
MMO18-1 
 

ความเข้มข้นของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมในอู่พ่นสีรถยนต์ในจังหวดัสงขลา 
Concentrations of Lead, Cadmium and Chromium in an Car Paint & Car Bodywork Repair 

Services in Songkhla Province, Thailand 
 

พทุธิชยั นิลเพช็ร์ (Putthichai Ninphet)* ดร.ดุษฎี หม่ืนห่อ (Dr.Dudsadee Muenhor)** 
ดร.บรรจง วทิยวรีศกัด์ิ (Dr.Banjong Vitayavirasak)*** 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรายงานความเขม้ขน้ของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ในอู่พ่นสีรถยนตใ์นจงัหวดั

สงขลา  โดยใชผ้า้เช็ดผิวแบบเปียก (Moist wipes) เก็บตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืนจากพ้ืนท่ีต่างๆ กนัในอู่พน่สีรถยนตใ์น 3 ช่วงเวลา 
ซ่ึงแบ่งตามปริมาณการเขา้ใชบ้ริการพ่นสีรถยนต์ในแต่ละเดือน คือ ช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการพ่นสีมาก ปานกลาง 
และนอ้ย ผลการศึกษาพบวา่ ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 89.379 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต 
ในอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีห้องพน่สีรถยนต ์(อู่ B) โดยพบความเขม้ขน้สูงสุดท่ีบริเวณเก็บรถยนตร์อซ่อมและเก็บสีรถยนต ์

ในเดือนพฤษภาคม ส่วนความเขม้ขน้ของแคดเมียมในตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.743 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต 
ในอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีห้องพน่สีรถยนต ์(อู่ B) โดยพบความเขม้ขน้สูงสุดท่ีบริเวณเก็บรถยนตร์อซ่อมและเก็บสีรถยนต ์
ในเดือนพฤษภาคม และพบความเขม้ขน้ของโครเมียมในตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 481.757 ไมโครกรัมต่อตาราง
ฟตุ และไม่พบค่า เท่ากบั - 0.316 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต ในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์ไม่มีห้องพน่สีรถยนต ์(อู่ B) โดยพบความ
เขม้ขน้สูงสุดท่ีบริเวณเก็บรถยนตร์อซ่อมและพ่นสีรถยนต ์ในเดือนมีนาคม โดยในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์มีห้องพ่นสีรถยนต ์
(อู่ A) มีปริมาณตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ในทุกบริเวณมีปริมาณต ่า ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในตวัอยา่งฝุ่ นมือ มีค่า 
51.117 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความเขม้ขน้ของตะกั่วสูงสุดในคนงานของอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสี
รถยนต์ (อู่ B) ส่วนความเขม้ขน้ของแคดเมียมในตวัอย่างฝุ่ นมือ มีค่า 1.899 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความ
เขม้ขน้ของแคดเมียมสูงสุดในคนงานของอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีหอ้งพน่สีรถยนต ์(อู่ B) และความเขม้ขน้ของโครเมียมใน
ตวัอย่างฝุ่ นมือ มีค่า 231.225 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความเขม้ขน้ของโครเมียมสูงสุดในคนงานของอู่พ่นสี
รถยนตท่ี์ไม่มีห้องพน่สีรถยนต ์(อู่ B) ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ปริมาณของตะกัว่ แคดเมียม 
และโครเมียม  ในตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน ระหวา่งช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการพ่นสีมาก ปานกลาง และนอ้ย มีความแตกต่าง
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยวิธีการเดินส ารวจ (walk-through survey) และ
สัมภาษณ์คงงาน พบว่า คนงานในอู่พ่นสีรถยนต์ยงัขาดสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ตลอดจนขาดความตระหนักต่อ
อนัตรายจากการไดรั้บสารโลหะหนักในท่ีท างาน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงสูงต่อการไดรั้บ ตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียม เขา้สู่ร่างกายในขณะท างานได ้

 

ABSTRACT 
This study reports concentrations of lead (Pb), cadmium (Cd) and chromium (Cr) in floor dust samples 

using moist wipes from an Car paint & Car Bodywork Repair Services in Songkhla Province, Thailand.  The dust 
samples were collected from various areas in the shop during three different periods: high, medium and low spraying  
activity. Concentrations of lead in dust were 89.379 µg/ft2 in no car painting service room (garage B) with the highest 
 

* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
** อาจารย์ สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
*** รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
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concentrations found in parking the car and collecting the colors area in May,  Concentrations of cadmium in dust 
were 0.743 µg/ft2 in no car painting service room (garage B) with the highest concentrations found in parking the car 
and collecting the colors area in May and Concentrations of chromium in dust were 481.757 µg/ft2 and not detectable 
- 0316 µg/ft2 respectively in no car painting service room (garage B) with the highest concentrations found in parking 
the car and collecting the colors in March. Concentrations of lead cadmium and chromium in car painting service 
room (garage A) with the low concentrations found in all area. And sample dust hands Concentrations of lead in dust 
hands  51.117 µg/ft2 in no car painting service room ( garage B)  Concentrations of cadmium in dust hands 1.899  
µg/ft2 in no car painting service room (garage B) and Concentrations of chromium in dust hands  231.225  µg/ft2 in no 
car painting service room (garage B) A one-way analysis of variance (ANOVA) demonstrated significant differences 
in lead cadmium and chromium concentrations between the period of high medium and low spraying activity 
(p<0.05). 
 

