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สุ คท

นพรัตนบัณฑิต:

การประเมินความเสี่ ยงจากการรับสัมผัสสารคาร์ บอนิ ลผ่าน

ทางการหายใจของคนงานในสถานประกอบการน้ ามันในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
(HEALTH RISK ASSESSMENT ASSOCIATED WITH INHALATION EXPOSURE
OF CARBONYL COMPOUNDS TO GASOLINE WORKERS IN BANGKOK,
THALAND) อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก: อ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์, 92 หน้า.
การประเมินความเสี่ ยงสุ ขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (กลุ่มคาร์ บอนิ ล)
ผ่ า นทางการรั บ สั ม ผั ส ทางการหายใจของคนงานในสถานประกอบการน้ ามั น ใน
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ได้ดาเนินการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยมีจุดประสงค์
คือ เพื่อตรวจวัดปริ มาณสารคาร์ บอนิ ลภายในสถานประกอบการน้ ามันและประเมินความเสี่ ยง
ทางสุ ขภาพของคนงานในสถานประกอบการน้ ามันจานวน 4 สถานประกอบการ คือ ในตัวเมือง
จานวน 2 สถานประกอบการและชานเมืองจานวน 2 สถานประกอบการ และทาการสุ่ มคนงาน
ในสถานประกอบการละ 2 คน ผลการศึกษาพบว่าคนงานในกลุ่มนี้ มีอายุระหว่าง 18 ถึง 36 ปี
น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 56.7 ± 8.1 กิโลกรัม ชัว่ โมงทางานเฉลี่ยของคนงานในสถานประกอบการ
น้ ามันในตัวเมืองและชานเมืองเท่ากับ 9.3 และ 10.0 ชัว่ โมงต่อวัน ตามลาดับ การประเมินค่า
การรับสัมผัสการรับสัมผัสสู งสุ ดของคนงานต่อวันที่ระดับ 95 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ พบว่า ค่าการรับ
สัมผัสสารกลุ่ มคาร์ บอนิ ลทางการหายใจต่อวันสาหรั บสารกลุ่ มที่ อาจจะก่ อให้เกิ ดมะเร็ ง คื อ
ฟอร์ มาลดีไฮด์และอะซิ ตาลดีไฮด์ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 1.90 × 10-5ถึง 4.11 × 10-4มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
วัน ส่ วนการบ่งชี้ความเสี่ ยงการเกิดมะเร็ งพบว่า คนงานที่อาจจะมีความเสี่ ยงอยูร่ ะหว่าง 2 คนใน
สิ บ ล้า นคน ถึ ง 2 คนในหนึ่ งแสนคน ส าหรั บ สารในกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง ได้แ ก่
ฟอร์มาลดีไฮด์ อะซิตาลดีไฮด์ เบนซาลดีไฮด์ วาลีราลดีไฮด์ โพรพีโอนาลดีไฮด์ และบิวทิราลดิ ไฮด์ พบว่าค่าการรับสัมผัสสารกลุ่มคาร์ บอนิ ลทางการหายใจมีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.88 × 10-3 to 1.16
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรและทาการระบุความเสี่ ยงโดยใช้ค่าดัชนี บ่งชี้ อนั ตราย (Hazard Index,
HI) พบว่ากลุ่มคนงานอาจจะไม่ได้รับความเสี่ ยงจากการรับสัมผัสสารกลุ่มคาร์ บอนิ ลทางการ
หายใจ เนื่องจากมีค่าดัชนีบ่งชี้อนั ตรายของคนงานน้อยกว่า 1 (HI<1)
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SUCOT NOPPARATBUNDIT: HEALTH RISK ASSESSMENT
ASSOCIATED WITH INHALATION EXPOSURE OF CARBONYL
COMPOUNDS TO GASOLINE WORKERS IN BANGKOK,
THAILAND.ADVISOR: WATTASIT SIRIWONG, Ph.D., 92 pp.
Human risk assessment of volatile organic compounds (carbonyl group) via
inhalation exposure route in gasoline workers was studied during February 2011 in
Bangkok, Thailand. The objectives were to measure carbonyl concentrations in
gasoline station and to assess health risk of gasoline workers in 4 gasoline stations
located in urban area and suburb area. Of each gasoline station, 2 workers were
randomly recruited. The results showed the participants age was in the range of 18-36
years old. The average weight (mean ± SD) was 56.7 ± 8.1 kg. The average working
time of urban and suburb area was 9.3 and 10.0 h/day, respectively. Exposure
assessment of gasoline worker was calculated using reasonable maximum exposure
(RME) at the 95th percentile; the inhalation intake of carcinogenic carbonyl i.e.
formaldehyde and acetaldehyde in workers was in the range of 1.90 × 10-5 to 4.11 ×
10-4 mg/kg/day. Risk characterization of cancer was in the range of 2 workers in 10
million to 2 workers in one hundred thousand. For non-carcinogenic carbonyl i.e.
formaldehyde, acetaldehyde, benzaldehyde, valeradehyde, propionaldehyde, and
butyraldehyde, the inhalation intake of non-carcinogenic carbonyl in workers was in
the range of 4.88 × 10-3 to 1.16 µg/m3. To assess non-carcinogenic health effects, the
Hazard Index (HI) was used; the results showed that gasoline workers may not at risk
regarding inhalation exposure of non-carcinogenic health because the HI was not
greater than the acceptable level (HI < 1).
Field of Study : Public Health

Student’s Signature

Academic Year : 2010

Advisor’s Signature

