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ภายใต้แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 ที่เน้นให้มีการบูรณาการ
ท� า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในการลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง โดยมีมาตรการหนึ่ง
ที่ส�าคัญภายใต้แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย สื่อสารสาธารณะ
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากสถานการณ์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
เกิดเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกันด�าเนินงานการเฝ้าระวังฯ
กรณีพื้นที่เสี่ยงภายใต้แผนบูรณาการนี้ โดยมีกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดท�าคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพรายพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย พื้นที่เหมืองทองค�า พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่เสี่ยง
มลพิษอากาศจากหมอกควัน พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศจากฝุ่นละออง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหารและน�้า และพื้นที่เสี่ยงกรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการเฝ้าระวัง เตือนภัย และสื่อสารสาธารณะ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ในพื้นที่และสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อั น จะน� า ไปสู ่ ก ารคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพ และลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพประชาชน
ตามเป้าประสงค์ของแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนึ่ง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง คณะผู้จัดท�าจึงได้จัดท�า
คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังรายพื้นที่เสี่ยงขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดแจ้งมาที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คณะผู้จัดท�า
มีนาคม 2558
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บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 ที่มาและความส�ำคัญ

เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ขาดการดูแลจัดการที่ดี
อย่ า งเป็ น ระบบ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เวศน์ รวมทั้ ง สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน
จากรายงานสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พบว่าปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักที่ส�ำคัญ
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง หรือในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ โดยพบมากในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสระบุรี เป็นต้น หรือปัญหามลพิษจากสภาวะหมอกควันในภาคเหนือและ
ภาคใต้ของประเทศมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยปัญหาต่างๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
เป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์การอนามัยโลก องค์การนานาชาติในระดับโลกและระดับภูมิภาค และ
ประเทศไทย ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส�ำคัญเนื่องจาก
มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดติดเชื้อ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น โดยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ
โดย WHO ได้รายงานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากปัญหามลพิษทางอากาศทั่วโลกถึง
7 ล้านคน (1 ใน 8 ของการเสียชีวิตทั่วโลก) จึงท�ำให้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วโลก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกัน
ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่แหล่งก�ำเนิดของมลพิษ รวมไปถึงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและปกป้องสุขภาพ
ของประชาชนจากอันตรายของมลพิษทางอากาศ โดยอาศัยการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการด�ำเนินงาน
เพื่อชี้เป้าให้เห็นสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อน�ำไปสู่การสื่อสารเตือนภัยและ
จัดการแก้ไขปัญหาได้ต่อไป
จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ผ่านมา พบว่าในบางพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) ที่ ยั ง เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ป ระเทศไทยก� ำ หนด เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องสารมลพิ ษ ดั ง กล่ า ว
เป็นสารแขวนลอยสามารถตกค้างอยู่ในอากาศและมีแหล่งก�ำเนิดที่หลากหลาย โดยฝุ่นขนาดเล็กอาจเกิดได้จาก
กระบวนการทางเคมี เช่น ในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน�้ำมัน ถ่านหิน ในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้า ยานพาหนะ การเผาป่า การเกษตร และกระบวนการทางกลศาสตร์ เช่น การระเบิด บดย่อยหิน
ในโรงโม่หินหรือการก่อสร้าง ไม่ว่ากรณีใดย่อมก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจ�ำนวนมาก ถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ
มีการก�ำหนดมาตรการลดและป้องกันมากมาย แต่ปัญหาจาก PM10 ก็ยังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั้งพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษ เช่น พื้นที่ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ประกาศเป็นเขตควบคุม
มลพิ ษ ตั้ ง แต่ ป ี 2547 ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ด้ า นมลพิ ษ อากาศที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ในบริ เ วณ
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

1

ต�ำบลหน้าพระลาน มีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี้ เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัญหามลพิษ
ทางอากาศ อันน�ำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ในพื้นที่ต�ำบลหน้าพระลานนี้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ ได้ใช้
ตัวอย่างกรณีพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โดยมีขอบเขตในการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณต�ำบลหน้าพระลาน
เนื่องจากมีระดับค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่ตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ ในขณะที่สารมลพิษทางอากาศ
ชนิดอื่นยังอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด ดังนั้นมลพิษหลักในการเฝ้าระวังในที่นี้คือ ฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทั้งนี้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีการ
ประกอบกิจการโม่ บด และย่อยหินเป็นจ�ำนวนมาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวน่าจะมีความเสี่ยงหรือ
มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองค่อนข้างสูง จึงจ�ำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองและข้อมูล
การเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศ น�ำผลการเฝ้าระวังที่ได้ไปสู่การสื่อสารความเสี่ยง และการจัดท�ำข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM10) และฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริ เวณต� ำ บลหน้ า พระลาน
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1.3 กลุ่มเป้าหมาย

ส�ำหรับแนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้
มีกลุ่มเป้าหมายที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ด�ำเนินการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

1.4 องค์ประกอบของแนวทางเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

1) บทน�ำ 
2) มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
3) แนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน
3.1) แนวทางการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม
3.2) แนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพ
4) การสื่อสารและการจัดการความเสี่ยง
5) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
กระบวนการผลิต มลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละออง

ฝุ่นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาค
ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ บางชนิดมีขนาดใหญ่และสีด�ำจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมาก
จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ท�ำให้เกิดความ
เดือดร้อนร�ำคาญต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัย ท�ำให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง นานาประเทศจึงได้มี
การก�ำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศขึ้น สาหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย US.EPA (United State
Environmental Protection Agency) ได้ มี ก ารก� ำ หนดค่ า มาตรฐานของฝุ ่ น รวม (Total Suspended
Particulate) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) แต่เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยพบว่าฝุ่นขนาดเล็กนั้น
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นรวม เนื่องจากสามารถผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและมีผลต่อ
สุขภาพมากกว่าฝุ่นรวม ดังนั้น US.EPA จึงได้มีการยกเลิกค่ามาตรฐานฝุ่นรวมและก�ำหนดค่าฝุ่นขนาดเล็กเป็น
2 ชนิด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)
PM10 ตามค�ำจ�ำกัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน มีแหล่งก�ำเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุ
ฝุ่นจากกิจกรรมบด ย่อย หิน
PM2.5 ตามค�ำจ�ำกัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่นละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียดมีแหล่งก�ำเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของ
ไนโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จะท�ำปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศท�ำให้เกิดเป็นฝุ่นละเอียดได้
ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เมื่อหายใจเข้าไปในปอดจะเข้าไปอยู่ใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ได้รับฝุ่น PM10 ในระดับหนึ่งจะท�ำให้เกิดโรคหอบหืด
(Asthma) และฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคปอด
ที่เข้ามารักษาตัวในห้องฉุกเฉิน เพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพการท�ำงานของปอด และเกี่ยวโยง
กับการเสียชีวิตก่อนวันอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหอบหืด และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่า
คนปกติ
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ในประเทศไทยได้มีการให้ความหมายของค�ำว่าฝุ่นละออง หมายถึง ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended
Particulate : TSP) ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครองลงมา ส่วนฝุ่นขนาดเล็ก (PM10)
หมายถึง ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ฝุ่นละอองเป็นปัญหามลพิษที่ส�ำคัญอันดับหนึ่งของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2541 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเรื่องผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยโดยมีระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับผลการศึกษาจากเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยระดับของฝุ่นขนาดเล็ก
อาจท�ำให้คนในเขตกรุงเทพมหานครตายก่อนเวลาอันควรถึง 4,000 – 5,500 รายในแต่ละปี นอกจากนี้ยังพบว่า
การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นขนาดเล็กและจากการประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่าถ้าสามารถลดปริมาณ PM10 ในบรรยากาศลงได้ 10 ไมครอน จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 35,000 – 88,000 ล้านบาทต่อปี (นพภาพร และคณะ, 2547)

2.2 ประเภทของฝุ่นละออง
การจ�ำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศสามารถจ�ำแนกได้อีกลักษณะหนึ่ง คือ ลักษณะการเกิดของ
ฝุ่นละออง ดังนี้
1) ฝุ่นปฐมภูมิ (Primary Emission Particulate Matter)
เกิดจากการปล่อยของแหล่งก�ำเนิดโดยตรง เช่น ฝุ่นจากถนน ฝุ่นเกลือจากทะเล ฝุ่นจากกระแสลม
ที่พัดผ่าน ขี้เถ้า เขม่าควันไฟ
2) ฝุ่นทุติยภูมิ (Secondary Emission Particulate Matter)
เกิดจากปฏิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศหลังจากที่ฝุ่นถูกปล่อยออกจากแหล่งก�ำเนิดได้ระยะหนึ่ง
ฝุ่นประเภทนี้อาจเป็นอนุภาคใหม่หรือเป็นอนุภาคเดิมที่มีองค์ประกอบเพิ่มขึ้น (Pandis et al.,1996a) สารที่เป็น
องค์ประกอบหลักคือ ซัลเฟต ไนเตรท และคาร์บอนอินทรีย์ โดยซัลเฟตและไนเตรทในบรรยากาศเกือบทั้งหมด
เป็น Secondary Emission โดยมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นสารเริ่มต้นปฏิกิริยาของ
ฝุ่นทุติยภูมิ กล่าวคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อถูกปล่อยสู่บรรยากาศจะถูกออกซิไดซ์เป็นกรดซัลฟูริก ท�ำให้เริ่ม
จับตัวเป็นฝุ่นขนาดเล็กจากกระบวนการ Nucleation และเพิ่มขนาดเม็ดฝุ่นจากกระบวนการ Coagulation และ
Condensation (Wilson and Suh, 1997) ปฏิกิริยาต่างๆ ทั้งในวัฏภาคก๊าซและในกลุ่มเมฆล้วนเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ซัลเฟตจับตัวเป็นเม็ดฝุ่นใหม่ (U.S.EPA., 1996a) และยังมีส่วนท�ำให้สารอินทรีย์จับกันเป็นเม็ดฝุ่นใหม่
เช่นกัน (Organic Aerosol) (Gray et al., 1986; Turpin and Huntzicker, 1991; Hideman et al.,1994)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับของการจับกันเป็นเม็ดฝุ่นใหม่ ได้แก่ ปริมาณของ Precursor สภาพบรรยากาศและ
ปฏิกริยาของ Precurser กับอนุภาคฝุ่นที่มีอยู่ในกลุ่มเมฆหรือละอองหมอก
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2.3 แหล่งที่มาของฝุ่นละออง
แหล่งที่มาของฝุ่นละอองทั่วไปในบรรยากาศ จ�ำแนกได้ 2 ประเภท คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม
ที่มนุษย์กระท�ำ  เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ น�ำมันเตา ถ่านหิน ฟืน กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น เกิดจากกระแสลมพัดผ่านตามธรรมชาติท�ำให้เกิดฝุ่น เช่น ดิน ทราย
เขม่าควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ฝุ่นเกลือจากทะเล เป็นต้น
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างฝุ่นขนาดใหญ่และฝุ่นขนาดเล็กตามแหล่งก�ำเนิดและแหล่งที่มาของฝุ่นละออง
แหล่งที่มา

-

ฝุ่นขนาดใหญ่
การฟุ้งของฝุ่นดินบนถนน
การฟุ ้ ง ของฝุ ่ น ดิ น ที่ เ กิ ด จากการท� ำ
เหมืองแร่ เลี้ยงสัตว์
เศษสิ่งมีชีวิต
การก่อสร้างและรื้อถอน
การเผาไหม้ของถ่านหินและน�้ำมัน
ทะเล มหาสมุทร
ถูกบด กระแทก
การระเหยของแก๊สบางชนิด
การแขวนลอยของผงฝุ่น

ฝุ่นขนาดเล็ก
- การเผาไหม้ถ่านหิน น�้ำมัน เศษไม้
- การเปลี่ ย นสภาพของก๊ า ซไนโตรเจน
ออกไซด์ ซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ และ
สารประกอบอินทรีย์ในบรรยากาศ
- กระบวนการที่ใช้ความร้อนสูง เตาหลอม
โรงบดเหล็ก เป็นต้น

