
ปริมาณฝุนละอองที่มีผลกระทบตอสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสขีาว 
กาญจนา ฝาบุตร, ณัฐญา ทับสุลิ, อรัญ ขวัญปาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภยัและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาปริมาณฝุนละอองท่ีมีผลกระทบตอสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองท่ีผูปฏิบัติงานไดรับขณะปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงงานสีขาวชุมชน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปริมาณฝุนละอองกับสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว จากกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน เก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM-10 โดยทําการเก็บตัวอยางท้ังหมด 3 ซ้ํา เก็บตัวอยางฝุนโรงสีขาว 2 
หิน และ 3 หิน จํานวน 13 โรง เก็บตัวอยางฝุน 13 โรง จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาฝุน พรอมเคร่ืองสไป
โรมิเตอรสําหรับตรวจวัดสมรรถภาพปอด ใช Independent–Samples T-Test  เพ่ือหาความแตกตาง และใช 
Chi-square เพ่ือหาความสัมพันธ 

ผลจากการวัดปริมาณฝุนละออง PM-10 พบวา โรงสีขาวที่ 3 มีปริมาณฝุนละออง PM-10 เกิน
มาตรฐาน (3.92 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) สมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานเปนปกติ (Normal) มีจํานวน 5 

คน เปนภาวะความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวแบบเล็กนอย (Mild Restrictive) มีจํานวน 4  คน และ
ภาวะความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวแบบปานกลาง (Moderatic Restrictive) มีจํานวน 4 คน  

การศึกษาความสัมพันธของปริมาณฝุนละอองกับสมรรถภาพปอด พบวา มีปริมาณฝุนละออง PM-10 
กับ FVC , FEV1/FVC และสมรรถภาพปอด มีความสัมพันธกันทางสถิติ ที่มีคา FVC  (P=0.03), 

FEV1/FVC  (P=0.02), สมรรถภาพปอด  (P=0.04) สวนปริมาณฝุนละออง PM-10 กับ FEV1 ไมมี
ความสัมพันธกันทางสถิติ ที่มีคา FEV1  (P=0.06)  การศึกษาความแตกตางของปริมาณฝุนละอองในโรงสี
ขาว 2 หิน และโรงสีขาว 3 หิน  พบวาปริมาณฝุนละอองในโรงสีขาว 2 หิน และโรงสีขาว 3 หิน ไมแตกตางกัน 
ปจจัยสวนบุคคล พบวา น้ําหนัก ดัชนีมวลกาย  ระยะเวลาการทํางาน และประวัติการทํางาน มีความสัมพันธ
กับสมรรถภาพปอด สวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่และระยะเวลาการทํางานเปนชั่วโมงตอวัน ไมมีความสัมพันธ
กับสมรรถภาพปอด 

 

คําสําคัญ : ฝุนละออง PM-10, สมรรถภาพปอด 
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The amount of dust that affects the lung performance of workers in  
the community rice mill.  

Kanjana  Fhaboot, Nuttaya Thapsuli 
Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University 

 
Abstract 

 This is the study of the amount of dust that affects the lung performance of workers 
in the community rice mill. It is aimed to monitor and evaluate the amount of air pollution 
affecting to human at work and also the relative effect between lungs and air pollution from 
13 targets in the study. The dust is classified as PM-10 because of its tiny scale. The samples 
are collected from 13 mills 3 times for each rice mill which are classified as the 2 power-
engine and 3 power-engine. After all are prepared for the evaluation, they are tested by 
Spirometer in order to monitor the efficacy of human’s lungs including with Independent-
Sample T-Test to classify the difference and using Chi-square to indicate the relation.   

The result of measuring particulate matter (PM-10) at the sampling area. It showed 
that the 3rd rice mill contained PM-10 for 3.92 milligrams per cubic meter which exceeds the 
standard limit. According to the evaluation of 13 target people, 5 people have normal 
condition of lungs, 4 people have mild restrictive condition, another 4 have moderate 
restrictive condition. 