ค าส าคญั: ตะกัว่ แคดเมียม โครเมียม  
Key Words: Lead, Cadmium, Chromium, Car Paint  
 

บทน า 

 ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศไทย ทั้งดา้น
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมไดก่้อใหเ้กิดปัญหาการ
ปน เป้ื อนของสารมลพิษต่ างๆ  ใน ส่ิ งแวดล้อม                     
จนกลายเป็นปัญหาท่ีส าคญัของเมืองขนาดใหญ่ และ
พ้ืนท่ีพัฒนาท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการปนเป้ือน
ของโลหะหนักในส่ิงแวดลอ้มท่ีนับวนัปัญหาจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นได้จากรายงานการ
ปนเป้ือนของโลหะหนักในส่ิงแวดลอ้ม และรายงาน
ผู ้ป่วยท่ีได้รับพิษสารโลหะหนักท่ี มี เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง (กรมควบคุมมลพิษ, 2552; แสงโฉม, พรรณ
นภา, 2552) จากขอ้มูลสถานการณ์ระบบเฝ้าระวงัโรค
ทางระบาดวิทยา และระบบเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มของส านกัระบาดวทิยา 
กรมควบคุมโรค (2552) พบวา่ การไดรั้บพิษจากโลหะ
หนัก โดยเฉพาะสารตะกั่วในเด็กอายุต  ่ากว่า 15 ปี มี
แนวโน้ม สู ง ข้ึน  เน่ื องจากการได้ รับสัมผัสจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีพักอาศัย หรือจากการได้รับจากการ
ท างานของบิดา มารดา ท่ีรับงานมาท าท่ีบา้น เช่น การ

ทาสี งานเซรามิค และการติดตามบิดา มารดาไปท างาน
รับจา้งในโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารตะกัว่  (แสงโฉม,
พรรณนภา, 2552) นอกจากน้ีจากการส ารวจข้อมูล
สภาพแวดลอ้มในการท างานของคนงานหรือเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต ์
ในจังหวัดเชียงใหม่   ร้อยละ 71.01 %  คนงานได้
สัมผสัฝุ่ นละอองจากการพ่นสีรถยนตท่ี์มีการปนเป้ือน
ของของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ท่ีฟุ้งกระจาย
ในบริเวณท่ีท างาน และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนงานในอู่พน่สีรถยนต ์(ณฏัฐนนัท,์ 2554) 

ปัจจุบันในอู่พ่นสีรถยนต์ในประเทศไทย                 
มีการใช้สีท่ีมีส่วนประกอบของโลหะหนัก ประเภท
ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม มาใชใ้นกระบวนการ
ผลิต และเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตะกัว่ถูกน ามาใชเ้พ่ือท าให้สีมี
ความคงทน  สวยงาม  และช่วยในการป รับป รุง
คุณสมบติัการแหง้ของสีน ้ ามนัใหไ้ดต้ามตอ้งการสีแดง 

ของตะกัว่ออกไซด ์(red lead) ซ่ึงมีส่วนผสมของตะกัว่ 

เตตระออกไซด ์(Pb3O4) ใชเ้ป็นสีทารองพ้ืนกนัการกดั 

กร่อนหรือทาโลหะกนัสนิม (อรอุษา, 2542) ตะกัว่อาร์ 
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ซิเนต (lead arsenate) ใช้ผสมสีทาอาคารบ้านเรือน 
ส่วนแคดเมียมไดน้ ามาใชผ้สมสีใชใ้นอุตสาหกรรมเม็ด
สี เช่นสีอินาเมล (ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่ งช าติ , 2532 )  ส่ วน โคร เมี ยมได้น าม าใช้ ใน
อุตสาหกรรมสีรองพ้ืนซิงคโ์ครเมต และยงัเป็นส่วนผสม
ในสีพ่นสีรถยนต์เพ่ือให้รถยนต์มีความเงาแวววาว 
(ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552)  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความเขม้ขน้ของตะกัว่ แคดเมียม และ
โครเมียมในฝุ่ นพ้ืน และฝุ่ นบริเวณมือ (Swab) ของ
คนงานจากอู่พ่น สีรถยนต์  รวมทั้ งส ารวจปั จจัย
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีมีผลต่อการได้รับตะกั่ว แคดเมียม 
และโครเมียมในฝุ่ นพ้ืน ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์
ทั้งในทางตรงต่อคนงาน และในทางออ้มต่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ งในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี หน่วยงานระดับนโยบายของประเทศยงั
สามารถน าขอ้มูลจากงานวิจัยน้ีไปใช้ในการก าหนด
มาตรการ และแนวทางการจดัการปัญหาการปนเป้ือน
ของโลหะหนกัในส่ิงแวดลอ้มได ้
 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาปริมาณการปนเป้ือนของตะกัว่ 
แคดเมียม และโครเมียมในฝุ่ นพ้ืน และฝุ่ นบริเวณมือ 
(Swab) ของคนงานจากอู่พน่สีรถยนตใ์นจงัหวดัสงขลา
 2.  เพ่ือส ารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไป 
และการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มในอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีมี             
ผลต่อการไดรั้บตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมใน ฝุ่ นพ้ืน 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนใน
วิธีการวิจยัไว  ้6 ขั้นตอน คือ  