- กระบวนการทางเคมี/ การกลายเป็นไอ
- Nucleation , Condensation และ
Coagulation
- การระเหยของหมอก และหยดน�้ ำ
ในก้อนเมฆ ซึ่งมีก๊าซละลายและเกิด
ปฏิกริยา
องค์ประกอบหลัก
- ผงฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย
- ซัลเฟต (SO42-)
- ขี้เถ้าลอยจากถ่านหินและน�้ำมัน
- ไนเตรท (NO3-)
- ออกไซด์ ข องธาตุ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบ - แอมโมเนียม (NH4+)
ของเปลือกโลก
- ไฮโดรเจนอิออน (H+)
- CaCO3 , NaCl , ฝุ่นจากเกลือทะเล
- ธาตุคาร์บอน
- คาร์บอนอินทรีย์ (PAHs)
- เกสรดอกไม้ , สปอร์ของเชื้อรา
- โลหะ (Pb , Cd , Ni , V , Cu , Zn)
- ฝุ่นที่เกิดจากยางรถยนต์
- ละอองน�้ำที่จับตัวเป็นฝุ่น
ที่มา: โครงการจัดท�ำ (ร่าง) มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กรมควบคุมมลพิษ, 2548
กระบวนการ
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2.4 ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM 2.5)
ฝุ่นขนาดเล็ก หมายถึง ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) (เทียบเท่าได้กับหนึ่งในหกของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม) เพราะเล็กพอที่สามารถเข้าไปได้ลึกถึงถุงลม ดังนั้นอันตรายต่อสุขภาพจึงขึ้นกับขนาด
และองค์ประกอบของฝุ่น ฝุ่นขนาดเล็กอาจเกิดได้จากกระบวนการทางเคมี เช่น ในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ไม่ว่าจะเป็นน�้ำมัน ถ่านหิน ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ยานพาหนะ หรือการเผาป่า เผาพื้นที่ท�ำการเกษตร
และกระบวนการทางกลศาสตร์ เช่น การระเบิด บดย่อยหินในโรงโม่หิน หรือการก่อสร้าง ไม่ว่ากรณีใดย่อมก่อให้
เกิ ด ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ก จ�ำนวนมาก เมื่อได้รับ สั ม ผั ส สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพได้ ห ลายระบบ
เช่น ระบบทางเดินหายใจ (อาการไอและอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด
(กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่สม�่ำเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุ่นขนาดเล็กยังเพิ่มความเสี่ยง
ของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง และท�ำให้น�้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย ท�ำให้อัตราป่วย
และอัตราตายด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ฝุ่นขนาดเล็กบางชนิด เช่น ฝุ่นทรายท�ำให้เกิดซิลิโคซิส (Silicosis)
ฝุ่นถ่านหินท�ำให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน (Coal Workers’ Pneumoconiosis) ส�ำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
ผู้ป่วยหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, 2555)
จากผลการศึกษาทั่วโลกพบว่า หากฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าค่ามาตรฐาน จะส่งผลให้การตายด้วย
ระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 7% – 20% การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 5.5% การตายด้วยโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 2% – 5% การป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 5.3% ผู้สูงอายุป่วย
ด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่ม 17% ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่ม 7.6% และยังท�ำให้สภาพ
ปอดในเด็กแย่ลง (รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, 2555) นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สนับสนุนว่า PM10 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
1. ผลกระทบของ PM10 ต่ออุบัติการณ์ของกล้ามเนื้อหัวใจตาย ในการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของ
Bhaskaran et al. พบ 3 ใน 5 การศึกษาที่ทบทวนแสดงให้เห็นว่า พบว่าทุกๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(µg/m3) ของ PM10 ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้อัตราตายทุกสาเหตุ อัตราตายด้วยโรคระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจ
และอัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4, 6 และ 8 ตามล�ำดับ
2. การศึกษาของ Schwartz and Morris (1995) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาแบบอนุกรมเวลาเชิงนิเวศ
(Ecologic time-series design) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง PM10 กับการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีในเมือง Detroit โดยใช้เวลาการศึกษา 4 ปี
พบมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
3. การศึกษาของ Ostro et al. ที่ติดตามเด็กแอฟริกันและอเมริกัน อายุ 7–12 ปี จ�ำนวน 87 คน ที่ยืนยัน
ว่าเป็นโรคหอบหืดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่อยู่ตลอดการศึกษาเพียง 83 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใจกลางเมือง
ลอสแองเจลิสและค่อนมาทางใต้ การวิเคราะห์ใช้รายงานรายวันของอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ หายใจขัด
และหายใจมีเสียงหวีดเป็นตัวแปรตาม และระดับของสารมลพิษ ได้แก่ TSP, SO42-, NO-3, SO2, NO2 และ PM10
เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระ ผลการศึ ก ษาพบว่ า PM10 ที่ ไ ด้ จ าก 3 เมื อ งในนครลอสแองเจลิ สมี ค ่ า เฉลี่ ย 56 µg/m 3
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(ช่วง 19 ถึง 101 µg/m3) จากการวิเคราะห์ด้วย General logistic regression with generalized estimating
equation (GEE) พบว่าการหายใจขัดมีความสัมพันธ์กับระดับ PM10 และโอโซนอย่างมีนัยส�ำคัญ และสามารถ
ประมาณได้ว่า ทุกๆ 10 µg/m3 ของ PM10 ที่เพิ่มขึ้นจะท�ำให้อาการหายใจขัดเพิ่มขึ้น 9% ส�ำหรับอาการอื่นๆ
ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
4. การศึกษาของ Peters et al. ที่ติดตามเด็กหอบหืด อายุ 6–14 ปี จ�ำนวน 89 คน ในเมืองโซโคลอฟ
สาธารณรัฐเชค โดยกลุ่มตัวอย่างมีการบันทึกค่า Peak flow ทุกวันเป็นเวลา 7 เดือน ในระหว่างฤดูหนาวปี ค.ศ.
1991–1992 ร่วมกับการวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ PM10, SO2, TSP, SO42- และอนุภาคที่มีความเป็นกรดสูง
พบว่าค่าเฉลี่ยของ PM10 คือ 55 µg/m3 สูงสุด 171 µg/m3 ผลการวิเคราะห์โดยสถิติ Linear regression
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถภาพปอด และ Logistic regression พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระดับอนุภาค
ฝุ่นกับสมรรถภาพปอดหรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ
นอกจากนี้ การศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า การสัมผัสระยะสั้น PM10 ใน กทม. มีความสัมพันธ์กับการตายก่อนเวลาอันควรถึง 4,000
ถึง 5,500 รายในแต่ละปี (ประมาณการว่ามีประชากร 10 ล้านคน ) และในแต่ละวันที่ระดับ PM10 สูงขึ้น
30 µg/m3 อัตราการตายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-20 มีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคระบบหายใจและโรคระบบหลอดเลือดหัวใจก็สูงขึ้นร้อยละ 5-17 เมื่อระดับของ PM10 สูงขึ้น 30 µg/m3
ส�ำหรับในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของ PM10 รายวันมาก ๆ (ประมาณ 180 µg/m3) เช่น ในช่วงฤดูหนาว ท�ำให้
ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เมื่อสัมผัสกับฝุ่นละอองที่มีระดับสูง มีโอกาสที่จะมีอาการเฉียบพลัน
ทางระบบหายใจสูงขึ้นเป็น 2 เท่าของคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีระดับฝุ่นต�่ำในวันเดียวกัน และเมื่อระดับของ PM10
ในแต่ละวันสูงขึ้น 30 µg/m3 จะส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจสูงขึ้นร้อยละ 5-26 อย่างไรก็ตาม การลดระดับ
เฉลี่ยต่อปีของ PM10 ลง 10 µg/m3 จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากอาการทางระบบหายใจ ได้เป็นตัวเงิน
จะมีค่าประมาณ 65,000-175,000 ล้านบาท (นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และดร.วิชัย เอกพรากร, 2538)
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รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบฝุ่นขนาดต่างๆ

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเที(ทีย่มบฝุ
่นขนาดต่างๆ (ที่มา:คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ,2
า:คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ,2554)
2.5 ผลกระทบต่
อสุขภาพจากฝุ
่นที่มีสารอื
องค์่นปเป็ระกอบ
น ซิลิกาเช่(Silica)
2.5 ผลกระทบต่
อสุขภาพจากฝุ
่นที่น่มเป็สี นารอื
นองค์ปเช่ระกอบ
น ซิลิกา (Silica)

หินทรายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า ซิลิกา (Silica) เป็นวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในขบวนการผลิตของโรงงาน
หินทรายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า ซิลิกา (Silica) เป็นวัตถุดิบที่นํามาใช้ในขบวนการผลิตขอ
อุตสาหกรรม เช่น กระดาษทราย หินขัด วัสดุทนไฟ ท�ำแก้ว จานกระเบื้อง ฉนวนความร้อนของท่อ เตาเผา ใช้ท�ำเป็น
โรงงานอุตโลหะผสม
สาหกรรมท�ำฉนวนกั
เช่น กระดาษทราย
หินดขัโรคหรื
ด วัสอดุอัทนนไฟ
จานกระเบื
อนของท่อ เตาเผ
้นเสียง ฯลฯ การเกิ
ตรายกัทํบาผูแก้
้ที่ปวระกอบอาชี
พที่ต้อ้องงสัฉนวนความร้
มผัสกับหินทรายใน
ตสาหกรรมต่ทํางาฉนวนกั
ๆ เช่น การขั
โม่หินการเกิ
ย่อยหิดน โรคหรื
ระเบิดหิอนอัน
เจาะหิ
น เหมื
การกลึงหรือขัพดโลหะโดยใช้
ใช้ทําเป็นอุโลหะผสม
้นเสีดยหิงนฯลฯ
ตรายกั
บผูอ้ทงแร่ี่ประกอบอาชี
ที่ต้องสัมผัสกับหินทราย
หินทราย การท�
สดุนทนไฟ
โรงงานแก้
ฝุ่นของหิ
นทรายจะเข้
สู่ร่างกายโดยทางการหายใจเอาผงเล็
ในอุตสาหกรรมต่
าง ๆำวัเช่
การขั
ดหิน วโม่เป็หนินต้นย่ซึอ่งยหิ
น ระเบิ
ดหิน าเจาะหิ
น เหมืองแร่ การกลึงหรืก อๆขัดโลหะโดยใ
ของหินทรายหรือซิลิกาที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (0.5-5 ไมครอน) เข้าสู่ระบบหายใจและปอด อาจท�ำให้
หินทราย ปอดบวม
การทําวัถุสงลมโป่
ดุทนไฟ
โรงงานแก้ว เป็นต้น ซึ่งฝุ่นของหินทรายจะเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจเอาผงเล็ก ๆ
งพอง วัณโรคและเสียชีวิตได้
ของหินทรายหรืออาการของโรคซิ
ซิลิกาที่มีขนาดเล็
กว่า ษ10
(0.5-5
เข้ารสูับ่รฝุะบบหายใจและปอด
ลิโคสิสกจากพิ
ของฝุไมครอน
่นหินทรายหรื
อซิลิกไมครอน)
า เมื่อร่างกายได้
่นหินทรายหรือซิลิกาเข้าสู่ อาจทําให้ปอด
ระบบทางเดิ
ยเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการสะสมในปริมาณที่มากขึ้น จนแสดงเป็น
บวม ถุงลมโป่
งพอง นวัหายใจและปอดที
ณโรคและเสียลชีะน้
วิตอได้
อาการแบบเรื้อรัง ซึ่งจากการฉายเอ็กซเรย์จะไม่พบความผิดปกติมากนัก ถ้าหากมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จะมี
อาการของโรคซิลิโคสิสจากพิษของฝุ่นหินทรายหรือซิลิกา เมื่อร่างกายได้รับฝุ่นหินทรายหรื
อาการหายใจขัด หอบ ช่วงการหายใจสั้น จะมีอาการไอ เจ็บหน้าอก เมื่อต้องออกแรงเพียงเล็กน้อย หัวใจต้องท�ำงาน
ซิลิกาเข้าหนั
สู่รกะบบทางเดิ
อยเป็
ระยะเวลานานปริมจะเกิ
ดการสะสมในปริ
มาณที่มากขึ้น จน
จนถึงอาจเสียนชีวหายใจและปอดที
ิตในเวลา 5-10 ปี ทั้ง่ลนีะน้
้ขึ้นอยู
่กับสุนขภาพของคนงาน
าณและเปอร์
เซ็นต์ของหินทราย
สุ ท ธิ์ ส่ ว นอาการเฉี
น ส่ ว นใหญ่ พกบผูซเรย์
้ ท� ำ งานในสภาพการท�
ุ ่ น หิ นกทรายกระจายอยู
าก
แสดงเป็นบริ
อาการแบบเรื
้อรัง ซึย่งบพลั
จากการฉายเอ็
จะไม่พบความผิำดงานที
ปกติ่ มมี ฝากนั
ถ้าหากมีปริม่ มาณมากขึ
้นเรื่อย ๆ
และเป็นโรงงานที่ปิดมิดชิด การระบายอากาศไม่ดี เพียง 8-18 เดือนก็อาจปรากฏอาการ คือ หายใจขัด แน่นอึดอัด
จะมีอาการหายใจขั
ด หอบ ช่วงการหายใจสั้น จะมีอาการไอ เจ็บหน้าอก เมื่อต้องออกแรงเพียงเล็กน้อย หัวใจต้อ
ผิวหนังเป็นสีเขียวคล�้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน หอบ ต้องหายใจเร็วขึ้น และอาจเป็นวัณโรคแทรกซ้อนได้ด้วย

ทํางานหนัก จนถึงอาจเสียชีวิตในเวลา 5-10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนงาน ปริมาณและเปอร์เซ็นต์ของหิน
ทรายบริสุทธิ์ ส่วนอาการเฉียบพลันส่วนใหญ่พบผู้ทํางานในสภาพการทํางานที่มีฝุ่นหินทรายกระจายอยู่มาก แล
เป็นโรงงานที่ปิดมิดชิด การระบายอากาศไม่ดี เพียง 8-18 เดือนก็อาจปรากฏอาการ คือ หายใจขัด แน่นอึดอัด
ผิวหนังเป็นสีเขีแนวทางการเฝ้
ยวคล้ายเนื
่องจากขาดออกฃิเจน หอบ ต้องหายใจเร็วขึ้น และอาจเป็นวัณโรคแทรกซ้อนได้ด้วย
าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
8 กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
โรคซิลิโคสิส อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
1. ชนิดเฉียบพลัน เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นทรายขนาดเล็กๆ เข้าไปในปริมาณมากๆ ทําให

โรคซิลิโคสิส (Silicosis) อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
1. ชนิดเฉียบพลัน เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นทรายขนาดเล็กๆ เข้าไปในปริมาณมากๆ ท�ำให้ถุงลมอักเสบ
และพัฒนาต่อไปกลายเป็นพังผืดก้อนเล็กๆ จ�ำนวนมาก การเกิดโรคในลักษณะนี้อาจต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
หรืออาจจะหลายเดือน กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคลักษณะนี้ คือ คนงานขัดโลหะโดยการพ่นทราย
2. ชนิด เร่ง เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นทรายขนาดเล็กๆ เข้าไปในปริมาณมากต่อเนื่อง 2 - 5 ปี
แต่การพัฒนาของโรคอาจใช้เวลาที่ยาวนานกว่าชนิดแรกคือ 5 – 15 ปี ก้อนพังผืดมีขนาดเล็กและมักเกิดในบริเวณ
ส่วนกลางของปอด อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในลักษณะนี้ คือ คนงานที่ท�ำงานในเหมืองแร่ ซึ่งท�ำหน้าที่ในการ
ขุดเจาะหิน เป็นต้น
3. ชนิดเรื้อรัง เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นทรายเล็กๆ เข้าไปในปริมาณไม่มากแต่เป็นระยะเวลานาน
หลายปี การพัฒนาโรคใช้เวลานานกว่า 2 ชนิดแรกนั่นคือ 20 – 45 ปี เนื้อเยื่อปอดส่วนที่เป็นพังผืดมักเป็นปอด
ส่วนบน อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในลักษณะนี้ คือ คนงานที่ท�ำงานในโรงงานโม่ บด ย่อยหิน ซึ่งหายใจเอาฝุ่น
เข้าไปไม่มากนัก
ตารางที่ 2 แหล่งที่มากับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10, PM2.5 และฝุ่นซิลิกา
-

แหล่งที่มาของสารมลพิษในพื้นที่
สารมลพิษที่เกิดขึ้น
- PM10
การฟุ้งของฝุ่นดินบนถนน
การฟุ ้ ง ของฝุ่นดินที่เ กิดจากการท�ำ - PM2.5
- ฝุ่นซิลิกา (Silica)
เหมืองหิน
การเผาไหม้ของถ่านหิน น�้ำมัน เศษไม้
กระบวนการที่ใช้ความร้อนสูง
เตาหลอม
กระบวนการบด โม่ กระแทก
กิจกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
การระเหยของแก๊สบางชนิด
ฝุ่นที่เกิดการบรรทุกขนส่งหิน
การก่อสร้างและรื้อถอน
เขม่าควันจากการเผาไหม้ขยะ หรือ
การเกษตร
ควันจากการสูบบุหรี่
ควันจากการประกอบอาหาร
ควันจากยานพาหนะ
ควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตร

ผลกระทบต่อสุขภาพ
1. ปอดและระบบทางเดินหายใจ
การบาดเจ็บหรืออักเสบ ไวต่อการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น และท�ำให้
อาการหอบหื ด มากขึ้ น หากได้ รั บ ฝุ ่ น
หินทรายหรือซิลิกาสะสมเป็นระยะเวลา
นานจะท�ำให้เกิดโรคซิลิโคสิส
2. ระบบอื่ น เนื่ อ งจากการบาดเจ็ บ ของ
ปอดและระบบทางเดินหายใจ
หัวใจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มอัตรา
การหายใจเนื่องจากสมรรถภาพการแลก
เปลี่ยนออกซิเจนลดลง เพิ่มความเสี่ยง
ต่ออาการหัวใจวาย และมีผลต่อปริมาณ
เซลล์ในโลหิต
3. หัวใจ
ฝุ่นละอองที่หายใจเข้าไปหรือบางส่วน
ของฝุ่นละอองที่ละลายได้นั้น ถูกดูดซึม
และเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต และมีผล
ต่ อ ระบบประสาทอั ต โนมั ติ ที่ ค วบคุ ม
การท�ำงานของหัวใจและระบบไหลเวียน
โลหิต

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
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บทที่ 3

แนวทางการเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ในพื้นที่ต�ำบลหน้าพระลาน

3.1 แนวทางการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม
สามารถเฝ้าระวังปริมาณ PM10 ในพื้นที่ได้โดยส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ได้เฝ้าระวัง
สาร PM10 จ�ำนวน 2 จุด บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียวและสถานีตรวจวัดหน้าพระลาน เก็บตัวอย่างสาร PM10
โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูง (High Volume Air Sampler) โดยวิธีการตรวจวัดแบบ Gavimetric
และกรมควบคุมมลพิษได้เฝ้าระวัง 1 จุด บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติบริเวณสถานีต�ำรวจภูธร
ต�ำบลหน้าพระลาน เก็บตัวอย่างแบบ Beta Ray สามารถดูค่าการเฝ้าระวังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ
ส�ำหรับ PM2.5 สามารถใช้ค่าการเฝ้าระวังได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติบริเวณสถานีต�ำรวจภูธรได้
เช่นกัน (รายละเอียดดังตารางที่ 3)

ภาพที่ 2 แสดงที่ตั้งของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต�ำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
(ที่มา: รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556)
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ปริมาณ PM10 (มลก./ลบ.ม.)

ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณ PM10 ในแต่ละเดือน (ต.ค.55 – ก.ย.56)
ช่วงฉุกเฉิน ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม เป็นช่วงที่มีปริมาณ PM10 สูงของรอบปี (ดังภาพที่ 3)
ควรเฝ้ า ระวั ง ฝุ ่ น PM10 รายวั น โดยเที ย บปริ ม าณฝุ ่ น PM10 เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง กั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
(ตารางที่ 12 หน้า 33) เพื่อให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับดูแลป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง และสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้
ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ช่วงปกติควรเฝ้าระวังฝุ่น PM10 และ PM2.5 ควรเฝ้าระวังเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มเพื่อดูการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในแต่ละเดือนหรือเปรียบเทียบปริมาณ PM10 ในช่วงเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา
การเฝ้าระวังฝุ่นซิลิกาเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นหิน
หรือฝุ่นทรายในสถานที่ท�ำงาน (เฉลี่ย 8 ชั่วโมง) สามารถใช้ค่าการตรวจวัดภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน (ตารางที่ 11 หน้า 32)
นอกจากนี้การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การส�ำรวจบริบทสภาพเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ แหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองหรือมีการเผาในที่โล่ง ส�ำรวจความเรียบร้อยของผ้าใบที่คลุมยานพาหนะที่มีการขนหิน
หรือปูนซีเมนต์ และเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความตระหนักแก่ประชาชน
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3.2 แนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพ
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
สามารถเฝ้าระวังเชิงรุกได้โดยใช้แบบสอบถามการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศแบบรายวัน (ภาคผนวก หน้า 40-42) เพื่อสอบถามแหล่งของฝุ่นละอองที่ประชาชนได้รับ อาการที่เกี่ยวข้อง
กับมลพิษทางอากาศและพฤติกรรมการป้องกันตัวของประชาชน โดยน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์อัตราร้อยละ
หรือการตรวจสมรรถภาพปอดของประชาชนโดยใช้เครื่องสไปโรเมตรีย  (Spirometry) โดยเป็นการตรวจวัด
ปริมาตรของอากาศที่หายใจเขาและออกจากปอด เพื่อทดสอบสมรรถภาพปอดอีกทั้งเป็นการตรวจวัดที่เชื่อถือได้
และเป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
สามารถใช้ข้อมูลอัตราป่วยจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในพื้นที่ เพื่อดู
แนวโน้มอัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (J00 – J99) ในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 เดือน โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี และอัตราป่วยทุกกลุ่มอายุด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (J00 – J99)
นอกจากนี้การเฝ้าระวังจากข้อมูลทั้งทาง 2 ด้าน อาจท�ำให้เห็นภาพรวมไม่ชัดเจน ผู้เฝ้าระวังอาจ
ท�ำแผนที่เสี่ยงเพิ่มเติม โดยควรมีข้อมูลสิ่งคุกคามที่ท�ำให้เกิดฝุ่นละออง และข้อมูลที่อยู่อาศัยของผู้เจ็บป่วยด้วยกลุ่ม
โรคระบบทางเดินหายใจ
ตางรางที่ 3 ตัวอย่าง กลไกการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่ต�ำบลหน้าพระลาน
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ขั้นตอนการเฝ้าระวัง
ประเด็นข้อมูลที่ต้องรวบรวม
คัดเลือกประเด็นหรือ - พื้นที่เฝ้าระวัง คือ ต�ำบลหน้าพระลาน
พื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง
อ�ำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
และก�ำหนดตัวชี้วัด - ปัจจัยเสี่ยง/มลพิษสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลปฐมภูมิ
- การส�ำรวจสิ่งคุมคามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทุติยภูมิ
(1) ค่าความเข้มข้นของ PM10 , PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(2) ค่าความเข้มข้นฝุ่นซิลิกา เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
(3) เส้นทางจราจร ประเภทยานพาหนะ
จ�ำนวนยานพาหนะที่สัญจร
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แหล่งที่มาของข้อมูล

- ส�ำรวจข้อมูลสิ่งคุกคามที่ท�ำให้
เกิดฝุ่นในพื้นที่
- กรมควบคุมมลพิษ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- การตรวจวัดของโรงงาน
อุตสาหกรรม

ขั้นตอนการเฝ้าระวัง

การรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

ประเด็นข้อมูลที่ต้องรวบรวม
- ผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อมูลปฐมภูมิ
- การตรวจวัดสมรรถภาพปอดของประชาชน
ในพื้นที่
ข้อมูลทุติยภูมิ
(1) อัตราป่วยของเด็กอายุระหว่าง 1 – 12 เดือน
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ICD-10
code J00-J99
(2) อัตราการตายของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ขวบ
จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
(3) อัตราป่วยทุกกลุ่มอายุด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ ICD-10 code J00-J99
- ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- เส้นทางจราจร ประเภทยานพาหนะ
จ�ำนวนยานพาหนะที่สัญจร
- ค่าความเข้มข้นฝุ่นซิลิกา เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
- อัตราป่วยของเด็กอายุระหว่าง 1 – 12 เดือน ด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจ ICD-10 code J00-J99
- อัตราการตายของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ขวบ จากโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน
- อัตราป่วยทุกกลุ่มอายุด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ICD-10 code J00-J99
- เปรี ย บเที ย บแนวโน้ ม เพื่ อ ดู ก ารเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ลดลงทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและด้ า นสุ ข ภาพ
(เปรียบเทียบแต่ละเดือน/ปี หรือเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา)
- เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณ PM10 กับค่าความเสี่ยง
ทางสุขภาพ (เฝ้าระวังรายวัน ในช่วงเดือนตุลาคม –
มีนาคม ที่มีปริมาณฝุ่นสูงที่สุดในรอบปี)
- Mapping ข้อมูล สิ่ ง คุ ก คามที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ฝุ ่ นและ
ข้อมูลที่อยู่อาศัยของผู้เจ็บป่วย

-

แหล่งที่มาของข้อมูล
การตรวจวัด/ส�ำรวจข้อมูล
ในพื้นที่
ส�ำนักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.สระบุรี
รพ.สต.หน้าพระลาน

*ดูรายละเอียดจากตารางที่ 4
การรวบรวมข้อมูล

- กรมควบคุมมลพิษ
- ค่าความเสี่ยงทางสุขภาพ
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เทศบาลต�ำบลหน้าพระลาน
- รพ.สต.หน้าพระลาน

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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ขั้นตอนการเฝ้าระวัง
ประเด็นข้อมูลที่ต้องรวบรวม
- รายงานผลค่าปริมาณ PM10 เทียบกับค่าความ
รายงานผล
เสี่ยงทางสุขภาพ* และแนวทางการป้องกันตัวเอง
จากฝุ่น PM10
ช่วงปกติ : รายเดือน
ช่วงฉุกเฉิน : รายวัน
- รายงานผลแนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของ
PM2.5 หรือ Silica
- รายงานผลการตรวจวั ด สมรรถภาพปอดของ
ประชาชน

แก้ไขปัญหา

14

นโยบายระดับจังหวัด :
โดยน�ำผลการเฝ้าระวังน�ำเข้าคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาฝุ ่ น ละอองในเขตควบคุ ม มลพิ ษ
ต� ำ บลหน้ า พระลานหรื อ คณะอนุ ก รรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เพื่อร่ วมกันก�ำ หนด
นโยบายระดับจังหวัด
นโยบายระดับพื้นที่ :
จัดท�ำนโยบายระดับชุมชนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในชุมชน และเพิ่มพื้นที่ สี เขี ย วในชุ ม ชน โดยเป็ น
ข้อตกลงในชุมชนร่วมกัน
การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก :
การให้ความรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
และการสร้างความตระหนักการป้องกันตนเองจาก
ฝุ่นละออง

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

แหล่งที่มาของข้อมูล
ช่องทางการรายงานผล
- การประชุม อสม. ประจ�ำเดือน
โดยมี ผู ้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมด้วย
- ทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน
- ป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ราชการ เช่น รพ.สต.หน้าพระลาน
และเทศบาลต�ำบลหน้าพระลาน
เป็นต้น
- รายงานผลผ่านคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ในเขตควบคุมมลพิษต�ำบล
หน้าพระลาน
- รายงานผลผ่ า นการประชุ ม
คณะอนุ ก รรมการสาธารณสุ ข
จังหวัด (อสธจ.)

ขั้นตอนการเฝ้าระวัง
การติดตามประเมินผล

ประเด็นข้อมูลที่ต้องรวบรวม

แหล่งที่มาของข้อมูล
- เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข จั ด ท� ำ
รายงานแจ้ ง เขตสุ ข ภาพ เพื่ อ
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานราย
ไตรมาส และปัญหาอุปสรรคใน
การด�ำเนินงาน
- เขตสุ ข ภาพ รวบรวมผลการ
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดท�ำรายงาน
การเฝ้าระวังระดับเขต และส่งผล
การด� ำ เนิ น งานตามแบบฟอร์ ม
ก� ำ กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลราย
ไตรมาสมาที่ส่วนกลาง

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยงทางสุขภาพ* ดูได้จากตารางที่ 12 หน้า 33
ตารางที่ 4 การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ต้องเก็บ แหล่งข้อมูล ความถี่การ
รวบรวม
เก็บข้อมูล
ค่าความเข้มข้น กรมควบคุม รายเดือน
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มลพิษ
ของ PM10 และ
PM2.5
Silica (8 ชม.)

เครื่องมือเก็บข้อมูล

จากการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศของ กรมควบคุม
มลพิษ Link : http://
air4thai.pcd.go.th/web/
station.php?station=24t&parameter=PM10
ปริมาณมลพิษทาง กรมโรงงาน ราย 6 เดือน รายงานชนิดและปริมาณสาร
อุตสาหกรรม
อากาศที่ปล่อย
มลพิษที่ระบายออกจาก
จากแหล่ง
โรงงาน
อุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบแนวโน้มเพื่อดู
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้ง
เปรียบเทียบแนวโน้มความ
เข้มข้นสาร PM10, PM2.5,
Silica ในแต่ละเดือน

เปรียบเทียบปริมาณสาร
มลพิษเดือนที่ผ่านมากับ
ปัจจุบันเพื่อดูแนวโน้มของ
เดือนถัดไป และเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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ข้อมูลที่ต้องเก็บ
รวบรวม
อัตราการตายของ
เด็กอายุต�่ำกว่า
5 ขวบ จากโรค
ทางเดินหายใจ
เฉียบพลัน
(Effect)
อัตราป่วยของเด็ก
อายุระหว่าง
1 – 12 เดือน
ด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
ICD-10 code
J00-J99 (Effect)
อัตราป่วยทุกกลุ่ม
อายุด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
ICD-10 code
J00-J99 (Effect)

แหล่งข้อมูล ความถี่การ
เครื่องมือเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูล
ส�ำนักนโยบาย รายเดือน รายงานข้อมูลการป่วยของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการ
และแผน
สาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

ส�ำนักนโยบาย รายเดือน
และแผน
กระทรวง
สาธารณสุข
หรือ รพ.สต.
หน้าพระลาน

รายงานข้อมูลการป่วยของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการ
สาธารณสุข

ส�ำนักนโยบาย รายเดือน
และแผน
กระทรวง
สาธารณสุข

รายงานข้อมูลการป่วยของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการ
สาธารณสุข
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แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

การวิเคราะห์ข้อมูล
ช่วงเวลาในรอบเดือนที่มี
อัตราตายฯ สูง และ
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา
แนวโน้มของเดือนถัดไป
ช่วงเวลาในรอบเดือนที่มี
อัตราป่วยฯ สูง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา
แนวโน้มของเดือนถัดไป

ช่วงเวลาในรอบเดือนที่มี
อัตราป่วยฯ สูง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่าน
มา เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันในปีที่ผ่านมา
แนวโน้มของเดือนถัดไป

ตารางที่ 5 SOP และรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ล�ำดับ
1

2

ผังกระบวนการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
จากข้อมูลที่มีในพื้นที่
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ/
แต่งตั้งคณะกรรมการ

3

ก�ำหนดประเด็น
ที่จะเฝ้าระวัง

4
การรวบรวมข้อมูล
5
การรวบรวมข้อมูล
6
ไม่มีปัญหา

การรายงาน
สถานการณ์

มาตรฐานคุณภาพงาน
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผลวิเคราะห์ข้อมูล
สสจ.
และสุขภาพย้อนหลัง 5 - 10 ปี สถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่
ประเด็นตรงตามปัญหาของพื้นที่ ได้แก่ มลพิษทางอากาศและโรคที่
เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลตอบประเด็นปัญหา
ที่เฝ้าระวัง

