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การศึกษารู ปแบบไปข้างหน้าครั้งนี้ เพื่อประเมินการรับสัมผัสสารเบนซี นและผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง การศึกษานี้ติดตามผลระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559)
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2,512 คน เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การวัดปริ มาณ
ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดขาว เกร็ ดเลือดและกรดมิวโคนิคซึ่ งเป็ นดัชนีช้ ีวดั ทางชีวภาพของสารเบนซี น จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ Repeated measure ANOVA ผลการศึกษา ร้อยละ 51.5 อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
มามากกว่า 35 ปี ระยะทางจากบ้านถึงนิ คมอุตสาหกรรม เฉลี่ ย 5.29 กิ โลเมตร ร้ อยละ 98.0 มีปริ มาณกรดมิว
โคนิกในปั สสาวะอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ปี แต่พบว่าค่าเฉลี่ยกรดมิวโคนิ กในปั สสาวะมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี (22.74 36.97 37.46) และพบว่า 1 ใน 3 มีภาวะซี ด โดยในแต่ละปี ภาวะซี ดมีแนวโน้มลดลง ร้อย
ละ 39.6 32.9 26.1 และพบว่าเพศ ดื่มแอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านกับนิ คมอุตสาหกรรม และ
ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซี ด ส่ วนการทางานของตับ ร้อยละ 75 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยแต่
ละปี พบความผิดปรกติเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 3.4 3.7 4.1)และพบว่ากรดมิวโคนิคในปั สสาวะมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p<0.001)โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละปี เท่ากับ 22.74 36.97 และ 37.46 ส่ วน
ปริ มาณฮี โมโกลบิ น ฮี มาโตคริ ต และเกร็ ดเลื อด มี แนวโน้มเพิ่ มมากขึ้ นแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
(p<0.001)ข้อแนะนาประชานควรได้รับการเฝ้ าระวังสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ องและควรนาไปสู่ นโยบายการควบคุม
กากับ ติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกาเนิด
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Abstract
This Cohort study aimed to examine health impacts of benzene derivatives exposure
on people in Rayong Province. Collected data were obtained from records of health mobile
unit in 2014, 2015 and 2016. The 2,512 participants who lived in pollution control zone were
interviewed about risk of chemical substance exposure. Muconic acid level in urine which
represents benzene derivative exposure was also determined. Health impacts were examined
by blood sampling for liver function test (LFT) and complete blood count (CBC), including
blood concentration and proportion of red blood cell for anemia screening. Data analysis was
performed by using descriptive statistics; frequency, percentage, mean and standard
deviations. Risk factors related to complete blood count (CBC) results were determined by
using logistic regression. Comparisons of health outcomes from benzene exposure in each
year were examined by using analysis of variance (ANOVA) repeated measure.
The findings showed that 72.1 percent (%) of participants were female, average age of
all participants was 46.5 years old, 90.2 % was non-smoking and 74.6 percent was nonalcoholic. It was also found that 51.5 % had lived in pollution control zone for more than 35
years with average stay duration of 23.38 years and average distance from home to risk
industrial zone was 5.29 kilometers. In 2014, 2015 and 2016, repeated measurements of
health outcomes showed that the prevalence of anemia in respondents was significantly
decrease (39.6%, 32.9% and 26.1%, respectively, p-value<0.001).However, the level of
muconic acid in urine was significantly increase (22.74, 36.97 and 37.46, respectively, pvalue<0.001). In addition, the prevalence of abnormal level of LFTs in this group was
significantly increase (3.4%, 3.7% and 4.1%, respectively). Nevertheless, 98% of respondents
showed normal level of muconic acid in urine and 75% showed normal level of LFT. In
conclusion, although the overall abnormal level of CBCs was not shown, the participants had
higher level of benzene derivatives exposure and had higher trend of abnormal liver function.
Therefore, the people who live in this risk zone should have proper self-prevention from
chemical substance exposure. The local policy to monitor and control the leakage of benzene
and other chemical substances, including prevention of fugitive emission and making buffer
zone should be highly concerned.