1. การลงพ้ืนท่ี และส ารวจพ้ืนท่ี 
2.  การเก็บตวัอย่างฝุ่ นพ้ืน 
3.  การเก็บตวัอย่างฝุ่ นบริเวณมือ (SWAB) 

4.  การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
5.  การวิเคราะห์ปริมาณความเขม้ขน้ของ

ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมในตวัอย่างฝุ่ นพ้ืน 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และ

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.  การลงพื้นที ่และการส ารวจพื้นทีท่ีท่ าการทดลอง 
1.1) ส ารวจ เก็บข้อ มูลภาคสนาม  และ

ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างฝุ่ นพ้ืน และการตัวอย่างฝุ่ น
บริเวณมือ (swab) ของคนงานในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์มีห้อง
พ่นสี (อู่ A) โดยท าเก็บตวัอยา่งในเดือนท่ีมีปริมาณการ
เขา้ใชบ้ริการพ่นสีรถยนต์ จ านวนมาก ปานกลาง และ
นอ้ย จ านวน 3 คร้ัง คือ เดือนพฤษภาคม เดือนเมษายน 
และเดือน มีนาคม 

1.2)  ส ารวจ เก็บข้อ มูลภาคสนาม  และ
ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างฝุ่ นพ้ืน และเก็บตัวอย่างฝุ่ น
บริเวณมือ (Swab) ของคนงานในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์ไม่มี
หอ้งพ่นสี (อู่ B) โดยท าเก็บในเดือนท่ีมีปริมาณการ เขา้
ใชบ้ริการพ่นสีรถยนตจ์ านวนมาก ปานกลาง และนอ้ย 
จ านวน 3 คร้ัง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม ตามล าดบั  
 

2.  การเกบ็ตวัอย่างฝุ่นพื้น 
2.1)  เตรียมอุปกรณ์ก่อนการเก็บตวัอยา่งฝุ่ น 

ได้แก่ หลอดพลาสติก ชนิด polypropyleneท่ีมีฝาปิด
ขนาด 50 มิลลิลิตร ตลบัเมตร ผา้เช็ดท าความสะอาดผิว
แบบเปียก (moist wipes) และปากกาเคมี ในการเก็บ
ตัวอย่างฝุ่ นพ้ืนจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ  
(ASTM, 2003) และ (AFNOR, 2008)  

2.2)  ก าหนดบริเวณท่ีจะเก็บตวัอยา่งและท า
เคร่ืองหมายพ้ืนท่ีเก็บตวัอย่าง โดยจะเก็บตวัอย่างฝุ่ น
พ้ืนบนพ้ืนท่ีขนาด 0.1 ตารางเมตร ซ่ึงในอู่พ่นสีรถยนต์
จะเลือกพ้ืนท่ีท่ีคนงานใชเ้วลาในการท างานมากท่ีสุด
ในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่ง  

2.3) ท าการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืนโดยใชผ้า้เช็ด
ท าความสะอาดผิ วแบบ เปี ยก  (moist wipes) ตาม
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ค าแนะน าของ  (ASTM, 2003) และ (AFNOR, 2008) 
เช็ดบนพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว ้

2.4) เม่ือท าการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืนเสร็จแลว้
ให้น าผา้เช็ดท าความสะอาดผิวแบบเปียก (mois wipes) 
ใส่หลอดพลาสติก ชนิด  polypropylene ท่ี มีฝาปิด 
พร้อมระบุวัน ท่ี  สถาน ท่ี  และรายละเอียด อ่ืน  ๆ             
ในการเก็บตวัอยา่ง อยา่งชดัเจน 

2.5) ในการเก็บตัวอย่างฝุ่ น พ้ืน ทุกค ร้ัง
จะตอ้งท าการเตรียมตวัอย่าง field blank โดยน าผา้เช็ด
ท าความสะอาดผิวแบบเปียก (moist wipes) ท่ียงัไม่ได้
เช็ดฝุ่ นพ้ืน ไปใส่ในหลอดพลาสติก ชนิด polypropylene 
ท่ีมีฝาปิด โดยเก็บ 2 blank ต่อ 1 ชุดตวัอยา่ง                  

2.6) น าหลอดตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืนท่ีไดไ้ปเก็บไว้
ในห้องเยน็ท่ีมีอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส เพื่อรักษา
สภาพ จนกวา่จะท าการวเิคราะห์ทางเคมี 
 

3.  การเกบ็ตวัอย่างฝุ่นบริเวณมือ (swab) 
3.1) ด าเนินการเก็บตัวอย่างฝุ่ นบริเวณมือ 

(swab) ทั้ ง 2 ขา้งของคนงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีบริเวณอู่
พน่สีรถยนตท์ั้ง 2 แห่ง 

