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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง จากการไดรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายน้ําที่ปนเปอนในน้ําใตดิน โดยเลือกกลุมตัวอยางที่
อาศัยอยูในชุมชนบานพลงและชุมชนหนองแฟบในการศึกษาวิจัย และไดใชสูตรการคํานวณความเสี่ยงตอสุขภาพ
ของ US.EPA. นอกจากนี้ จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พบการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงายในน้ําใตดิน ไดแก Benzene Ethyl benzene Styrene 
Toluene และ trans-1,2-Dichloroethylene และเมื่อนํามาประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพปรากฏวา ความเสี่ยงรวมของ
การเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังตางๆ ในกลุมตัวอยางอยูในระดับที่เล็กนอยมาก (negligible) หรือไมมีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรงัตางๆ ตามขอแนะนําของ US.EPA. 

 
คําสําคัญ :  การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ  สารอินทรียระเหยงาย  น้ําใตดิน 

 
Abstract  

 The objective of this study is to assess the risks from exposure to volatile organic compound 
contaminated in groundwater, Rayong provinces. The subject of Banplong and Nong fab community were 
selected for health risk assessment and applied risk assessment formula based on USEPA. In addition, data 
of VOCs contaminations gained from Pollution Control Department. From this study, Benzene, Ethyl 
benzene, Styrene, Toluene and trans-1,2-Dichloroethylene were detected in groundwater. Finally, the 
results show that the cancer risk and non-cancer risk of subjects are negligible. 
 
Keywords : Health risk assessment, Volatile organic compounds in groundwater 
E-mail : pann.s@hotmail.com 
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คํานํา 
สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds) เปนสารประกอบอินทรียที่มีความดันไอสูง

ภายใตสภาวะปกติและสามารถระเหยสูบรรยากาศไดงาย(1) มีการนํามาใชประโยชนหลายดาน อาทิ สี น้ํายาซักแหง 
สารทําละลาย น้ํายาทําความสะอาดอุปกรณนําไฟฟา(2) อุตสาหกรรม ปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามัน(3) สารVOCs 
เปนสารประกอบอินทรียที่ถูกระบายออกมาจากแหลงกําเนิดเปนจํานวนมาก อาทิ   Petroleum Refinery, Fuel Oil 
Boiler, Paint solvent, Dry cleaning, Biological processes, Storage tanks(4) ขอมูลจากสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยเมื่อปพ.ศ.2542 ที่ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพบวา การ
ปลดปลอยสาร VOCs ในพื้นที่ดังกลาวสวนใหญมาจากการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิง เตาเผาขยะ การรั่วไหลจาก
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดเก็บ(5) ในป 2009 Fan และคณะ(6) ไดประเมินความเสี่ยงตอ
สุขภาพจากการไดรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายที่ปนเปอนในน้ําใตดิน 11 ชนิด ในประเทศใตหวัน  โดยการใช
แบบจําลอง multimedia environment pollutant assessment system (MEPAS) ในการประเมินความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเรื้อรังตางๆ และการเกิดโรคมะเร็ว โดยกําหนดใหมีการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายแตละชนิดที่ระดับ
ความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอลิตร ทั้งหมดจํานวน 11 ชนิด  และทางเขาสูรางกายที่แตกตางกัน เชน การบริโภคน้ํา 
การสัมผัสทางผิวหนังขณะอาบน้ํา และการหายใจ จากการศึกษาพบวาความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังมี
ความสัมพันธกับการไดรับสัมผัสไวนิลคลอไรดจากการบริโภคน้ํา(7.46x10-1) และการหายใจในอาคาร สวนความ
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งมีความสัมพันธกับการไดรับสัมผัสไวนิลคลอไรดผานการหายใจ (1.15x10-5) และการ
ไดรับ 1,1-dichlorothylene ทางการบริโภคน้ํา (8.96x10-6). 

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนบานพลง
และหนองแฟบ จากการไดรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายที่ปนเปอนในน้ําใตดิน เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็งและโรคเรื้อรังตางๆ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
พื้นที่ศึกษาและประชากร 
 การศึกษานี้เลือกประชากรที่อาศัยในชุมชนบานพลงและชุมชนหนองแฟบ โดยชุมชนบานพลงตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนระยะทาง 2 กิโลเมตร มีกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษา
นี ้จํานวน 7 คน (ชาย 3 คน หญิง 4 คน) อายุระหวาง 16 – 80 ป และชุมชนหนองแฟบตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
หางจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1 กิโลเมตร มีกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษานี้ จํานวน 12 คน (ชาย 6 คน 
หญิง 6 คน) อายุระหวาง 4 – 48 ป ชุมชนทั้งสองแหงมีจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดินจํานวน 3 จุด โดยที่ชุมชนบานพลงมี
จุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน 2 จุด และชุมชนหนองแฟบมีจํานวนการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน 1 จุด ซึ่งพิจารณาจากการใช
ประโยชนเพื่อการอุปโภค บริโภคทุกวัน 
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ขอมูลสารอินทรียระเหยงายในน้ําใตดิน 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินของกรมควบคุมมลพิษตั้งแตป 2551 – 2252 โดยติดตามปละ 3 
ครั้ง (ตามฤดูกาล) ไดทําการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายทั้งหมด 16 ชนิด ประกอบดวย 1,1,1-Trichloroethane, 
1,1,2-Trichloroethane, 1,1-Dichloroethylene, 1,2-Dichloroethane, Benzene, Carbon tetrachloride, cis-1,2-
Dichloroethylene, Dichloromethane, Ethylbenzene, Styrene, Tetrachloroethylene(PCE), Toluene, Xylenes, 
trans-1,2-Dichloroethylene, Trichloroethylene(TCE) และ Vinyl chloride  
 
