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บทคัดยอ 

        การเติมคลอรีนลงในสระวาย มี 2 วิธี คือ การเติมดวยเครื่องอัตโนมัติและการเติมดวยมือ วัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงในผูควบคุมดูแลสระวายน้ําทั้ง 2 วิธี กับการเสื่อมสมรรถภาพปอด, โรค
ทางเดินหายใจ,โรคผิวหนัง และอุบัติเหตุ  

การเก็บขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ การเก็บตัวอยางอากาศจากคนงานที่ปฏิบัติงานเติมคลอรีนในสระวายน้ํา 
และ การตรวจสุขภาพ  ศึกษาในคนงานจํานวน 101 คน แบงเปนกลุมที่เติมคลอรีนดวยเครื่องอัตโนมัติ 47 คน และ
เติมดวยมือ 54 คน  ทําการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อหาความเขมขนของคลอรีนที่คนงานไดรับ  โดยเก็บตัวอยาง
อากาศที่ตัวบุคคลตั้งแตการเตรียมคลอรีน แลวเติมลงสระหรือเทลงถังกวน จนกระทั่งเสร็จขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลท่ัวไป ประวัติการทํางานและภาวะสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคทางเดินหายใจ  โรคตาและ
โรคผิวหนัง  การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และทําการทดสอบสมรรถภาพปอดคนงานทุกคนหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  

ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยความเขมขนของคลอรีนจากการเก็บตัวอยางอากาศที่ตัวบุคคล ในกลุมที่เติมดวย
เครื่องอัตโนมัติ 0.14 มก. /ม.3  และในกลุมที่เติมดวยมือ  0.16 มก. /ม.3  ซึ่งมี่คาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p-value < 0.05) ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดมีความผิดปกติ 28 คน กลุมที่ใชเครื่องอัตโนมัติ 12 คน (25.5%) 
และใชมือ 16 คน (29.6%) OR= 1.2 (95% CI 0.51-2.96) ความสัมพันธของการเสื่อมสมรรถภาพปอดกับปจจัย
ตางๆ ไดแก อายุ, อายุทํางาน, ระยะเวลาการสัมผัส, ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห, วิธีการผสม, ชนิดและปริมาณที่
ใช, ระดับความเขมขนของคลอรีน, การอบรมการใชสารเคมี, การใชผาปดจมูกรวมทั้งการสูบบุหรี่ พบวาไมมี
ความสัมพันธกัน อยางไรก็ตามความเสี่ยงของคลอรีนตอสุขภาพ ไดแกอาการคัน ระคายเคือง ตา จมูก และผิวหนัง
จะพบมากกวาในการเติมดวยมือ  

แมคนงานที่เติมคลอรีนทั้ง 2 วิธี จะมีการเสื่อมสมรรถภาพปอดไมแตกตางกัน  แตผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให
เห็นวากลุมที่เติมดวยมือจะไดรับผลกระทบตอสุขภาพมากกวา ฉะนั้นควรอบรมใหความรู และจัดหาอุปกรณ   
ปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม  แกคนงานที่ปฏิบัติงานในสระวายซึ่งตองสัมผัสกับกับคลอรีน  
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ABSTRACT 

There are two major methods of feeding chlorine into a swimming pool, i.e. automatic and 

manual feeding. The objectives of this study are to compare the two methods of chlorine feeding with 

respect to health risk whose indicators are pulmonary function, skin disease, respiration and accident. 

The data of the study were composed of two parts, exposure monitoring and health 

examination of  one hundred and one subjects who performed chlorine feeding, 47 employed 

automatic feeding and 54 were manual feeders. Air sampling equipment was installed on the subjects 

while performing chlorine feeding in order to estimate their chlorine exposure. All subjects were 

interviewed to collect the data on personal general information, occupational history, and health 

status related to respiratory, skin, eye diseases, work procedure and PPE use. All subjects took a 

pulmonary function test. Descriptive and analytical statistics were used to analyze the data. 

The results showed that the mean chlorine concentration obtained from personal air sampling 

among manual feeders was 0.14 mg/m3 and among the workers performing automatic feeding was 

0.16 mg/m3. These concentrations were not statistically significantly different (p-value <0.05). The 

results of the pulmonary function test showed that a total of 28 subjects were abnormal, among these 

12 used automatic feeding and 16 were manual feeders, (OR = 1.2, p-value > 0.05). There was no 

relationship between pulmonary function and other factors - age, duration of work per week, chlorine 

mixing procedure, type and amount of chlorine used each time and chlorine exposure concentration. 

However, risk of chlorine related symptoms, i.e. itching, rash, and nose and eye irritation among 

manual feeders were higher.  

Even though the lung function test of the two chlorine feeding groups was not significantly 

different, the results of the study pointed out that manual feeders had higher risk of chlorine related 

symptoms. Therefore, proper PPEs and a PPE training course should be provided for all swimming 

pool workers who are exposed to chlorine. 
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