3.2) เก็บตวัอยา่งฝุ่ นบริเวณมือ (swab) โดยมี
จ านวนคนงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีบริเวณอู่ท่ีมีห้องพ่นสี
รถยนต์ จ านวน 35 คน และจ านวนคนงานท่ีท างานใน
พ้ืนท่ีบริเวณอู่ท่ีไม่มีหอ้งพน่สีรถยนต ์3 คน 

3.3) โดยคนงานเป็นผู ้น าผ้าเช็ดท าความ
สะอาดผิวแบบเปียก (moist wipes) ออกจากถุงและแผ่
ออกใหเ้ป็นแผน่ดว้ยตนเอง เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน  

3.4) น า moist wipes เช็ดมือทั้ ง 2 ข้างของ
คนงาน โดยเช็ดบริเวณฝ่ามือ เป็นเวลา 15 วินาที และ
เช็ดบริเวณหลงัมือ เป็นเวลา 15 วินาที และใช้ moist 
wipes เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง 

3.5) น า moist wipes ซ่ึงผ่านการเช็ด ใส่ใน
หลอดพลาสติก ชนิด polypropylene ท่ีมีฝาปิด พร้อม
ระบุวนัท่ี สถานท่ี และรายละเอียดอ่ืน ๆ ในการเก็บ
ตวัอยา่ง อยา่งชดัเจน 

3.6) ในการเก็บตัวอย่างฝุ่ น พ้ืน ทุกค ร้ัง
จะตอ้งท าการเตรียมตวัอย่าง field blank โดยน าผา้เช็ด
ท าความสะอาดผิวแบบเปียก (moist wipes) ท่ียงัไม่ได้
เช็ ด ฝุ่ น บ ริ เวณ มื อ ใส่ ใน หลอดพ ลาส ติก  ช นิ ด
polypropylene ท่ี มีฝาปิด โดยเก็บ 2 field blank ต่อ 1 
ชุดตวัอยา่ง          

3.7) น าหลอดตัวอย่างฝุ่ นบริเวณมือท่ีได ้
เก็บในห้องเย็นท่ีมีอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส เพื่อ
รักษาสภาพ จนกวา่ท าการวเิคราะห์ทางเคมี 
 

4.  การเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ด าเนินการเก็บข้อมูลอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีศึกษา

จากแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์คนงาน ตลอดจน
โดยการการส ารวจสภาพแวดล้อมทั่วไป การส ารวจ
สภาพแวดล้อมในอู่พ่นสีรถยนต์และการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์มีผลต่อการไดรั้บตะกัว่ 
แคดเมียม และโครเมียมในฝุ่ นพ้ืน  ด้วยวิธีการเดิน
ส ารวจ (walk-through survey) อู่พน่สีรถยนตแ์ต่ละแห่ง 
 

5.  การวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมใน
ตวัอย่างฝุ่นพื้นและฝุ่นมือ 

5.1) ด าเนินการยอ่ยตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืนดว้ยกรด
ไนตริก (HNO3) และกรดเปอร์คลอริก (HClO4) โดยใช้
วธีิของ (NIOSH, 2003) และ (Lucas et al., 2012) 

5.2) ท าการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความ
เขม้ขน้ของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ในตวัอยา่ง
ฝุ่ นพ้ืน และในตวัอย่างบริเวณมือคนงาน (sawb) โดย
ใช้เทคนิค ICP-MS (inductively coupled plasma-mass 
spectrometry) Agilent 7500 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
6.1) น าขอ้มูลความเขม้ขน้ตะกัว่ แคดเมียม 

และโครเมียมในตวัอย่างฝุ่ นพ้ืนและฝุ่ นมือ ท่ีไดม้าหา
ค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี 
One way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างทาง
สถิติของค่าเฉล่ียดว้ย Tukey’s HSD Test ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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6.2) การเก็บข้อมูลอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีศึกษา
จากแบบสอบถาม โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบวิธีแบบ
เจาะจง (Purposive) 
 
ผลการวจิยั 

ความ เข้มข้นของตะกั่ว  แคดเมียม  และ
โครเมียม ในอู่พ่นสีรถยนต์ในจงัหวดัสงขลา โดยเก็บ
ตวัอย่างฝุ่ นพ้ืนในอู่ A จ านวน 10 ตวัอย่าง ฝุ่ นมือของ
คนงานในอู่ A จ านวน 32 ตวัอยา่ง และเก็บตวัอยา่งฝุ่ น
พ้ืน ในอู่ B จ านวน 4 ตวัอยา่ง ฝุ่ นมือของคนงานในอู่ B 
จ านวน 3 ตวัอย่างโดยน ามาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิค 
ICP-MS (inductively coupled plasma-mass 
spectrometry) Agilent 7500  