ผู้รับผิดชอบ

ใช้วิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลและวัตถุประสงค์

8

9

จัดท�ำมาตรการ/แนวทาง
แก้ไขปัญหา
การด�ำเนินการแก้ไข
หมดปัญหาในประเด็น
ที่เฝ้าระวัง

ผู้รับผิดชอบ

การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูล
ต้องมีเนื้อหา สื่อช่องทาง
ที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

การเผยแพร่ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบ
3 กลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้ก�ำหนดนโยบาย
ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ / ผู้ก่อมลพิษ

แนวทางแก้ไขปัญหาตามหลัก
วิชาการ

มาตรการ/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
ปัญหาที่ชัดเจน

มีปัญหา
7

-แผนการเก็บข้อมูล
-มีข้อมูลครบถ้วนต่อ
ประเด็นปัญหาที่เฝ้า
ระวัง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

-

แผนงาน/โครงการ แก้ไข ผู้รับผิดชอบ
ปัญหา

-

สรุปผลการแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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3.2.3 แนวทางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
การประเมินสิ่งคุกคาม การประเมินการสัมผัส การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง และการอธิบายลักษณะ
ความเสี่ยง โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มประชากรที่ได้รับสัมผัสความเข้มข้นของฝุ่นละออง
(สิ่งคุกคาม) ในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนี้
1) การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard Identification)
สิ่งคุกคามในที่นี้หมายถึงสารมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
และเป็นปัญหาใหญ่หรือรุนแรง เช่น ในพื้นที่ต�ำบลหน้าพระลานประเมินสิ่งคุกคาม คือ
(1) เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจนถูกประกาศเป็นเขตควบคุม
มลพิษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
(2) ประชาชนอาศัยอยู่ใกล้แหล่งคุกคาม หายใจรับเอาฝุ่น PM10 PM2.5 และ Silica เข้าไป
ในร่างกายทุกวันท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังนั้นสิ่งคุกคามที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง คือ PM10, PM2.5, Silica
2) การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment)
ประเมินจากความเข้มข้นของสารมลพิษ ความถี่ที่รับสัมผัส ระยะเวลาที่รับสัมผัส และ
ช่องทางการรับสัมผัส และจะต้องประเมินการสัมผัสออกมาในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเท่านั้น
(1) ความเข้มข้นของสารมลพิษ คือ ปริมาณสาร PM10 , PM2.5 ,Silica ที่เกิดขึ้นใน
สิ่งแวดล้อม อาจใช้เป็นค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาของสารมลพิษที่ต้องการประเมินความเสี่ยง เช่น ค่าเฉลี่ย
สารมลพิษระยะเวลา 30 วัน หรือค่าเฉลี่ยสารมลพิษระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น
(2) ความถี่ที่รับสัมผัส คือ จ�ำนวนวันที่ประชาชนได้รับสัมผัสฝุ่นละอองในที่นี้เป็นการประเมิน
ทางอากาศ ดังนั้นประชาชนหายใจทุกวันจ�ำนวนวันต่อปี (days/year) คือ 365 วัน
(3) ระยะเวลาที่ สั ม ผั ส คื อ ระยะเวลาที่ ป ระชาชนอาศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย ง (ระยะเวลาที่
ประชาชนรับสารมลพิษ)
(4) ช่องทางการสัมผัส คือ ประชาชนได้รับสัมผัสฝุ่นละอองทางอากาศจึงเป็นการประเมิน
ทางการหายใจ (Inhalation Route)
โดยใช้สมการส�ำหรับการประเมินการสัมผัสทางการหายใจ ดังนี้
PM10, SiliCA -- I (mg/kg-day) = C (mg/ m3) × IR (m3/hrs) × ET (hrs/days) × EF (days/year) × ED (years)
                                                                               BW (kg) × AT (days)
โดยที่ I = ปริมาณสิ่งคุกคามที่คนได้รับ (ในที่นี้หมายถึงปริมาณฝุ่น PM10 หรือ Silica) (mg/kg-day)
C = ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคามหรือสารมลพิษในอากาศ (mg/m3)
IR = อัตราการหายใจ (m3/hrs)
ET = เวลาในการสัมผัส (hrs/days)
EF = ความถี่ของการสัมผัส (days/years)
ED = ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (years)
BW = น�้ำหนักของร่างกาย (kg)
AT = ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย (days)
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PM2.5 -- I (mg/kg-day) = C (mg/ m3) × FR × FA × IR (m3/hrs) × ET (hrs/day) × EF (days/year) × ED (year)
                                                                          BW (kg) × AT (days)
โดยที่ I
C
FR
FA
IR
ET
EF
ED
BW
AT

= ปริมาณสิ่งคุกคามที่ได้รับ
= ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคามในอากาศ (mg/m3)
= Factor of Retention
= Factor of Absorption
= อัตราการหายใจ (m3/hrs)
= เวลาในการสัมผัส (hrs/day)
= ความถี่ของการสัมผัส (days/year)
= ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (year)
= น�้ำหนักของร่างกาย (kg)
= ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย (days)

การแทนค่าของตัวแปรที่ใช้
ตัวแปร
ค่า
หน่วย
C = ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคาม ค่า PM10, PM2.5
mg/m3
ในอากาศในที่นี้หมายถึงความเข้มข้น จากกรมควบคุมมลพิษ (มลก./ลบ.ม.)
เฉลี่ยของฝุ่น PM10 หรือ PM2.5
หรือSilica
IR = อัตราการหายใจ
0.83 (ค่าเฉลี่ย)
m3/hrs
(ลบ.ม./ชม.)
FR = Factor of Retention
1
FA = Factor of Absorption
1
ET = เวลาในการสัมผัส
ค่าเฉลี่ยรายวันใช้ 24 hrs/days
(ชม./วัน)
EF = ความถี่ของการสัมผัส
365
days/years
(วัน/ปี)
ED = ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลา อายุเฉลี่ยของ
Years
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
(ปี)
BW = น�้ำหนักของร่างกาย
น�้ำหนักเฉลี่ยของ
Kg. (กิโลกรัม)
ประชาชนในพื้นที่
Days (วัน)
AT = ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย
อายุเฉลี่ยของ
ประชาชนในพื้นที่

แหล่งอ้างอิง
จากส�ำนักการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
ATSDR*
ATSDR
ATSDR
คนหายใจ 24 ชม.
คนหายใจทุกวัน 365 วัน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่
น�้ำหนักเฉลี่ยของประชาชน
จากการเก็บข้อมูล
อายุเฉลี่ยของประชาชน
จากการเก็บข้อมูล

หมายเหตุ ATSDR* : Agency for Toxic Substances and Disease Registry
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

19

เมื่อแทนค่าต่างๆ ลงในตัวแปรตามสูตรการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว โดยค่าต่างๆ นั้นจะต้องอยู่
ในหน่วยที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วการประเมินความเสี่ยงจะต้องตอบโจทย์ว่าคนรับสัมผัสสารมลพิษ
ต่อวันเท่าไร (Exposure) ดังนั้นหน่วยของการค�ำนวณจะต้องออกมาเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (mg/kg/day)
เท่านั้น และเมื่อได้ค่าการรับสัมผัส (Exposure) แล้ว จึงน�ำไปประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง (Dose –
Response Assessment) เพื่อค�ำนวณค่าสัดส่วนความเสี่ยงต่อไป ดังข้อที่ 3
3) การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง (Dose – Response Assessment)
ประเมินขนาดการสัมผัสจาก PM10 PM2.5 และ Silica จากสมการ ดังนี้
Hazard Quotient (HQ) = Exposure (mg/kg/day)
                                   RfC (mg/kg/day)
โดยที่ HQ
= ค่าสัดส่วนความเสี่ยง
Exposure = ค่าปริมาณการรับสัมผัสต่อวัน (mg/kg/day)
RfC (Reference Concentration) = ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณ
ที่รับเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท�ำให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ (mg/kg/day)
ตัวแปร
ค่า
หน่วย
แหล่งอ้างอิง
RfC PM10
0.011
มก./กก./วัน
EU legislation
RfC PM2.5
0.005
มก./กก./วัน
U.S.EPA
RfC Silica
0.003
มก./ลบ.ม.
Cal EPA
เมื่อน�ำค่าการรับสัมผัส (Exposure) ที่ค�ำนวณได้จากข้อที่ 2 และแทนค่า RfC ของสารมลพิษ
แต่ละตัว ดังแสดงในตารางข้างบนนี้ไปใส่ในสูตร จะสามารถค�ำนวณค่าสัดส่วนความเสี่ยง (HQ) ได้ ดังข้อที่ 4
4) การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Risk Characterization)
การน�ำข้อมูลจาก 3 ขั้นตอนข้างต้นมาอธิบายลักษณะความเสี่ยงของสารมลพิษที่ประชาชนได้
รับสัมผัส โดยประเมินจากค่าสัดส่วนความเสี่ยง (HQ) เพื่อแปรผลว่าประชาชนได้รับสัมผัสสารมลพิษแต่ละตัวนั้น
มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ ดังนี้
ค่าสัดส่วนความเสี่ยง (HQ) ≥ 1 หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ร่างกายได้รับแล้วอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพหรือเกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ
ค่าสัดส่วนความเสี่ยง (HQ) < 1 หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้หรืออยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ต่อการรับสัมผัสสารมลพิษ
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- บ่งชี้สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอันตราย/รุนแรงในพื้นที่
- เป็นสารมลพิษก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้าง
- ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างรุนแรง/เป็นสารก่อมะเร็ง/
อาจท�ำให้เสียชีวิต

การประเมินสิ่งคุกคาม
(Hazard Identifacation)
- ประเมินค่าสัดส่วนความเสี่ยง

การประเมินขนาดสัมผัส
กับการตอบสนอง
(Dose-Respone Assessment)

รูปที่ 4 แนวทางการประเมินความเสี่ยง

ความเข้มข้นของสารมลพิษ
ความถี่ที่รับสัมผัส
ระยะเวลาที่รับสัมผัส
ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินการสัมผัส
(Exposure Assessment)

- แปรผลจากค่าสัดส่วน
ความเสี่ยง
- HQ > 1 = ภาวะเสี่ยง
- HQ < 1 = ภาวะยอมรับได้

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง
(Risk Characterization)

3.2.4 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการที่ประชาชนได้รับสัมผัสฝุ่น PM10 และ PM2.5
เป็นระยะเวลา 30 วัน ด�ำเนินการโดยเก็บค่าเฉลี่ยรายวันของสารมลพิษดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ย 30 วัน และต้องใช้
ข้อมูลระยะเวลาการรับสัมผัสสาร และน�้ำหนักของร่างกายของประชาชนในพื้นที่จริง ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของประชากร
ทั้งประเทศ
1) การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment)
การรับสัมผัสทางการหายใจจาก PM10 และ PM2.5 ของกลุ่มประชากร ในระยะเวลา 30 วัน
โดยใช้สมการส�ำหรับการประเมินการสัมผัสทางการหายใจ ดังนี้
PM10 -- I (mg/kg-day) = C (mg/m3) × IR (m3/hrs) × ET (hrs/days) × EF (days/year) × ED (years)
                                                                 BW (kg) × AT (days)
โดยที่ I
C
IR
ET
EF
ED
BW
AT

= ปริมาณสิ่งคุกคามที่ได้รับ
= ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคามในอากาศ (mg/m3)
= อัตราการหายใจ (m3/hrs)
= เวลาในการสัมผัส (hrs/days)
= ความถี่ของการสัมผัส (days/years)
= ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (years)
= น�้ำหนักของร่างกาย (kg)
= ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย (days)

PM2.5 -- I (mg/kg-day) = C (mg/m3) × FR × FA × IR (m3/hrs) × ET (hrs/day) × EF (days/year) × ED (year)
                    BW (kg) × AT (days)
โดยที่ I
C
FR
FA
IR
ET
EF
ED
BW
AT
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= ปริมาณสิ่งคุกคามที่ได้รับ
= ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคามในอากาศ (mg/m3)
= Factor of Retention
= Factor of Absorption
= อัตราการหายใจ (m3/hrs)
= เวลาในการสัมผัส (hrs/day)
= ความถี่ของการสัมผัส (days/year)
= ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (year)
= น�้ำหนักของร่างกาย (kg)
= ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย (days)
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การแทนค่าของตัวแปรที่ใช้
ตัวแปร
ค่า
C = ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคาม ค่า PM10, PM2.5
ในอากาศ
จากกรมควบคุ ม มลพิ ษ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ วั น ที่ 11
มี น าคม – 9 เมษายน
2557
IR = อัตราการหายใจ
0.83 (ค่าเฉลี่ย)
FR = Factor of Retention
1
FA = Factor of Absorption
1
ET = เวลาในการสัมผัส
ค่าเฉลี่ยรายวันใช้ 24
EF = ความถี่ของการสัมผัส
365
ED = ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลาที่ 34 (อายุ เ ฉลี่ ย ของกลุ ่ ม
อาศัยอยู่ในพื้นที่
ตัวอย่าง)
BW = น�้ำหนักของร่างกาย
AT = ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย
RfC PM10
RfC PM2.5

หน่วย
mg/m3

แหล่งอ้างอิง
- จ า ก ส� ำ นั ก ก า ร จั ด ก า ร
คุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ

m3/hrs
hrs/days
days/years
years

ATSDR

คนหายใจ 24 ชม
คนหายใจทุกวัน 365 วัน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ต� ำ บลหน้ า พระลานจากการ
เก็บข้อมูล
62.39 (น�้ำหนักเฉลี่ยของ kg
น�้ำหนักเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง)
จากการเก็บข้อมูล
48 (อายุ เ ฉลี่ ย ของกลุ ่ ม days
อายุ เ ฉลี่ ย ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตัวอย่าง)
จากการเก็บข้อมูล
0.011
mg/kg/day EU legislation
0.005
mg/kg/day U.S.EPA

2) อธิบายลักษณะความเสี่ยง
อธิบายลักษณะความเสี่ยงจากการรับสัมผัสจาก PM10 และ PM2.5 ของประชากรในพื้นที่ ใน
ระยะเวลา 30 วัน โดยใช้ค่า Hazard Quotient (HQ) ใช้สมการ ดังนี้
			
Hazard Quotient (HQ) = Exposure (mg/kg/day)
                                   RfC (mg/kg/day)
โดยที่ HQ
= ค่าสัดส่วนความเสี่ยง
Exposure = ค่าปริมาณการรับสัมผัสต่อวัน (mg/kg/day)
RfC
= ค่ามาตรฐานก�ำหนด (mg/kg/day)
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
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3) ผลการประเมินความเสี่ยง

PM10
(Mean)
PM2.5
(Mean)

C
IR
ET
EF
ED
BW AT
I
RfC
HQ
3
3
(mg/m ) (m /day) (h/day) (day/year) (years) (kg) (days) (mg/kg-day) (mg/kg/day)
0.093
0.83
24
365
34 62.39 17520 0.030
0.011
2.71
0.047

