน้ามัน มีค่า Hippuric acid เกิน
มาตรฐานแนะนาของ BEI (ACGIH) คือ 1,600 mg/g Cr
เป็น 6.8 เท่าของค่ามาตรฐาน (% ค่ามาตรฐาน 1600
mg/g Cr ) ที่พบในพนักจานวน 3.13% ของกลุ่มที่ศึกษา
คือกลุ่ม พนักงานคิดเงิน รองลงมาคือพนักงานเติมน้ามัน
ดังตารางที่ 2
• อาการแสดงจากการสัมผัสโทลูอีน
จากการทบทวนรายงานวิจัย 4 เรื่อง ซึ่งเป็น

บทสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับ
การสัมผัสโทลูอีน โดยการหายใจ อาการแสดง และการ
ประเมินความเสี่ยงในภาวะแวดล้อมที่เป็นสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิงหรือสัมผัสกับมลภาวะที่ใกล้เคียง ผลจาก
การงานวิจัยในช่วง ด้านโทลูอีนพบว่า
การประเมิ น การสั ม ผั ส สารโทลู อี น สามารถ
ประเมินได้จากการการตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศ
และการตรวจวัดหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจาก Hippuric
acid ในปัสสาวะ โดยการตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศ
ในกลุ่ ม ของพนั ก งานที่ ท างานในสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น
เชื้อเพลิงความเข้มข้นของโทลูอีนพบค่าไม่เกินมาตรฐาน
8 ชั่ ว โมงทางาน โดยกาหนดใช้ค่า ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists)
คื อ 20,000 ppb หรื อ 20 ppm เนื่ อ งจากพนั ก งานมี
โอกาสสัมผัสสารโทลูอีนได้อันเนื่องมาจากการทางาน ทั้ง
จากส่วนผสมในน้ามันเชื้อเพลิง กลุ่มแก๊สโซลีน และการ
ทางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ จากไอเสียรถยนต์
ซึ่งพบค่าสูงสุดที่ 5.5% ของค่ามาตรฐาน โดยพบมากที่สุด
ในกลุ่ ม ของพนั ก งานสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง
การศึกษาที่ผ่านมาพบมากกว่าในกลุ่มพนักงานกลุ่มอื่นที่
สัมผัสกับมลพิษทั่ว ไปเนื่องจากลั กษณะการปฏิบัติ งาน
ของพนักงานในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสสัมผัสไอระเหย
น้ามันเชื้อเพลิงโดยตรงขณะเติมน้ามัน และสัมผัสอากาศ
ที่มีไอเสียมลพิษ ปนเปื้อน รวมทั้งอยู่ในบริเวณที่ ระบาย
อากาศไม่ดี เช่น บู๊ทของพนักงานเก็บเงินในสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง รองลงมาเป็นอาชีพ พนักงานเก็บกวาด

35
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.4 October – December 2020

ขยะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องสัมผัสกับ
มลพิษและไอเสียเช่นกัน ดังนั้นผลการศึกษาความเข้มข้น
นี้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศของสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิงที่เป็นทางการ พบโทลูอีน 54.93
ppb (ช่วง 22.56-1,026.40 ppb) สถานีบริการที่ไม่เป็น
ทางการ พบ 384.50 ppb (ช่วง 150.72-918.13 ppb)
ซึ่งไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน (Tohona et al., 2015)
เนื่องจากการศึกษาเหล่านั้นจะเป็นบรรยากาศการทางาน
แม้เป็นนอกอาคารแต่จัดเป็นสภาพแวดล้อมการทางานที่
มีพนักงานทางานประจา 8 ชั่วโมง หรือมากกว่า และมี
แหล่งกาเนิดมลพิษหรือการปลดปล่อยสารเคมีอันตราย
ออกมาได้ ใ นสภาพแวดล้ อ มนั้ น จึ ง สามารถเที ย บ
มาตรฐานบรรยากาศการทางานของ ACGIH นี้ได้
อย่างไรก็ตามมาตรฐานก็ขึ้นกับแต่ประเทศที่กาหนดซึ่ง
ประเทศไทยกาหนดค่า การสั มผัส ความเข้มข้นสารเคมี
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน คือ 200 ppm ซึ่งสูงมากทาให้เกิด
การป้องกันได้น้อย กรณีคานึงถึงมาตรฐานที่ต่ากว่า เช่น
NIOSH (The National Institute for Occupational
Safety and Health ) กาหนดค่าการสัมผัสความเข้มข้น
สารเคมีเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน คือ 100 ppm หรือ ACGIH
ทีก่ าหนด 20 ppm ซึ่งมีค่าต่ากว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันการเกิด
โรคเนื่องจากการทางานของพนักงาน ซึ่งต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่สามารถเลียกเลี่ยงการสัมผัส
สารโทลูอีนได้ การปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานการสัมผัสสาร
ในประเทศไทยให้มีค่าที่ต่าอาจมีส่วนช่วยให้พนักงานหรือ
สถานประกอบการได้ตระหนักถึงอันตรายและสามารถ
เฝ้าระวังสุขภาพได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การตรวจวัดสาร Hippuric acid ในปัส สาวะ
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งไม่ เ กิ น มาตรฐานแนะน า แต่ พ บ
พนักงานสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง มีค่าเกินมาตรฐาน
แนะน า 680.59% ซึ่งค่าดังกล่ าวยั ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ตรวจวัดความเข้มข้นโทลูอีนในบรรยากาศ โดยตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพจาก Hippuric acid ถือได้ว่าเป็นตัวคัดกรอง
ได้ ดี เ นื่ อ งจากมี ผ ลการตรวจวั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เข้ ม ข้ น โทลู อี น ในสภาพแวดล้ อ มการท างาน และ
สอดคล้ องกับ การศึกษาในต่างประเทศที่ส ถานีบ ริ ก าร
น้ามันเชื้อเพลิงซึ่งพบค่า Hippuric Acid คือ 0.34±0.38 g/
g Cr (อยู่ในช่วง 0.05-1.83 g/g Cr) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน
(Bahrami et al., 2548) สารเคมีไม่เพียงแต่การสั มผั ส

