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งานวิจยันีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานจากการรับสัมผสัฟอร์มลัดีไฮด์ผ่าน
ทางการหายใจและประเมินความเสียงตามวิธีการของ USEPA โดยพิจารณาทงัความเสียงในการเกิด
มะเร็งและความเสียงในการเกิดอนัตรายอืนนอกจากมะเร็ง ซึงในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
หลายประเภทมีการใชฟ้อร์มลัดีไฮด์เป็นองคป์ระกอบ โดย IARC ไดจ้ดัฟอร์มลัดีไฮด์อยูใ่นกลุ่มสารก่อ
มะเร็ง (กลุ่ม 1) งานวิจยันีทาํการศึกษาในพนกังานจาํนวน 38 คน ทีทาํงานในพืนที 4 ส่วน คือ ห้องชุบ
ส่วนแห้ง ห้องชุบส่วนเปียก ห้องเรียง และห้องอดั ของอุตสาหกรรมผลิตวสัดุปิดผิวเคลือบเมลามีน ซึง
ผลการศึกษาพบ 4 ประเด็นทีสําคญัคือ 1) ห้องชุบส่วนแห้งมีค่าเฉลียความเขม้ขน้ของฟอร์มลัดีไฮด์
สูงสุด (0.502 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และห้องอดัมีค่าเฉลียความเขม้ขน้ของฟอร์มลัดีไฮด์ตาํสุด 
(0.113 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ทังนีความเข้มข้นดังกล่าวไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และ OSHA แต่เกินมาตรฐานของ NIOSH  2) ผลการประเมินความเสียงในการเกิด
มะเร็งดว้ยความเขม้ขน้เฉลียพบวา่พนกังานมีโอกาสเกิดความเสียง 4.42 ในหนึงลา้นคน ถึง 1.15 ในหนึง
พนัคน โดยมีพนกังานจาํนวน 23 คน ทีมีค่าความเสียงเกินกวา่ค่าทียอมรับได ้และเมือคาํนวณดว้ยความ
เขม้ขน้สูงสุดพบวา่พนกังานมีโอกาสเกิดความเสียง 5.29 ในหนึงลา้นคนถึง 1.63 ในหนึงพนัคน โดยมี
พนกังานจาํนวน 24 คน ทีมีค่าความเสียงเกินกวา่ค่าทียอมรับไดข้อง USEPA ซึงกาํหนดไวที้ 1 × 10-6 ถึง 
1 × 10-4  3) ความเสียงอืนนอกจากมะเร็งพบวา่พนกังานมีความเสียงอยูใ่นช่วง 1.861 – 14.193 เมือใช้
ความเขม้ขน้เฉลียคาํนวณ และ 2.225 – 20.059 เมือใชค้วามเขม้ขน้สูงสุดในการคาํนวณ ซึงค่าความเสียง
ของพนกังานทุกคนมีค่ามากกวา่ค่าทียอมรับไดต้ามคาํแนะนาํของ USEPA ซึงกาํหนดไวที้ 1  และยงัพบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบต่อร่างกายและผลการทดสอบสมรรถภาพปอดมีความสัมพนัธ์กับ
แผนกทีกลุ่มตวัอยา่งทาํงานและพฤติกรรมการสูบบุหรี ทีระดบันยัสาํคญั p-value < 0.01 
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The aims of this study is to analyse the health impact and risk assessment from the inhalation 

of formaldehyde by using USEPA method. Risk assessment considers both cancer and non-cancer 

risks. Formaldehyde has been used as the main raw material in many production processes and it has 

been classified as carcinogenic to humans (Group 1) by IARC. The study was conducted in melamine 

faced board processing industry. The cases of 38 employees in different sections of workplace were 

examined. Those were divided into four groups sections according to work characteristic such as the 

treating dry and wet sections, assembly, pressing. The results were found four main aspects. The first 

is that treating dry section shows the highest formaldehyde concentration (0.502 mg/m3) and pressing 

section shows the lowest formaldehyde concentration (0.113 mg/m3). However, those were within the 

national standard and OSHA but it was also greater than the value of NIOSH standard. The second is 

that cancer risk level were in the range of 4.42 in 106 to 1.15 in 103 (average concentration) and 5.29 

in 106 to 1.63 in 103(maximum concentration). Twenty three and twenty four employees were greater 

than the acceptable cancer risk 1.0 × 10-6 to 1.0 × 10-4 by USEPA when were calculated with average 

concentration and maximum concentration respectively. The third is that total non-cancer risk were 

ranged from 1.861 – 14.193 (average concentration) and 2.225 – 20.059 (maximum concentration) 

which were greater than the acceptable for non-cancer risk according to USEPA (1). The last is this 

study finally illustrated the relationship between health impact related to working section and smoking 

habit and the factors associated with the lung function test were also be working section and smoking 

habit, with statistical significant association (p-value < 0.01). 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการทาํงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.กนกพร  สว่างแจ้ง 

อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้ความเมตตา กรุณา  และความช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
คาํแนะนาํในการดาํเนินงานวิจยั เป็นทีปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการทาํให้งานวิจยัฉบบันี
สาํเร็จลุล่วงได ้และนอกจากนีในการขียนวทิยานิพนธ์ยงัไดรั้บคาํแนะนาํจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
พงศศ์กัดิ หนูพนัธ์ และอาจารย ์ดร.ดาวรุ่ง ทองสังข ์ทางผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีดว้ย 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารโรงงานผลิตแผ่นวสัดุปิดผิวเฟอร์นิเจอร์เคลือบเมลามีนทีเอือเฟือ
สถานทีในการดาํเนินการทดลอง สาํหรับใชเ้ป็นกรณีศึกษาตลอดจนเจา้หนา้ทีและพนกังานทุกท่าน
ทีเอือเฟือขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือใหก้ารวจิยันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้มทุกท่าน  ตลอดจนเจา้หนา้ทีของ
ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้มทุกท่านทีใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือในการทาํงานวจิยัครังนี 

ขอกราบพระคุณคุณพ่อสุรีย ์แดงเรือง และคุณแม่จินตนา แซ่โงว้ ทีคอยเป็นกาํลงัใจและ
สนบัสนุนเสมอมา  ขอขอบคุณเพือนๆ พีๆ นอ้งๆ ทีคอยช่วยเหลือใหง้านวจิยันีประสบความสาํเร็จ 
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