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บทคัดยอ 

 การศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (analytical –cross sectional study) ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณสาร Benzene, Toluene, Ethylbenzene และ Xylene (BTEX) ใน
อากาศที่ระดับลมหายใจของผูขับรถจักรยานยนตรับจางกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนกลุมผูขับ
รถจักรยานยนตรับจางและกลุมสํานักงาน กลุมละ 25 คน ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม เครื่องสไปโร
มิเตอรเพ่ือทดสอบสมรรถภาพปอด และอุปกรณชนิด organic vapor monitor (3M 3500) เพ่ือ
ประเมินสาร BTEX วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอรเซ็นไทล คามัธยฐาน คาต่ําสุดและสูงสุด สําหรับสถิติอนุมานใช  mann-
whitney u-test ผลการศึกษา พบวา ผูขับรถจักรยานยนตรับจางมีระยะเวลาทํางาน 5.9±1.2 วัน/
สัปดาห ขับขี่ 8.8±2.2 ชั่วโมงตอวัน มีระยะทางในการขับขี่รับจาง 115.4±58.6 กิโลเมตรตอวัน สวม
ใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจเปนบางครั้ง รอยละ 24.0 ผลตรวจวัดปริมาณสาร BTEX ใน
อากาศพบอยูในเกณฑมาตรฐานของหนวยงาน ACGIH กําหนด สําหรับผลกระทบตอสุขภาพ พบวา ผู
ขับรถจักรยานยนตรับจางเกิดผลกระทบตอสุขภาพแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ในอาการระบบทางเดินหายใจและคาสมรรถภาพปอด ไดแก อาการไอมีเสมหะ หายใจถี่
เมื่อเดินพ้ืนราบหรือเอียงเล็กนอย คาสมรรถภาพปอด %FVC และ FEV1/FVC บทสรุป ผูขับ
รถจักรยานยนตรับจางรับสัมผัสสาร BTEX ในปริมาณต่ํา แตมีระยะเวลาอยูใกลแหลงกําเนิดยาวนาน
และทั้งหมดไมไดสวมใสอุปกรณการปองกันระบบทางเดินหายใจเปนประจํา   จึงเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพได ขอแนะนําควรมีการสื่อสารหรือเพ่ิมความรอบรูใหผูขับรถจักรยานยนตรับจางตระหนักใน
สุขภาพจากความเสี่ยงการทํางานและสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจสวนบุคคลเปน
ประจําและถูกชนิด 
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Abstract 
 This analytical – cross sectional study aims to study the concentrations of 
Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylene ( BTEX)  in the breathing zone of 
motorcycle- taxi drivers in Bangkok.  Moreover, the effects of BTEX on the respiratory 
system of subjects were examined.  The participants consisted of 25 motorcycle- taxi 
drivers and 25 officers.   The instruments were the questionnaire, spirometer for lung 
function test, and Organic vapor monitor (3M 3500) for BTEX collections. All data were 
analyzed by Descriptive statistics such as frequency distribution, mean, standard 
deviation, percentile, median, minimum values, and maximum values and inferential 
statistics using mann-whitney u-test. 
  The results showed that the motorcycle- taxi drivers had a working period of 
5. 9 ± 1. 2 days/week, and driving 8. 8 ± 2. 2.  hours per day.  They drove 115. 4 ± 58. 6 
kilometers per day. Twenty-four percent of them wore personal protective equipment 
for the respiratory system.  The BTEX concentrations have complied with the ACGIH 
standard.  The respiratory symptoms parameters such as cough, sputum, shortness of 
breath when walking flat or lean, and lung function parameters (% FEV, FEV1/ FVC)  in 
the motorcycle-taxi driver group were significantly different from the control group (p 
<0.05). The BTEX exposure was low level but the motorcycle-taxi drivers still have the 
risk of health because they expose near the source, and they did not regularly wear 
Respiratory Protective Equipment ( PPE) .  Suggestions, they should receive 
communication to be aware of their health risks and wear personal respiratory 
equipment regularly and correctly. 
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