0.83

24

365

34

62.39 17520

0.015

0.005

2.98

4) การแปลผล
เมื่อประชาชนได้รับการรับสัมผัสปริมาณ PM10 และ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นระยะ
30 วัน พบว่ากลุ่มประชากรในพื้นทีศึกษา อยู่ในภาวะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (HQ > 1) ในช่วงเวลาที่เฝ้าระวัง ทั้งนี้
อาการและระดับความรุนแรง ขึ้นกับระยะเวลาการสัมผัส อายุ ความต้านทานแต่ละบุคคล ความเข้มข้นของมลพิษ
ประวัติการป่วยเป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจและอื่นๆ อยู่แล้ว โดยอาการที่ปรากฏเริ่มตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงรุนแรง
ได้แก่ แสบตา ตาแดง น�้ำตาไหล คอแห้ง ระคายคอ ไอ เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
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บทที่ 4
การสื่อสารและ
การจัดการความเสี่ยง
4.1 ความหมายของการสื่อสารความเสี่ยง
การสื่ อ สารความเสี่ ย ง (Risk communication) เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ เนื่ อ งกั บ
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และการบริหารความเสี่ยง (Risk management) โดยการสื่อสาร
ความเสี่ยงเป็นกลวิธีในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย (stakeholders) มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งคุกคาม การเกิดผลกระทบ
ในเชิงลบ (negative consequence) ความเสี่ยงและโอกาสของการเกิด โดยการสื่อสารความเสี่ยงเป็นหน้าที่
ของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างข้อความที่จะใช้ในการสื่อสารเรื่องต่างๆ ดังกล่าวกับประชาชนทั่วไป
ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ส� ำ คั ญ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง คุ ก คาม (Hazard)
และความเสี่ยง (Risk) กล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงท�ำหน้าที่เชื่อมประสาน ช่องว่างของความไม่เข้าใจในเรื่อง
ของความเสี่ยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป

4.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด ท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถขยายผลไปในวงกว้างได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
และง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกวิธีหรือมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยง

4.3 เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยง
1)
2)
3)
4)

ลดความวิตกกังวล ความหวาดกลัว และความวุนวายอันเกิดจากสถานการณเสี่ยง
สรางความไววางใจ (trust) จากประชาชนและความนาเชื่อถือ (credibility) ของเจาหนาที่รัฐ
สรางความรวมมือในการแกปญหาของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ทุกกลุมที่ไดรับผลกระทบ
ใหความรูกับประชาชน (public education) เกี่ยวกับความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคาม
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4.4 ประเภทของการสื่อสารความเสี่ยง แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
1) ความพยายามที่จะท�ำให้ประชาชนตื่นตัวในความเสี่ยงอันเกิดจากการตัดสินใจและการกระท�ำเกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยของตน
2) ความพยายามที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเห็นคล้อยกับระดับความเสี่ยงตามกฎที่ทางการก�ำหนด
3) ความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง หรือสกัดปัจจัยอันจะน�ำไปสู่ความเสี่ยงเสียแต่เนิ่นๆ

4.5 แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดการความเสี่ยงจากมลพิษอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
1) การสร้างและขยายเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารและมีเครือข่าย
ในการด�ำเนินงานด้านสื่อสารมากขึ้น
2) การเฝ้าระวังข่าวในพื้นที่ และแจ้งข่าวให้ส่วนกลางทราบเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผน
การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหา
3) รวบรวมประเด็นที่จะใช้ในการสื่อสาร และน�ำข้อมูลที่ได้มาด�ำเนินการเผยแพร่ในพื้นที่ ตามช่องทาง
การสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการความเสี่ยง
4) รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษต�ำบลหน้าพระลานเพื่อการหามาตรการในการจัดการแก้ไข
ปัญหา
5) รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ในเวทีการประชุม อสม. ประจ�ำเดือนโดยมีการเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับทราบผลและหาแนวทางการจัดการร่วมกัน
6) การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น โดยการจัดท�ำพื้นที่กันชน (Buffer zone) เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว
7) รายงานผลการเฝ้าระวังฯ และแนวทางการปฏิบัติตนตามตารางความเสี่ยงต่อสุขภาพทางวิทยุ
กระจายเสียงชุมชน
8) การส่งเสริมความตระหนักต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
อากาศกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ราชการ เช่น รพ.สต.หน้าพระลาน เทศบาลต�ำบลหน้าพระลาน หรือสถานที่อื่นๆ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด เป็นต้น
9) มีการประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพและวัดระดับความส�ำเร็จ
ในการสื่อสาร

26

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

บทที่ 5
กฎหมาย และค่ามาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.1 กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง
ก� ำ หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง
ก�ำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับภาวะ
แวดล้อม (สารเคมี) อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 2 (7) แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
การขออนุญาตตั้งประกอบกิจโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
SILICA, CRYSTALLINE, by VIS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงมหาดไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
NIOSH Manual of
Analytical Methods
(NMAM), Fourth Edition
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5.2 ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง
1) ระดับ PM10 ตามค�ำแนะน�ำของ WHO
ส�ำหรับค่า PM10 ที่ WHO แนะน�ำเป็นค่าต�่ำที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น คือ ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(มคก./ลบ.ม.) และค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 20 มคก./ลบ.ม. (WHO Air Quality Guideline, 2005)
WHO ก�ำหนดค่า Guideline ส�ำหรับ PM10 โดยนอกจากจะก�ำหนดค่าที่เป็น Air Quality Guideline
หรือ AQG แล้วยังก�ำหนดค่าเป็นขั้นๆ ที่เรียกว่า Interim Target (IT) เพื่อใช้ในกรณีที่ยังไม่สามารถที่ท�ำให้บรรลุค่าที่
เป็น AQG ได้ สามารถก�ำหนดค่าที่ท�ำได้ง่ายขึ้นตามล�ำดับขั้นได้ โดยก�ำหนด guideline ในระยะยาว (1 ปี) และ
ระยะสั้น (24 ชั่วโมง)
ตารางที่ 6 WHO AQGs and Interim Targets ส�ำหรับค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ในเวลา 24 ชั่วโมง
Interim Target (IT)

PM10
เกณฑ์ในการก�ำหนดระดับ
(มคก./ลบ.ม.)
Interim Target 1 (IT1)
150
ใช้หลักฐานจากการศึกษาหลายสถาบันและการท�ำ Meta analysis
พบว่า ระดับ PM10 ที่เพิ่มขึ้นจาก AQG ที่ 50 มคก./ลบ.ม.มาเป็น
ที่ระดับ 150 มคก./ลบ.ม.จะเพิ่มอัตราการตายในระยะสั้นที่ 5%
Interim Target2 (IT2)
100
ใช้หลักฐานจากการศึกษาหลายสถาบันและการท�ำ Meta analysis
พบว่าระดับ PM10 ที่เพิ่มขึ้นจาก AQG ที่ 50 มคก./ลบ.ม.มาเป็นที่
ระดับ 100 มคก./ลบ.ม.จะเพิ่มอัตราการตายในระยะสั้นที่ 2.5%
Interim Target 3 (IT3)
75
ใช้หลักฐานจากการศึกษาหลายสถาบันและการท�ำ Meta analysis
พบว่าระดับ PM10 ที่เพิ่มขึ้นจาก AQG ที่ 50 มคก./ลบ.ม. มาเป็น
ที่ระดับ 75 มคก./ลบ.ม. จะเพิ่มอัตราการตายในระยะสั้นที่ 1.2 %
Air Quality Guideline
50
อาศัยหลักฐานทั้งจากความเข้มข้นของ PM10 24 ชั่วโมง และ
(AQG)
PM10 รายปี
2) ค่ามาตรฐานของประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป สรุปได้ ดังนี้
		
l ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

28

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

		
l ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มแห่
งชาติตอนพิ
ทั้ง 3 เฉบั
ข้างต้ง.น วัได้นทีก่ ํา22
หนดมาตรฐานค่
่ยฝุ่น
แห่งชาติ โดยจากประกาศคณะกรรมการสิ
พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุ่งเแวดล้
บกษาอเล่
ม 121
ศษบ104
กันยายน พ.ศ.าเฉลี
2547
ละอองขนาดไม่
น 10 ไมครอน (PM10)่งแวดล้
ในเวลา
ชั่วโมง
น 0.122550)
มิลลิกเรืรั่อมงต่ก�อำลูหนดมาตรฐาน
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เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ใน
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
ระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่าง
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น
แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศ ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ ได้ กํ าหนดเกณฑ์ของดัชนี คุ ณภาพอากาศสํ าหรั บประเทศไทย โดยมี ก ารคํ านวณเทียบ
มาตรฐานคุณภาพบรรยากาศทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ได
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
ออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วกรณี
โมง ฝุ่นทัละอองขนาดเล็
้งนี้ดัชนีคุณกภาพ29

อากาศที่คํานวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือตั้งแต่ 0 ถึงมากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับ
จะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะ
มีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศสูงเกินกว่า 100
นีคุณภาพอากาศ
ที่ใช้อษยูทางอากาศมี
่ในประเทศไทยค่าโดยส�
ำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสี
ยง นกรมควบคุ
แสดงว่าค่ดัาชความเข้
มข้นของมลพิ
เกินมาตรฐานและคุ
ณภาพอากาศในวั
นั้นจะเริ่มมมี
มลพิษ ได้ก�ำหนดเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศส�ำหรับประเทศไทย โดยมีการค�ำนวณเทียบมาตรฐานคุณภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนดังแสดงในตาราง

บรรยากาศทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศที่ค�ำนวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภท
ใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
คือตั้งแต่ 0 ถึงมากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพ
อากาศสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศ
ในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 8 เกณฑ์
ของดั
ชนีคชุณนีภาพอากาศส�
ำหรับาประเทศไทย
ตารางแสดง
เกณฑ์
ของดั
คุณภาพอากาศสํ
หรับประเทศไทย

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ,2555

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ,2555

4) ดัชนีคุณภาพอากาศของต่างประเทศ
งคโปร์ มาเลเซี
ย และบรูไน เป็นประเทศที่ประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศข้ามแดน
4) ดัชนีคณ
ุ ประเทศสิ
ภาพอากาศของต่
างประเทศ
จึงได้ก�ำหนดค่าการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมจาก PM10 คือค่า PSI หรือ Air Pollutant Index พัฒนาข้อมูลจาก
ประเทศสิ
มาเลเซีย และบรู
ไน เป็Agency
นประเทศที
่ประสบปั
ทางอากาศข้ของมลพิ
ามแดนษทาง
จึงได้
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Statesงคโปร์
Environmental
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(US.EPA)
ซึ่งเป็ญนหาจากมลพิ
ตัวบ่งบอกคุณษภาพอากาศ
กํอากาศ
าหนดค่6าตัการเฝ้
งด้านสิdioxide
่งแวดล้อ(SO
มจาก), particulate
PM10 คือค่าmatter
PSI หรื(PM10),
อ Air Pollutant
Indexmatter
พัฒนาข้(PM2.5),
อมูลจาก
ว ได้แาก่ระวั
sulphur
fine particulate
2
United
Protection(CO)Agency
(US.EPA)
่งเป็นาตัวPSI
บ่งบอกคุ
ภาพอากาศ
nitrogen States
dioxideEnvironmental
(NO2), carbon monoxide
และ ozone
(O3) ซึโดยค่
นี้ เปรีณยบเที
ยบให้เห็นของ
ถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศกรณีฝุ่น PM10 ได้ดังตาราง
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
30
30

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ตารางที่ 9 ค่าดัชนีคุณภาพของประเทศประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน (PSI หรือ API)
PM10 (ug/m3)
≤ 50
51 – 150
151 – 350
351 – 420
> 420

Corresponding PSI & API
≤ 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
> 300

Air Quality Description
Good
Moderate
Unhealthy
Very Unhealthy
Hazardous

ตารางที่ 10 ค่า PSI ในแต่ละระดับ และผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
24-hr PSI

ประชาชนทั่วไป

ผู้สูงอายุ
สตรีมีครรภ์ และเด็ก
ท�ำกิจกรรมได้ตามปกติ

ผู้ป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรัง
และโรคหัวใจ
ท�ำกิจกรรมได้ตามปกติ

≤100
ท�ำกิจกรรมได้ตามปกติ
(Good/Moderate)
101- 200
ควรลดการออกก� ำ ลั ง กาย ควรจ�ำกัดการออกก�ำลังกาย ค ว ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร อ อ ก
(Unhealthy) กลางแจ้ง (ทั้งการออกก�ำลัง กลางแจ้งเท่าที่จ�ำเป็น (ทั้ง ก�ำลังกายกลางแจ้ง (ทั้งการ
กายที่ ต ้ อ งออกแรงหนั ก การออกก� ำ ลั ง กายที่ ต ้ อ ง ออกก�ำลังกายที่ต้องออกแรง
หรือการออกก�ำลังกายเป็น ออกแรงหนัก หรือการออก หนัก หรือการออกก�ำลังกาย
เป็นเวลานาน)
เวลานาน)
ก�ำลังกายเป็นเวลานาน)
201 – 300 (Very ควรหลีกเลี่ยงการออกก�ำลัง ควรลดการกิจกรรมกลางแจ้ง ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรม
Unhealthy)
กายกลางแจ้ง (ทั้งการออก เท่าที่จ�ำเป็น
กลางแจ้ง
ก�ำลังกายที่ต้องออกแรงหนัก
หรือการออกก�ำลังกายเป็น
เวลานาน)
>300 (Hazardous) ควรลดการกิจกรรมกลางแจ้ง ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรม ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรม
เท่าที่จ�ำเป็น
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง
ที่มา: http://app2.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation-protection/air-pollution-control/psi/psi-readings#sthash.ixucYadc.dpuf

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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5) ค่ามาตรฐานของ Silica
ตารางที่ 11 ค่ามาตรฐานของ Silica
มาตรฐาน
ประเทศไทย
OSHA
NIOSH
ACGIH
Inhalable Dust 30/(%silica+2)
Repirable Dust 10/(%silica+2) quartz :
0.05 mg/m3; quartz : 0.1 mg/m3
10 mg/m3/(%SiO2+2) carcinogens cristobalite : 0.05 mg/m3
tridymite : 0.05 mg/m3
อ้างอิงจาก: 1. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
		
