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ขา่วสารท่ีน่าสนใจในตา่งประเทศ 
 
พบ “ควนัเทียนเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง” (1) 

 
ผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยั South Carolina Stat เปิดเผยงานวิจยั พบว่าการจุดเทียนท่ีผลิตจากพาราฟิน 

(Paraffin wax candle) จะปล่อยควนัท่ีเป็นสารพิษเพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งปอดและหอบหืด  
  นกัวิจยัไดท้าํการเก็บควนัท่ีถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหมข้องเทียนท่ีทาํจากพาราฟิน พบสารเคมี
หลายชนิด เน่ืองดว้ยการเผาไหมข้องพาราฟินใหอุ้ณหภูมิไม่สูงเพียงพอท่ีจะเผาผลาญโมเลกลุท่ีเป็นอนัตราย เช่น 
toluene และ benzene ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งจึงถูกปล่อยออกมา 
 Amid Hamidi หวัหนา้ทีมนกัวิจยั กล่าววา่ “การจุดเทียนในท่ีอากาศถ่ายเทไม่ดี เช่น ในหอ้งนํ้ า เพ่ือให้
เกิดความผอ่นคลายหรือการจุดเทียนเพ่ือสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร โดยจุดคร้ังละเป็นจาํนวนมากและเป็น
ประจาํทุกวนัเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนัจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง” และกล่าวเสริมอีกว่า “ผูท่ี้จุดเทียน
เป็นบางคร้ังบางคราวกไ็ม่ตอ้งกงัวลมากเกินไป ควรจุดเทียนในท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก หรืออาจเปล่ียนจากการ
ใชเ้ทียนท่ีผลิตจากพาราฟฟินมาเป็นเทียนท่ีผลิตจากข้ีผึ้งหรือถัว่เหลืองจะมีความปลอดภยัมากกวา่” 
 แต่อยา่งไรก็ตาม Dr. Joanna Owens, Cancer Research UK กล่าว่า “ยงัไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดัเพียง
พอท่ีจะกล่าวไดว้่าควนัเทียนมีผลทาํใหเ้กิดการพฒันาของโรคมะเร็ง มลภาวะภายในบา้นท่ีสําคญัท่ีก่อใหเ้กิด
โรคมะเร็ง คือ ควนับุหร่ีมือสอง (second-hand cigarette smoke)” 
 

เทียนไข 
ส่วนประกอบของเทยีนไข (2)         

1. ไส้เทียน เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัมาก เทียนไขจะไม่เป็นเทียนหากปราศจากไสเ้ทียน ไส้ของเทียน
ไขนั้นทาํจากดา้ยฟ่ันเป็นเกลียว ซ่ึงเส้นดา้ยนั้นกม็าจากฝ้ายซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีหาไดท้ัว่ไป ไม่เพียงแต่จะทาํ
หนา้ท่ีเป็นแหล่งเช้ือเพลิงแลว้ ไส้เทียนยงัตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นตวัดูดซบั ทั้งน้ีเพราะในขณะท่ีไส้เทียนติด
ไฟนั้น ไส้เทียนตอ้งทาํหนา้ท่ีดูดซบัข้ีผึ้งเหลวหรือพาราฟินเหลวให้ข้ึนไปตามไส้เทียน เพื่อให้การเผาไหม้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

