
 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพจาก ควันธูป ขี้เถ้าธูป  
ไอระเหยและขี้เถ้าจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองจ านวนมากในเทศกาลตรุษจีน 

  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะท าพิธีบูชาเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการจุดธูป ซึ่งเป็นเครื่องหอมที่ท าจากขี้เลื่อย กาว น้ ามันหอมสกัดจากพืชไม้หอม ใบไม้ เปลือกไม้   
รากไม้ เมล็ดพืช เรซิน และสารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรมน้ าหอม พอกอยู่บนก้านไม้ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ว่า ควันหอมจากธูปเปรียบเสมือนเป็นเครื่องบูชาสิ่งที่ตนสักการะ รวมถึงการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งท ามาจากเยื่อ
ไม้หรือเยื่อไม้ไผ่ ผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ มีทั้งฉาบด้วยตะกั่ว ทาสีคล้ายตะกั่ว และพิมพ์ระบบออฟเซ็ต ซึ่งจากข้อมูลของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า ชนิดที่ฉาบด้วยตะกั่วมีปริมาณตะกั่วสูง 20.8 – 85.6 มิลลิกรัมต่อแผ่น ส่วนชนิดทาสีมี
ปริมาณตะกั่ว 0.55 มิลลิกรัมต่อแผ่น และในปัจจุบันนิยมเผาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม มันวาว เช่น รถยนต์ 
ไอโฟน ไอแพด เครื่องบิน เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย รวมถึงสิ่งของอ่ืนๆ  ตามความเชื่อ เพ่ือให้สิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  
  จากผลการวิจัย เรื่องควันธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทอง  ของนายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ และคณะ
ผู้ท าการวิจัยห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า การจุดธูปในแต่ละครั้งนั้นจะปล่อยสาร
ต่างๆ ออกมามากมาย มีทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ได
ออกไซด์ ก๊าซมีเทน และสารก่อมะเร็งหลายชนิด เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน (Benzene) และ 1, 3-บิวทาไดอีน (1,3-butadiene) เช่นเดียวกับการเผากระดาษเงิน
กระดาษทอง ที่คณะวิจัยได้ท าการทดลองโดยน ากระดาษเงิน กระดาษทอง มาเผาเปรียบเทียบกับกระดาษธรรมดา พบว่ามี
สารพาร์ (PAHs) มากกว่าถึง 3 เท่า เบนซีน มากกว่าถึง 10 เท่า และ 1,3-บิวทาไดอีน มากกว่าถึง 5 เท่าของกระดาษ
ธรรมดา 
  นอกจากนี้ยังพบว่าในขี้เถ้าธูป และขี้เถ้าจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง มีสารโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ 
โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส และพบโลหะหนักเหล่านี้อยู่ในขี้เถ้ามากกว่าฝุ่นละอองในอากาศประมาณ 3 – 60 
เท่า ดังนั้นหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม จะท าให้สารโลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสัตว์
และมนุษย์ในที่สุด 

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจุดธูป การเผากระดาษเงินกระดาษทอง จะท าให้เกิดควันที่มีสารมลพิษ
อากาศต่างๆ ก๊าซเรือนกระจก และสารก่อมะเร็ง ร่วมไปถึงสารโลหะหนักที่พบในขี้เถ้าธูปและข้ีเถ้าของกระดาษเงินกระดาษ
ทอง ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับปริมาณและ
ระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น รวมทั้งลักษณะของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆ 
จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดของสารมลพิษ การรับสัมผัส และผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

กองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 



ตารางท่ี 1 ผลกระทบต่อสุขภาพ 

แหล่งก าเนิด สารมลพิษ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
1. ควันธูป  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ท าให้มีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไอ หายใจ

ล าบาก ระคายเคืองตา หากสัมผัสเป็นประจ าระยะเวลานาน ๆ 
อาจท าให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดอักเสบ และอาจ
กลายเป็นมะเร็งได้ 