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

ผ่านทางการหายใจแต่ยังรวมถึงการสัมผัสโดยตรงทาง
ผิวหนังขณะปฏิบัติงานได้ด้วย (สายชล แปรงกระโทก &
สุ นิส า ชายเกลี้ ยง, 2556) นอกจากนั้นพฤติกรรมของ
พนักงาน สุขอนามัยอาจส่งผลให้พนักงานมีความเสี่ ยง
เพิ่มขึ้นต่อการสัมผัสสาร เช่น ระบบทางเดินอาหาร หรือ
การสัมผัสผ่านผิวหนัง (รัชนี นันทนุช & สุนิสา ชายเกลี้ยง,
2556)
ผลการศึกษาอาการแสดงจากการสัมผัสโทลูอีน
ในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า พนักงานมีอาการ ปวดศีรษะ
เหนื่อยล้า ระคายเคืองต่อจมูกระคายเคืองผิวหนัง ระคาย
เคื อ งคอ ไอ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา พบ
อาการคื อ ไอ/จาม ง่ ว งนอน การระคายเคื อ งดวงตา
ระคายเคืองต่อจมูก ระคายเคืองคอ ระคายเคืองผิวหนัง
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เจ็บคอ เหนื่อยล้า (Chimplee &
Taneepanichskul, 2015) ซึ่ ง โดยปกติ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก าร
ประเมินผลกระทบในระยะยาว
จากงานวิจัยที่ทาการประเมินความเสี่ยงต่อการ
สั ม ผั ส ผ่ า นทางการหายใจ ในระยะยาวเนื่ อ งจากพบ
อาการเรื้ อ รั ง โดยเฉพาะระบบประสาท แต่ ผ ลการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ พบว่ า จากการศึ ก ษา
5 เรื่อง มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการศึกษา
ส่วนใหญ่นี้เป็นความเสี่ยงเชิงปริมาณตามหลักการของ
องค์ ก รพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของสหรั ฐ อเมริ ก าทั้ ง หมด
US.EPA ทั้งหมด (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)
โดยสรุปจากการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่า
ความเข้มข้นของสารโทลู อี นในบรรยากาศผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหมด แต่การตรวจวัดค่าสารบ่งชี้ทางชีวภาพ
ในร่างกายเพื่อ ประเมิน การสั มผั ส สารโทลู อีนจากการ
ท างานสามารถตรวจวั ด ได้ ทั้ ง สารเมตาโบไลท์ คื อ
Hippuric acid หรือ o-Cresol ในปัสสาวะ และโทลูอีน
ในเลือด (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557) ซึ่งการรวบรวมวิจัย
ในครั้งนี้ใช้การประเมินสารบ่งชี้ทางชีวภาพโดยใช้ การ
ตรวจวัด Hippuric acid ที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ง่าย
กว่า และมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รองรับในประเทศไทย
โดยยังพบว่าค่าของ Hippuric acid ในบางการศึกษาที่
ผ่านมาที่มีค่าเกิน ที่ม าตรฐานแนะนากาหนดซึ่ง ในกลุ่ ม
ของพนักงานสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง จึงควรมีการ
จัดการและการเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัย ไม่ว่าจะเป็น
การตรวจสุ ข ภาพแบบพิ เ ศษแก่ พ นั ก งาน และการ
ตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการทางานเพื่อเป็นการเฝ้า
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ระวังสุขภาพแก่พนักงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถวัดค่า Hippuric acid แม้ว่าค่า
โทลูอีนที่ตรวจวัดได้จะมีค่าที่ต่าสามารถเป็นดัชนีชี้วัดที่
ใช้ได้ในการศึกษาในสภาพแวดล้อมการทางาน ประกอบ
กับพนักงานที่รายงานอาการผิดปกติ จาเพาะจากความ
เป็นพิษของการสัมผัสสารโทลูอีน อาการแสดงที่ใกล้เคียง
กันด้านระบบประสาท คือ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า และ
อาการทางระบบทางเดินหายใจคือ ระคายเคืองจมูกและ
คอ และอาการไอ ที่สามารถนาไปสู่การคัดกรองเบื้องต้น
ด้านการตรวจวัดสารทางชีวภาพในปัสสาวะและอาการ
ผิดปกติของพนักงานในสภาพแวดล้อมการทางานร่วมกับ
การประเมิน ทางสภาพแวดล้ อ มการทางานด้ านความ
เข้มข้นของการสัมผัสได้ต่อไป (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2562)
แม้ว่าผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิง
ปริมาณผ่านทางการหายใจโดยใช้หลักการของ US.EPA
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ที่
สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศในสถานีบ ริ การ
น้ามันเชื้อเพลิง เมืองซัลวาดอร์ ประเทศบราซิล (Cruz
et al., 2017) ซึ่งพบว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านทางการ
หายใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานที่
ต้องทางานในสภาพแวดล้ อมที่เป็นสถานีบริ การน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ต้องมีการสัมผัสมลพิษ ควัน หรือไอเสียในกลุ่ม
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งานนอกอาคาร ที่ มีโ อกาสที่จะได้รับสารโทลู อี นเข้ า สู่
ร่างกายได้ นอกจากการรับโดยตรงจากน้ามันเชื้อเพลิ ง
ดังเช่นที่พบว่า พนักงานคิดเงินซึ่งนั่งประจาที่ในบูทของ