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บทนา
มาบตาพุ ดเป็ นพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ส าคัญในการขับ เคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
เนื่ องจากเป็ นพื้นที่สาหรับการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลังจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
เมื่ อปี พ.ศ.2524และเกิ ดโครงการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันออก ผลจากการพัฒนาดังกล่ าวทาให้เกิ ด
ปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุ ขภาพได้แก่ปัญหามลพิษทางอากาศจากสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย
ปั ญหาการปนเปื้ อนของโลหะหนักในน้ าทะเล แหล่งน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน และปั ญหาการจัดการกากของ
เสี ยอุตสาหกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อกลุ่มกรี นพีซเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้เข้ามาตรวจมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดในปี 2549 และพบสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายใน
ระดับที่สูงกว่าระดับเฝ้ าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ US-EPA(EPA Region 6 Screening Level)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งบ่งชี้ วา่ อากาศของมาบตาพุดอยูใ่ นภาวะวิกฤติและเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ งและเป็ น
เหตุที่มาของการจัดทาแผนลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จงั หวัดระยองในปี พ.ศ.2550-2554 เกิดการเคลื่อนไหว
เรี ย กร้ องของประชาชน ชุ ม ชน และองค์ก ารพัฒนาเอกชนที่ ไ ด้ยื่น ฟ้ องร้ องคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ ม
แห่ ง ชาติ ต่ อ ศาลปกครองฐานละเว้น การปฏบัติ ห น้า ที่ ต ามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535(5)นอกจากนั้นจากข้อมูลการรับบริ การทางสาธารณสุ ข ยังพบว่าประชาชน
จังหวัดระยองมีอตั ราการเจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยใน
เขตใกล้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเจ็บป่ วยมากกว่าผูท้ ี่อยู่อาศัยไกลออกไป(2)จนในที่สุดศาลปกครองจึง
ประกาศให้เป็ นเขตควบคุ มมลพิษ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2552(6)โดยมีคาพิ พากษาให้คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้ทอ้ งที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด ตาบลเนินพระ ตาบลทับมา ตาบล
มาบข่า อ.เมืองระยอง และตาบลบ้านฉาง อ.บ้านฉางเป็ นเขตควบคุมมลพิษ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2553 ภาคี
เครื อข่ายประชาชนภาคตะวันออกได้เคลื่อนไหวและยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุ ขให้เร่ งดาเนิ นการ
คัดกรองประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษที่เจ็บป่ วยและผูท้ ี่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย
ปั ญหาสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย เป็ นปัญหามลพิษทางอากาศที่สาคัญในพื้นที่มาบตาพุดและเป็ นปั ญหา
ระดับชาติที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญต่อการแก้ไข เนื่องจากมีสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายมากกว่า 20 ชนิด
ที่ปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง 1 ในนั้นคือสารเบนซี น โดยถ้าได้รับสารนี้ เป็ นระยะเวลานานจะมีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพที่เกี่ ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หัวใจ ปอด และก่อให้เกิ ดมะเร็ งบางชนิ ดได้ นอกจากนี้
สารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายยังมีกลไกก่อให้เกิดพิษชนิ ดเฉี ยบพลัน (acute effects) เมื่อได้รับพิษอย่างอ่อน ๆ ปาน
กลาง หรื อเข้มข้น ซึ่ งอาจทาให้มีอาการแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาและปริ มาณที่ได้รับ เนื่องจากความ
เสี่ ยงดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 เป็ นต้นมา สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองได้จดั กิ จกรรมเฝ้ าระวังสุ ขภาพ
ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษโดยจัดหน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ ให้บริ การตรวจและเฝ้ าระวัง สุ ขภาพจากการ
สัมผัสสารเบนซีนของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ มีกิจกรรม สัมภาษณ์ และสื่ อสารความเสี่ ยง ตรวจการ
ทางานของตับ การทางานของไต ตรวจหาภาวะโลหิ ตจาง ตรวจการสัมผัสสารเบนซี นโดยการตรวจระดับกรด
มิวโคนิกในปัสสาวะซึ่ งเป็ นดัชนีช้ ีวดั ทางชีวภาพของสารเบนซี น และกดพิกดั หลังคาเรื อน

จากกิจกรรมดังกล่าวผูศ้ ึกษาได้ประเมินสภาวะสุ ขภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ โดยการ
รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุ ขภาพของประชาชนที่มาตรวจสุ ขภาพซ้ าๆทุกปี เป็ นเวลา 3 ปี (2557 2558 และ
2559)นามาศึกษาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทางานของตับ และเปรี ยบเทียบการรับสัมผัสสารเบนซี น
เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาไปเป็ นแนวทางประกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบายในการลดและขจัด มลพิ ษ
และนาไปประกอบการวางแผนเฝ้ าระวังสุ ขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรมต่อไป
วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งบรรยาย (Descriptive Research) โดยการติดตามไปข้างหน้า
(Cohort study)แบบกลุ่มเดี ยว ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตควบคุ ม
มลพิ ษจัง หวัดระยองโดยมี เกณฑ์ค ดั เลื อกว่าต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และยินยอมตรวจ
สุ ขภาพโดยสมัครใจ ซึ่ งได้รับบริ การทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 2558 และ 2559 เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยตรวจ
การทางานของตับ การทางานของไต ตรวจหาภาวะโลหิ ตจาง (CBC BUN Cr SGOT SGPT UA) ตรวจ
การสัมผัสสารเบนซี นโดยการตรวจหาระดับกรดมิวโคนิ กในปั สสาวะ(t,t-MA)และกดพิกดั หลังคาเรื อน ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้คดั คนที่มาตรวจซ้ าๆทุกปี เป็ นเวลา 3 ปี จานวน 2,512 คน และนาข้อมูลที่ได้จากผลการดาเนินงาน
มาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง เนื้ อหาคลอบคลุ ม ตัวแปร เพศ อายุ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
การบริ โภคอาหาร การสู บบุ หรี่ การดื่ มแอลกอฮอล์ การรั บประทานอาหารที่ มีส่วนผสมของสารกันบู ด
ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ ส่ วนข้อมูลการตรวจหาระดับกรดมิวโคนิกในปั สสาวะ กาหนดว่าระดับปกติ เพศชายเท่ากับ
0.00-163.85 µg/g Cr. เพศหญิ งเท่ากับ 0.00-246.85 µg/g Cr. ระดับเกิ นเกณฑ์เล็กน้อย เพศชายเท่ากับ
163.86-499.99 µg/g Cr. เพศหญิงเท่ากับ 246.86-499.99 µg/g Cr. ตามเกณฑ์แนะนาของสานักโรคจากการ
ประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุ ข(8) ระดับเกินเกณฑ์ เพศชายและเพศหญิง > 500 µg/g
Cr. ตามเกณฑ์แนะนาของสมาคมนักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมแห่ งสหรัฐอเมริ กา(ACGIH)(1)ใช้สถิติพรรณนา
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง และเปอร์ เซ็ นไทล์ ในการวิเคราะห์ ส่ วนผลกระทบต่อสุ ขภาพ ได้แก่
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่ งประกอบด้วย ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)ฮีมาโตรคริ ต (Hematocrit) ปริ มาณ
เม็ดเลือดขาว (White blood cell) และเกร็ ดเลือด (Platelet) วิเคราะห์แบ่งระดับโดยใช้เกณฑ์สมาคมโลหิ ต
วิทยาแห่ งประเทศไทย(10) และใช้สถิ ติพรรณนา ความถี่ ร้ อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์
ส่ วนการทางานของตับ โดยดูผลการตรวจการทางานของตับ จากเอนไซม์ที่ประกอบด้วยโปรตีน ที่ตบั สร้าง
ขึ้น (SGOT/SGPT) ในกลุ่มปกติ SGOT น้อยกว่า 35 U/L หรื อ SGOT น้อยกว่า 69 U/L ส่ วนในกลุ่มเสี่ ยง
SGOT 35-69 U/L หรื อ SGPT 35-69 U/L และในกลุ่มเสี่ ยงสู ง SGOT  70 U/L หรื อ SGPT  70U/L โดย
ใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด ได้แก่ ฮีโมโกลบิน(Hemoglobin) ฮีมาโตรคริ ต (Hematocrit) ปริ มาณเม็ดเลือดขาว (White blood