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515

5.3 ตารางความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ปริมาณของฝุ่น PM10 และความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละคน
เป็นการยากที่จะก�ำหนดมาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งที่จะสามารถคุ้มครองประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็กได้ ในหลายๆ การศึกษาวิจัยยังไม่พบค่าขีดจ�ำกัด (Threshold) ที่บ่งบอกได้ว่าที่ปริมาณฝุ่น PM10 ที่ระดับใด
จะท�ำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและภายใต้ข้อจ�ำกัดของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการท�ำการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ
(Quantitative Risk Assessment; QRA) โดยการจ�ำลองภาพว่าเมื่อใช้ค่ามาตรฐานของปริมาณ PM10 ค่าต่างๆกัน
จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างไร เป็นวิธีการที่ Environmental Protection
Agency ของสหรัฐอเมริกา (US.EPA) และ European Commission ใช้กัน ทั้งนี้ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
และกรมควบคุมมลพิษ ได้ปรับใช้ข้อมูลจาก US.EPA และร่วมกันจัดท�ำตารางความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ค่า PM10
ในระดับต่างๆ พร้อมค�ำแนะน�ำส�ำหรับการดูแลป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง ส�ำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 12
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ระดับฝุ่น
ค่าดัชนี
PM10 เฉลี่ย คุณภาพ
24 ชั่วโมง อากาศ
(มคก./ลบ.ม.) (AQI)
0 - 50
0 - 50

ดี
(Good)

คุณภาพ
อากาศ
ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

การปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่

ติ ด ตามสถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศ 1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM10
อยู่เสมอเพื่อดูแลป้องกันสุขภาพตนเอง
และ AQI) ทุกวัน
2. รวบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ฝุ่นละอองในพื้นที่
3. รพ.สต.ในพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว
เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด
หอบหืด ภูมิแพ้) ทั้งประเภทและจ�ำนวน
4. เตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ
การสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
แก่ประชาชน
5. สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่อง การลดและป้องกัน
การเกิ ด ฝุ ่ น ละออง ทุ ก ชนิ ด ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ แก่หน่วยงานท้องถิ่น

การปฏิบัติตน
ส�ำหรับประชาชน

*หมายเหตุ: ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตนส�ำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในระดับฝุ่นที่สูงขึ้นนั้น ให้รวมถึงค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตนในระดับที่ต�่ำกว่าเข้าไปด้วย

ตารางที่ 12 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการดูแลป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง ส�ำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (สสจ. สสอ. รพ.สต.)
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ระดับฝุ่น
ค่าดัชนี
PM10 เฉลี่ย คุณภาพ
24 ชั่วโมง อากาศ
(มคก./ลบ.ม.) (AQI)
41 - 120 51 - 100
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ปานกลาง 1. มีความเสี่ยงต่อประชาชน
(Moderate) กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยด้วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคระบบทางเดินหายใจ
2. มีผลกระทบต่อสุขภาพใน
อาการเบื้องต้น ได้แก่ ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน (ไอ
หายใจล�ำบาก) ระคายเคืองตา

คุณภาพ
อากาศ
ประชาชนทั่วไป
1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ
อยู ่ เ สมอเพื่ อ ดู แ ลป้ อ งกั น สุ ข ภาพ
ตนเอง
2. งดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดฝุ่นละออง
กลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์
ผู ้ ป ่ ว ยโรคระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
หรือโรคระบบทางเดินหายใจ)
1. ติดตามสถานการณ์อยู่เสมอเพื่อดูแล
ป้องกันสุขภาพตนเองหรือหลีกเลี่ยง
จากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรจ�ำกัดเวลา
ในการออกก�ำลังกายหรือท�ำกิจกรรม
ที่ออกแรงหนัก
3. ผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม โรคระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด หรือโรคระบบทางเดิน
หายใจควรสั ง เกตอาการ เช่ น
ไอบ่อยๆ หายใจล�ำบาก แน่นหรือเจ็บ
หน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้
เหนื่ อ ยง่ า ยกว่ า ปกติ หรื อ มี เริ่ ม มี
อาการปวดศีรษะและควรเตรียมยา
และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นให้พร้อม
4. จัดเตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

การปฏิบัติตน
ส�ำหรับประชาชน

1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM10
และ AQI) ทุกวัน
2. สถานพยาบาลรายงานข้ อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ย
4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลื อ ด กลุ ่ ม โรคระบบทางเดิ น หายใจ
กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปั ญ หาหมอกควั น ของ สคร.10 เชี ย งใหม่
หน่ ว ยงานอื่ น สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ที่
http://dpc10.ddc.moph.go.th
3. ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แจ้ ง เตื อ น
สถานการณ์ฝุ่นละออง ตามระดับความรุนแรง
และสื่อสารให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอาการและ
ผลกระทบ รวมทั้งวิธีการในการลดการสัมผัส
แก่ประชาชน และให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
กับกลุ่มเสี่ยง
4. สถานพยาบาลทุกระดับ จะต้องด�ำเนินการ ดังนี้
4.1) ต้องเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
ส�ำหรับรองรับผู้ป่วย เช่น ถังออกซิเจน
เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ
4.2) ส�ำรองยาให้พร้อมส�ำหรับประชาชนทั่วไป
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ยาส�ำหรับ
หอบหืดยาหยอดตา ยาแก้แพ้ ยาแก้หวัด
เป็นต้น
4.3) ต้องจัดเตียงรองรับผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง
4.4) ส�ำรองหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองส�ำหรับ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

การปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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ระดับฝุ่น
ค่าดัชนี
คุณภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
PM10 เฉลี่ย คุณภาพ
อากาศ
24 ชั่วโมง อากาศ
(มคก./ลบ.ม.) (AQI)
121 - 350 101 - 200 มีผลกระทบ 1. มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อสุขภาพ
(Unhealthy) 2. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
(ไอ หายใจล�ำบาก) ตาอักเสบ
แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ
หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย

การปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่
1. ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แจ้ ง เตื อ น
สถานการณ์ฝุนละออง ตามระดับความรุนแรง
ออกประกาศวิชาการ และสื่อสารให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับอาการและผลกระทบ รวมทั้งวิธีการ
ในการลดการสัมผัสแก่ประชาชนและให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง
2. หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ อ อกเยี่ ย ม
บ้านเพื่อติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
3. สถานพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสะอาด
เพื่อรองรับผู้ป่วย
4. ให้ค�ำแนะน�ำประชาชนในการป้องกันอันตราย
จากฝุ่นละออง เช่น การใช้หน้ากากป้องกัน
ฝุ่นละออง จัดเตรียมห้องสะอาดในบ้านเรือน
ของตนเอง เป็นต้น
5. ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด เตรี ย ม
ห้องสะอาด ที่เป็นห้องสาธารณะที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น โรงเรียน อบต. ฯลฯ
6. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ควรงดกิจกรรมภายนอก
อาคาร

การปฏิบัติตน
ส�ำหรับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
1. หลี ก เลี่ ย งการออกก� ำ ลั ง กายหรื อ
ท�ำกิจกรรมที่ออกแรงหนัก
2. จ� ำ กั ด เวลาในท� ำ กิ จ กรรมที่ อ ยู ่ น อก
บ้านหรืออาคารให้น้อยลง
3. สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองใน
กรณีที่อยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่มี
ปริมาณฝุ่นละอองสูง
4. หากมีอาการผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์
หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข
5. เตรียมการส�ำหรับการย้ายที่พักไปยัง
สถานที่ ที่ ป ลอดภั ย หรื อ บริ เวณที่ มี
คุณภาพอากาศปกติ
ประชาชนทั่วไป
1. งดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดฝุ่นละออง
2. ไม่รองรับน�้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค
3. ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามา
ในอาคาร
4. ควรหลี ก เลี่ ย งการท� ำ กิ จ กรรมนอก
อาคารเป็นเวลานาน
5. ควรสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการ
ให้ปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการ
สาธารณสุข
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คุณภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับฝุ่น
ค่าดัชนี
อากาศ
PM10 เฉลี่ย คุณภาพ
24 ชั่วโมง อากาศ
(มคก./ลบ.ม.) (AQI)
351 - 420 201 - 300 มีผลกระทบ 1. มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ต่อสุขภาพ
มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
มาก
ประชาชนทั่วไป
(Very
Unhealthy) 2. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่
เพิ่มความรุนแรงของอาการ
ทางระบบหัวใจ หรือระบบ
ทางเดินหายใจ (ไอ หายใจ
ล�ำบาก) ตาอักเสบแน่น
หน้าอกหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ
คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย
อ่อนเพลียปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ มองไม่ชัด ปอดอักเสบ
หอบหืด
3. ผู้ป่วยที่มีอาการทางหัวใจและ
ปอด ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อ
หัวใจวายเฉียบพลัน
4. หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะน�้ำหนักแรกคลอด
ของทารกน้อย

การปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่

1. หน่วยงานสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะในการ
พิจารณาหยุดเรียน โดยพิจารณาจากสภาพ
แวดล้อมและความสะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียน และผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหลัก
2. ปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
เกี่ยวข้องจากฝุ่นละออง
3. มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปยัง
โรงพยาบาลที่มีความพร้อม เช่น การจัดเตรียม
รถพยาบาล
4. หากสถานการณ์รุนแรงต่อเนื่องและยาวนาน
ควรประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนกลุ ่ ม เสี่ ย ง
อพยพไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

การปฏิบัติตน
ส�ำหรับประชาชน

กลุ่มเสี่ยง
อพยพย้ายที่พักไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย
หรือบริเวณที่มีคุณภาพอากาศปกติ
ประชาชนทั่วไป
1. ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรมนอกอาคาร
และงดท�ำกิจกรรมที่ออกแรงหนัก
2. หากต้องออกนอกตัวอาคาร ควรใช้
หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่เหมาะสม
3. ถ้ า มี อ าการหายใจล� ำ บาก คลื่ น ไส้
เหนื่อยง่าย หายใจล�ำบาก ควรรีบ
ปรึกษาแพทย์
4. เตรียมการส�ำหรับการย้ายที่พักไปยัง
สถานที่ ที่ ป ลอดภั ย หรื อ บริ เวณที่ มี
คุณภาพอากาศปกติ
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คุณภาพ
อากาศ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

การปฏิบัติตน
ส�ำหรับประชาชน

การปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่

1. ประชาชนควรงดกิจกรรมภายนอก 1. ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ได้รับ
อันตราย 1. มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบ
อาคารทุกประเภท
(Hazardous) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
2. ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษา 2. ยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด เช่น การแข่ง
ประชาชนทั่วไป
กีฬา เป็นต้น
2. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ แพทย์
เพิ่มความรุนแรงของอาการ 3. ประชาชนควรอยู่ในอาคารหรือห้องที่
สะอาดปลอดฝุ่นละออง
ทางระบบหัวใจ หรือระบบ
ทางเดินหายใจ (ไอ หายใจ
ล�ำบาก) ตาอักเสบแน่น
หน้าอกหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ
คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย
อ่อนเพลียปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะมองไม่ชัด ปอดอักเสบ
หอบหืด
3. ผู้ป่วยที่มีอาการทางหัวใจและ
ปอด ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อ
หัวใจวายเฉียบพลัน
4. หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะน�้ำหนักแรกคลอด
ของทารกน้อย
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาส
หัวใจวายเฉียบพลัน โรคมะเร็ง
ปอด (หากได้รับในระยะเวลา
นาน)
6. เสียชีวิต
แหล่งที่มาของข้อมูล ปรับเนื้อหาจาก US.EPA

ระดับฝุ่น
ค่าดัชนี
PM10 เฉลี่ย คุณภาพ
24 ชั่วโมง อากาศ
(มคก./ลบ.ม.) (AQI)
>420
>300
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ตัวอย่างแบบสอบถามผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ แบบรายวัน
แบบสอบถามนี้ กรมอนามัยได้น�ำไปใช้จริงในการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองบริเวณ
ต�ำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ น�้ำหนักตัว ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โรคประจ�ำตัวที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ อาชีพหลัก การสูบบุหรี่ของสมาชิกในบ้าน ลักษณะที่พักอาศัย แหล่งก�ำเนิดของฝุ่นละอองที่
ประชาชนได้รับ โดยส่วนที่ 1 ประชาชนตอบแบบส�ำรวจเพียงแค่ครั้งเดียว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม อาการเฉียบพลันเมื่อได้รับสารมลพิษทางอากาศ ความตระหนักหรือพฤติกรรมการรักษาเมื่ออยู่ใน
ภาวะเจ็บป่วยของประชาชน และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน โดยส่วนที่ 2 ประชาชนต้องตอบแบบ
ส�ำรวจทุกวัน เป็นข้อมูลรายวัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ   ¨ 1) ชาย ¨ 2) หญิง
2. อายุ .................................................. ปี
3. น�้ำหนักตัว......................................... กิโลกรัม
4. ท่านอาศัยในพื้นที่ปัจจุบันตั้งแต่เกิดใช่หรือไม่
		 ¨ 1) ใช่ ¨ 2) ไม่ใช่ ระบุปีที่เริ่มอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่ พ.ศ. ........................ถึง ปัจจุบัน
5. ปัจจุบันท่านได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่ามีโรคประจ�ำตัวหรือไม่
		 ¨ 1) ไม่มี ¨ 2) มี โปรดเลือกโรคที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 โรค)
O โรคหอบหืด   O โรคภูมิแพ้ O โรคหัวใจ    O โรคความดันโลหิตสูง
O โรคเบาหวาน O โรคมะเร็ง O โรคอื่นๆ โปรดระบุ......................................
6. อาชีพหลัก ¨ 1) ทํานา/ทําสวน/ทําไร  ¨ 2) วางงาน/ไมมีงานทําแนนอน ¨ 3) รับจางทั่วไป
		
¨ 4) คาขาย
¨ 5) ขาราชการ
¨ 6) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		
¨ 7) ธุรกิจสวนตัว
¨ 8) ทํางานบริษัทเอกชน
¨ 9) โรงโม่หิน/โรงปูน
		
¨ 10) อื่นๆ ระบุ....................................................................................................................
7. คนในบ้านของท่านสูบบุหรี่หรือไม่   ¨ 1) ไม่สูบ ¨ 2) สูบ
8. ลักษณะบ้านพักอาศัยของท่านเป็นอย่างไร
		
¨ 1) ชั้นเดียวติดดิน
¨ 2) ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง             ¨ 3) 2 ชั้นเต็ม
		
¨ 4) มากกว่า 2 ชั้น     
¨ 5) อื่นๆ ระบุ..................................................................
....
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9. ท่านได้รับ ฝุ่นละออง/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า ปลิวเข้ามาในบ้านหรือบริเวณบ้านของท่าน บ่อยแค่ไหน
โปรดกาเครื่องหมาย 3 ลงใน ¨
แหล่งก�ำเนิดฝุ่นละออง/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า

ไม่เคยมี

9.1 ควันจากการสูบบุหรี่ภายในบ้าน
9.2 ควันจากการประกอบอาหาร
9.3 ควันจากธูป
9.4 ฝุ่น/ควันรถ จากยานพาหนะ เช่น ฝุ่นจากถนน/รถบรรทุก
9.5 ฝุ่น/เขม่าควันจากปั๊มน�้ำมัน
9.6 ฝุ่น/ควันจากการเผาฟางข้าว/ไร่/นา/อ้อย
9.7 ควันจากการเผาขยะหรือเศษใบไม้
9.8 ฝุ่นจากการขุดเจาะหิน
9.9 ฝุ่นจากการก่อสร้าง
9.10 ฝุ่น/ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
ระบุประเภทของโรงงานที่เกิดฝุ่น...................................
9.11 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดฝุ่น/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า
ระบุ.................................................................................