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ 
 สูตรการหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง 

 Intake (mg/kg-day) =    CW x SA x PC x ET x EF x EP x CF 
                                                        (BW x AT) 

โดยที:่ 
CW =  ความเขมขนของ VOCs ในน้ําใตดิน (mg/m3) 
SA =  พื้นที่ผิวสัมผัส (cm3) 
PC  =  คาคงที่การซึมผานของสารเคม ี(cm/hr) 
ET =  ระยะเวลาการรับสัมผัสสารเคม ี(hr/day) 
EF = ความถี่การไดรับสัมผัสสารเคม ี(days/year) 
EP = ระยะเวลาการไดรับสัมผัส (years)  
CF =  คาการแปลงหนวย1x10-3 cm3 เปน L 
BW =  น้ําหนักตัว (kg) 
AT = ระยะเวลาเฉลี่ย  

(ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง ED (ป)x365 วัน/ป, 
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง 70 ปx365 วัน/ป) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 
ตารางที่ 1 ความเขมขนเฉลี่ยของสารอินทรียระเหยงายในน้ําใตดินของชุมชนบานพลงและหนองแฟบ ตั้งแตป 

2551 – 2552 และมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป (หนวย: 
μg/m3) 

 

คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงาย (Unit : µg/L) 
ลําดับ สารอินทรียระเหยงาย 

บานพลง1 บานพลง2 หนองแฟบ 

มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา
ใตดิน* 

1 1,1,1-Trichloroethane <0.5 <0.5 <0.5 <200 
2 1,1,2-Trichloroethane <0.5 <0.5 <0.5 <5 
3 1,1-Dichloroethylene <0.5 <0.5 <0.5 <7 
4 1,2-Dichloroethane <0.5 <0.5 <0.5 <5 
5 Benzene <0.5 0.64 0.583 <5 
6 Carbon tetrachloride <0.5 <0.5 <0.5 <5 
7 cis-1,2-Dichloroethylene <0.5 <0.5 <0.5 <70 
8 Ethylbenzene 1.333 0.66 <0.5 <700 
9 Styrene <0.5 0.96 0.583 <100 
10 Tetrachloroethylene <0.5 <0.5 <0.5 <5 
11 Toluene 1.3 <0.5 <0.5 <1000 
12 Xylenes <0.5 <0.5 <0.5 <10000 
13 trans-1,2-Dichloroethylene <0.5 <0.5 0.667 <100 
14 Trichloroethylene <0.5 <0.5 <0.5 <5 
15 Vinyl chloride <0.3 <0.3 <0.3 <2 

หมายเหต ุ: * คือ มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 
ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที ่15 กันยายน 2543 

 
ขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินทั้ง 3 จุด พบวาไมมีจุดใดที่พบวามีสารอินทรียระเหยงายใน

น้ําใตดินเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน อยางไรก็ตาม จุดเก็บบานพลง 1 ตรวจพบ Ethyl benzene 1.333 µg/L 
และ Toluene 1.3 µg/L. จุดเก็บบานพลง 2 ตรวจพบ Benzene 0.64 µg/L, Ethyl benzene 0.66 µg/L และ 
Styrene 0.96 µg/L นอกจากนี้ จุดเก็บหนองแฟบตรวจพบ Benzene, Styrene and trans-1,2-Dichloroethylene 
0.583 µg/L, 0.583 µg/L และ 0.667 µg/L ตามลําดับ 
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ตัวอยางการคํานวณความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังตางๆ ทางผิวหนัง 
 ตัวอยางที่ใชแสดงในการคํานวณความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งใช Benzene ที่ระดับความเขมขน 0.5 
mg/m3 พื้นที่ผิว 18,786.93 cm2 คาการซึมผานผิวหนัง 0.11 cm/hr คา cancer slope factor ของ Benzene 0.055 
(mg/kg-day)-1 

Intake(mg/kg-day) =     CW x SA x PC x ET x EF x EP x CF 
                                                       (BW x AT) 
Intake(mg/kg-day)=    0.5mg/m3x18786.93cm2x0.11cm/hrx0.4hr/dayx365day/yrx7yr x0.001 
                                                       (78 x 25550) 
Intake(mg/kg-day) =  2180.5083 