สถานีบริการซึ่งพบกรด Hippuric acid ในปัสสาวะ (สุนิสา
ชายเกลี้ ย ง และคณะ, 2562) ดั ง นั้ น การตรวจวั ด ค่ า
Hippuric acid จึงเป็นค่าดัชนีทางชีวภาพที่ใช้ในการศึกษา
เชิงลึกเฉพาะตาแหน่งงานได้ต่อไป โดยเฉพาะควรมีการ
ด าเนิ น การเมื่ อ มี ค่ า เกิ น ระดั บ ร้ อ ยละ 50 ของค่ า
มาตรฐานแนะนา
เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน เนื่องจาก
พนั ก งานสามารถสั ม ผั ส ได้ ห ลากหลายทาง ซึ่ ง การ
ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณผ่านทางการหายใจอาจไม่
เพียงพอต่อประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ การประเมิน
รูปแบบอื่นๆ คือ การประเมินความเสี่ยงแบบเมตริกด้าน
กึ่ ง ปริ ม าณ Semi-quantitative (สุ นิ ส า ชายเกลี้ ย ง,
2562) โดยข้อมูลความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ
ความถี่ในการสัมผัส และอาการผิดปกติจากการสัมผั ส
สารโทลูอีน มาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารใน
บริเวณปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนาข้อมูลที่สามารถ
เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการสัมผัสกับโทลูอีน
ให้กับพนักงานได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น
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ตารางที่ 1 การประเมินการสัมผัสกับโทลูอีน (บรรยากาศ) จากผลการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562
ผู้ท้าการศึกษา,ปี
สถานที่
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
ท้าการศึกษา
สุนิสา ชายเกลี้ยง สถานีบริการ
พนักงานสถานี ความเข้มข้นในบรรยากาศการทางาน ค่าเฉลี่ย
และคณะ, 2562 น้ามันเชื้อเพลิง บริการน้ามัน
40.30±66.66 ppb (ช่วง 8.08-405.92 ppb)
ขอนแก่น
เชื้อเพลิง
ศศิธร เรืองตระ,
ทางพิเศษในเขต พนักงานเก็บค่า ความเข้มข้นเฉลี่ยของโทลูอีนที่พนักงานได้รับสัมผัส
และคณะ, 2556 กรุงเทพมหานคร ผ่านทางพิเศษใน อยู่ในช่วง 54.20 ± 409.99 μg/m3 หรือ 108.79
เขต
ppb
กรุงเทพมหานคร
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, สานักงานเขตใน พนักงานเก็บ
ความเข้มข้นของสารโทลูอีนแบบติดตัวบุคคล มี
2559
เขต
กวาดขยะ
ค่าเฉลี่ย 494.30 ± 16.11 μg/m3 (หรือ 131.16 ±
กรุงเทพมหานคร
4.27 ppb)
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ ด่านเก็บเงินใน พนักงานเก็บเงิน ระดับความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศการ
และคณะ, 2560 เขต
ที่ด่านเก็บเงิน
ทางานในกลุ่มศึกษาแบบติดตัวบุคคล มีค่าเฉลี่ย
กรุงเทพมหานคร
28.93 ± 32.048 ppb
Tunsaringkarn
สถานีบริการ
พนักงานสถานี ความเข้มข้นเฉลี่ยบริเวณสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
et al, 2012
น้ามันเชื้อเพลิง บริการน้ามัน
และบริเวณริมถนน เท่ากับ 226.68±51.10 ppb และ
กรุงเทพมหานคร เชื้อเพลิง
147.05±37.41 ppb ตามลาดับ
Loonsamrong
บริเวณลานจอด พนักงานที่
ความเข้มข้นเฉลี่ย 56.13 ± 73.96 µg/m3 (ช่วง
et al., 2015
รถ
ทางานในอาคาร 3.28-354.90 µg /m3) ของการสัมผัสสารในวัน
กรุงเทพมหานคร จอดรถ
ธรรมดาและในวันหยุด หรือ 14.89 ±19.63 ppb
(ช่วงความเข้มข้น 0.87-94.17 ppb)
Tunsaringkarn
กลางแจ้งในเขต เจ้าหน้าที่รักษา โทลูอีนในบรรยากาศจากการตรวจวัดแบบพื้นที่
et al., 2014
เมือง
ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยคือ 91.10 ± 33.23 μg/m3 (ช่วง 28.72 –
กรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี่
142.17 μg/m3) หรือ 24.17 ppb (ช่วง 7.62-37.72
รถจักรยานยนต์ ppb) และผลตรวจวัดแบบติดตัวบุคคลค่าเฉลี่ย 43.24
และผู้ค้าริมถนน ± 6.56 μg/m3 (ช่วง 32.42 – 55.07 μg/m3) หรือ
11.47 ppb (ช่วง 8.60-14.61 ppb)
Taneepanichsku อาคารจอดรถ
พนักงานที่
ความเข้มข้นในบรรยากาศของโทลูอีนมีค่ามัธยฐาน
et al., 2018
หลายชั้นเขต
ทางานที่อาคาร 28.8 μg/m3 (7.64 ppb) ค่าเฉลี่ย 56.3 ± 74.2
กรุงเทพมหานคร จอดรถ
μg/m3 (ช่วง 3.28–354 μg/m3) หรือ 14.94 ppb
(ช่วง 0.87-93.94 ppb)
มาริสสา กอง
การจราจรในเขต ตารวจจราจรใน ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารโทลูอีนมีค่าเฉลี่ย
สมบัติสุข และ
กรุงเทพมหานคร เขต
เท่ากับ 213.63 ± 111.28 ppb
คณะ, 2556
กรุงเทพมหานคร
Yimrungruang
สถานีบริการ
พนักงานสถานี ระดับความเข้มข้นจากการวัดแบบติดตัวพนักงาน
et al., 2008
น้ามันเชื้อเพลิง บริการน้ามัน
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พบค่าเฉลี่ยโทลูอีน
จังหวัดชลบุรี
เชื้อเพลิง และ
เท่ากับ 1,305.8 ±1,122.9 μg/m3 (ช่วง 268.7พนักงาน
4,142.1 μg/m3) หรือ 346.50 ppb (ช่วง 71.30สานักงาน
1,099.14 ppb)
ค่ามาตรฐานของ TLV- TWA = 20 ppm หรือ 20,000 ppb (ACGIH, 2019)