The results of the study of the effect between the amount of dust and lung capacity. 
It was found that PM-10 and FVC, FEV1 / FVC are in the rice mill and lung condition relation 
with FVC x2 (P = 0.03), FEV1 / FVC x2 (P = 0.02), its own lung capacity with x2(P = 0.04), while 
the small amount of dust (PM-10) ) And FEV1 showed no statistical relationship with FEV1 x2 
(P = 0.06). air pollution PM-10 in the rice mill, both 2 and 3 power-engine are not different in 
amount of dust. this study shows that personal factors such as weight, body mass index, 
smoking behavior, chronic illness, working period are correlated with lung condition capacity. 
On the other hand, smoking behavior and duration of work in hours / days cause no 
relationship with lung condition anyway. 
 

Keywords : PM 10, pulmonary function 
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บทนํา 

 ประ เทศ ไทย เป นประ เทศที่ ทํ า ก า ร
เพาะปลูกพืชเปนอาชีพหลัก โดยเฉพาะอาชีพการ
ทํานา ปลูกขาว (พิชัย ศิริสุโขดม, 2557) โรงสีขาว 
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
แปรรูปขาว  ซึ่งในอดีตที่ผานมาการสีขาวกระทํา
กันอยางงายๆ  เ พียงเพ่ือบริ โภคในครัวเรือน 
กรรมวิธีไมยุงยากซับซอน เมื่อระยะเวลาผานไป
ชาวนาสามารถผลิตขาวไดมากขึ้น เนื่องจากเปน
ภาคท่ีมีพ้ืนที่กวางใหญและประชาชนสวนใหญมี
อาชีพทํานา ทําใหมีโรงสีขาวกระจายอยูในหมูบาน
ตางๆ (สมสมัย  แพงดวง และกาญจนา นาถะพันธุ
, 2552) โรงสีขาว เปนอุตสาหกรรมที่แปรรูป
ขาวเปลือกใหกลายเปนขาวสารดวยการพัฒนาและ
นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการผลิตขาวสาร 
(สุขสันต สุภาวงค และธันวดี  ศรีธาวิรัตน, 2560) 
โรงสีขาวสวนใหญเปนโรงสีขนาดเล็กที่มีกําลังการ
ผลิตไมเกิน 20 แรงมา มีสัดสวนรอยละ 92.12 
ของโรงสี รองลงมาเปนโรงสีขนาดใหญรอยละ 
5.60 และขนาดกลางรอยละ 2.28 (ทักษิณ พันธุมี 
และพัชรี โหสุวรรณ, 2560)  
 ฝุนละอองเปนมลพิษทางอากาศท่ีเปน
ปญหาสําคัญของประเทศไทย แมกระทั่งฝุนละออง
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานตางๆ ผูประกอบ
อาชีพอิสระและเจาของกิจการขนาดยอม โรงสีขาว
ชุมชนเปนหนึ่งในสถานประกอบการท่ีกลาวมา
ขางตนมีกระบวนการในการแยกแกลบและรําออก
จากเมล็ดขาว ซึ่งมีฝุนละอองท่ีฟุงกระจายอยูเปน
จํานวนมาก (สุพัตรา มะโร และคณะ, 2560) ฝุน
ละออง ควัน เขมา และข้ีเถาจากโรงสีขาวจัดเปน
ประเภทสารแขวนลอยในอากาศที่ทําใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ (จิรวรรณ  ฟุงเพ่ือง และคณะ, 2548) 
ซึ่ งถามีมากเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดจะ
กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได ไม
วาจะเปนฝุนละอองที่มีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก 
โดยฝุนรวม (Total Suspended Particulatc 
Matter ; TSP) จะทําใหเกิดความระคายเคืองตอ
ทางเดินหายใจสวนตน ทัศนวิสัยการมองเห็นเสื่อม