พาร์ (PAHs) เป็นสารก่อมะเร็ง มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอด ผิวหนัง 
และกระเพาะปัสสาวะ 

เบนซีน เป็นสารก่อมะเร็ง  มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
1,3-บิวทาไดอีน เป็นสารก่อมะเร็ง มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งของระบบเลือด 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  มีฤทธิ์ท าให้เกิดอาการะคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หากได้รับปริมาณสูงมากจะท าให้หมดสติและ
เสียชีวิตในที่สุด 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงชนิดหนึ่งเนื่องจาก เป็น
ก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ท าให้มนุษย์รับก๊าซชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายโดยไม่
รู้ตัว เมื่อก๊าซชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้
โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจน 
ท าให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน เกิดอาการ
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ กระสับกระส่าย 
สับสน การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นเร็วและ
หายใจเร็วขึ้น หากได้รับปริมาณมากๆ อาจท าให้หมดสติ ชัก ช็อก 
ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะสมองบวมและ
อาจเสียชีวิตได้ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ท าให้ระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน มีอาการแสบจมูก ไอ  
เจ็บคอ และอาจมีอาการแสบตาร่วมด้วย หากได้รับปริมาณมาก ๆ 
และระยะเวลานาน ๆ อาจเกิดอาการหอบหืด เกิดพังผืดใน
หลอดลมฝอย พังผืดในเนื้อปอด และอาจท าให้เกิดภาวะร่างกาย
ขาดออกซิเจนรุนแรงจนเสียชีวิตได้ 

ก๊าซมีเทน ท าให้อ่อนเพลีย วิงเวียนและปวดศีรษะ ซึมเศร้า สับสน ชัก หมด
สติ อาจมีอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง  

2. ควัน/ไอระเหย
จากการเผา
กระดาษเงิน
กระดาษทอง 

สารก่อมะเร็ง 3 ชนิด 
(เช่นเดียวกับควันธูป) ได้แก่ 
สารพาร์ (PAH) สารเบนซีน 

และ 1,3-บิวทาไดอีน 

1) สารพาร์ สัมพันธ์กับมะเร็งปอด ผิวหนัง และกระเพาะปัสสาวะ 
2) สารเบนซีน สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
3) 1,3- บิวทาไดอีน สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งของระบบเลือด 



แหล่งก าเนิด สารมลพิษ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ไอระเหยของสารตะกั่ว - สารนี้ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ในกลุ่ม 2B (IARC) และ

เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง กลุ่ม A3 (ACGIH)  
- ส่งผลกระทบต่อระบบส่วนกลาง ระบบการย่อยอาหาร ไต โลหิต 
หัวใจ การเจริญพันธ์ การพัฒนาการของทารกในครรภ์ 
- อวัยวะเป้าหมาย คือ ตา กระเพาะอาหารและล าไส้ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ไต เลือด เนื้อเยื่อในเหงือก 
- หากได้รับสารตะกั่วสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน ท าให้ปริมาณ
สารตะกั่วในเลือดสูง จะก่อให้เกิดโรคโลหิตจาง เวียนศีรษะ ชัก
กระตุก หมดสติ ไตท างานผิดปกติ อาจถึงขั้นไตวายได้  โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็ก จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่  เนื่องจากมีภูมิ
ต้านทานน้อยกว่า หากตะกั่วสะสมในร่างกายมาก ๆ จะส่งผล
กระทบต่อสมอง ท าให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ช้า และไอคิวต่ ากว่า
เด็กปกติ 