2. เนือ้เทียน อาจทาํมาจากพาราฟิน (Paraffin Wax) หรือข้ีผึ้ง (Bees wax) กไ็ด ้สาํหรับพาราฟินนั้นเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการกระบวนการแยกนํ้ ามนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติ มีส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอน
หลายชนิด และมีจาํอะตอมคาร์บอนอยูใ่นสายโซ่โมเลกลุไดต้ั้งแต่ 18-45 อะตอม ในสภาพแวดลอ้มปกติ ทั้งยงัมี
คุณสมบติัค่อนขา้งเฉ่ือยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ข้ีผึ้ง คือ ไขท่ีผึ้งขบัออกมาเพ่ือนํ้ าไปใชใ้น การสร้างหรือ
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ซ่อมแซมรังผึ้ง ซ่ึงมีส่วนผสมของสารต่างๆ หลายชนิด เช่น ไฮโดรคาร์บอน โมโนเอสเทอร์ (Monoesters) ได
เอสเทอร์ (Diesters) และอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ข้ีผึ้งธรรมชาตินั้นมีความหนาแน่นอนกว่านํ้ าจึงลอยนํ้ าได ้มีจุด
หลอมเหลวอยูใ่นช่วง 62-65 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของข้ีผึ้งดว้ย 
 

สารที่เกดิจากการจุดเทียน (3) 
 
ตะกั่ว (Lead) สังกะสี (Zinc) และดบุีก (Tin) 

ตะกัว่จะพบอยูใ่นส่วนของไส้เทียน วตัถุประสงคใ์นการใส่ตะกัว่ในไส้เทียนเพ่ือใหไ้ส้เทียนคงรูปและ
สามารถยืนตรงอยูไ่ดเ้วลาท่ีเน้ือเทียนละลายหลงัการจุด ดงันั้นเม่ือจุดเทียนท่ีไส้เทียนมีตะกัว่ผสมอยู ่ตะกัว่นั้นก็
จะถูกปล่อยออกมาในอากาศ  

ในปี ค.ศ. 1974 National Candle Association (NCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้การลงนามในสญัญา
ใหบ้ริษทัท่ีผลิตเทียนยกเลิกการใชต้ะกัว่ในไส้เทียน หลงัจากท่ียกเลิกการใชต้ะกัว่ในไส้เทียน บริษทัท่ีทาํการ
ผลิตเทียนทั้งหลายกพ็ยายามหาส่ิงอ่ืนมาทดแทนสารตะกัว่เพ่ือใหไ้ส้เทียนคงรูปอยูไ่ด ้ หลายบริษทัใชวิ้ธีการถกั
ไส้เทียนเป็นเปีย แต่โดยส่วนมากแลว้จะใชส้ังกะสีผสมในไส้เทียน ซ่ึงไม่มีความเป็นพิษเหมือนสารตะกัว่ แต่
อยา่งไรก็ตามการหายใจเอาควนัท่ีเกิดจากการเผาไมข้องสงักะสีในปริมาณมากๆ จะทาํใหเ้กิดโรค Metal Fume 
Fever นอกจากน้ียงัมีดีบุกซ่ึงใช้ผสมในไส้เทียนไม่มีความเป็นพิษเช่นเดียวกนั แต่สังกะสีและดีบุกเป็น 
nonferrous metals ซ่ึงจะมีสารตะกัว่ปนเป้ืนอยูแ่ต่ในปริมาณนอ้ยมากๆ คือ สงักะสี ไม่เกิน 0.004% และดีบุกไม่
เกิน 0.08% สารตะกัว่ท่ีถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหมข้องสงักะสีและดีบุกจะตรวจสอบไดย้าก ดงันั้น อาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตวั 

 
สารประกอบอนิทรีย์ (Organic Compound) 