ลง เปนตน สําหรับผุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (Suspended Particulatc Matter ; 
PM10 or Respirablc Dust) จะสามารถผานเขา
ไปถึงทางเดินหายใจสวนลางและถุงลมปอด ทําให
เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอด (สุจิรา  
ประสารพันธ. 2545) จาก สรุปรายงานการเฝา
ระวังโรค ประจําป 2560 มีรายงานผูปวยโรคปอด
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม จํานวน 
2,939 ราย เมื่อเปรียบเทียบขอมูล 5 ปยอนหลัง
พบผูปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้นผูวิจัยไดตระหนักถึงความเส่ียงที่จะ
เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน จากการ
ไดสัมผัสฝุนละอองเปนเวลานาน จึงมีแนวคิดท่ีจะ
จัดทําการประเมินอันตรายที่เกิดจากฝุนละอองใน
โ ร ง สี ข า ว ชุ ม ชน  ซึ่ ง อ า จ ส ง ผ ล ก ร ะทบต อ
ผูปฏิบัติงาน จึงไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของ
ตนกําเนิดฝุนที่เปนอันตราย เพ่ือศึกษาปริมาณฝุน
ละอองและสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานใน
โรงสีขาวชุมชนและศึกษาความสัมพันธของปริมาณ
ฝุนละอองกับสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานใน
โรงสีขาว ตลอดถึงเสนอแนวทางการปองกัน
อันตรายท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมที่มีฝุนในโรงสี
ขาวชุมชน ให เหมาะสมและปลอดภัยตอการ
ทํางานของผูปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละออง PM-10ที่
ผูปฏิบัติงานไดรับขณะปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงงานสีขาวชุมชน  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปริมาณฝุน
ละออง PM-10 กับสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปริมาณฝุนละออง PM-10 ของโรงสี
ขาว 2 หิน และโรงสีขาว 3 หิน ไมแตกตางกัน 
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2. ปริมาณฝุนละอองท่ีผูปฏิบัติงานใน
โรงสีขาวชุมชนไดรับมีความสัมพันธกับสมรรถภาพ
ปอด 

3. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ
สมรรถภาพปอด ไดแก น้ําหนัก ดัชนีมวลกาย
(BMI)  พฤติกรรมการสูบบุหรี่  โรคประจําตัว 
ระยะเวลาการทํางาน และประวัติการทํางาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่ เพ่ือขอสัมภาษณ เก็บ
ตัวอยางฝุนละอองพรอมตรวจสมรรถภาพปอด 
ของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน ผูปฏิบัติงานที่
เขารวมการวิจัยไดรับการอธิบาย คําแนะนําและ
สาธิตวิธีการตรวจวัดสมรรถภาพปอดและยินยอม
เขารวมดวยความเต็มใจ และทําการเก็บตัวอยาง
ฝุนละออง PM10 บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานในโรงสี
ขาวชุมชน ซึ่ งงานวิจัยไดผานคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย (COA.1-010/2019) 
 

กลุมตัวอยาง 
1. เก็บตัวอยางฝุนละอองจากโรงสีขาว

ชุมชน โดยมีเกณฑคัดเขาคือ เปนโรงสีขาวชุมชน สี
ขาวมาแลวไมนอยกวา 1 ป และผูปฏิบัติงานยอม
เขารวมการวิจัย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 13 โรง 

2. เก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณและตรวจ
สมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน 
โดยมีเกณฑคัดออกคือ มีโรคประจําตัวที่จะมีผลตอ
การทดสอบสมรรถภาพ เชน โรคหืด อาการไอ 
เหนื่อย หอบ และมีประวัติการผาตัดที่ขาและหลัง 
เปนตน ไดกลุมตัวอยางเปนผูปฏิบัติงานในโรงสี
ขาวชุมชนรวม 13 คน 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณปจจัยดาน เพศ อายุ 

น้ําหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย(BMI) พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ โรคประจําตัว ระยะเวลาการทํางาน 
ประวัติการทํางาน และการใชอุปกรณปองกัน
ทางเดินหายใจหรืออุปกรณ PPE 

  2. เครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละออง PM10 
โดยใช Personal Air Sampler และอุปกณคัด
ขนาดฝุนชนิด nylon cyclone ยี่หอ Gillian 
GilAir  

3. เครื่องมือตรวจสมรรถภาพปอดโดยโดย
ใช Spirometer ทดสอบคา FVC, FEV1 และ FEV1 
/FVC 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยนี้ไดรับการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน  และไดปรับแกไขตามคําแนะนํา
ของผู เชี่ยวชาญกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
เ ค รื่ อ ง เ ก็ บ ตั ว อ ย า ง ฝุ น ล ะ อ อ ง ข น า ด เ ล็ ก 
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดไดทําการตรวจการ
สอบเทียบทุกครั้งกอนใชงาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ใชสถิติเชิงอนุมานใชสถิติ Indepen- 
dent – Samples T Test หาความแตกตางของ
ปริมาณฝุนละออง PM-10 ในโรงสีขาว 2 หิน และ
โรงสีขาว 3 หิน  