3. ขี้เถ้าธูป และ
ขี้เถ้ากระดาษเงิน

กระดาษทอง 

โครเมียม การสูดหายใจเอาฝุ่นละอองหรือควันของกรดโครมิคจะท าให้เกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ แผ่นกั้นระหว่างจมูกซ่ึงเป็นกระดูกอ่อน
ถูกท าลาย โครเมียมเม่ือเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไตรวาเลนท์ 
โครเมียม (trivalent chromium) ซึ่งสามารถจับกับโปรตีนส่งผล
ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สารประกอบเฮกซะวาเลนท์
โครเมียม (hexavalent chromium) ทุกชนิดมีคุณสมบัติเป็นสาร
ก่อมะเร็ง ท าให้ดีเอ็นเอถูกท าลาย 
การได้รับสารเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจะท าให้เกิดอาการระคาย
เคืองที่ผิวหนัง เป็นโรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ ท าให้เยื่อ
แก้วหูเป็นรู ปอด ตับ ไต ล าไส้ถูกท าลาย มีอาการบวมน้ า เจ็บแถว
กระบังลมหรือลิ้นปี่ ท าให้ฟันเปลี่ยนสี และอาจท าให้เกิด 
pulmonary congestion หากได้รับเป็นเวลานานๆ จะท าให้เกิด
โรคมะเร็ง การสัมผัสกับฝุ่นละอองหรือสารละลายของกรดโครมิค
จะท าให้ผิวหนังอักเสบ และท าให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ 

นิกเกิล ฝุ่นนิกเกิลถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง และอาจเป็น
สาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดในสัตว์ทดลอง และอาจมีผลต่อระบบ
สืบพันธุ์ด้วย นอกจากนี้ผลเรื้อรังจากการสัมผัสนิกเกิล ได้แก่ การ
แพ้ของผิวหนัง ซึ่งประกอบด้วย การมีแผลไหม้คัน เป็นผื่นแดง มี
อาการแพ้ของปอด คล้ายการเป็นหอบหืดและแน่นหน้าอก 

ตะกั่ว ตะกั่วมีความเป็นพิษสูงต่อคนและสัตว์การได้รับพิษตะกั่วเรื้อรังจะ
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ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและสมอง ท าให้มีอาการหงุดหงิด
ง่าย กระวนกระวาย ซึมเวียนศีรษะ เดินเซหกล้มง่าย นอนไม่หลับ 
บุคลิกเปลี่ยนแปลงความจ าเสื่อมในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีอาการ
สั่นเวลาเคลื่อนไหวชักหมดสติและเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบโลหิต ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบโครงสร้างโดยตะกั่วจะไป
สะสมที่กระดูก ระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้สารตะกั่วยังจัดว่าเป็นสาร
ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งกลุ่ม 2A (IARC, 2006) อีกด้วย 

แมงกานีส - อาการเฉียบพลัน: เมื่อหายใจเข้าไป จะมีอาการไข้สูงแน่นหน้าอก
และหอบเหนื่อย เกิดโรคไข้ไอโลหะ เจ็บคอไอมีเสมหะ 
- อาการเรื้อรัง: ระบบที่จะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดส าหรับการ
สัมผัสแบบเรื้อรังคือระบบประสาท สารแมงกานีสจะท าให้เกิด
อาการทางสมอง 

 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แหล่งก าเนิด สารมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ควันธูป ฝุ่นละอองขนาดเล็ก บดบังทัศนวิสัย ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เป็นก๊าซเรือนกระจก  ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ก๊าซมีเทน เป็นก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นมลพิษทางอากาศท่ีสะสมในสิ่งแวดล้อม 

ขี้เถ้าธูป และ
ขี้เถ้ากระดาษ
เงินกระดาษ

ทอง 

โครเมียม เป็นสารโลหะหนัก  ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง เช่น ทิ้งขี้เถ้า
โดยการโรยลงผิวดิน โคนต้นไม้ หรือท่อระบายน้ า จะท าให้สาร
โลหะหนักเหล่านี้ ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร
ของพืช สัตว์ และมนุษย์ต่อไป 

นิกเกิล 

ตะกั่ว 

แมงกานีส 

  
ค าแนะน าในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. ค าแนะน าในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการจุดธูป 