    1992900 
Intake   =  0.000001094 mg/kg-day 
 
ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง  = Intake x Cancer Slope Factor of benzene 
    = 0.000001094 mg/kg-day x 0.055 (mg/kg-day)-1 
    = 6.018E-08 
นั่นคือ ประชากรหนึ่งรอยลานคนเมื่อสัมผัสกับ Benzene ที่ปนเปอนในน้ําใตดินเปนระยะเวลา 70 ป จะมีความ

เสี่ยงของคนที่จะเกิดโรคมะเร็งจํานวน 7 คน 
 ตัวอยางที่ใชแสดงในการคํานวณความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง ใช 1,1-Dichloroethylene ที่ระดับความ
เขมขน 0.5 mg/m3 พื้นที่ผิว 18,786.93 cm2 คาการซึมผานผิวหนัง 0.012 cm/hr คา Reference dose ของ 1,1-
Dichloroethylene 0.05 mg/kg-day 

ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ  
Hazard quotient =    Intake 

                  RfD (mg/m3) 
Hazard quotient =          0.0000002785  
                  0.05 
Hazard quotient = 0.0000055701590 

นั่นคือ กลุมตัวอยางมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอสุขภาพอยางเรื้อรังจากสารเคมีที่ทําการประเมิน ใน
ระดับที่นอยมาก หรือไมมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง 
 
ความเสี่ยงรวม 
 ความเสี่ยงรวมของการเกิดโรคมะเร็งคือ ผลรวมของความเสี่ยงของการไดรับสัมผัสสารเคมีที่เปนสารกอ
มะเร็งที่กลุมตัวอยางในพื้นที่นั้น ๆ ไดรับทั้งหมด เชนเดียวกันกับ ความเสี่ยงรวมของการเกิดโรคเรื้อรัง ดังสูตร 
 ความเสี่ยงรวมของการเกิดโรคมะเร็ง = (Intake1 x SF1)+ (Intake2 x SF2)+ (Intake3 x SF3)+... -à 1 
 ความเสี่ยงรวมของการเกิดโรคเรื้อรัง  = (Intake1 / RfD1)+ (Intake2 x RfD2)+ (Intake3 x RfD3)+... -à 2 
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ตารางที ่2   ความเสี่ยงรวมของการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังในกลุมตัวอยางที่รับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายในน้ําใตดิน 
  

ลําดับ ตัวอยาง ความเสี่ยงรวมการเกิดโรคมะเร็ง ความเสี่ยงรวมการเกิดโรคตางๆ 
1 Subject1 2.25x10-7 0.233 
2 Subject2 3.05x10-7 0.316 
3 Subject3 5.33x10-9 0.005 
4 Subject4 3.89x10-8 0.04 
5 Subject5 8.38x10-9 0.008 
6 Subject6 1.77x10-7 0.176 
7 Subject7 2.71x10-7 0.269 
8 Subject8 1.65x10-7 0.170 
9 Subject9 2.09x10-7 0.216 
10 Subject10 1.10x10-7 0.114 
11 Subject11 8.59x10-8 0.088 
12 Subject12 2.31x10-8 0.023 
13 Subject13 3.95x10-8 0.041 
14 Subject14 4.34x10-8 0.044 
15 Subject15 1.04x10-7 0.108 
16 Subject16 9.44x10-8 0.097 
17 Subject17 2.58x10-7 0.266 
18 Subject18 1.16x10-7 0.119 
19 Subject19 2.47x10-7 0.254 

 
พบวา ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งของกลุมตัวอยางที่เขารวมศึกษาวิจัยจากการไดรับสัมผัส

สารอินทรียระเหยงายที่ปนเปอนในน้ําใตดิน ซึ่งอยูในชวง 5.33x10-9- 3.05x10-7แสดงวามีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 6 คน ใน 1 พันลานคน ถึง 4 คน ใน สิบลานคน ซึ่งถือวากลุมตัวอยางมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง
อยูในระดับที่เล็กนอยมาก (negligible) หรือไมมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 

สวนความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุมตัวอยางที่เขารวมศึกษาวิจัยจากการไดรับสัมผัสสารอินทรียระเหย
งายในน้ําใตดิน อยูในชวง 0.005 ถึง 0.316 นั่นหมายถึงกลุมตัวอยางมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อยางเรื้อรังจากสารเคมีที่ทําการประเมิน ในระดับที่นอยมากหรือไมมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายที่ปนเปอนในน้ําใตดิน พบวา 
คาความเสี่ยงของกลุมตัวอยางที่เขารวมศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆ เปน
ระดับความเสี่ยงที่เล็กนอยมาก (negligible) ทั้งที่ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงควรทําการประเมินการรับ
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สัมผัสสารเคมีที่ปนเปอนหลายๆ ดาน เชน การหายใจ การอุปโภค-บริโภคน้ํา สัตวน้ํา หรือทางการเกษตร เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางแทจริง 
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