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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
และผลกระทบที่ เกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตว  ในชวงระยะเวลาทํางานของ
ผูปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวามีปริมาณ PM10 ในการเก็บแบบพ้ืนที่ใน
กระบวนการผลิตและสํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.32±0.08 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 0.17±0.07 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และปริมาณ PM10 ในการเก็บแบบติดตัวในกระบวนการผลิต
และสํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.29±0.04 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 0.14±0.03 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศ จากการประเมินความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางตอคุณภาพอากาศท่ีไดจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํานวน 38 คน 
โดยจากกระบวนการผลิต 28 คน และสํานักงาน 10 คน พบวา อาการภูมิแพรอยละ 23.7 ยังคง
เปนอยูและ 18.4 เคยเปน มีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนรอยละ 21.1 ซึ่งอุปกรณปองกัน
ฝุนที่ใชสวนใหญคือ ผาปดจมูก(รอยละ 87.5) ทางดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน พบวามีอาการไอ
ตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนรอยละ 15.8 ขณะทํางานมีอาการไอรอยละ 21.1 มีเสมหะออกตอนเชา
หรือหลังจากต่ืนนอนรอยละ 26.3 มีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบาก รอยละ 18.4 ทําใหเกิด
ปญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากการที่ตัวผูปฏิบัติงานสวนใหญไมไดใสเคร่ืองปองกันในขณะปฏิบัติงาน
และทํางานมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองในรางกายจนทําใหเกิดอาการตางๆ 
และสวนใหญมีการสูบบุหรี่ซึ่งอาจมีสวนทําใหเกิดอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 
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 The objectives of this research were to quantify of particulate matter less than 10 

microns (PM10) and its impacts on workers in an animal feed factory during working of 8 hours. 

The results found that average 8 hours PM10 value as area sampling measured at production 

process and office were 0.32±0.08 mg/m3 and 0.17±0.07 mg/m3, respectively. Average 8 hours 

PM10 value as personal sampling measured at production process and office were 0.29±0.04 
mg/m3 and 0.14±0.03 mg/m3, respectively. These were less than the Thai’s standard air quality. 

The results of the workers characteristics in the factory including 38 people (28 people from the 

production process and 10 people from office) were found that 23.7% still have had allergies and 

18.4% had allergies. 21.1% of dust protective equipment, which mostly used mask (87.5%). The 

workers cough in the morning or after waking (15.8%) during working (21.1%), having mucus in 

the morning or often waking (26.3%) and having angina or dyspnea (18.4%). Health problems of 

the workers were happened due to not use dust protective equipment and working for a long 

period of time causing accumulation of dust in the body. These were caused the symptoms as well 

as most of them also smoked. This might cause such respiratory symptoms. 
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