Lau et al.  (4) ไดศึ้กษาสารประกอบอินทรียท่ี์ถูกปล่อยออกมาจากการจุดเทียน 30 เล่ม เป็นระยะเวลา 3 
ชั่วโมง ในห้องขนาด 40 ตารางเมตร โดยมีการไหลเวียนอากาศตามจริง พบสารประกอบอินทรีย์ ชนิด 
Acetaldehyde และ Formaldehyde มีความเขม้ขน้สูงสุด 0.834 μg/m3 และ 0.190 μg/m3 ตามลาํดบั ซ่ึงมากกว่าท่ี 
EPA’s (10-6 Excess Cancer Risk) กาํหนดไว ้คือ 0.5 μg/m3 และ 0.08 μg/m3 ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัพบ 
Acrolein มีความเขม้ขน้สูงสุด 0.073 μg/m3 ซ่ึงสูงกว่าค่า RfC คือ 0.02 μg/m3 ในขณะท่ี Benzo [a] pyrene มี
ความเขม้ขน้สูงสุด 0.002 μg/m3 สูงกวา่ค่า PEL คือ 200 μg/m3   (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) ซ่ึง Formaldehyde และ 
Benzo [a] pyrene ถูกจดัอยูใ่นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 (carcinogenic to humans) ตามการแบ่งกลุ่มของ IARC 
(International Agency for Research on Cancer) คือสารท่ีมีขอ้มูลชดัเจนวา่สามารถทาํใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์
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ในขณะท่ี Acetaldehyde ถูกจดัอยูใ่นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B (Possibly carcinogenic to humans) คือ สารท่ีอาจทาํ
ใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์(5) 

Schwind and Hosseinpour (6) ไดศึ้กษาสารประกอบอินทรียท่ี์ถูกปล่อยออกมาจากการจุดเทียน 30 เล่ม 
เป็นระยะเวลา 4 ชัว่โมง ในหอ้งขนาด 50 ตารางเมตร โดยมีการไหลเวียนอากาศท่ี 0.7 L/min พบสารประกอบ
อินทรีย ์ชนิด Formaldehyde และ Acrolein มีความเขม้ขน้สูงสุด 17 μg/m3  และ 1 μg/m3  ตามลาํดบัซ่ึงมากกว่าท่ี 
EPA’s (10-6 Excess Cancer Risk) และ RfC กาํหนดไว ้คือ 0.08 μg/m3 และ 0.02 μg/m3 ตามลาํดบั นอกจากน้ียงั
พบ Polychlorodibenzo-p-dioxins และ Polychlorodibenzofurans (PCDD/PCDF) ท่ีความเขม้ขน้ 0.038 pg 
ITEQ/m3 ซ่ึง PCDD และ PCDF เป็นสารในกลุ่ม dioxin ถูกจดัอยูใ่นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 
 
เขม่า (Black soot) (3) 

เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของเช้ือเพลิงท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ  (เทียนท่ีมีการเผาไหมท่ี้
สมบูรณ์จะมีเปลวไฟเป็นสีฟ้า) เทียนแต่ละชนิดก็จะใหเ้ขม่าท่ีมีปริมาณแตกต่างกนัออกไป เทียนชนิดหน่ึงอาจ
ใหเ้ขม่ามากกวา่อีกชนิดหน่ึงถึง 100 เท่า เขม่าจะประกอบไปดว้ยสารหลายชนิด แต่สารท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั 
คือ คาร์บอน และอาจจะประกอบดว้ย phthalates และ lead ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B นอกจากน้ียงัพบ 
volatiles เช่น benzene และ toluene ซ่ึง benzene เป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์(5) 

เทียนหอม (Scented candles) เป็นเทียนท่ีให้เขม่าปริมาณมาก อนัเน่ืองมาจากการใส่นํ้ ามนัหอม 
(Fragrance oils) ผสมลงไปในเน้ือเทียนเพ่ือให้เวลาจุดเทียนแลว้มีกล่ินหอมออกมา นํ้ ามนัหอมจะเป็นสาร
จาํพวก unsaturated hydrocarbons ซ่ึงเม่ือถูกเผาไหมแ้ลว้จะทาํใหเ้กิดเขม่าเป็นจาํนวนมาก  

