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การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสารเมทิลเอทิลคีโตนในปัสสาวะ
ของพนักงานในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
บทคัดย่อ
บทนำ�:

พนักงานผลิตรองเท้ามีการใช้สารเมทิลเอทิลคีโตน (เอ็มอีเค) เป็นองค์ประกอบหลักในการประกอบรองเท้ายาง
ต้ อ งทำ � งานวั น ละ ๘ ชั่ ว โมงหรื อ มากกว่ า นั้ น ในหนึ่ ง วั น จึ ง มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การสั ม ผั ส สารเอ็ ม อี เ ค และ
ส่วนใหญ่พนักงานมีการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันระบบทางเดินหายใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง มีสขุ วิทยาส่วนบุคคลทีไ่ ม่ถกู ต้อง ใน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเอ็มอีเคในปัสสาวะของพนักงานในโรงงานผลิต
รองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา:
เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ตัวอย่างทั้งหมดมี ๑๖๕ คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ทั่วไปและเก็บ
ตัวอย่างอากาศใช้ Organic Vapor Monitor (3M 3500) ติดตัวบุคคลในระดับการหายใจและเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
(หลังสิ้นสุดการทำ�งาน)
ผลการศึกษา:
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การทำ�งานในแต่ละวันในหน้าที่หลักวันละ ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ ๓๔.๕ และทุกคนทำ�งาน ๖ วันต่อสัปดาห์
มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ร้อยละ ๗๑.๕ โดยส่วนใหญ่มีการใช้แผ่นกรองอนุภาค
ร้ อ ยละ ๖๗.๙ และเมื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ พ บว่ า ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด (p = ๐.๐๐๑) และการสระผม
(p = ๐.๐๒๖) มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของกลุม่ ศึกษามีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕ ตามลำ�ดับ
วิจารณ์ และ
กลุม่ ศึกษามีการสัมผัสสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการทำ�งานและในปัสสาวะในขณะทำ�งานและควรจัดให้มโี ปรแกรม
สรุปผลการศึกษา: การส่งเสริมสุขภาพและการแนะนำ�ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
คำ�สำ�คัญ:  เอ็มอีเคในปัสสาวะ, รองเท้ายาง, เมทิลเอทิลคีโตนในอากาศ
วันที่รับบทความ: ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

508
บทน�ำ

สารเอ็มอีเค เป็นสารเคมีอันตรายประเภทหนึ่งที่เป็น
สาเหตุของปัญหาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และการส่งผลต่อการท�ำงานได้
ของผู้ประกอบอาชีพเพราะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย
ง่ายทีอ่ ยูใ่ นของเหลวและไอระเหย ไวไฟสูง เราได้รบั สารเอ็มอีเค
จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น รองเท้ายาง พลาสติก สีทาบ้าน
น�้ ำ ยาฟอกสี สารตั ว ท�ำละลายในโรงงานอุ ต สาหกรรม
ประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถปะปนในอากาศ น�้ำดื่ม เครื่องดื่ม
อาหาร สารเอ็มอีเค ที่สะสมไว้มากนานๆ จะมีผลกระทบทาง
ชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มี
อาชีพหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวจึงเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคจากการท�ำงาน และสามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้ ๓ ทาง
คือ (๑) โดยการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง เมื่อสัมผัสผิวหนังจะ
ท�ำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคือง เมื่อสัมผัสตาจะท�ำให้เยื่อบุ
ตาอักเสบ นำ�้ ตาไหล เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
(๒) ทางการหายใจ ท�ำให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
เลื อ ดออกในปอดและการสู ด ดมไอระเหยของสารเอ็ ม อี เ ค
มี ผ ลต่ อ ระบบประสาทส่ ว นกลาง ท�ำให้ เ กิ ด อาการง่ ว งซึ ม
วิงเวียนศีรษะและ (๓) โดยการกิน (ปนเปื้อนกับอาหารที่
รับประทานเข้าไป) ท�ำให้ระคายเคืองระบบทางเดินอาหารมี
พิษต่อตับและไตได้๑ - ๓ ส�ำหรับการเกิดพิษของสารเอ็มอีเค
มีทั้งแบบเฉียบพลัน ได้แก่ ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อบุตา จมูก
ล�ำคอ ผิวหนัง บวมแดง ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน มี
อาการปวดแสบ ปวดร้อนในจมูกและล�ำคอชั่วคราว ไอหรือ
หายใจล�ำบากและพิษแบบเรื้อรัง เมื่อร่างกายได้รับสารเอ็มอีเค
ที ล ะน้ อ ยเป็ น ระยะเวลานาน จะท�ำให้ เ กิ ด พยาธิ ส ภาพกั บ
อวัยวะเป้าหมาย เช่น สมอง ตับ ไต ตั้งแต่การท�ำงานของ
อวัยวะผิดปกติไปจนถึงล้มเหลว อาการที่จะมากหรือน้อยขึ้น
อยู่กับชนิดและปริมาณของสารที่ได้รับการป้องกันควบคุมและ
การวินิจฉัย การเฝ้าระวังก่อนการเกิดอาการ จะสามารถลด
พยาธิสภาพและความพิการ   ประกอบกับการประกอบอาชีพ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับคนที่อยู่ในวัยท�ำงาน แม้ว่า
การท�ำงานอาจจะท�ำให้ผู้ประกอบอาชีพต้องสัมผัสกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสารเคมีอันตราย ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ๔ - ๖
จากที่ทราบกันแล้วว่า โรงงานผลิตรองเท้ายางมี
กระบวนผลิตที่ใช้สารเอ็มอีเค เป็นหลักในกระบวนการผลิต
และจากการท�ำงานพบว่า พนักงานมีการใช้สารเอ็มอีเค เป็น
องค์ประกอบหลักในการท�ำและประกอบการท�ำรองเท้ายาง ดังนัน้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นกลุ่มศึกษาเป็นพนักงาน