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

มี
มี
มีทุกวัน
นานๆ ครั้ง เกือบทุกวัน เป็นประจ�ำ
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨

¨

¨

¨

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ประจ�ำวันที่....... เดือน............... พ.ศ. ..........

1. วันนี้ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
¨ 1) ไม่สูบ ¨ 2) สูบ
2. วันนี้ท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ โปรดกาเครื่องหมาย 3 ลงใน ¨
อาการที่พบรายวัน
คัดจมูก
มีน�้ำมูก
แสบจมูก
เลือดก�ำเดาไหล
แสบคอ
เสียงแหบ
ไอไม่มีเสมหะ
ไอมีเสมหะ
หายใจล�ำบาก

มี
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

ไม่มี
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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อาการที่พบรายวัน
หายใจมีเสียงหวีด
ปวดหัว
เวียนหัว
เหนื่อยง่ายผิดปกติ
เท้าบวมผิดปกติ
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
คันตามร่างกาย
มีผื่นแดงตามร่างกาย
แสบตาหรือคันตา
ตาแดง
น�้ำตาไหล มากผิดปกติ
ปวดตา
มองภาพไม่ค่อยชัด
**หมายเหตุ ควรบันทึกข้อมูลทุกวัน

มี
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

ไม่มี
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

3. วันนี้ ท่านได้รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นในข้อ 2 หรือไม่ (หากไม่มีอาการในข้อ 2 ให้ข้ามไปตอบข้อ 4
   ¨ 3) ซื้อยากินเอง
¨ 1) ไม่ได้รักษา
¨ 2) ไปหาหมอ  
4. วันนี้ ท่านมีวิธีป้องกันตนเอง จากฝุ่น/ควัน หรือไม่
¨ 1) ไม่ได้ป้องกัน
¨ 2) อยู่ในห้อง/อาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น/ควัน
¨ 3) ใช้ผ้าปิดจมูก/ปาก
¨ 4) อื่นๆ ระบุ................................................................
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ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงโม่หิน
กรณี ที่ต้องการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณาที่แหล่งก�ำเนิด
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบด ย่อยหิน หรือกิจการโรงโม่หิน สามารถใช้แบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมท�ำกิจกรรมหรือการประกอบกิจการ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ ทั้งนี้ ควรผ่านกระบวนการ
พิจารณาและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถานประกอบการ และประชาชน
มีการท�ำความเข้าใจและปรับแบบประเมินความเสี่ยงนี้ร่วมกันเพื่อให้เหมาะสมกับการน�ำไปใช้ในพื้นที่ ส�ำหรับ
ตัวอย่างของแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงโม่หิน มีดังนี้
กิจการที่
(Case Number)
ผ.ก -

วันที่ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน

ผู้รับการตรวจประเมิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................................................................................
2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ เลขที่............. หมู่ที่ ............... ซอย................................ ถนน.................................
ต�ำบล/แขวง.......................................อ�ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.....................................
3) ค่าพิกัดของสถานประกอบกิจการ X = ………………..………………...…… Y = ……………………..…………………..
4) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
¨ มีใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต……….…………………...…………………………………………………………..…………
ออกให้เมื่อวันที่........................................................ หมดอายุเมื่อวันที่..................................................
¨ ไม่มีใบอนุญาต
5) ชื่อผู้ขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต)..........................................................................................
6) ชื่อเจ้าของ (ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของด�ำเนินการจริง).............................................................................................
7) ปีที่เริ่มด�ำเนินการ พ.ศ. ..................................................................................................................................
8) ขนาดพื้นที่สถานประกอบกิจการ
8.1) พื้นที่ทั้งหมด.................................. ไร่ 8.2) พื้นที่อาคารประกอบกิจการ........................... ตารางเมตร

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

43

ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
9) เวลาท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
9.1) ส่วนงานส�ำนักงาน เริ่มตั้งแต่เวลา......................น. ถึง........................น. รวม..................วัน/สัปดาห์
9.2) ส่วนงานผลิต
เริ่มตั้งแต่เวลา......................น. ถึง........................น. รวม..................วัน/สัปดาห์
กะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา..............................น. ถึง...........................น.
กะที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา..............................น. ถึง...........................น.
กะที่ 3 เริ่มตั้งแต่เวลา..............................น. ถึง...........................น.
10) ปากโม่ขนาด………………………………………..เครื่องจักร……………………….แรงม้า
11) ผลผลิต…………………………………ต่อปี
12) วัตถุระเบิด………………………………………………………………………………….........……………....…………………………
13) การขออนุญาตประทานบัตร………………………………………………………………………………...…………………………
14) จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานประจ�ำ รวม..........................................คน
14.1) ส่วนงานส�ำนักงาน ชาย....................................... คน หญิง..................................... คน
14.2) ส่วนงานผลิต
ชาย....................................... คน หญิง..................................... คน
14.3) ส่วนงานอื่นๆ(ถ้ามี) ชาย........................................ คน หญิง.................................... คน
15) แผนผังที่ตั้งแสดงเส้นทางเข้า – ออกและบริเวณใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
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ข้12)
อมูลแผนผั
ทั่วไปงภาพรวมของกระบวนการผลิ
(ต่อ)
ต พร้อมชี้แจงรายละเอียด
16) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต พร้อมชี้แจงรายละเอียด

ตัวอย่างผังประกอบการโดยทั่วไป

ตัวอย่างผังประกอบการโดยทั่วไป

ข้อมูลทัว่ ไป (ต่อ)
13) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ
13.1) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ..........................................................................
13.2) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ..........................................................................
17) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ
13.3) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ..........................................................................
17.1) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ....................................................................
13.4) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ..........................................................................
17.2) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ....................................................................
13.5)
17.3) ชนิ
ชนิดด.......................................................
....................................................... ปริ
ปริมมาณการจั
าณการจัดดเก็เก็บบ..........................................................................
....................................................................
17.4) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ....................................................................
17.5) ชนิดาระวั
.......................................................
มาณการจั
ดเก็บ....................................................................
แนวทางการเฝ้
งพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศปริกรณี
ฝุ่นละอองขนาดเล็
ก
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17.6) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ....................................................................
17.7) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ....................................................................
17.8) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ....................................................................
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
18) ชนิดของเครื่องจักร/ เชื้อเพลิง ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
18.1) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.2) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.3) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.4) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.5) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.6) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.7) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
18.8) ชนิด.......................................................ปริมาณ.......................................................................................
19) การจัดท�ำแผนหรือมาตรการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการใน ระยะก่อนก่อสร้าง (ตรวจสอบจาก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)
¨ 19.1) มีแผนหรือมาตรการ ในประเด็นเกี่ยวกับ
		 ¨ 19.1.1) สถานที่ตั้ง
		 ¨ 19.1.2) สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ
		 ¨ 19.1.3) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
		 ¨ 19.1.4) การป้องกันเหตุร�ำคาญ เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง น�้ำเสีย เป็นต้น
		 ¨ 19.1.5) ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.......................................................................................................
..............................................................................................................................................
¨ 19.2) ไม่มีแผนหรือมาตรการ
20) มีการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงใน ระยะก่อนก่อสร้าง สถานประกอบกิจการ
(ถ้ามี) ระบุ......…………………………………………………………………………………………….............……………………………
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะก่อนประกอบการ
มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ล�ำดับ
ระยะก่อนประกอบการ
1 สถานที่ตั้ง 		
1.1 โรงโม่หินที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณ
บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการอาศัย
1.2 โรงโม่หินที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต ต้องห่างจากเขต
สาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด หรือ
สถานศาสนาอื่น โบราณสถาน โรงพยาบาล แหล่งคุ้มครอง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 100
เมตร
1.3 โรงโม่หิน ต้องมีเขตกันชน (Buffer Zone) โดยรอบโรงโม่
หินไม่น้อยกว่า 10 เมตร และห่างจากทางหลวงแผ่นดินและ
แหล่งน�้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร
2 สถานประกอบกิจการ การควบคุมฝุ่นละอองและเสียง
		 2.1 อาคารต้องจัดท�ำเป็นระบบปิด โดยเฉพาะบริเวณที่เป็น
จุดก�ำเนิดฝุ่นละออง ดังนี้
1) มีการสร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาส�ำหรับ
เครื่ อ งบดชุ ด แรก (Primary Crusher) ยุ ้ ง รั บ หิ น ใหญ่
(Hopper) และตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย (Scalping
Screen) พร้อมทั้งต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น�้ำบริเวณปากยุ้ง
รับหินใหญ่ และบริเวณจุดก�ำเนิดฝุ่นทุกจุด
2) เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบด
ที่ 3 (Tertiary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย
และตะแกรงร่อนคัดขนาดหินจะต้องมีฝาครอบหรืออุปกรณ์
ปิดคลุมป้องกันฝุ่นละออง ต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร
อุปกรณ์ทั้งหมดอย่างมิดชิด และต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น�้ำ
บริเวณจุดก�ำเนิดฝุ่นทุกจุด
3) บริเวณสายพานล�ำเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุม
โดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งฉีดสเปรย์น�้ำบริเวณจุดต่าง ๆ อยู่
ภายนอกอุปกรณ์ปิดคลุมทุกจุด
4) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่าย (Transfer Point) หรือปลาย
สายพาน ต้ อ งติ ด ตั้ ง วั ส ดุ / อุ ป กรณ์ ป ิ ด คลุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ ่ น
ละอองจากการเทกองหิน รวมทั้งต้องติดตั้งระบบสเปรย์น�้ำ
ทุกจุดอย่างพอเพียง

การด�ำเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ล�ำดับ
ระยะก่อนประกอบการ
			 5) บริเวณจุดที่มีการเปลี่ยนถ่าย (Transfer Point) เช่น
จุดโปรยหินบริเวณปลายสายพานควรจะปรับระดับความสูง
ขึ้นลงได้
6) บริ เวณจุ ด ที่ มี ก ารเปลี่ ย นถ่ า ย (Transfer Point)
ต้องมีการปกคลุมบริเวณปลายสายพานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
โดยอาจจะประยุกต์ใช้สายพานเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาท�ำวัสดุปิด
คลุมหรือปิดครอบ
7) โรงโม่หิน ต้องติดตั้งมิเตอร์น�้ำหรือมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ใน
ระบบก�ำจัดฝุ่นละออง
2.2 การควบคุมฝุ่นละอองจากบริเวณลานกองหิน
1) พื้นที่เก็บกองหินและลานกองหินภายในโรงโม่หิน
ต้องเป็นลานคอนกรีตหรืออย่างน้อยต้องเป็นหินบดอัดแน่น
เพื่อลดการเกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
2) มีการติดตั้งสเปรย์น�้ำบริเวณลานเก็บกองหิน
3) มีการสร้างรางระบายน�้ำในพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงโม่หิน
(ที่จะมีการขังของน�้ำได้)
4) จัดท�ำแนวก�ำแพงทึบ แนวคั นดิ น หรื อ แนวต้ นไม้
ทรงสูงหนาแน่น หรือติดตั้งตาข่ายดักฝุ่นละอองเพื่อปิดกั้นลม
และเสียงตามสภาพพื้นที่
2.3 การควบคุมฝุ่นละอองจากการบรรทุกขนส่งหิน
1) มีการก�ำหนดเส้นทางบรรทุกขนส่งหินภายในโรงโม่หิน
ให้ชัดเจนเพื่อควบคุมพื้นที่ที่จะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
2) เส้นทางบรรทุกขนส่งหินต้องเป็นถนนคอนกรีตหรือ
มีการราดยางปิดคลุมผิวถนนหรืออย่างน้อยต้องเป็นถนนที่
เป็นหินบดอัดแน่น
3) มีการติดตั้งสเปรย์น�้ำบริเวณเส้นทางบรรทุกขนส่งหิน
2.4 การควบคุมเสียง
1) ต้องติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ หรือจัดท�ำระบบปิดเพื่อควบคุม
เสียงดังจากแหล่งก�ำเนิดเสียง เช่น การติดตั้งแผ่นกันเสียง
ชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือการปิดครอบบริเวณเครื่องจักร
ด้วยสายพานเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นต้น
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงโม่หินต้องอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้
48