2. ใชสถิติเชิงอนุมานใชสถิติ Chi-square 

หาความสัมพันธระหวางปริมาณฝุนละอองที่
ผูปฏิบัติงานไดรับกับสมรรถภาพปอด และปจจัย
ต า งๆ  ได แก  น้ํ า หนั ก  ดั ชนี มวลกาย  ( BMI) 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โรคประจําตัว ระยะเวลา
การทํางาน และประวัติการทํางานกับสมรรถภาพ
ปอด 

3. วิเคราะหปริมาณฝุนละออง PM-10 
จากการเก็บตัวอยางในโรงสีขาวชุมชน  ตาม
มาตรฐาน ACGIH Method NO.0600 
Respirable กําหนดไวที่ 3 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร 
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ผลกาวิจัย 
1. การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก  
(PM 10) ของโรงสีขาวชุมชน 

 ขอมูลปริมาณฝุนจากการเก็บตัวอยางฝุน
ละออง PM-10 ของโรงสีขาวชุมชน จํานวน 13 
โรง ใชเครื่องเก็บตัวอยางฝุนชนิดติดตัวบุคคล 
(Personal pump) โดยเก็บตัวอยางฝุนละออง
แบบตอเนื่อง 2 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณฝุน
ที่ไดจากการเก็บตัวอยางฝุนละออง PM-10  

 

จากแผนภูมิภาพที่ 1 ซึ่งไดทําการติดตั้ง
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนชนิดติดตัวบุคคล (Personal 

pump)  จากการเก็บตัวอยางท้ัง 3 ซ้ํา พบวาใน
โรงสีขาวโรงที่ 3 มีคาฝุนละออง PM-10 เทากับ 
3.9215 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเกินเกณฑ
มาตรฐานกําหนด จากมาตรฐาน ACGIH Method 

NO. 0600 Respirable กําหนดไวที่ 3 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร 
 

 

2. การตรวจวัดสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงาน
ในโรงสีขาวชุมชน 

ขอมูลการตรวจสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน จํานวน 13 คน โดย
ใชเครื่อง Spirometer  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
แผนภูมิภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลการ

ตรวจสมรรถภาพปอด 
 

จากแผนภูมิภาพที่ 2 ขอมูลการตรวจ
สมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน 
จํานวน 13 คน พบวาผูที่ ไดรับการตรวจ
สมรรถภาพปอด มีคาสมรรถภาพปอดที่อยูใน
เ กณฑปกติ  (Normal)  จํ านวน  5  คน  มี ค า
สมรรถภาพปอดที่อยู ในเกณฑแสดงวามีภาวะ
ความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวแบบเล็กนอย 

(Mild Restrictive) จํานวน 4 คน  และมีภาวะ
ความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวแบบปาน
กลาง (Moderate Restrictive) จํานวน 4 คน  
3. ความแตกตางของปริมาณฝุนละอองในโรงสี
ขาว 2 หิน และโรงสีขาว 3 หิน 

ขอมูลจากการเก็บตัวอยางฝุนละออง PM-
10 ของโรงสีขาวชุมชน จํานวน 13 โรง โดยการ
เก็บตัวอยางฝุนละออง 3 ซ้ํา เพ่ือนํามาหาความ
แตกตางของปริมาณฝุนละอองในโรงสีขาว 2 หิน 
และ โรงสีขาว 3 หิน 

ตารางที่ 1 ความแตกตางของปริมาณฝุน
ละอองในโรงสีขาว 2 หิน และโรงสีขาว 3 หิน 

  
Value 

 
df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

FVC  60 .033* 
FEV1  48 .056 

FEV1/FVC  54 .024* 
สมรรถภาพ

ปอด 
 12 .035* 
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* ความเชื่อมั่น 95%  (P ≤ 0.05)  

 

จากตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของ
ปริมาณฝุนละอองในโรงสีขาว 2 หิน และโรงสีขาว 
3 หิน โดยใชสถิติ Independent – Samples T 