ผลิตรองเท้ายางและโรงงานแห่งนี้มีพนักงานแผนกประกอบ
จ�ำนวน ๒๘๐ คน ซึ่งทั้งหมดมีหน้าที่ใช้สารเอ็มอีเค ทาบน
รองเท้ายางและตรวจสอบรวมถึงการประกอบแผ่นยาง ต้อง
ท�ำงานวันละ ๘ ชัว่ โมงหรือกว่านัน้ ในหนึง่ วัน เพราะต้องท�ำงาน
ล่วงเวลาและพนักงานส่วนมากมีการท�ำงาน ๖ วันต่อสัปดาห์
จากการสังเกตพบว่าส่วนใหญ่พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันระบบหายใจที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และบางคน
มีการดื่มน�้ำในบริเวณการท�ำงานซึ่งเป็นสุขวิทยาส่วนบุคคลที่
ไม่ถูกต้องที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้ได้ ประกอบ
กับระบบระบายอากาศไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนั้นที่จะ
ก�ำจัดให้สารเคมีเหล่านี้หมดไป จึงอาจจะมีการแพร่กระจาย
ไปในบรรยากาศการท�ำงานได้โดยง่ายและเมื่อสอบถามพบว่า
พนักงานบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการตระหนัก
ถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากสารเอ็มอีเคที่ถูกต้องจนเป็นที่
น่าวิตกเป็นอย่างยิง่ พนักงานเหล่านี้ จึงมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลการสัมผัส
สารเอ็มอีเคได้ง่ายและมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคจาก
การท�ำงาน และเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน
จากเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัย จึงได้จัดท�ำโครงการศึกษาวิจัย
เกีย่ วกับการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปริมาณสารเอ็มอีเค
ในปัสสาวะของพนักงานในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ ท�ำให้ทราบถึงความเสีย่ งอันตรายและ
เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงรวมทัง้
พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยต่อไปในอนาคตอันใกล้