เทียนปกติโดยทัว่ไปจะมีเน้ือสมัผสัท่ีแขง็อนัเน่ืองมาจากพาราฟินเป็น saturated hydrocarbons จะเป็น
ของแขง็ท่ีอุณหภูมิหอ้ง แต่เทียนหอมมกัจะมีเน้ือสัมผสัท่ีอ่อนนุ่มอนัเน่ืองมาจากนํ้ ามนัหอมซ่ึงเป็นสารจาํพวก 
unsaturated hydrocarbons จะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิหอ้ง เน้ือเทียนของเทียนหอมจึงอ่อนนุ่มกว่าเน้ือเทียนปกติ
ทัว่ไปท่ีไม่ไดใ้ส่นํ้ ามนัหอม ดงันั้น เทียนท่ีใส่นํ้ ามนัหอมมากเท่าไรก็จะทาํให้เน้ือเทียนมีเน้ือสัมผสัท่ีอ่อนนุ่ม
มากข้ึนและใหเ้ขม่ามากข้ึนตามไปดว้ย 

 
The European Candle Association (1997) และ Schwind and Hosseinpour (1994) ไดส้รุปว่า ไม่พบ

ความสมัพนัธ์ของการจุดเทียนกบัอนัตรายต่อสุขภาพ ถึงแมว้่าจะอยูใ่นหอ้งท่ีจุดเทียนจาํนวน 30 เล่ม เป็นเวลา 4 
ชัว่โมง ในห้องขนาด 50 ตารางเมตร ก็ตาม แต่จาก 10-6 Excess Cancer Risk ของ acetaldehyde และ 
formaldehyde การจุดเทียนจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง ดงันั้น ควรหลีกเล่ียงการไดรั้บสารประเภทน้ีจะ
เป็นผลดีท่ีสุด 
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ตารางที ่1 แสดงสารท่ีเกดิจากการจุดเทยีน 

Contaminant Study 
Maximum 

Concentration 
STEL1 PEL2 RfC3 

10-6 Excess 
Cancer 
Risk4 

Lead Nriagu and Kim 0.02-13.1 μg/m3 NA 50 μg/m3 NA 
 

NA 
Van Alphen 42.1 μg/m3 
Sobel et al.  15.2 to 54.0 μg/m3 

Zinc Nriagu and 
Kim 

1.2-124 μg/hour a NA NA NA NA 

Tin NA NA NA NA NA NA 
Acetaldehyde Lau et al. 0.834 μg/m3 NA 360,000 

μg/m3 
9 μg/m3 0.5 μg/m3 

Formaldehyde Lau et al. 0.190 μg/m3 2,456.1 
μg/m3 

921.1 
μg/m3 

NA 0.08 
μg/m3 Schwind and 

Hosseinpour 
17 μg/m3 

Acrolein Lau et al. 0.073 μg/m3 NA 
 

250 μg/m3 
 

0.02 
μg/m3 

NA 
Schwind and 
Hosseinpour 

<1 μg/m3 

PCDD/PCDF 
 

Schwind and 
Hosseinpour 

0.038 pg ITEQ/m3 NA NA NA NA 

Benzo [a] 
pyrene 

Lau et al. 0.002 μg/m3 
 

NA 
 

2001 
μg/m3 

NA NA 

Naphthalene 
 

Schwind and 
Hosseinpour 

0.04 μg/m3 
 

NA 
 

50,000 
μg/m3 

3 μg/m3 NA 

 
STEL1 (Short – Term Exposure Level) ค่าความเขม้ขน้สุงสุดของการสมัผสัสารในส่ิงแวดลอ้มการทาํงานเป็นเวลา 15 นาที 
PEL2 (Permissible Exposure Limit) ค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีคนงานไดรั้บโดยการหายใจเขา้สาํหรับการทาํงานปกติ 8 ชัว่โมง/วนั หรือ 40 ชัว่โมง/
สปัดาห์ โดยไม่ทาํอนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย 
RfC3 (Reference Concentration) ค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีไม่เป็นอนัตรายถึงแมว้า่จะไดรั้บโดยการหายใจเขา้สู่ร่างกายตลอด 
10-6 Excess Cancer Risk4 ค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีมีผลเพิ่มความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง 
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ข่าวสารมะเร็งเชิงรุก 
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, 

สํานักงานประสานงาน โทร .02-3547025 ต่อ 1407 
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