cell)เกร็ ดเลือด(Platelet)และการทางานของตับ ใช้สถิติ logistic regression ส่ วนเปรี ยบเทียบการรับสัมผัส
สารเบนซี นและผลกระทบต่อสุ ขภาพ ใช้สถิติ Repeated measure ANOVA ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา
1. ประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 72.1 เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 46.51 ปี
ไม่สูบบุรี่ ร้ อยละ 90.2 และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 74.6 แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนประมาณ 1ใน 4 ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์ และพบว่าภายใน 3 วันที่ผา่ นมารับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารกันบูด(Sorbic acid) ได้แก่
บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปและน้ าอัดลม มากที่สุด (ร้อยละ 51.8 เท่ากัน) รองลงมาคือ ก๋ วยเตี๋ยว ร้อยละ 51.5 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของลักษณะส่ วนบุคคล
ลักษณะส่ วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
701
27.90
หญิง
1,811
72.10
อายุ (ปี )
เฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
46.51 (20.18)
พฤติกรรมสุ ขภาพ
การสู บบุหรี่
ไม่สูบ
2,266
90.20
สู บ
246
9.80
การดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
1,874
74.60
ดื่ม
638
25.40
รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมสารกันบูด
บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
1,302
51.80
น้ าอัดลม
1,300
51.80
ก๋ วยเตี๋ยว
1,294
51.50
อาหารหรื อผลไม้ที่ผา่ นการถนอมอาหาร
1,292
51.40
ไส้กรอก/หมูยอ
1,290
51.40
ชีสต์/มาการี น/มายองเนส/ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หวาน
1,267
50.40
น้ าผลไม้เข้มข้น/ผลไม้กล่อง/ผลไม้กระป๋ อง
1,266
50.40
อาหารหมักดอง/เกี๊ยมฉ่าย/ผักกาดดอง
1,247
49.60
อาหารกระป๋ อง
1,242
49.40
เนื้อเค็ม/ปลาแห้ง
1,077
42.90
กะปิ
1,031
41.00

และพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นคนพื้นที่และอยูอ่ าศัยมามากกว่า 35 ปี (ก่อน พ.ศ. 2525) เฉลี่ย 24 ปี
ระยะทางจากบ้านที่พกั อาศัยกับขอบรั้วนิคมอุตสาหกรรมมีระยะห่างเฉลี่ย 5.29 กิโลเมตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การอาศัยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
การอาศัยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
เฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ระยะเวลาการอาศัยที่อยูใ่ นพื้นที่
23.38 (16.94)
ระยะทางระหว่างบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม
5.29 (2.75)
2.การรับสัมผัสสารเบนซีน จากการตรวจระดับปริ มาณกรดมิวโคนิกในปัสสาวะ(t,t-MA) ซึ่งเป็ น
สารเมตาบอไลท์ของสารเบนซี น พบว่า เกือบทั้งหมด (ประมาณ ร้อยละ 98.0) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และมีความ
ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ปี อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนประมาณร้อยละ 2 มีปริ มาณ t,t-MA เกินเกณฑ์ในระดับ
เสี่ ยงสู งมากกว่าคาแนะนาของสมาคมนักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริ กา(1)(ตารางที่ 3) และเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ย t,t-MA ของทั้งสามปี พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 2558 และ 2559
มีค่าเฉลี่ย 22.74 36.97 และ 37.46 ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ จาแนกตามระดับการรับสัมผัสสารเบนซีน
ระดับการรับสัมผัสสารเบนซี น
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
t,t-muconic acid
ปกติ
2,446
98.20
2,474
98.60
2,463
98.00
สู งกว่าปกติ*
40
1.60
28
1.10
46
1.80
เสี่ ยงสู ง**
6
0.20
6
0.20
3
0.10
หมายเหตุ ระดับปกติ เพศชายเท่ากับ 0.00-163.85 µg/g Cr. เพศหญิงเท่ากับ 0.00-246.85 µg/g Cr. ระดับเกินเกณฑ์เล็กน้อย
เพศชายเท่ากับ 163.86-499.99 µg/g Cr. เพศหญิงเท่ากับ 246.86-499.99 µg/g Cr. ตามเกณฑ์แนะนาของสานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข* (8) ระดับเกินเกณฑ์ เพศชายและเพศหญิง > 500 µg/g Cr. ตามเกณฑ์
แนะนาของสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริ กา (ACGIH) ** (1)

ตารางที่ 4. ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง เปอร์ เซ็นไทล์ ของการรับสัมผัสสารเบนซีน
การรับสัมผัสสารเบนซีน
ปี 2557
ปี 2558
t,t-muconic acid [AM (SD)]
22.74 (60.15)
36.97 (58.32)
t,t-muconic acid [GM (GSD)]
0.02 (0.18)
0.01 (0.08)
Median
0.000
24.270
(min-max)
(0.00-1092.78)
(0.00-1170.10)
Percentile 10
0.00
0.00
Percentile 50
0.00
24.27
Percentile 90
77.11
84.21

ปี 2559
37.46 (54.84)
0.01(0.04)
21.730
(0.00-644.42)
0.00
21.73
84.71

3. ผลกระทบต่อสุ ขภาพ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการทางานของตับ
3.1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบว่า ประชาชนประมาณ 1 ใน 3 มีภาวะซี ด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบ 3 ปี
พบว่ามีแนวโน้มที่ดีข้ ึนโดยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 60.4 66.2 และ 73.8 ตามลาดับ สาหรับปริ มาณเม็ดเลือด
ขาวและเกร็ ดเลือด ส่ วนใหญ่ร้อยละ 95.0 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ ร้อยละ 1.0–1.2 ทั้ง
สามปี มีความใกล้เคียงกัน และเกร็ ดเลือดต่ากว่าปกติ ร้อยละ 0.6 - 1.0 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จาแนกรายปี
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ภาวะโลหิตจาง
ปกติ
1,517
60.40
1,663
66.20
1,855
73.80
ซีด
994
39.60
826
32.90
655
26.10
ฮีโมโกลบิน
เฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
12.53 (1.37)
12.66 (1.37)
13.13 (3.54)
ฮีมาโตคริ ต
เฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
37.93 (3.98)
38.36 (3.94)
39.22 (4.26)
เม็ดเลือดขาว
ปกติ
2,404
95.70
2,398
95.50
2,380
94.70
ต่าเล็กน้อย
28
1.10
30
1.20
25
1.00
ต่า
11
0.40
11
0.40
16
0.60
สู งเล็กน้อย
57
2.30
43
1.70
78
3.10
สู ง
11
0.40
8
0.30
11
0.40
เฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
7,391.55 (2,007.41) 7,254.36 (1,878.73) 7,661.00 (2,010.88)
เกร็ ดเลือด
ปกติ
2,387
95.00
2,378
94.70
2,346
93.40
ต่าเล็กน้อย
26
1.00
16
0.60
15
0.60
ต่า
4
0.20
6
0.20
6
0.20
สู งเล็กน้อย
92
3.70
87
3.50
138
5.50
สู ง
2
0.10
2
0.10
5
0.20
เฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
264,965.71
268,214.03
283,996.69
(67,584.73)
(68,182.53)
(71,440.28)

3.2 การทางานของตับ เมื่อพิจารณาจากเอนไซม์ SGOT และ SGPT ทั้งสองชนิดร่ วมกัน พบว่า
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (ประมาณร้อยละ 75) แต่ท้ งั นี้ ประมาณ 1 ใน 5 พบความเสี่ ยงของประชาชน
ที่มีการทางานของตับสู งกว่าปกติ และในปี 2557 2558 และ2559 พบความเสี่ ยงสู งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.4 3.7
และ 4.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จานวน ร้อยละของการทางานของตับจาแนกรายปี
การทางานของตับ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ปกติ
1,942
77.30
1,827
72.70
1,865
74.20
สู งกว่าปกติ
485
19.30
590
23.50
532
21.20
เสี่ ยงสู ง
85
3.40
92
3.70
102
4.10
aspartate aminotransferase (SGOT)
26.33 (17.84)
30.75 (20.13)
26.40 (19.66)
alanine aminotransferase (SGPT)
25.92 (21.29)
24.51 (23.47)
28.43 (23.12)
4. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
4.1 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ฮีโมโกลบิน(ภาวะซีด)จากการศึกษาความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยตัวแปรที่นาเข้าสู่ สมการเพื่อทดสอบความสัมพันธ์กบั
ฮีโมโกลบินทั้งหมด 7 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การดื่มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านกับนิคม
อุตสาหกรรม ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ และปริ มาณ t,t-MA พบว่า ตัวแปร 5 ตัว มีความสัมพันธ์กบั
ฮีโมโกลบิน ได้แก่ เพศ ดื่มแอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม และระยะเวลา