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้อาศัยรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
(Cross - sectional study) ท�ำการศึ ก ษาในพนั ก งานที่
ปฏิบัติงานในแผนกประกอบที่ต้องสัมผัสสารเอ็มอีเค ในขณะ
การท�ำงานของโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร  
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖๕ คน ซึ่งเป็นผู้สมัครใจและยินดีเข้าร่วมใน
โครงการวิจยั และปฏิบตั งิ านอยูใ่ นช่วงทีด่ �ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ใช้การค�ำนวณตัวอย่าง โดยการใช้สูตร
Yamane ที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๕๗
n =
N
1 + Ne2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จ�ำนวนหน่วยประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แทนค่าในสูตร
n = ๒๘๐
๑ + ๒๘๐
n = ๑๖๔.๗ คน
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ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต้อง
ไม่น้อยกว่า  ๑๖๕ คน       
โดยมีเกณฑ์คัดเข้า ดังนี้
๑. เป็นผู้ปฏิบัติงานในแผนกประกอบและมีการใช้
สารเอ็มอีเค ในขณะปฏิบัติงาน
๒. ยินยอมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ แบบ
สัมภาษณ์ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) ลักษณะทาง
ประชากรทางสังคม ๒)  สภาพการท�ำงาน ๓) การปฏิบัติและ
การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล และ ๔) สุขวิทยาส่วน
บุคคลในชีวติ ประจ�ำวัน ส่วนที่ ๒  การเก็บตัวอย่างอากาศ โดยมี
การใช้อุปกรณ์ส�ำหรับการเก็บตัวอย่างคือ 3M Organic Vapor
Monitors 3500 เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงาน โดยการตรวจวัดปริมาณสารเอ็มอีเคในบรรยากาศ
การท�ำงานแบบติดตัวบุคคลและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจวัดคือ
Head-space Gas chromatography (GC) ต่อเข้ากันกับ
Flame Ionization Detection (FID) โดยการใช้ Capillary
column เป็น Column aquawax และมีคา่ limit of detection
เท่ากับ ๐.๐๑ ไมโครกรัม และมีหน่วยวัดเป็น พีพีเอ็ม และ
ส่วนที่ ๓ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ โดยจะมีการเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะ เมื่อหลังสิ้นสุดการท�ำงาน โดยใช้ขวดพลาสติก ขนาด
๒๐ มิลลิลิตร และจะเก็บรักษาสภาพของตัวอย่างใน ice
box ก่อนที่จะท�ำการวิเคราะห์ปริมาณระดับความเข้มข้นของ
สารเอ็มอีเคในปัสสาวะและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจวัดปริมาณ
ระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ คือ Gas chromatography - Headspace หน่วยวัดเป็น ไมโครกรัมต่อลิตร
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีการน�ำเสนอสถิติ
๒ แบบ ได้แก่ สถิตเชิงพรรณนา ใช้สถิติ จ�ำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต�ำ่ สุด และค่าสูงสุด
เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรทางสังคม สภาพการท�ำงาน
การปฏิ บั ติ แ ละการใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล และปริ ม าณระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ
สารเอ็ ม อี เ คในบรรยากาศการท�ำงานและในปั ส สาวะและ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์โดยการใช้
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเปียร์สนั (Pearson correlation)
ส�ำหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ
ระยะเวลาการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน และปริมาณ
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ระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงาน
แบบติดตัวบุคคลกับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค
ในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างและการทดสอบความสัมพันธ์โดย
การใช้ค่าไคสแควร์ส�ำหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด
การปฏิ บั ติ แ ละการใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
และสุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลในชี วิ ต ประจ�ำวั น กั บปริ มาณระดับ
ความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค ในปัสสาวะของกลุ่มศึกษา
ในการศึกษาวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองผลการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยบูรพา เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรทางสังคม
จ�ำนวนตัวอย่างในการศึกษามี ๑๖๕ คน โดยที่เป็น
พนักงานหญิง   ร้อยละ ๘๖.๗ พนักงานชาย ร้อยละ ๑๓.๓  
ส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ ปี ร้อยละ ๓๖.๑
มีค่าพิสัยระหว่าง ๑๘ - ๕๕ ปี มีอายุเฉลี่ย ๒๙.๖ ± ๗.๘๑๒ ปี
ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด ร้อยละ ๕๕.๐ มีระดับการศึกษาสูงสุด
ได้แก่ จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๔๒.๘ รองลงมา ได้แก่
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๒๗.๘  
สภาพการท�ำงาน
ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม ศึ ก ษา มี ก ารท�ำงานที่ โรงงานแห่ ง นี้
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๑.๑ - ๕.๐ ปี ร้อยละ ๖๔.๔ รองลงมา
ได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ปี ร้อยละ ๒๕.๐ ส่วนใหญ่ใน
แต่ละวันต้องท�ำหน้าที่หลัก วันละ ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ
๓๔.๕   ในแต่ละสัปดาห์กลุ่มศึกษาทุกคนท�ำงานในหน้าที่หลัก
สัปดาห์ละ ๖ วัน
การปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กลุม่ ศึกษาทัง้ หมด ๑๖๕ คน มีการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
ระบบทางเดิ น หายใจทุ ก ครั้ ง ร้ อ ยละ ๗๑.๕   ใช้ บ ่ อ ยครั้ ง
ร้ อ ยละ ๒๐.๗ ใช้ เ ป็ น บางครั้ ง ร้ อ ยละ ๓.๙ และไม่ ใช้
ร้อยละ ๓.๙ ส่วนใหญ่มีการใช้หน้ากากที่มีแผ่นกรองอนุภาค
ร้อยละ ๖๗.๙ เหตุผลที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น ร้อยละ ๕๔.๙ เพื่อป้องกันการเกิด
โรคปอด ร้ อ ยละ ๕๒.๖ เพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ ่ น ละอองหรื อ ควั น
ร้อยละ ๕๐.๙   ใช้ตามค�ำสั่งผู้บังคับบัญชา ร้อยละ ๒๓.๑
วิธกี ารดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ พบว่า มีการเปลีย่ นใหม่
ทุกวัน ร้อยละ ๔๒.๒   ส�ำหรับตัวอย่างของกลุ่มศึกษาที่ไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (n = ๗) ให้เหตุผลว่า