% ของค่ามาตรฐาน
(20,000 ppb)
0.20%
range 0.04-2.03%
0.54%

0.66%
0.02%
1.13%, 0.74%
0.07%,
range 0.004-0.47%
0.12%, range 0.040.19% และ 0.06%,
range 0.04-0.07%

0.07%, range
0.004-0.47 %
1.07%
1.73%,
range 0.36-5.50%
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ตารางที่ 2 การประเมินการสัมผัสกับโทลูอีนโดยใช้ค่า Hippuric aid ในปัสสาวะ ผลการศึกษาระหว่างปี ค.ศ. 2551-2562
ผู้ท้าการศึกษา,ปี
สถานที่
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
% ค่ามาตรฐาน
ท้าการศึกษา
(1,600 mg/g Cr)
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, สานักงานเขต
พนักงานเก็บกวาด
ส่วนใหญ่ของกลุ่มศึกษามีปริมาณระดับความ
13.13%;
2559
แห่งหนึ่งในเขต ขยะ
เข้มข้นของ Hippuric Acid ในปัสสาวะ (หลังเลิก
11.29%
กรุงเทพมหานคร
งาน) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200.0 mg/g Cr
ร้อยละ 64.0 รองลงมาคือ มีค่าอยู่ระหว่าง 200.1
–400.0 mg/g Cr ร้อยละ 20.0 มีค่าเฉลี่ย 210.02
± 220.53 mg/g Cr
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ ด่านเก็บเงินใน
พนักงานเก็บเงินที่
ระดับความเข้มข้นของสาร Hippuric acid มี
15.01%
และคณะ, 2560 เขต
ด่านเก็บเงิน
ค่าเฉลี่ย 240.09 ± 238.143 mg/g Cr
กรุงเทพมหานคร
สุนิสา ชายเกลี้ยง สถานีบริการ
พนักงานสถานีบริการ ค่าเฉลี่ยของ Hippuric aid เท่ากับ 422.71 ±
*26.42%,
และคณะ, 2562 น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเชื้อเพลิง
977.97 mg/gCr พบว่าพนักงานจานวน 6 คน
range 0.62จังหวัดขอนแก่น
(3.13%) มีค่าเกินกว่าค่าดัชนีทางชีวภาพของระดับ
680.59%
Hippuric Acid (1,600 mg/g Cr) (อยู่ในช่วง 10
– 10,889.47 mg/g Cr หรือ สูงสุดเกิน 6.8 เท่า
ของค่าแนะนา)
Yimrungruang
สถานีบริการ
พนักงานสถานีบริการ ค่า Hippuric Acid ที่ตรวจพบในกลุ่มพนักงาน
17.5 %;
et al., 2008
น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามัน และพนักงาน สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงคือ 0.28 g/g Cr และ
14.38%
จังหวัด ชลบุรี
สานักงาน
ในกลุ่มควบคุม (พนักงานสานักงาน) คือ 0.23 g/g
Cr
Tunsaringkarn
กลางแจ้งในเขต เจ้าหน้าที่รักษาความ จาการตรวจวัดความเข้มข้นทางชีวภาพทางชีวภาพ
31.88%
et al., 2014
เมือง
ปลอดภัย ผู้ขับขี่
ของคนงานกลางแจ้ง ค่า Hippuric acid เท่ากับ
กรุงเทพมหานคร รถจักรยานยนต์ และ 0.51 ± 0.08 g / gCr
ประเทศไทย
ผู้ค้าริมถนน
Taneepanichsku ลานจอดรถหลาย พนักงานทางานที่
พบว่า ค่า Hippuric acid หลังการทางานมีค่ามัธย
2.55%;
et al., 2018
ชั้นในเขต
อาคารจอดรถ
ฐานมีความเข้มข้นสูงกว่าก่อนทางาน (หลัง 40.8
1.28%
กรุงเทพมหานคร
mg/g Cr, ก่อน 20.6 mg/g Cr)
*เกินค่าแนะนาคือ >1600 mg/g Cr
ตารางที่ 3 อาการแสดงจากการสัมผัสโทลูอีน ผลการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
ผู้ท้าการศึกษา,ปี สถานที่ที่ท้าการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
Tunsaringkarn
สถานีบริการน้ามัน
พนักงานสถานี
อาการส่วนใหญ่ที่พบคือ ปวดศีรษะ (61%) เหนื่อยล้า (29%) และ
et al., 2012
เชื้อเพลิง
บริการน้ามัน
ระคายเคืองคอ (11%) ตามลาดับ
จังหวัด
เชื้อเพลิง
กรุงเทพมหานคร
สุนิสา ชายเกลี้ยง
สถานีบริการน้ามัน
พนักงานสถานี
อาการแสดงที่พบมากที่สุดในกลุ่มพนักงานเติมน้ามัน คือ อาการปวด
และคณะ, 2562
เชื้อเพลิง จังหวัด
บริการน้ามัน
ศีรษะ (48.42%) และพนักงานคิดเงินพบอาการระคายเคืองผิวหนังสูง
ขอนแก่น
เชื้อเพลิง
ที่สุด (63.16%)
มาริสสา กองสมบัติ การจราจรในเขต
ตารวจจราจรใน
ข้อมูลอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจหลังจากสิ้นสุดการ
สุข และคณะ, 2556 กรุงเทพมหานคร
เขต
ปฏิบัติงานในวันที่เก็บตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีอาการระคายคอ
กรุงเทพมหานคร ระคายจมูก ร้อยละ 83.3 ในกลุ่มที่มีอาการ ร้อยละ 48.57 มีอาการ
ระคายคอและระคายจมูกในระดับเล็กน้อย
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์และ ด่านเก็บเงินในเขต
พนักงานเก็บเงินที่ การเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคเฉพาะตามที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต่อม
คณะ, 2560
กรุงเทพมหานคร
ด่านเก็บเงิน
ทอนซิลอักเสบ/ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน (ร้อยละ 11.1) มีการได้ยิน
เสื่อมได้รับการบาดเจ็บที่หู (ร้อยละ 11.1) โลหิตจาง (ร้อยละ 11.1)
และความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 8.9)
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