1.1 การเลือกซื้อธูป ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะภาษาไทย เช่น วิธีใช้  
การเก็บรักษา ค าเตือนเพ่ือความปลอดภัย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้น าเข้า ลักษณะภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ไมมีรอยฉีกขาด เลือกธูปที่ผลิตจากผงไม้จากธรรมชาติ ไม่เลือกธูปที่มีราคาถูกเกินไปเพราะอาจท า
มาจากเศษผงไม้จากโรงเลื่อย โรงเฟอร์นิเจอร์ เพราะเศษไม้เหล่านี้อาจมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่  



1.2 หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตู
หน้าต่าง เป็นต้น 

1.3 ใช้ธูปขนาดสั้น ที่มีเนื้อธูปน้อยๆ ก้านธูปต้องกลม เรียว และขนาดเล็ก แทนธูปขนาดยาว เพ่ือให้เกิดควันใน
ระยะเวลาที่สั้นกว่า 

1.4 เมื่อเสร็จพิธีการสักการบูชาควรดับด้วยน้ าหรือทราย และเก็บธูปให้เร็วขึ้น 
1.5 ควรท าความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจ า เพ่ือลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่ตกค้าง 
1.6 ส าหรับศาสนสถาน เช่น วัด ศาลเจ้า เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในศาสนสถานควรปฏิบัติดังนี้ 

1.6.1 ควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก 
1.6.2 คอยดับควันธูปและท าความสะอาดเป็นประจ า เพ่ือลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่ตกค้าง 
1.6.3 ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาสนสถานที่ต้องสัมผัสควันธูปตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ละออง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูปเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ภายหลังการสัมผัสควันธูปควรล้างมือ 
ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น และตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

1.7 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
สูดดมควันธูป หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ าพอหมาดๆ หรือใช้หน้ากากป้องกนัฝุ่นละอองปิดปาก
และจมูก และหลีกเลี่ยงการพักผ่อนหรือนอนหลับในห้องหรือบริเวณท่ีมีการจุดธูป 

 

2. ค าแนะน าในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง 

2.1 การเลือกซื้อกระดาษเงิน กระดาษทอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะ
ภาษาไทย เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา ค าเตือนเพ่ือความปลอดภัย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้น าเข้า ลักษณะภาชนะ
บรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไมมีรอยฉีกขาด และซื้อจ านวนเท่าที่จ าเป็น 

2.2 บริเวณที่เตรียมส าหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรอยู่ตั้งอยู่ห่างจากสารเคมีหรือวัตถุไวไฟ เพ่ือป้องกัน
การระเบิดและอัคคีภัย และเตรียมถังน้ าหรือถังดับเพลิงไว้ในบริเวณใกล้เคียง 

2.3 ควรเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในที่โล่ง นอกอาคาร มีอากาศถ่ายเทสะดวก และขณะเผาควรยืนอยู่เหนือ
ทิศทางลม 

2.4 ควรเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทีละน้อยๆ และควรเผาในภาชนะที่มีฝาปิด ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ าพอหมาดๆ
หรือใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองปิดปากและจมูกในขณะเผา เพ่ือป้องกันการสูดดมไอระเหยของสารพิษจาก
การเผาโดยตรง  

2.5 ผู้ที่เผาหรือพับกระดาษเงินกระดาษทอง ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัส 
2.6 ส าหรับศาสนสถาน เช่น วัด ศาลเจ้า เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในศาสนสถานควรปฏิบัติดังนี้ 

2.6.1 ควรตั้งภาชนะส าหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง ไว้นอกอาคารหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก 
2.6.2 เมื่อเสร็จพิธีแล้วต้องรีบดับไฟ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหยของสารพิษ 
2.6.3 ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาสนสถานที่ต้องสัมผัสควันและไอระเหยจากการเผากระดาษเงิน 
กระดาษทองตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นระยะเวลานานและ
ต่อเนื่อง ภายหลังการสัมผัสกระดาษเงินกระดาษทอง ต้องล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น และตรวจ
สุขภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 



2.7 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน
จากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง และหลีกเลี่ยงการพักผ่อนหรือนอนหลับในห้องหรือบริเวณที่มีการเผา
กระดาษเงินกระดาษทอง 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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