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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ใช้ แ ล้ ว อึ ด อั ด หายใจไม่ ส ะดวก ร้ อ ยละ ๘๕.๗ ไม่ มี ใช้
ร้อยละ ๗๑.๔ และใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ร้อยละ ๑๔.๓
สุขวิทยาส่วนบุคคลในชีวิตประจ�ำวัน		
พบว่ า สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลในชี วิ ต ประจ�ำวั น ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีดังต่อไปนี้ คือ มีการล้างมือก่อนดื่มน�้ำหรือ
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง ร้อยละ ๗๙.๔ โดย
ส่วนใหญ่ลา้ งมือด้วยสบู่ ร้อยละ ๗๔.๖ มีการล้างหน้า ๒ ครัง้ ต่อวัน
ร้อยละ ๓๗.๒ และสิ่งแรกที่ได้ท�ำหลังจากกลับถึงบ้านพัก
ส่วนใหญ่ คือ การอาบนำ�้ และเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทันที ร้อยละ ๖๗.๘
ท�ำกับข้าว ร้อยละ ๑๓.๓ มีการซักท�ำความสะอาดเสือ้ ผ้าทุกวัน
ร้อยละ ๗๖.๗ ซักเสื้อผ้าทุก ๒ วัน ร้อยละ ๑๒.๒ และส่วนใหญ่
มีการสระผมทุก ๒ วัน ร้อยละ ๖๒.๘ และสระผมทุกวัน
ร้อยละ ๑๙.๔  

ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค ในบรรยากาศการ
ท�ำงานแบบติดตัวบุคคล
จากการตรวจวั ด ปริ ม าณระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ
สารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงานในกลุ่มศึกษาแบบติดตัว
บุคคล (n = ๒๐) พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มศึกษามีปริมาณ
ระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค มีคา่ อยูร่ ะหว่าง ๕.๑ - ๑๐.๐
พีพเี อ็ม ร้อยละ ๓๕.๐ รองลงมา ได้แก่ มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
๕.๐ พีพีเอ็ม ร้อยละ ๒๕.๐   มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง ๒.๗๙ ๖๐.๖๕ พีพเี อ็ม มีคา่ มัธยฐาน คือ ๗.๒๓๕ พีพเี อ็ม และตัวอย่าง
ทั้งหมดไม่เกินมาตรฐานที่ยอมให้มีได้ของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)๘
ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ จ�ำนวนและร้อยละของพนักงาน จ�ำแนกตามปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงาน
แบบติดตัวบุคคล
ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค
ในบรรยากาศการท�ำงานแบบติดตัวบุคคล (พีพีเอ็ม)

เอ็มอีเค (n = ๒๐)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

<  ๕.๐
๕.๑ - ๑๐.๐
๑๐.๑ - ๒๐.๐
๒๐.๑ - ๓๐.๐
> ๓๐.๑
ค่ามัธยฐาน
ค่าต�่ำสุด - ค่าสูงสุด

๕ (๒๕.๐)
๗ (๓๕.๐)
๓ (๑๕.๐)
๑ (๕.๐)
๔ (๒๐.๐)
๗.๒๓๕
๒.๗๙ - ๖๐.๖๕

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ยอมให้มีได้ของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)๘ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๑) ของ
สารเอ็มอีเค ต้องไม่เกิน ๒๐๐ ส่วนในล้านส่วน

ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ
จากการตรวจวั ด ปริ ม าณระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ
สารเอ็มอีเค ในปัสสาวะของกลุ่มศึกษา พบว่าหลังจากสิ้นสุด
การท�ำงาน ส่วนใหญ่ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค
ในปัสสาวะ (n = ๑๖๕)   มีค่าอยู่ระหว่าง ๕๐.๑ - ๑๐๐.๐
ไมโครกรัมต่อลิตร   ร้อยละ ๒๔.๘   มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
๕๐.๐ ไมโครกรัมต่อลิตร ร้อยละ ๒๔.๒   มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับ ๓๕๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร ร้อยละ ๑๐.๙ มีค่าพิสัย
อยู่ระหว่าง ND (ND = Non detectable) - ๑,๒๓๐.๕๕
ไมโครกรัมต่อลิตรและมีค่ามัธยฐาน ๘๒.๗๒ ไมโครกรัมต่อ
ลิตรซึ่งจ�ำนวนตัวอย่างทั้งหมดของปริมาณระดับความเข้มข้น
ของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะไม่เกินค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีได้
ของ American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)๘ ดังตารางที่ ๒
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ตารางที่ ๒ จ�ำนวนและร้อยละของพนักงาน จ�ำแนกตามปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่าง  
ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ
(ไมโครกรัมต่อลิตร)
ND
< ๕๐.๐
๕๐.๑ - ๑๐๐.๐
๑๐๐.๑ - ๑๕๐.๐
๑๕๐.๑ - ๒๐๐.๐
๒๐๐.๑ - ๒๕๐.๐
๒๕๐.๑ - ๓๐๐.๐
> ๓๕๐.๑
ค่ามัธยฐาน
ค่าต�่ำสุด - ค่าสูงสุด
หมายเหตุ