ตารางที่ 4 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณการสัมผัสต่อสุขภาพในระยะยาว โดยใช้ค่า hazard quotient (HQ) ผลการศึกษาระหว่างปี พ.ศ.
2551-2560
ผู้ท้าการศึกษา, ปี
สถานที่ที่ท้าการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
ความเสี่ยง
(HQ 1)
Tunsaringkarn
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พนักงานสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
HQ = 0.008
ยอมรับได้
et al., 2012
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
Loonsamrong
ลานจอดรถ
พนักงานที่ทางานในอาคารจอดรถ
HQ ต่อระบบประสาท คือ
ยอมรับได้
et al., 2015
กรุงเทพมหานคร
0.010
Kitwattanavong
สถานีบริการน้ามัน
พนักงานสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
HQs มีค่า 0.004–0.022
ยอมรับได้
et al., 2013
เชื้อเพลิง กรุงเทพมหานคร
Yimrungruang
สถานีบริการน้ามัน
พนักงานสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง HQ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง =
ยอมรับได้
et al., 2008
เชื้อเพลิง จังหวัด ชลบุรี
และพนักงานสานักงาน
0.034
Tunsaringkarn
กลางแจ้งในเขตเมือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ผู้ขับขี่ HQ โทลูอีน เท่ากับ
ยอมรับได้
et al., 2014
กรุงเทพมหานคร
รถจักรยานยนต์ และผู้ค้าริมถนน
9.57E-04

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
(n=27,061)
รายงานวิจัยสาหรับพิจารณาชื่อเรือ่ งและบทคัดย่อ
(n=48)
รายงานการวิจยั คงเหลือสาหรับการทบทวนวรรณกรรม
(n=11)

ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเข้า
(n=27,013)

ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเข้า
(n=37)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกบทความวิจัย

