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สุคท นพรัตนบณัฑิต: การประเมินความเส่ียงจากการรับสัมผสัสารคาร์บอนิลผา่น

ทางการหายใจของคนงานในสถานประกอบการน ้ามนัในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

(HEALTH RISK ASSESSMENT ASSOCIATED WITH INHALATION EXPOSURE 

OF CARBONYL COMPOUNDS TO GASOLINE WORKERS IN BANGKOK, 

THALAND) อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั: อ.ดร.วฒัน์สิทธ์ิ ศิริวงศ,์ 92 หนา้. 

 การประเมินความเส่ียงสุขภาพจากการรับสัมผสัสารอินทรียร์ะเหยง่าย (กลุ่มคาร์บอนิล) 
ผ่านทางการ รับสัมผ ัสทางการหายใจของคนงานในสถานประกอบการน ้ ามันใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไดด้ าเนินการศึกษาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 โดยมีจุดประสงค ์
คือ เพื่อตรวจวดัปริมาณสารคาร์บอนิลภายในสถานประกอบการน ้ ามนัและประเมินความเส่ียง
ทางสุขภาพของคนงานในสถานประกอบการน ้ามนัจ านวน 4 สถานประกอบการ คือ ในตวัเมือง
จ านวน 2 สถานประกอบการและชานเมืองจ านวน 2 สถานประกอบการ และท าการสุ่มคนงาน
ในสถานประกอบการละ 2 คน ผลการศึกษาพบวา่คนงานในกลุ่มน้ีมีอายุระหวา่ง 18 ถึง 36 ปี 
น ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากบั 56.7 ± 8.1 กิโลกรัม ชัว่โมงท างานเฉล่ียของคนงานในสถานประกอบการ
น ้ ามนัในตวัเมืองและชานเมืองเท่ากบั 9.3 และ 10.0  ชัว่โมงต่อวนั ตามล าดบั การประเมินค่า
การรับสัมผสัการรับสัมผสัสูงสุดของคนงานต่อวนัท่ีระดบั 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ พบวา่ ค่าการรับ
สัมผสัสารกลุ่มคาร์บอนิลทางการหายใจต่อวนัส าหรับสารกลุ่มท่ีอาจจะก่อให้เกิดมะเร็ง คือ 
ฟอร์มาลดีไฮดแ์ละอะซิตาลดีไฮด์ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.90 × 10-5ถึง 4.11 ×  10-4มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
วนั ส่วนการบ่งช้ีความเส่ียงการเกิดมะเร็งพบวา่ คนงานท่ีอาจจะมีความเส่ียงอยูร่ะหวา่ง 2 คนใน
สิบล้านคน ถึง 2 คนในหน่ึงแสนคน ส าหรับสารในกลุ่มท่ีไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ 
ฟอร์มาลดีไฮด ์อะซิตาลดีไฮด ์เบนซาลดีไฮด ์วาลีราลดีไฮด ์โพรพีโอนาลดีไฮด์  และบิวทิราลดิ-
ไฮด ์พบวา่ค่าการรับสัมผสัสารกลุ่มคาร์บอนิลทางการหายใจมีค่าอยูร่ะหวา่ง 4.88 × 10-3 to 1.16
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตรและท าการระบุความเส่ียงโดยใชค้่าดชันีบ่งช้ีอนัตราย (Hazard Index, 
HI) พบว่ากลุ่มคนงานอาจจะไม่ไดรั้บความเส่ียงจากการรับสัมผสัสารกลุ่มคาร์บอนิลทางการ
หายใจ เน่ืองจากมีค่าดชันีบ่งช้ีอนัตรายของคนงานนอ้ยกวา่ 1 (HI<1) 
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 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 95
th

 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/m
3
. 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).    
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