Test ที่ความเชื่อมั่น 95%  (P ≤ 0.05) พบวา
ปริมาณฝุนละอองในโรงสีขาว 2 หิน และโรงสีขาว 
3 หิน ไมมีความแตกตางกัน 
 

4. การศึกษาความสัมพันธของปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 10) กับสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธของปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 10) กับสมรรถภาพปอด 

* ความเชื่อมั่น 95%  (P ≤ 0.05)  

 จากตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธของ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 10) กับ
สมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน 
พบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 10) กับ
FVC , FEV1/FVC และสมรรถภาพปอด มี

ความสัมพันธกันทางสถิติ ที่มีคา FVC (60) = 

81.70, (P = 0.03), FEV1/FVC (54) = 

76.41, (P = 0.02), สมรรถภาพปอด (12) = 

22.22, (P = 0.04) สวนปริมาณฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM 10) กับ FEV1 ไมมีความสัมพันธกันทาง
สถิติ ที่มีคา FEV1 (60) = 81.70, (P = 0.06) 
5. การศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล 
กับสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว
ชุมชน 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล กับ
สมรรถภาพปอด 

 

  จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธของ
ปจจัยสวนบุคคลไดแก น้ําหนัก ดัชนีมวลกาย(BMI) 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โรคประจําตัว ระยะเวลา
การทํางาน และประวัติการทํางานกับสมรรถภาพ
ปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน โดยใชสถิติ 
Chi-Square Tests พบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก 
น้ําหนัก  ดัชนีมวลกาย  (BMI) โรคประจําตัว 
ระยะเวลาการทํางานเปนป และประวัติการทํางาน
กับสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว มี
ความสัมพันธกันทางสถิติ ที่ (P = 0.00), (P = 
0.04), (P = 0.00), (P = 0.001) และ (P = 
0.006) ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ระยะเวลาการทํางานเปนชั่ ว โมงตอวัน  ไมมี
ความสัมพันธทางสถิติ 
 

สรุปและอภิปราย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปริมาณฝุนละอองท่ีมี

ผลกระทบตอสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานใน

 Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

สมรรถภาพ
ปอด 

   

น้ําหนัก  16 .000** 
ดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

 4 .038* 

พฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี 

 2 .224 

โรคประจําตัว  2 .000** 
ระยะเวลาการ
ทํางาน 

   

     ป  12 .001** 
ชั่วโมง/วัน  4 .134 
ประวัติกร
ทํางาน 

 2 .006* 

 T df Sig. (2-
tailed) 

โรงสีขาว 2 หิน .203 25 .841 
โรงสีขาว 3 หิน -1.499 10 .165 
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โรงสีขาวชุมชน  ต.จานแสนไชย อ.หวยทับทัน จ.
ศรีสะเกษ  

การศึกษาความแตกตางของปริมาณฝุน
ละอองในโรงสีขาว 2 หิน และโรงสีขาว 3 หิน  
พบวาปริมาณฝุนละอองในโรงสีขาว 2 หิน และ
โรงสีขาว 3 หิน ไมมีความแตกตางกัน 

การวัดปริมาณฝุนละออง PM-10 บริเวณ
ที่เก็บตัวอยางในพ้ืนที่ทํางานของผูปฏิบัติงานใน
โรงสีขาวชุมชน ซึ่งโรงสีขาวที่ 3 มีปริมาณฝุน
ละออง PM-10 เทากับ 3.92 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร  ซึ่ ง เปนปริมาณฝุนละออง ท่ี เกิน เกณฑ
มาตรฐานกําหนด และมีเพียง 1 โรง ที่มีปริมาณ
ฝุนเกินเกณฑมาตรฐาน ACGIH Method 

NO.0600 Respirable กําหนดไวที่ 3 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทักษิน 
พันธุมี. (2560)  พบวาความเขมขนของฝุนในพ้ืนที่
กรณีศึกษามีกระบวนการทําความสะอาดขาว 
กระบวนการกะเทาะเปลือก กะบวนการแยกแกลบ 
และกระบวนการแยกรํา มีปริมาณความเขมขนฝุน
ละออง PM-10 เทากับ 1.43, 1.30, 2.86 และ 5.20 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีเพียง
กระบวนการแยกรํา ที่มีปริมาณความเขมขนฝุน
เกินเกณฑมาตรฐาน ACGIH Method NO.0600 