เอ็มอีเค (n=๑๖๕)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
๑๓ (๗.๙)
๔๐ (๒๔.๒)
๔๑ (๒๔.๘)
๑๙ (๑๑.๕)
๑๑ (๖.๗)
๑๔ (๘.๕)
๙ (๕.๕)
๑๘ (๑๐.๙)
๘๒.๗๒
ND - ๑,๒๓๐.๕๕

- ND = Non detectable
- มาตรฐานของค่า American Conference of Governmental Industrial Hygienists  (ACGIH)๘ Biological Exposure Index: BEI
ก�ำหนดว่า เอ็มอีเคในปัสสาวะ ต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงานต่อวันและปริมาณระดับความเข้มข้นของ
สารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงานแบบติดตัวบุคคลกับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของกลุ่มศึกษา
ในการศึกษานี้ เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน
และปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงานแบบติดตัวบุคคลกับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค
ในปัสสาวะของกลุ่มศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน และปริมาณระดับความ
เข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงานแบบติดตัวบุคคลกับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ
ของกลุ่มศึกษา
		
อายุ - เอ็มอีเคในปัสสาวะ
ระยะเวลาการท�ำงาน  - เอ็มอีเคในปัสสาวะ
ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน - เอ็มอีเคในปัสสาวะ     
ความรู้ - เอ็มอีเคในปัสสาวะ
เอ็มอีเคในบรรยากาศ (n = ๒๐) - เอ็มอีเคในปัสสาวะ (n = ๒๐)

r

ค่าพี

๐.๐๓๔
๐.๐๓๑
๐.๑๔๐
๐.๐๗๘
๐.๐๘๖

๐.๖๖๒
๐.๖๙๔
๐.๐๗๓
๐.๓๑๗
๐.๗๑๙

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด การปฏิบตั แิ ละการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตราย
ส่วนบุคคลและสุขวิทยาส่วนบุคคลในชีวิตประจ�ำวันกับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของกลุ่มศึกษา
ในการศึกษานี้ เมือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สถานภาพสมรส การปฏิบตั แิ ละการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
และสุขวิทยาส่วนบุคคลในชีวิตประจ�ำวัน (ยกเว้นการสระผม) ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคใน
ปัสสาวะของกลุม่ ศึกษา ในขณะทีร่ ะดับการศึกษาสูงสุด (p = ๐.๐๐๑) และการสระผม  (p = ๐.๐๒๖) มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณระดับ
ความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของกลุ่มศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕ ตามล�ำดับ ดังตารางที่ ๔
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ตารางที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด การปฏิบตั แิ ละการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคลและสุขวิทยาส่วนบุคคลในชีวิตประจ�ำวันกับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ
ของกลุ่มศึกษา
ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ
		
(≤ ๑๕๐ ไมโครกรัม (≥ ๑๕๐.๑ ไมโครกรัม X2
ค่าพี
ตัวแปร
ต่อลิตร)
ต่อลิตร)		
		