ตัวอย่างฝุ่นพื้น  ผลการศึกษาพบว่า ความ
เข้มข้นของตะกั่วในตัวอย่างฝุ่ น พ้ืน  มีค่าระหว่าง 
0.0130 - 89.379 ไมโครกรัมต่อตารางฟตุ โดยพบความ
เขม้ขน้ของตะกัว่ต ่าสุด ในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์มีห้องพ่นสี
รถยนต ์(อู่ A) บริเวณห้องเตรียมสีพ้ืน ในเดือนมีนาคม 
ภายในช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใช้บริการพ่นสีน้อย พบความ
เขม้ขน้ของตะกัว่สูงสุด ในอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีหอ้งพน่
สีรถยนต์ (อู่ B) บริเวณเก็บรถยนต์รอซ่อมและเก็บสี
รถยนต ์ในเดือนพฤษภาคม ภายในช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใช้
บริการพ่นสีน้อย ส่วนความเข้มข้นของแคดเมียมใน
ตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน มีค่าระหวา่ง 0.000 - 0.743 ไมโครกรัม
ต่อตารางฟุต โดยพบความเขม้ขน้ของแคดเมียมสูงสุด 
ในอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีห้องพ่นสีรถยนต ์(อู่ B) บริเวณ
เก็บ รถยนต์รอ ซ่อมและ เก็บ สีรถยนต์  ใน เดือน
พฤษภาคม ภายในช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการพน่สีนอ้ย 
และพบความเขม้ขน้ของโครเมียมในตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน มี
ค่าระหว่าง 3.577 - 481.757 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต 
และไม่พบค่า - 0.316 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบ
ความเขม้ขน้ของโครเมียมต ่าสุด ในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์มี
ห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่ A) บริเวณห้องเตรียมสีพ้ืน ใน
เดือนมีนาคม ภายในช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการพ่นสี
น้อย  พบความเขม้ขน้ของโครเมียมสูงสุด ในอู่พ่นสี
รถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่  B) บริเวณเก็บ

รถยนต์รอซ่อมและพ่นสีรถยนต์ ในเดือนมีนาคม 
ภายในช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการพน่สีมาก 

 

ตัวอย่างฝุ่นมือ  ผลการศึกษาพบว่า ความ
เขม้ขน้ของตะกัว่ในตวัอยา่งฝุ่ นมือ มีค่าระหวา่ง 0.000 - 
51.117 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยไม่พบค่า - 0.021 
ไมโครกรัมต่อตารางฟตุ โดยพบความเขม้ขน้ของตะกัว่
สูงสุดในคนงานของอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสี
รถยนต์ (อู่ B) ในเดือนพฤษภาคม ภายในช่วงเวลาท่ีมี
การเข้าใช้บริการพ่นสีน้อย ส่วนความเข้มข้นของ
แคดเมียมในตวัอยา่งฝุ่ นมือ มีค่าระหวา่ง 0.000 - 1.899 
ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความเข้มข้นของ
แคดเมียมสูงสุดในคนงานของอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีหอ้ง
พน่สีรถยนต ์(อู่ B) ในเดือนพฤษภาคม ภายในช่วงเวลา
ท่ีมีการเขา้ใช้บริการพ่นสีน้อย และความเขม้ขน้ของ
โครเมียมในตวัอยา่งฝุ่ นมือ มีค่าระหวา่ง 0.000 - 231.225 
ไมโครก รัมต่ อต ารางฟุ ต  และไ ม่พบค่ า  -0.661 
ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความเข้มข้นของ
โครเมียมสูงสุดในคนงานของอู่พน่สีรถยนตท่ี์ไม่มีหอ้ง
พน่สีรถยนต ์(อู่ B) ในเดือนมีนาคม ภายในช่วงเวลาท่ีมี
การเขา้ใชบ้ริการพน่สีมาก 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา่ปริมาณของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม 
ในตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน และตวัอยา่งฝุ่ นมือ ระหวา่งช่วงเวลา
ท่ีมีการเขา้ใช้บริการพ่นสีมาก ปานกลาง และน้อย มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

ตารางที ่1 ปริมาณตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมใน 
 ตวัอยา่งฝุ่ นพ้ืน 

 
 

ปริมาณ
การเข้าใช้
บริการ 

ปริมาณโลหะหนักในฝุ่นพืน้ (ไมโครกรัมต่อตารางฟุต) 

ตะกัว่ แคดเมียม โครเมียม 

อู่ A อู่ B อู่ A อู่ B อู่ A อู่ B 

มาก 14.369 58.775 0.158 0.000 20.533 481.757 
ปานกลาง 12.747 12.185 0.056 0.093 38.372 30.117 
น้อย 20.152 89.379 0.279 0.743 44.383 42.985 
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ตารางที ่2 ปริมาณตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมใน 
 ตวัอยา่งฝุ่ นบริเวณมือ 

 
แบบสอบถามสัมภาษณ์คนงานโดยวิธีการเดินส ารวจ 
(walk-through survey) ในอู่พน่สีรถยนตข์องอู่ A และอู่ 
B โดยสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของคนงาน และ
ขอ้มูลอนามยัส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในอู่พ่นสีรถยนต์ของ 
อู่ A 

ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของคนงานในอู่พ่นสี
รถยนต์ของอู่ A พบว่า มีคนงานทั้ งหมด 35 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.7) อายเุฉล่ีย 20-35 ปี ร้อยละ 
77 มีสถานภาพโสด จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ ปวช. (ร้อยละ 48.6) มีอายุการท างานในอู่
พ่น สี เฉ ล่ีย 1-5 ปี  (ร้อยละ 65.7) ท างานในอู่พ่น สี
รถยนตเ์ฉล่ีย 6-10 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 37)  

พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีในการท างาน
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงต่อการไดรั้บ
ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม เขา้สู่ร่างกายของคนงาน
พ่นสีรถยนต์ พบว่า คนงานปฏิบัติหน้าท่ีในอู่พ่นสี
รถยนตโ์ดยไม่สวมหมวกป้องกนัฝุ่ น ร้อยละ 65.7 และ
มีคนงานท่ีสวมหมวกแต่ไม่ถอดหมวกก่อนรับประทาน
อาหาร ร้อยละ 65.7 และคนงานท าความสะอาดมือ
เพียงบางคร้ังก่อนรับประทานอาหาร โดยใชน้ ้ าประปา 
ร้อยละ 25.7 โดยใชน้ ้ าประปา และคนงานร้อยละ 11.4 
หลงัจากลา้งมือแลว้ท าให้มือแห้งโดยวธีิเช็ดกบักางเกง
หรือชุดท างาน ซ่ึงคนงานใช้ช้อนเป็นอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร คนงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.3              
มีนิสัยสูบบุหร่ี และร้อยละ 45.7 สูบบุหร่ีท่ีท างาน      
โด ยก่อน สูบ บุห ร่ีไ ม่ มี ก ารล้าง มื อ  ร้อยละ  31.4                    

โดยในอู่พ่นสีรถยนต์คนงานใส่หน้ากากป้องฝุ่ น         
เพียงบางคร้ัง ร้อยละ 48.6 และหน้ากากป้องกันฝุ่ น
คนงานจะมีระยะการใช้งาน 1 เดือน ร้อยละ 68.6 
หลังจากเลิกงานคนงานจะใส่ชุดท างานกลับบ้าน             
ร้อยละ 91.4 และ ร้อยละ 20 คนงานใส่ชุดท างาน
มากกว่าสองวนั และจะซักชุดท างานกับเส้ือผา้รวมกับ
คนในครอบครัว ร้อยละ 28.1 ดา้นสุขภาพ ร้อยละ 48.6 
คนงานไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้มาท างาน 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในอู่พ่นสีรถยนต์ของอู่ B 
ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของคนงานในอู่พ่นสี

รถยนตข์องอู่ B พบวา่ มีคนงานทั้งหมด 3 คน ทั้งหมดเป็น
เพ ศช าย  มี อ ายุ ระห ว่ าง  20, 45, 53 ปี  ต าม ล าดั บ                              
มีสถานภาพโสด จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย                   
หรือปวช. ถึง ระดบัปวส. มีอายกุารท างานในอู่พ่นสีเฉล่ีย                      
5-10 ปี (ร้อยละ 65.7) ท างานในอู่พ่นสีรถยนต์เฉล่ีย 1-5 
ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 66.7)  
 

2.2 ข้อมูลอนามยัส่วนบุคคลอู่พ่นสีรถยนต์ของอู่ B 
พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีในการท างาน

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงต่อการไดรั้บ
ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม เขา้สู่ร่างกายของคนงาน
พ่นสีรถยนต์ พบว่า คนงานทุกคนในอู่พ่นสีรถยนต์ B 
ปฏิบัติหน้าท่ีในอู่พ่นสีรถยนต์โดยไม่สวมหมวก
ป้องกันฝุ่ น คนงานท าความสะอาดมือทุกคร้ังก่อน
รับประทานอาหาร โดยใช้น ้ าประปา และคนงาน        
ร้อยละ 66.7 หลงัจากลา้งมือแลว้ท าให้มือแห้งโดยวิธี
เช็ดกบักางเกงหรือชุดท างาน ซ่ึงคนงานทุกคนใชช้อ้น
เป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร ซ่ึงคนงาน          
ทุกคนมีนิสัยสูบบุหร่ี และสูบบุหร่ีท่ีท างาน โดยก่อน
สูบบุหร่ีไม่มีการลา้งมือ ร้อยละ 66.7 คนงานในอู่พ่นสี
รถยนตใ์ส่หนา้กากป้องฝุ่ นในบางคร้ัง ร้อยละ 66.7และ
หน้ากากป้องกันฝุ่ นคนงานจะมีระยะการใช้งาน 1 
เดือน ร้อยละ 66.7 อู่พ่นสีรถยนต ์B ไม่มีชุดท างานให้
คนงาน หลังจากเลิกงานคนงานทุกคนจะใส่ท่ี ชุด
ท างานกลบั ซ่ึงคนงานซักชุดท างานทุกวนั และซักชุด
ท างานกบัเส้ือผา้รวมกบัคนในครอบครัว ดา้นสุขภาพ 

ปริมาณ
การเข้าใช้
บริการ 

ปริมาณโลหะหนักในฝุ่นมือ (ไมโครกรัมต่อตารางฟุต) 

ตะกัว่ แคดเมียม โครเมียม 

อู่ A อู่ B อู่ A อู่ B อู่ A อู่ B 

มาก 20.067 20.480 0.041 0.000 18.581 231.225 
ปานกลาง 16.493 6.070 0.206 0.124 7.886 2.250 
น้อย 39.597 51.117 1.899 1.858 27.024 22.834 
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ร้อยละ 66.7 คนงานไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้มา
ท างาน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ความเข้มข้น ตะกัว่ แคดเมยีม และโครเมยีม
ในฝุ่นพื้น 

ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในฝุ่ นพ้ืนท่ีตรวจวดัได้
ใน ฝุ่ น พ้ื น ข อ งห้ อ งพ่ น สี ร ถ ยน ต์  มี ค่ า  89.379 
ไมโครกรัมต่อตารางฟุต พบความเข้มข้นของตะกั่ว
สูงสุด ในอู่พ่นสีรถยนตท่ี์ไม่มีห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่ B) 
บริเวณเก็บรถยนตร์อซ่อมและเก็บสีรถยนต ์จากความ
เขม้ขน้ของตะกัว่ท่ีปนเป้ือนในฝุ่ นพ้ืน หากคนงานท่ีได้
สัมผสัอยูเ่ป็นประจ า โดยการกินหรือการหายใจเขา้ไป 
จะท าให้มีตะกัว่เขา้สู่ร่างกายได ้(ชไมพนัธ์ุ และคณะ, 
2536) เม่ือตะกัว่เขา้สู่ร่างกายแลว้ จะเขา้ไปสะสมอยูใ่น
กระดูก สะสมในระบบการไหลเวยีนของโลหิต จบักบั
เม็ดเลือดแดง ต่อมากระจายไปยงัระบบหายใจ และ
สะสมอยูใ่นกลา้มเน้ือ ในท่ีสุดจะท าให้เกิดอาการเป็น
พิษข้ึน (ณฐั ตนัศรีสวสัด์ิ และคณะ, 2550) เพราะฉะนั้น
คนงานในอู่พน่สีทุกคนควรท่ีจะมีอุปกรณ์ป้องการฝุ่ นท่ี
มีประสิทธิภาพ และควรใส่ท างานอยูส่ม ่าเสมอเพ่ือป้อง
ฝุ่ นท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย 

ความเขม้ขน้ของแคดเมียมท่ีตรวจวดัได้ใน
ฝุ่ นพ้ืนของห้องพน่สีรถยนต ์มีค่า 0.743 ไมโครกรัมต่อ
ตารางฟุต โดยพบความเขม้ขน้ของแคดเมียมสูงสุด ใน
อู่พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่ B) บริเวณ
เก็บรถยนต์รอซ่อมและเก็บสีรถยนต์ ถึงแม้ว่าระดับ
ความเขม้ขน้ของแคดเมียมจะพบน้อย แต่หากคนงาน
ไดรั้บการปนเป้ือนของแคดเมียมเป็นเวลานาน ๆ จะมี
ผลเสียโดยตรงกบัโครงสร้างของกระดูก โดยจะไปลด
การสะสมของธาตุแคลเซียมขณะท่ีมีการสร้างและ
ซ่อมแซมกระดูก และไม่มีการสะสมของ collagen ใน
กระดูก  (Kjellstrom, 1992 ; Katzantzis, 2004) โดย
แคดเมียมเป็นตวัการท าให้เอ็นไซม ์lysyl oxidase หมด
สภาพ จึงท าให้กระดูกผุกกร่อนเสียรูปแบบ หลงัจาก
นั้นจะเกิดอาการเจ็บปวดมาก เหมือนกบัโรคอิไต-อิไต 

(Itai-Itai) เพราะฉะนั้นคนงานในอู่พ่นสีรถยนต์ควรมี
อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นท่ีมีประสิทธิภาพตลอดเวลาในขณะ
ท างาน 

ความเขม้ขน้ของโครเมียมท่ีตรวจวดัไดใ้นฝุ่ น
พ้ืนของห้องพ่นสีรถยนต ์มีค่า 481.757 ไมโครกรัมต่อ
ตารางฟตุ โดยพบความเขม้ขน้ของโครเมียมสูงสุด ในอู่
พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสีรถยนต ์(อู่ B) บริเวณเก็บ
รถยนต์รอซ่อมและพ่นสีรถยนต์ ในเดือนมีนาคม 
ภายในช่วงเวลาท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการพน่สีมาก จากค่าความ
เขม้ขน้ท่ีพบโครเมียมในฝุ่ นพ้ืนซ่ึงมีปริมาณท่ีมาก หาก
คนงานรับเอาฝุ่ นท่ีมีการปนเป้ือนโครเมียมเขา้ไปใน
ระยะเวลาท่ีนาน ท าให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนัง และ
มะเร็งปอด ส่วนในระบบทางเดินอาหารเม่ือโครเมียม
สะสมในปริมาณท่ีมาก ท าให้เกิด ระบบทางเดินอาหาร
อกัเสบ กระเพาะอาหารอกัเสบ และเป็นแผลท่ีล าไสเ้ลก็ 
และส าไสใ้หญ่อกัเสบได ้(วทิยา อยูสุ่ข, 2549) 
 