Respirable กําหนดไวที่ 3 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร ซึ่งคาฝุนละอองของ 12 โรง นั้นมีปริมาณที่
ไมเกินมาตรฐานแตมีผลกระทบตอสุขภาพจึง
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  ก ร ม ค ว บ คุ ม
มลพิษ.(2546) ที่ไดกลาววาเมื่อฝุนละอองเขาสู
ทางเดินหายใจอาจกอใหเกิดปฏิกิริยากับรางกาย
เฉียบพลัน ตั้งแตการระคายเคือง ไอ จาม น้ํามูก
ไหล กออาการแพ  ในระยะตอมาอาจกอใหเกิด
การอักเสบในโพรงจมูก มีน้ํามูกขนเปนสีเหลือง
หรือเขียว และอาการอาจพัฒนามากขึ้นทําใหเกิด

โรคทางเดินหายใจหรือติดเชื้อในทางเดินหายใจ
สวนตนเรื้อรัง ไอมีเสมหะ หลอดลมอักเสบ การรับ
สัมผัสฝุนหยาบ ฝุนละเอียด และฝุนละเอียดขนาด
เล็กมากเรื้อรังเปนระยะเวลานาน อาจกอใหเกิด
การอักเสบและระคายเคืองเร้ือรัง เกิดพังผืดหรือ
รอยแผลเปนภายในปอดสงผลใหประสิทธิภาพการ
ทํางานของปอดลดลง ฝุนละอองสงผลกระทบตอ
สุขภาพของผูรับสัมผัส ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู
ในสถานท่ีที่มีฝุนละอองกับหมอกควัน ถาจําเปน
หรือตองอยูในท่ีมีฝุนละอองฟุงกระจายควรใช
หนากากอนามัยปดปากและจมูก และควรซักทํา
ความสะอาดทุกวันถาใชหนากากอนามัยชนิดผา 
หรือเปล่ียนหนากากอนามัย (ชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง) 
ทุกวันเพื่อสุขอนามัยที่ดี  

จากการตรวจวัดสมรรถภาพปอดของ
ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวชุมชน ต.จานแสนไชย อ.
หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ จํานวน 13 คนโดยมีคา
การตรวจวัดสมรรถภาพปอดเปนปกติ (Normal) 

มีจํานวน 5 คน คาการตรวจวัดสมรรถภาพปอด
พบวาเปนภาวะความผิดปกติแบบจํากัดการ
ขยายตัวแบบเล็กนอย (Mild Restrictive) มี
จํานวน 4  คน และคาการตรวจวัดสมรรถภาพ
ปอดพบวาเปนภาวะความผิดปกติแบบจํากัดการ
ขยายตัวแบบปานกลาง (Moderatic Restrictive) 

มีจํานวน 4 คน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญ 
ขวัญปาน. (2561) เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง พบวาความชุกของสมรรถภาพ
ปอดในพนักงานขับรถปรับอากาศและไมปรับ
อากาศมีสมรรถภาพปอดท่ีต่ํากวาเกณฑปกติ (รอย
ละ 85, 72) มีปริมาตร FVC ต่ํากวาเกณฑปกติ 
(รอยละ 75, 66. 67) และมีปริมาตร FEV, ต่ํากวา
เกณฑปกติปกติ (รอยละ 60, 61. 11) ตามลําดับ
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แตเมื่อเทียบเปนเปอรเซ็นต FEV/FVC ยังอยูใน
เกณฑปกติ  เ มื่ อ แปลผลความผิ ดปกติ ของ
สมรรถภาพปอดพบวาความผิดปกติแบบอุดกั้น 
(รอยละ 5, 5. 6) ความผิดปกติแบบจํากัดการ
ขยายตัว (รอยละ 80, 66. 7) ตามลําดับและความ
ผิดปกติแบบผสมพบเฉพาะพนักงานท่ีขับรถปรับ
อากาศ 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก การศึกษา
ปจจัยนี้ พบวาความสัมพันธของปริมาณฝุนละออง 
PM-10 กับสมรรถภาพปอดของผูปฏิบัติงานใน
โรงสีขาวชุมชน มีปริมาณฝุนละออง PM-10 กับ 
FVC , FEV1/FVC และสมรรถภาพปอด มี
ความสัมพันธกันทางสถิติ ที่มีคา FVC (60) = 