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)		
เพศ
๑.๗๓๓* ๐.๒๑๙
ชาย
๑๗ (๘๑.๐)
๔ (๑๙.๐)
หญิง
๙๖ (๖๖.๗)
๔๘ (๓๓.๓)
สถานภาพสมรส
๓.๓๕๙* ๐.๘๑๗
โสด
๕๕ (๖๔.๐)
๓๑ (๓๖.๐)
สมรส
๕๕ (๗๕.๓)
๑๘ (๒๔.๗)
หม้าย/หย่าร้าง
๓ (๕๐.๐)
๓ (๕๐.๐)
การศึกษาระดับสูงสุด
๒๐.๑๑๖ ๐.๐๐๑***
ประถมศึกษา
๓๒ (๗๘.๐)
๙ (๒๒.๐)
มัธยมศึกษาตอนต้น
๓๒ (๔๙.๒)
๓๓ (๕๐.๘)
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔๙ (๘๓.๑)
๑๐ (๑๖.๙)
การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
๓.๖๘๖* ๐.๒๙๗
ใช้ทุกครั้ง
๗๕ (๗๐.๘)
๓๑ (๒๙.๒)
ใช้บ่อยครั้ง
๒๙ (๖๔.๔)
๑๖ (๓๕.๖)
ใช้เป็นบางครั้ง
๓ (๔๒.๙)
๔ (๕๗.๑)
ไม่ใช้
๖ (๘๕.๗)
๑ (๑๔.๓)
การล้างมือก่อนดื่มน�้ำหรือช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน
๑.๕๕๐* ๐.๔๖๑
ทุกครั้ง
๘๖ (๖๗.๒)
๔๒ (๓๒.๘)
เป็นบางครั้ง
๒๔ (๗๐.๖)
๑๐ (๒๙.๔)
ไม่เคยล้างมือ
๓ (๑๐๐.๐)
๐ (๐.๐)
การล้างหน้าในหนึ่งวัน
๔.๕๒๗* ๐.๓๓๙
ไม่เคยล้างหน้าเลย
๑๗ (๖๘.๐)
๘ (๓๒.๐)
๑  ครั้ง
๒๓ (๕๗.๕)
๑๗ (๔๒.๕)
๒  ครั้ง
๔๕ (๗๐.๓)
๑๙ (๒๙.๗)
๓  ครั้ง
๒๕ (๗๕.๘)
๘ (๒๔.๒)
๔  ครั้ง
๓ (๑๐๐.๐)
๐ (๐.๐)
ท�ำความสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่ท�ำงาน
๕.๑๔๔ ๐.๑๖๒
ทุกวัน
๙๕ (๗๒.๐)
๓๗ (๒๘.๐)
ทุก ๒ วัน
๑๐ (๕๕.๖)
๘ (๔๔.๔)
ทุก ๓ วัน
๘ (๕๓.๓)
๗ (๔๖๗)
การสระผม
๑๑.๐๑๐* ๐.๐๒๖**
ทุกวัน
๒๗ (๗๗.๑)
๘ (๒๒.๙)
ทุก ๒ วัน
๗๓ (๗๒.๓)
๒๘ (๒๗.๗)
ทุก ๓ วัน
๑๑ (๔๔.๐)
๑๔ (๕๖.๐)
ทุก ๔ วัน
๒ (๕๐.๐)
๒ (๕๐.๐)
หมายเหตุ