อาศัยในพื้นที่ สาหรับอายุและปริ มาณ t,t-MA ไม่มีความสัมพันธ์กบั ฮีโมโกลบิน(ภาวะซี ด) (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ฮีโมโกลบินของประชาชน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
Bata
Constant
12.585
0.072
175.298
<0.001
เพศ (หญิง)
-0.919
0.061
-0.300
-14.957
<0.001
ระยะทาง
0.091
0.009
0.183
9.823
<0.001
ดื่มแอลกอฮอล์
0.296
0.062
0.094
4.800
<0.001
ระยะเวลาอาศัย
0.001
0.000
0.059
3.185
0.001
สู บบุหรี่
0.228
0.095
0.049
2.392
0.017
F=91.982; R square = 0.156; sig = 0.000

4.2 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ต จากการศึกษาความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยตัวแปรที่นาเข้าสู่ สมการเพื่อทดสอบความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ตทั้งหมด
7 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การดื่ มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านกับนิ คมอุตสาหกรรม ระยะเวลา
การอาศัยในพื้นที่ และปริ มาณ t,t-MA พบว่า ตัวแปร 4 ตัว มีความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ต ได้แก่ เพศ ดื่ม
แอลกอฮอล์ ระยะทางจากบ้านกับนิ คมอุตสาหกรรม และระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ สาหรับตัวแปรอายุ สู บ
บุหรี่ และปริ มาณ t,t-MA ไม่มีความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ต (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ตของประชาชน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
Bata
Constant
38.133
0.202
189.163
<0.001
เพศ (หญิง)
-2.604
0.169
-0.295
-15.385
<0.001
การดื่มแอลกอฮอล์
1.052
0.174
0.116
6.048
<0.001
ระยะทาง
0.251
0.027
0.175
9.318
<0.001
ระยะเวลาอาศัย
0.001
0.000
0.044
2.370
0.018
F=101.695 R square = 0.141 F sig = 0.000
4.3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั เม็ดเลือดขาว จากการศึกษาความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยตัวแปรที่นาเข้าสู่ สมการเพื่อทดสอบความสัมพันธ์กบั เม็ดเลือดขาวทั้งหมด
7 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การดื่มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม ระยะเวลา
การอาศัยในพื้นที่ และปริ มาณ t,t-MA พบว่า ตัวแปร 3 ตัว มีความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ต ได้แก่ เพศ อายุ
และสู บบุหรี่ สาหรับตัวแปรการดื่มแอลกอฮอล์ ระยะทางจากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม และระยะเวลาอาศัย
ในพื้นที่ และปริ มาณ t,t-MA ไม่มีความสัมพันธ์กบั เม็ดเลือดขาว(ตารางที่9)
ตารางที่ 9 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั เม็ดเลือดขาวของประชาชน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
Bata
Constant
8836.59
110.247
80.152
<0.001
เพศ (หญิง)
-193.451
95.478
-0.043
-2.026
0.043
อายุ
-28.684
1.984
-0.289
-14.458
<0.001
สู บบุหรี่
327.023
144.945
0.048
2.256
0.024
F=80.403 R square = 0.089 F sig = 0.000

4.4 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั เกร็ ดเลือด จากการศึกษาความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน(Stepwise) โดยตัวแปรที่นาเข้าสู่ สมการเพื่อทดสอบความสัมพันธ์กบั เกร็ ดเลือดทั้งหมด7ตัวแปร คือ
เพศ อายุ การดื่มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่
และปริ มาณ t,t-MA พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั ฮีมาโตรคริ ต สาหรับตัวแปรเพศ ดื่มแอลกอฮอล์ ระยะทาง
จากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ การสู บบุหรี่ และปริ มาณ t,t-MA ไม่มีความสัมพันธ์
กับเกร็ ดเลือด (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั เกร็ ดเลือดของประชาชน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
Bata
Constant
4740.651
74.207
63.884
<0.001
อายุ
-13.791
1.462
-0.186
-9.431
<0.001
F=16.688; R square = 0.033; sig = 0.000
5. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ
5.1 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ(เอนไซม์ SGOT) พบว่า เพศ อายุ การดื่ม
แอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ และระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ SGOT
แต่ระยะทางจากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม และปริ มาณ t,t-MA ไม่มีความสัมพันธ์(ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ(เอนไซม์ SGOT) ของประชาชน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
Bata
Constant
22.180
1.026
21.609
<0.001
เพศ (หญิง)
-2.253
0.881
-0.057
-2.559
0.011
อายุ
0.096
0.018
0.109
5.201
<0.001
การดื่มแอลกอฮอล์
2.030
0.868
0.050
2.338
0.019
สู บบุหรี่
3.146
1.352
0.052
2.328
<0.001
ระยะเวลาอาศัย
0.009
0.002
0.082
4.161
<0.001
F=29.121; R square = 0.043; sig = 0.000
5.2 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ(เอนไซม์ SGPT) พบว่า เพศ อายุ การดื่ม
แอลกอฮอล์ และระยะทางจากบ้านกับนิคมอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ SGPT
แต่การสู บบุหรี่ ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และปริ มาณ t,t-MA ไม่มีความสัมพันธ์ (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 12 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทางานของตับ (เอนไซม์ SGPT) ของประชาชน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
Bata
Constant
20.211
1.200
16.837
<0.001
เพศ (หญิง)
-3.866
0.971
-0.082
-3.979
<0.001
อายุ
0.141
0.021
0.132
6.627
<0.001
ดื่มแอลกอฮอล์
4.580
1.003
0.094
4.568
<0.001
ระยะเวลาอาศัย
0.012
0.003
0.091
4.653
<0.001
F=91.982; R square = 0.156; sig = 0.000
6. เปรี ยบเทียบการรับสัมผัสสารเบนซี นและผลกระทบต่อสุ ขภาพระหว่างปี 2557-2559 พบว่า
ประชาชนมีการรับสัมผัสสารเบนซีน โดยปริ มาณกรดมิวโคนิคในปัสสาวะ(t,t-MA) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยในแต่ละปี เท่ากับ 22.74 36.97 และ 37.46 ตามลาดับ สาหรับ
ผลการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในประชาชนที่เข้ารับการตรวจทุกปี เป็ นเวลา 3 ปี พบว่า ปริ มาณ
ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริ ต และเกร็ ดเลือด มีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้
ปริ มาณเม็ดเลือดขาวและการทางานของตับมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและลดลงไม่สม่าเสมอ และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ในระยะเวลา 3 ปี แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบการรับสัมผัสสารเบนซี น และผลกระทบต่อสุ ขภาพระหว่างปี 2557-2559
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
F
Sig.
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
t,t-muconic acid
22.74 (60.15) 36.97 (58.32) 37.46 (54.84) 52.844
<0.001
ฮีโมโกลบิน
12.53 (1.37)
12.66 (1.37) 13.13 (3.54)
57.956
<0.001
ฮีมาโตคริ ต
37.93 (3.98)
38.36 (3.94) 39.22 (4.26)
81.420
<0.001
เม็ดเลือดขาว
7,391.55
7,254.36
7,661.00
32.342
<0.001
(2,007.41)
(1,878.73)
(2,010.88)
เกร็ ดเลือด
264,965.71
268,214.03
283,996.69
106.480
<0.001
(67,584.73)
(68,182.53)
(71,440.28)
SGOT
26.33 (17.84) 30.75 (20.13) 26.40 (19.66) 61.445
<0.001
SGPT
25.92 (21.29) 24.51 (23.47) 28.43 (23.12) 17.023
<0.001

อภิปรายผล
ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษที่เข้ารับการตรวจสุ ขภาพทุกปี ต่อเนื่ อง 3 ปี เกือบทั้งหมด(ร้อยละ 98.0)
มีกรดมิวโครนิ คในปั สสาวะ(ซึ่ งเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ทางชี วภาพของสารเบนซี น)อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และพบว่าปริ มาณ
กรดมิวโคนิกในปั สสาวะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(ค่าเฉลี่ยในแต่ละปี เท่ากับ
22.74 36.97 และ 37.46 µg/g Cr.) แต่ต่ากว่าค่าแนะนาของสานักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้อม
ที่ศึกษาในประชาชนจังหวัดระยองและได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 191.00 µg/g Cr. (8)ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาการ
เฝ้ าระวังสุ ขภาพจากการรับสัมผัสสารเบนซี นในสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีมาบตาพุด ปี 2553-2555 ของฌาน ปัทมะ พลยง(4) ที่พบว่าปริ มาณกรดมิวโคนิ คในแต่ละปี แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่าประมาณ 1 ใน 3 มีภาวะซี ด โดยในแต่ละปี พบภาวะซี ด
ร้อยละ 39.6 32.9 26.1 ตามลาดับ ซึ่ งใกล้เคียงกับการศึกษาของศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์(7) ที่ศึกษาผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพจากการรับสัมผัสเบนซีนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ปี 2553 และพบว่าประชาชนมีภาวะ
โลหิ ตจาง เพียงร้อยละ 25.9 ส่ วนการทางานของตับจากการศึกษานี้ พบว่า ร้อยละ 75 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่
เมื่อพิจารณาระยะเวลา 3 ปี พบว่าผิดปกติเพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 3.4 3.7 และ 4.1 ตามลาดับ ส่ วน เพศ การดื่ ม
แอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ ระยะทางจากบ้านถึงนิ คมอุตสาหกรรม และระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ มีความสัมพันธ์
กับฮีโมโกลบิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งจากการศึกษาผลกระทบต่อเม็ดเลือดจากการรับสัมผัสสารเบน
ซี นในสิ่ งแวดล้อมของประชาชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์-กันยายน 2554 ของฌาน
ปั ทมะ พลยงและคณะ (3) ก็ พบว่า กรดมิ วโคนิ คสัม พันธ์ ก ับปริ ม าณฮี โมโกลบิ นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
เช่นกัน แต่การศึกษาของสุ นทร เหรี ยญภูมิการกิจ และคณะ(9)ไม่พบความสัมพันธ์จากภาวะซี ดกับกรดมิวโค
นิ คในปั สสาวะของผูเ้ ก็บกูค้ ราบน้ ามันดิบ เนื่ องจากศึกษาในกลุ่มผูส้ ัมผัสแบบเฉี ยบพลัน เพราะการรับสัมผัส
สารเบนซี นจะเกิ ดความผิดปรกติในระยะยาว ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตควบคุ มมลพิษ
จังหวัดระยองมานานมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป และเมื่อเปรี ยบเทียบการทางานของตับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
และลดลงไม่สม่ าเสมอ และแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาการเฝ้ าระวังสุ ขภาพ
จากการรับสัมผัสสารเบนซี นของนักเรี ยนในมาบตาพุดของฌาน ปั ทมะ พลยง(4)ที่พบว่าการทางานของตับ
ในแต่ละปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ การศึกษาครั้งนี้ แม้ว่าจะพบการทางานของตับส่ วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ปรกติ (น้อยกว่า 35 U/L)แต่มีการทางานของตับอยูใ่ นระดับผิดปรกติเพิ่มขึ้นทุกปี ร้อยละ 3.4 3.7
และ 4.1ซึ่ งจากการศึ ก ษาการรั บ สั มผัส สารเบนซี นและผลกระทบต่ อสุ ข ภาพของประชาชนจากมลพิ ษ
สิ่ งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ของศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์(7)ก็พบความสัมพันธ์ของสารเบน
ซี นกับเอ็นไซม์การทางานของตับชนิ ด SGPTอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งเมตาโบไลท์ของสารเบนซี นจะ
เกิ ดขึ้นที่ตบั ก่อนเปลี่ ยนเป็ นกรดมิวโคนิ ค การได้รับสารเบนซี นอย่างต่อเนื่ องจึงก่อให้เกิ ดการทางานที่ตบั
เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาที่ได้ควรนาไปสู่ นโยบายการควบคุมปรับลดมลพิษที่ระบายออกจากแหล่งกาเนิดและ
เข้มงวดกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปลายปล่อง การทาแนวกันชน ทั้งนี้ประชาชนควรได้รับการเฝ้ า
ระวังสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง ควรลดการใช้สารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายในชีวติ ประจาวัน เช่น น้ ายาทาความสะอาด
พื้น น้ ายารี ดผ้า และป้ องกันตนเองในกรณี ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่มีการจราจรหนาแน่น หรื อใกล้ปั๊มน้ ามัน
ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มีสารเบนซี นปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายแพทย์ชยั วัฒน์ จัตตุพร สาธารณสุ ขจังหวัดระยอง ที่ให้อนุญาตให้นาผลการตรวจ
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