81.70, (P = 0.03), FEV1/FVC (54) = 76.41, 

(P = 0.02), สมรรถภาพปอด (12) = 22.22, 

(P = 0.04) สวนปริมาณฝุนละออง PM-10 กับ 
FEV1 ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ ที่มีคา FEV1 

(60) = 81.70, (P = 0.06) ปอด ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา กวางนอก
และอรวรรณ ชื่นวารี . (2560) ความสัมพันธ
ระหวางฝุนละออง PM-10 ของรถประจําทางปรับ
อากาศกับรถประจําทางพัดลมกับสมรรถภาพปอด
ของพนักงานเก็บคาโดยสาร พบวาความสัมพันธ
ระหวางฝุนละออง PM-10 กับสมรรถภาพปอดไม
มีความสัมพันธกันทางสถิติ  
 จากการศึกษาความสัมพันธปจจัยสวน
บุคคล ไดแก น้ําหนัก ดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ โรคประจําตัว ระยะเวลาการทํางาน และ
ประวัติการทํางาน กับสมรรถภาพปอด พบวา
ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง น้ํ า ห นั ก  ดั ช นี ม ว ล ก า ย  
ระยะเวลาการทํางาน และประวัติการทํางาน มี
ความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข. (2557) ในหัวขอ

เรื่อง ปจจัยทํานายสมรรถภาพปอดของผูประกอบ
อาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง เขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีความสัมพันธปจจัยดานอายุตอสมรรถภาพปอด 
โดยอายุที่เพ่ิมมากขึ้น จะทําใหสมรรถภาพปอด
ผิดปกติเพ่ิมขึ้น สวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ระยะเวลาการทํ างาน เป นชั่ ว โมง /วั น  ไม มี
ความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ นิภาพร เมืองจันทร. (2554) ใน
หัวขอเรื่องระดับสมรรถภาพปอดของตํารวจจราจร 
จังหวัดอุบลราชธานี พบวาที่สูบบุหรี่ 20 มวลตอ
วัน มีคา FEV1 และ FEV1/FVC% แตกตางกับคน
ที่ไมสูบบุหรี่ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญ 
ขวัญปาน. (2561) พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือเพศ น้ําหนัก
ประสบการณทํางาน การสูบบุหรี่ ปจจัยมีผลตอ
สมรรถภาพปอดท่ีมีอํานาจในการทํานายการ
เปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดไดดีที่สุด คือการ
สูบบุหรี่ประสบการณทํางานและปริมาณฝุนละออง 
PM-10 ไดรอยละ 60.72 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ปจจัยท่ีมีผลตอการจํากัดการอุดกั้น 
(Obstructive) คือน้ําหนักและปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ไดรอยละ 23.5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยที่มีผลตอ
การจํากัดการขยายตัว (Restrictive) คือปริมาณ
ฝุนละออง PM-10 การสูบบุหรี่ และประสบการณ
ทํางานไดรอยละ 64.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการแนะนําหรือจัดอบรมให

ผูปฏิบัติงานทําความเขาใจเก่ียวกับปญหาทางดาน
ฝุนละออง  
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2. จัดการฝกอบรมผูตรวจวัดสมรรถภาพ
ปอดกอนไดรับการตรวจ เพ่ือที่จะไดคาที่แนนอน
และไดผลลัพธไมคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง  

3. ผูปฏิบัติงานท่ีตองสัมผัสกับฝุนควร
ไดรับการทดสอบสมรรถภาพปอดเปนประจําปละ 
1 ครั้งและการเอกซเรยปอดตามคําแนะนําของ
แพทย  เ พ่ื อ เป น กา ร เฝ า ร ะ วั ง สุ ขภ าพของ
ผู ปฏิบั ติ ง านและไมควรดํ า เ นินการทดสอบ
สมรรถภาพปอดอยางรีบเรง ซึ่งอาจทําใหไมไดคาที่
แทจริงได  

4. เพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น
เพ่ือท่ีจะไดคาการตรวจสมรรถภาพปอดที่ชัดเจน 
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