* Fisher exact test
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
*** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
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วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของพนักงานในโรงงานผลิต
รองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการตรวจวัด
ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการ
ท�ำงานแบบติดตัวบุคคลและปริมาณระดับความเข้มข้นของ
สารเอ็มอีเคในปัสสาวะของพนักงานในโรงงานผลิตรองเท้ายาง
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างอากาศ
แบบติดตัวบุคคลตลอดการปฏิบัติงานและมีการเก็บปัสสาวะ
ของกลุ่มศึกษาทั้งหมด (หลังสิ้นสุดการท�ำงาน) และผู้วิจัยได้
สร้างแบบสัมภาษณ์ในกลุ่มศึกษาทุกคน
จากการศึ ก ษานี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ด�ำเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ใน
พนั กงานผลิต รองเท้ายางของแผนกประกอบเฉพาะกะเช้ า
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตามสภาพความเป็นจริง แต่
โดยปกติส่วนใหญ่พนักงานมีสภาพการท�ำงานในแต่ละวันใน
หน้าทีห่ ลักวันละ ๘ ชัว่ โมงและมีการท�ำงานล่วงเวลา รวมทัง้ สิน้
วันละ ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ ๓๔.๕ และกลุ่มศึกษาทุกคน
ท�ำงาน ๖ วันต่อสัปดาห์ จึงมีโอกาสสัมผัสสารเอ็มอีเคทีส่ ารเคมีนี้
ใช้เป็นองค์ประกอบในแผนกประกอบได้ง่ายในแต่ละวัน และ
อาจจะท�ำให้มีการเข้าสู่ร่างกายของกลุ่มศึกษาได้โดยง่ายไม่ว่า
ทางการหายใจ ผิวหนังหรือแม้แต่ทางการกิน จากการสัมภาษณ์
และการสังเกตพบว่า พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ถึงร้อยละ ๗๑.๕  
และใช้เป็นบางครั้ง ร้อยละ ๒๐.๗ โดยที่ส่วนใหญ่กลุ่มศึกษามี
การสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ระบบทางเดิ น หายใจที่ ใช้ เ ป็ น
หน้ากากที่มีแผ่นกรองอนุภาค (ร้อยละ ๖๗.๙) จากอุปกรณ์
ป้องกันทีเ่ ป็นหน้ากากทีม่ แี ผ่นกรองอนุภาค ดังกล่าวนี้ จัดได้วา่
เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม แต่จาก
การสังเกตพบว่า มีพนักงานบางคนมีการสวมใส่ที่ไม่ถูกต้อง
คือ น�ำมาปิดปากเท่านัน้ และพนักงานบางคนมีการใช้ผา้ ปิดจมูก
ร้อยละ ๓๗.๐   ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่เหมาะสมและ
ถูกต้องในการป้องกันการสัมผัสสารเอ็มอีเค จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่จะน�ำสารเอ็มอีเคเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจรวมถึงทางอื่นๆ
ได้โดยง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ Todd LA และคณะ๙, ๑๐
ได้ท�ำการประเมินการรับสัมผัสสารเคมีทางผิวหนังในโรงงาน
รองเท้าและอุปกรณ์ของประเทศไทย พบว่า ร้อยละ ๘ -  ๒๑
ของคนงานมี ก ารรั บ สั ม ผั ส สารเคมี เ กิ น ค่ า มาตรฐานและ
การใช้อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมในโรงงานที่ศึกษาแห่งนี้ จากการที่หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ลื อ กประเภทของอุป กรณ์ป ้องกัน ระบบทาง
เดิ น หายใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามหลั ก วิ ช าการแล้ ว
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แต่ยังคงพบว่า พนักงานบางคนยังคงมีความคิดเห็นและให้
เหตุผลว่า เหตุผลที่ใช้อุปกรณ์ฯ คือ คิดว่าอย่างน้อยก็คงเป็น
ประโยชน์มากกว่าไม่ได้ใช้อะไรเลย (ร้อยละ ๑๖.๔) และใช้
ตามนิยมคนอื่นใช้ก็ใช้บ้าง (ร้อยละ ๑.๒) ดังนั้นหน่วยงาน
ความปลอดภัยของโรงงานต้องมีการย�้ำและมีเทคนิคที่จะท�ำให้
พนักงานที่ท�ำงานและรับการสัมผัสสารเอ็มอีเคได้มีการสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้องและใส่
อุปกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านทัง้ นีเ้ พือ่ ลดการสัมผัส
สารเอ็มอีเคและเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มศึกษาใน
อนาคตได้เช่นกัน
จากการสัมภาษณ์ถงึ เหตุผลของการไม่สวมใส่อปุ กรณ์
ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (n = ๗) พบว่า ถ้ามีการใช้แล้วจะ
อึดอัด หายใจไม่สะดวก ถึงร้อยละ ๘๕.๗ ไม่มีใช้ ร้อยละ ๗๑.๔
หรือใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ร้อยละ ๑๔.๓ ท�ำให้เห็นว่า กลุม่ ศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทาง
เดินหายใจอย่างไม่ถูกต้องเท่าที่ควรและไม่เห็นความส�ำคัญถึง
ความจ�ำเป็นของการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการรณรงค์
หรือหาแนวทางทีจ่ ะให้กลุม่ ศึกษาเห็นถึงอันตรายและความส�ำคัญ
ของอุปกรณ์ปอ้ งกันฯ และควรจัดหาและดูแลอุปกรณ์ปอ้ งกันฯ
ที่ถูกตามหลักวิชาการให้ครอบคลุม
เมื่ อ สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลใน
ชีวิตประจ�ำวัน พบว่า กลุ่มศึกษามีการล้างมือก่อนดื่มน�้ำหรือ
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง ร้อยละ ๗๙.๔ โดยที่
ส่วนมากเป็นการใช้สบู่ (ร้อยละ ๗๔.๖) และโดยปรกติสิ่งแรก
เมือ่ ถึงทีบ่ า้ นพัก จะมีการอาบนำ�้ และเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทันที ร้อยละ
๖๗.๘ ซึง่ ท�ำให้เห็นว่า ยังคงมีสขุ วิทยาส่วนบุคคลในชีวติ ประจ�ำวัน
ทีด่ ี แต่กลุม่ ศึกษามีการสระผมทุกวัน เพียงร้อยละ ๑๙.๔  และมี
การสระผมทุก ๓ วัน ร้อยละ ๑๕.๖ ซึง่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับสุขวิทยาส่วนบุคคลในชีวติ
ประจ�ำวันทีถ่ กู ต้องต่อไป ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแนวทางการป้องกันอย่าง
หนึ่งในการป้องกันอันตรายจากสารเอ็มอีเคเข้าสู่ร่างกายได้
ส�ำหรั บ การประเมิ น การรั บ สั ม ผั ส สารเอ็ ม อี เ คใน
บรรยากาศการท�ำงานแบบติดตัวบุคคล พบว่า ปริมาณระดับ
ความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการท�ำงาน ทั้งหมด
ของกลุม่ ศึกษาไม่เกินค่ามาตรฐานของ American Conference
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)๘ แต่
ส�ำหรับการประเมินปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเค
ในปัสสาวะของกลุ่มศึกษา (n = ๑๖๕) หลังสิ้นสุดการท�ำงาน
พบว่าปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะของ
กลุ่มศึกษาเมื่อหลังจากสิ้นสุดการท�ำงานมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง
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ND (ND = Non detectable) - ๑,๒๓๐.๕๕ ไมโครกรัมต่อลิตร
และมีคา่ มัธยฐาน ๘๒.๗๒ ไมโครกรัมต่อลิตร ซึง่ จ�ำนวนตัวอย่าง
ทั้ ง หมดของปริ ม าณระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของสารเอ็ ม อี เ คใน
ปัสสาวะไม่เกินค่ามาตรฐานทีย่ อมให้มไี ด้ของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)๘
นอกจากนีย้ งั พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา
สูงสุด (p = ๐.๐๐๑) และการสระผม (p = ๐.๐๒๖) มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของสารเอ็ ม อี เ คใน
ปัสสาวะของกลุม่ ศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ๐.๐๑
และ ๐.๐๕ ตามล�ำดับ อาจจะเป็นเพราะว่ากลุม่ ศึกษาส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการสระผม
ทุกวัน เพียงร้อยละ ๑๙.๔  ซึ่งมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
และไม่มกี ารอบรมให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นเหตุผลทีท่ �ำให้
พนักงานมีโอกาสสัมผัสสารเคมีได้ง่ายเช่นกัน
จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้นทั้งหมด อาจจะกล่าว
ได้วา่ กลุม่ ศึกษาทีเ่ ป็นพนักงานในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึง่
ในเขตกรุงเทพมหานครมีโอกาสสัมผัสสารเอ็มอีเค ต้องเข้าใจถึง
อันตรายของสารเอ็มอีเคและวิธกี ารป้องกัน ต้องได้รบั โปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพและการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันระบบทางเดินหายใจ
ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงจะช่วยเพิ่มท�ำให้พนักงานเกิดความ
เข้ า ใจในการประเมิ น การรั บ สั ม ผั ส สารเอ็ ม อี เ คและจะได้ มี
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและด้านอืน่ ๆ ของกลุม่ ตัวอย่างในอนาคต
ต่อไปด้วย