ความเข้มข้น ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในฝุ่นมือ 
 ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในตวัอยา่งฝุ่ นมือ มีค่า 
51.117 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความเขม้ขน้
ของตะกั่วสูงสุดในคนงานของอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มี
ห้ องพ่น สีรถยนต์  ( อู่  B) ส่ วนความ เข้มข้นของ
แคดเมียมในตวัอย่างฝุ่ นมือ มีค่า 1.899 ไมโครกรัมต่อ
ตารางฟุต โดยพบความเขม้ขน้ของแคดเมียมสูงสุดใน
คนงานของอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสีรถยนต ์              
(อู่ B) และความเขม้ขน้ของโครเมียมในตวัอยา่งฝุ่ นมือ 
มีค่า 231.225 ไมโครกรัมต่อตารางฟุต โดยพบความ
เข้มข้นของโครเมียมสูงสุดในคนงานของอู่พ่นสี
รถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่ B) จากค่าความ
เขม้ขน้ท่ีพบตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ในตวัอยา่ง
ฝุ่ นมือของคนงาน หากคนงานมีสุขลกัษณะท่ีไม่สะอาด 
ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจท าให้ตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียม เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว เช่น การสูบบุหร่ี
หลงัจากการท างานโดยไม่รู้ลา้งมือ ลา้งมือแต่ท าให้มือ
แหง้โดยเช็ดกบัชุดท างาน ดว้ยการกระท าท่ีมีความเส่ียง
ต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายของคนงาน หาก
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ไดรั้บเป็นเวลานาน ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของคนงานได ้(แสงโฉม,พรรณนภา, 2552) 
 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและข้อมูลสุขนามยัในอู่พ่นสี
รถยนต์ A และ B 
 พฤติกรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการท างาน
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงต่อการไดรั้บ
ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม เขา้สู่ร่างกายของคนงาน
พ่นสีรถยนต์ โดยพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลของ
คนงานในอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีมีห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่ A)
และอู่พ่นสีรถยนต์ท่ีไม่มีห้องพ่นสีรถยนต์ (อู่  B)                   
มีพฤติกรรมท่ีคลา้ยกนัต่อความเส่ียงต่อการไดรั้บตะกัว่ 
แคดเมียม และโครเมียม คือคนงานในอู่ A และ B 
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่สวมหมวกป้องกนัฝุ่ น ร้อยละ 65.7 
และร้อยละ 100 ตามล าดบั แต่คนงานในอู่ A ไม่ถอด
หมวกป้องกนัฝุ่ นก่อนรับประทานอาหาร คนงานส่วน
ใหญ่ท าความสะอาดมือแลว้ท าใหแ้หง้โดยวธีิเช็ดกบัชุด
ท างาน หรือลา้งมือเป็นบางคร้ังเท่านั้น คนงานอู่ A 
ร้อยละ 45.7 คนงานในอู่ B ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่มี
นิสัยสูบบุหร่ีท่ีท างาน และก่อนสูบบุหร่ีมีนิสัยไม่ลา้ง
มือก่อนสูบบุหร่ี การไดรั้บแคดเมียมกบัโครเมียม เขา้สู่
ร่างกายของคนงานช่างพ่นสีรถยนต ์ไม่ไดม้าจากส่วน
สารพิษจากส่วนประกอบของสีพ่นรถยนต์ แต่อาจมา
จากสารพิษจากบุหร่ี เพราะในบุหร่ี 1 มวน มีโครเมียม 
และแคดเมียม ปริมาณ 1-2 ไมโครกรัม (Friberg L, 
2006) และในอู่พ่นสีรถยนตค์นงานใส่หนา้กากป้องฝุ่ น
เพียงบางคร้ังเท่านั้น และหนา้กากป้องกนัฝุ่ นคนงานจะ
มีระยะการใชง้าน 1 เดือน หลงัจากเลิกงานคนงานทุก
คนจะใส่ท่ีชุดท างานกลบั ซ่ึงคนงานซักชุดท างานทุก
วนั และซกัชุดท างานกบัเส้ือผา้รวมกบัคนในครอบครัว
จากการใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์คนงานโดยวิธีการ
เดินส ารวจ (walk-through survey) ท าให้พบวา่คนงาน
ในอู่พ่นสีรถยนต์ยงัขาดสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี 
ตลอดจนขาดความตระหนักต่ออนัตรายจากการไดรั้บ
ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมในท่ีท างาน ซ่ึงส่งผลให้

เกิดความเส่ียงสูงต่อการได้รับ ตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียม เขา้สู่ร่างกายในขณะท างานได ้
 

แนวทางเพ่ือจดัการลดความเส่ียง 

1.  ตอ้งจดัการห้องพ่นสีรถยนตใ์ห้มีระบบท่ี
ไดม้าตรฐาน มีระบบก าจดัฝุ่ นท่ีปนเป้ือนโลหะหนกัท่ีดี
ไม่ใหป้นเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม 

2.  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่ นหรือสารพิษท่ี
ไดรั้บมาตรฐาน ใหค้นงานในอู่พน่สีรถยนต ์

3.  ให้ ข้อ มู ล เก่ี ยวกับ ส าร พิษ จากฝุ่ น ท่ี
ปนเป้ือนโลหะหนัก เพ่ือให้คนงานตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

4.  อู่พ่นสีทุกแห่งควรมีมาตรการป้องกันท่ี
เคร่งครัดเพ่ือป้องกนัอนัตราย 

5.  ควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปี  อย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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