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

การด�ำเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ล�ำดับ
ระยะก่อนประกอบการ
3) มีการติดตั้งวัสดุรองรับแรงกระแทกจากกระบะเทท้าย
ของรถบรรทุกหิน เช่น การใช้แผ่นยางหรือสายพานที่ไม่ใช้แล้ว
เป็นต้น
3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1 ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
1) ต้องจัดท�ำแผนผังวงจรไฟฟ้าภายในสถานประกอบ
การทั้งหมด ติดตั้งคัทเอาท์หรือจุดตัดไฟ
2) มีการติดป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าอย่างชัดเจน
3) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่มีส่วน
ที่เป็นอันตราย ต้องมีครอบป้องกันอันตราย
4) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่เปลือกนอกเป็นโลหะ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เช่น สายดิน เครื่องตัดไฟรั่ว เป็นต้น
5) การเดินสายไฟ ต้องเดินสายไฟให้เรียบร้อย หรือเดิน
ในท่อร้อยสาย
3.2 การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
1) มีการจัดเตรียมระบบหรือเครื่องมือในการป้องกัน
อัคคีภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังหิ้ว ติดตั้งตู้เก็บสายและ
หัวฉีดน�้ำดับเพลิง และมีหัวจ่ายน�้ำให้รถน�้ำและรถดับเพลิง
โดยเฉพาะ ตลอดจนมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานได้
2) มี สั ญ ญาณแจ้ ง เตื อ นภั ย อั น ตรายอย่ า งน้ อ ย 2 ที่
ในลักษณะของกริ่งหรือสัญญาณเสียง
3.3 ความปลอดภัยของคนงาน
1) จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คลและสุ ข ภาพ
อนามัยของคนงาน ได้แก่ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
จากฝุ่น ที่อุดหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย ร้องเท้ายางหุ้มแข้ง
2) พื้นที่อาคารต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่มีน�้ำขังหรือลื่น
มีประตูหรือทางออกให้พอกับจ�ำนวนคนในอาคารส�ำนักงาน
หรื อ ห้ อ งควบคุ ม จะหลบหนี ไ ด้ ทั น ท่ ว งที เ มื่ อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
เกิดขึ้น บานประตูเปิดออกได้ง่าย มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
110 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
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3) บันไดต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และ
จ�ำนวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน ขั้นบันไดต้องไม่ลื่น และมี
ช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด บันไดและพื้นทางเดินที่อยู่สูง
จากระดับพื้นตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไปต้องมีราวบันไดที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง
4) จัดให้มีแสงสว่างสถานที่ท�ำงานอย่างเพียงพอ ความ
เข้มของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
4 การสุขาภิบาลและสวัสดิการอื่นที่จ�ำเป็น
4.1 จัดให้มีห้องน�้ำ/ห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน มีการระบายถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ
4.2 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และรถพยาบาล
ส�ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
4.3 จัดให้มีที่ท�ำความสะอาดร่างกายอย่างเพียงพอ
4.4 มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง เช่น
- มี ก ารจ� ำ กั ด อั ต ราความเร็ ว ของยานพาหนะเป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2551 ที่บรรทุกมี
น�้ำหนักรถรวมทั้งน�้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัมให้ขับ
ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล
ไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ท�ำป้ายจราจรลดความเร็ว
- ท�ำทางเข้าสถานประกอบการโดยไม่ต้องกลับรถ
- ติดสัญญาณไฟเตือน หน้าสถานประกอบการ
- จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลทางเข้ า -ออก เพื่ อ ป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะประกอบการ
มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ล�ำดับ
ระยะก่อนประกอบการ
1 สถานประกอบกิจการ
1.1 มี ก ารท� ำ ความสะอาด และบ� ำ รุ ง รั ก ษาอาคารสถาน
ประกอบกิจการ รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ เป็นประจ�ำ 
1.2 มี ก ารจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ น�้ ำ /ใช้ ก ระแสไฟฟ้ า เป็ น
รายวัน ซึ่งต้องติดตั้งมิเตอร์แยกจากอาคารส�ำนักงานโรงโม่หิน
1.3 มีการท�ำความสะอาดบริเวณพื้นที่ของโรงโม่หิน ลานเก็บ
กองหิน และน�ำฝุ่นหรือตะกอนฝุ่นที่ตกสะสมไปก�ำจัดอย่าง
ถูกวิธี เช่น ฝังกลบ หรือน�ำเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบการท�ำ
อิฐมวลเบา เป็นต้น
1.4 มีการท�ำความสะอาดพื้นใต้อาคาร ใต้เครื่องจักร และ
สายพานล�ำเลียง รวมทั้งพื้นที่เก็บวัตถุดิบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
หลังเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละวัน
1.5 มีการดักตะกอนฝุ่นในพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงโม่หิน เพื่อ
รองรับฝุ่นละอองที่เกิดจากการชะล้างของน�้ำฝน และการล้าง
ท�ำความสะอาดในโรงโม่เพื่อน�ำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี
1.6 มีการฉีดพรมน�้ำบริเวณเส้นทางบรรทุกขนส่งหินในขณะ
ที่มีการประกอบกิจการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และมีการเพิ่ม
ความถี่ ใ นมากขึ้ น ในช่ ว งหน้ า แล้ ง (ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคมเมษายน ของทุกปี) เป็นอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
1.7 มี ก ารกวาด ล้ า ง หรื อ ดู ด ฝุ ่ น บริ เวณถนนด้ า นหน้ า ที่
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และ
ต้องมีการฉีดพรมน�้ำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอย่าง
สม�่ำเสมอ
1.8 มีการท�ำความสะอาดถนนและเส้นทางการบรรทุกขนส่ง
หินด้วยการกวาดหรือดูดฝุ่นทุกวัน
1.9 รถยนต์ที่บรรทุกขนส่งหินออกจากโรงโม่ต้องมีสภาพดี
ไม่มีหินร่วงหล่น และมีผ้าใบปกคลุมอย่างมิดชิด
1.10 มีการล้างล้อรถยนต์ และรถบรรทุกหิน โดยใช้บ่อล้างมือ
หรือลานล้างล้อก่อนที่จะน�ำรถออกไปใช้บนถนนสาธารณะ
หรือถนนภายนอกโรงโม่ทุกครั้ง
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1.11 มีการท�ำความสะอาดบ่อล้างล้อ หรือลานล้างล้ออย่าง
สม�่ำเสมอ โดยต้องมีบ่อตกตะตอนและน�ำเอาตะกอน หรือดิน
โคลนออกและน�ำไปก�ำจัดต่อไป หากเป็นระบบฉีดน�้ำล้างล้อ
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารระบายน�้ ำ ล้ า งลงสู ่ บ ่ อ ดั ก ตะกอนโดยไม่ ใ ห้
กักขังและตกตะกอนสะสมอยู่บริเวณลานล้าง
2 ความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
2.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์
และสายไฟต่างๆ ต้องจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้งานได้
2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ หากพบการ
ช�ำรุด ต้องด�ำเนินการซ่อมแซมและแก้ไข พร้อมทั้งจัดให้มีป้าย
หรือสัญญาณเตือนกรณีเครื่องจักรช�ำรุดหรือขัดข้องเพื่อไม่ให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
2.3 มีการตรวจวัดและระบายความร้อนบริเวณเครื่องจักร
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้ก�ำเนิดความร้อน หรือไอน�้ำให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัย
3 การจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
3.1 มีมาตรการให้รถบรรทุกใช้ผ้าคลุมวัตถุให้มิดชิดป้องกัน
การหล่นร่วงและฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งหิน
ออกจาก โรงโม่หิน
3.2 จัดให้มีแนวกันชนโดยรอบก�ำแพงรั้วโรงงาน เช่น รั้วตาข่าย
หรือปลูกต้นไม้สูง (ต้นอโศกอินเดีย ต้นสน) เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น
3.3 ติดตั้งระบบควบคุม ป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ในทุกกระบวนการผลิต ทั้งนี้ปริมาณฝุ่นละอองต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานปีละ 1 ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)
1) ภายในสถานประกอบการ ปริมาณฝุ่นละอองรวม
(TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) ต้ อ งมี ค ่ า ไม่ เ กิ น 5.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร
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2) ในบรรยากาศโดยทั่วไปของชุมชน ปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3.4 มีการควบคุมระดับเสียงจากการประกอบกิจการ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานปีละ 1 ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ,
2556) ดังนี้
1) ภายในสถานประกอบกิจการให้มีค่าเฉลี่ยของระดับ
เสียง (L Aeq) 8 ชั่วโมงท�ำการ ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
2) ในชุ ม ชนทั่ ว ไปที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นใกล้ เ คี ย งกั บ สถาน
ประกอบการให้มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง (L Aeq) ในช่วงเวลา
กลางวัน (07.00-22.00 น.) ไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ และในช่วง
เวลากลางคืน (22.00 - 07.00น.) ไม่เกิน 45 เดซิเบลเอ
โดยเสียงดังที่ได้รับต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง (L Aeq)
24ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
4 การจัดการน�้ำเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล และการสุขาภิบาลและสวัสดิการอื่นที่จ�ำเป็น
4.1 มี ก ารบ� ำ บั ด หรื อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ ำ เสี ย จากการ
ประกอบกิจการก่อนระบายสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง
แวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ; pH 5.5-9 BOD5 ≤ 20 มก./ล.COD
≤ 120 มก./ล. SS ≤ 50 มก./ล. TDS ≤ 3,000 มก./ล. FOG ≤
5 มก./ล.TKN ≤ 100 มก./ล.) และต้องดูแลทางระบายน�้ำไม่ให้
อุดตัน
4.2 จั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย มีการท�ำความสะอาด
ภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ รวมทั้ง
มีการรวบรวมและก�ำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
4.3 จัดให้มีห้องส้วม และอ่างหรือที่ล้างมือ พร้อมสบู่ ที่มี
จ�ำนวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม โดย
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

53

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ล�ำดับ
ระยะก่อนประกอบการ
จัดห้องส้วมแยกชาย-หญิง และมีจ�ำนวนอย่างน้อยในอัตรา 1
ที่ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน(กรณีสถานประกอบกิจการมี
ทั้งเพศชายและหญิง ควรแบ่งเป็นชาย 1 ที่ และหญิง 1
ที่) อัตรา 2 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 40 คน อัตรา 3 ที่
ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 80 คน และเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ ในอัตราส่วน
1 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 50 คน
4.4 จัดให้มีน�้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน�้ำดื่ม ส�ำหรับ
บริการผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (น�้ำดื่ม ไม่น้อยกว่า 1 ที่
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 40 คน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1
ที่ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกๆ 40 คน เศษของ 40 คน ถ้าเกิน
20 คน ให้ถือเป็น 40 คน) และต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
โดยลักษณะการจัดบริการน�้ำดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรก
หรือการปนเปื้อน
4.5 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้
ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการด�ำเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร
5 การป้องกันเหตุร�ำคาญ
จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญ เช่น ผ่านผู้ใหญ่บ้าน อบต. การประชุมไตรภาคี ฯลฯ
6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
6.1 จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหรือเครื่อง
ป้องกันอัคคีภัยอย่างสม�่ำเสมอ และบันทึกการบ�ำรุงรักษา
เครื่องดับเพลิง อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
6.2 มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทาง
ราชการก� ำ หนดหรื อ ยอมรั บ ให้ แ ก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 40 ของจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกของสถาน
ประกอบกิจการนั้น รวมทั้งมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
6.3 กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 100 คน ต้องจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
6.4 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยต้องจัด
ให้มีความเข้มข้นแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
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6.5 จั ด ให้ มี ชุ ด ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ดู แ ลผู ้ ป ระสบ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รวมถึงมีการส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
6.6 จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานแรกรับเข้าท�ำงาน
และผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี
และตรวจตามปัจจัยเสี่ยง (สมรรถภาพการท�ำงานของปอด
สมรรถภาพการได้ยิน) ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
6.7 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมหรือให้ความรู้ก่อนเข้าปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล ทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่ า งปลอดภั ย การใช้ อุ ป กรณ์ คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคล วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อได้รับบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน พร้อมทั้งมีการบันทึกผลของการอบรมทุกครั้ง
6.8 จั ด ให้ มี คู ่ มื อ หรื อ เอกสารที่ แ สดงขั้ น ตอนการท� ำ งานที่
ปลอดภัยส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ณ จุด
ปฏิบัติงาน ในที่เปิดเผยและเรียกดูได้ง่าย
6.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ
มีมาตรการก�ำหนดให้คนงานต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลขณะท�ำงานทุกครั้ง ได้แก่ หน้ากากกรองฝุ่น หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ อุดหู ที่ปิดหู รองเท้าหัวเหล็ก หมวกนิรภัย
ปลั๊กอุดหูหรือเครื่องครอบหู และแว่นนิรภัย และก�ำหนดให้
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานที่ต้องเข้าไปในพื้นที่โรงโม่หินต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง
7 การป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
เช่น นก หนู เป็นต้น ในพื้นที่สถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดในการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ เช่น
การก�ำจัดเศษอาหาร การใช้กับดัก/เหยื่อ การท�ำความสะอาด
อาคารสถานที่ ฯลฯ
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8 มาตรการอื่นๆ
8.1 มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง เช่น
- มี ก ารจ� ำ กั ด อั ต ราความเร็ ว ของยานพาหนะเป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2551 ที่บรรทุกมีน�้ำ
หนักรถรวมทั้งน�้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัมให้ขับในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 45
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ท�ำป้ายจราจรลดความเร็ว
- ท�ำทางเข้าสถานประกอบการโดยไม่ต้องกลับรถ
- ติดสัญญาณไฟเตือน หน้าสถานประกอบการ
- จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลทางเข้ า -ออก เพื่ อ ป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ
8.2 มีการจัดท�ำแผนและด�ำเนินการติดตามตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการ ก่อนขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8.3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่วงเวลาที่จะมี
การท�ำงานที่มีเสียงดังเช่น เป่า ล้าง หรือช่วงที่มีการผลิตสูง
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ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่
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ค�ำย่อ
PM10
PM2.5
TSP
SO2
NOX
VOC
CaCO3
NaCl
SO42NO-3
NH+4
H+
PAHs
Pb
Cd
Ni
Cu
Zn
µg/m3
mg/kg-day
mg/m3
m3/hrs
days
years
hrs/days
days/years
HQ
Exposure
RfC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ฝุ่นละอองรวม
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจน
สารอินทรีย์ระเหยง่าย
แคลเซียมคาร์บอเนต
โซเดียมคลอไรด์
ซัลเฟต
ไนเตรท
แอมโมเนียม
ไฮโดรเจนอิออน
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
สารตะกั่ว
แคดเมี่ยม
นิเกิล
ทองแดง
สังกะสี
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
วัน
ปี
ชั่วโมงต่อวัน
วันต่อปี
ค่าสัดส่วนความเสี่ยง
การรับสัมผัส
Reference Concentration คือ ค่าอ้างอิงถึงปริมาณสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่ร่างกาย
โดยการหายใจได้ทุกวันโดยไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ ต่อสุขภาพอนามัย
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คณะผู้จัดท�ำ
อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมอนามัย (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
คณะท�ำงานข้อมูล เฝ้าระวัง เตือนภัยและสื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย
1) นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อ�ำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย
2) นางสาวอ�ำพร
บุศรังษี
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3) นางปรียานุช
บูรณะภักดี
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) นางสาวดรรชนี
มหาชานิกะ
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
5) นายเจริญ
หาญปัญจกิจ
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
6) นางสาวมลฤดี
ตรีวัย
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
7) นายวิโรจน์
วัชระเกียรติศักดิ์ ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
8) นายชัยเลิศ
กิ่งแก้วเจริญชัย ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
9) นางจิรพรรณ
พรหมลิขิตชัย
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
10) นายรัชชผดุง
ด�ำรงพิงคสกุล ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
11) นางลลนา
ทองแท้
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
12) นางจิตติมา
รอดสวาสดิ์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
13) นางสาวพนิตา
เจริญสุข
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
14) นางสุวรรณา
จีรโภคกุล
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
15) นางสาววาสนา
คงสุข
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
16) นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
17) นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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1) นางสาวอ�ำพร
บุศรังษี
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
2) นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3) นางสาวกรวิภา
ปุนณศิริ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
4) นางสาวปวีณา
ค�ำแปง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
5) นางสาวกุลสตรี
ชัชวาลกิจกุล
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
6) นางสาวสุนิษา
มะลิวัลย์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
7) นางสุวรรณา
จีรโภคกุล
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
8) นายจักรี
ศรีแสง
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
ประสานงานและพิสูจน์อักษร
1) นางจิตติมา
รอดสวาสดิ์
2) นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ
3) นางสาวประทุม
สีดาจิตต์
4) นางสาวอิสราภรณ์ สมสวย
5) นางสาวอนงค์
ทองอ่วมใหญ่
6) นางสาวลัดดา
พิมจั่น

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย

พิมพ์ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 2558
จ�ำนวนพิมพ์ : 700 เล่ม
พิมพ์ที่
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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Download ข้อมูล เอกสารคู่มือ แนวทาง ข้อมูลวิชาการ
เครื่องมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการประชุม
และแนวทางการสนับสนุนต่าง ๆ ได้ที่ www.enhealthplan.anamai.mail.go.th

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 0 2590 4347, 0 2590 4359
โทรสาร 0 2590 4356
http://hia.anamai.moph.go.th