เอกสารอ้างอิง
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณ
เงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และผลงานวิจยั นีส้ �ำเร็จลุลว่ งด้วยดี
เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงานระดับวิชาชีพทีใ่ ห้ความกรุณาและความช่วยเหลือ
ในการประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและอ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ และพนักงานทุกคนที่ให้ความกรุณาและความร่วมมือ
ในการเป็นกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการให้ข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งต่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้และขอขอบคุณคุณอคัมย์สิริ ล้อมพงศ์
ทีช่ ว่ ยเหลือในการเตรียมอุปกรณ์ และการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
และอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยเล่มนี้ส�ำเร็จไปด้วยดี
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Abstract

The factors related to urinary MEK level among workers in a rubber shoes manufacturing factory in Bangkok
Srirat Lormphongs
Department of Industrial Hygiene and Safety, Faculty of Public Health, Burapha University

Introduction:

The workers used MEK for shoes assemble. They worked 8 hours or more per day which they
could expose with MEK and most of them used unsuitable respiration protective equipment
and personal hygiene. The objective was to assess factors and MEK exposure in urine among
workers in a rubber shoe manufacturing factory in Bangkok.
Method:
This research was a cross-sectional study. We sampled 165 workers. The assessment tools were
as follows: questionnaires, a personal “Organic Vapor Monitor (3M 3500)” and urine samples
after the work shift.
Result:
The sample was female (86.7%) and male (13.3%). The mean age of the study group was
29.6 years. 34.5% of the study group worked 12 hours per day, everybody worked 6 days per
week. 71.5% always used respiratory protection; however, most of them used paper filter
masks (67.9%). Air samples were measured by personal “Organic Vapor Monitor (3M 3500)”
attached to the lapel of the cases.  Results of the study group showed the relationship
between the highest education (p = 0.001) and hair wash (p = 0.026) and MEK in urine were
significant at level 0.01 and 0.05, respectively.
Discussion and The subjects of this study were workers; nevertheless, we should be aware of their exposure
Conclusion:
to MEK while working and there should be health promotion program. The author recommends that correct and suitable respiration protective equipment is used.
Key words:   Urinary MEK, Rubber shoe, Air MEK

