
ยอนอดตีเวริลเทรด 911  มาสูเซ็นทรลัเวิรล ราชประสงค 

ระวังฝุน สารเคม ีไอควนั หรือ แรใยหิน ตนเหตุโรคปอดและมะเร็ง หากไมมีการตดิตามเฝาระวัง 

ตึกจํานวนมากถกูเผาถูกทําลายทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ศาลากลางจังหวัดของเมืองใหญในภาคอิสาน 
และภาคเหนือ การฟุงกระจายของฝุนละอองที่มีแรใยหินเหลานีล้วนมีโอกาสเปนอันตรายตอสุขภาพ เพือ่ให 
มีการระมัดระวังตนเองโดยเฉพาะหนวยบรรเทาสาธารณภยัและคนงานทุบทําลายตึก  ที่ยังไมมีเทศบัญญัติ 

ดร พญ ฉันทนา ผดุงทศ  ไดเคยกลาวถึงประสบการณของประเทศสหรฐัอเมรกิาภายหลังเหตกุารณ "9/11" 
อันมเีจาหนาที่จํานวนมากเขาปฏิบตัิงานในบรเิวณทีเ่กดิเหตุ และมกีารสัมผสัฝุน สารเคมี ไอควัน หลายชนิด 
ที่นาจะทําใหเกิดการเจ็บปวยภายหลังได  เหตการณเหลานี้อาจนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยใน 
ปจจบุัน หากตองการขอมลูเพิ่มเติมติดตอไดที่ 
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DrPH in Occupational Health, สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพ 
และสิ่งแวดลอม, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสขุ 
Email address : cpadungt@gmail.com 

วันเกิดเหตุ 
มีการประมาณการวา เหตุการณผูกอการราย ขับเครือ่งบนชนตึกWorld Trade Center 
(WTC)  เมือ่วันที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2544 นั้น เกดิการเผาไหมน้ํามันเครือ่งบินมากกวา 90,000 ลิตร ทําให 
มีอุณหภูมสิูงกวา 1,000 องศาเซลเซียสและมคีวัน เถาถาน โลหะหนกั สารตัวทําละลายอินทรีย (volatile 
organic compounds; VOCs)  และกรดเกลือ (hydrochloric acid)  จํานวนมาก 
พวยพุงขึ้นสูทองฟา. 

อุณหภูมิจากการเผาไหมทีสู่งเชนนั้นทําใหตกึพัง สงผลใหเกิดฝุนปริมาณมาก โดยเฉพาะปูนซีเมนต เสนใย 
ไฟเบอรกลาส กระจก เสนใยแอสเบสทอสตะกั่ว สารไฮโดรคารบอนกลุมPAHs 
(polycyclic  aromatic hydrocarbon)  สารกลุมพีซีบี (polychlorinated 
biphenyls)  ยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรนี (organocholorine) และสารกลุมไดออกซิน 
(polychlorinated furans and dioxin) อันเกดิจากวัสดุที่ใชกอสรางตกึ.
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ในแงของการกระจายปนเปอนบรรยากาศโดยรอบพื้นที่พบวาฝุนและควันเหลานี้ ครอบคลุมทั้งเขต 
Manhattan  รอบตึกเอง รวมไปถึงเขตBrooklyn และพื้นที่หางไกลไปอกีหลายไมล นอกจากนั้น 
ฝุนยังเขาไปสูตึกที่ทํางาน สํานักงาน โรงเรียนและบานเรือน อยางไรก็ตาม ฝุนและสารเคมีทั้งหมดที่กลาวมา 
นี้สวนมากกองอยูบนพื้นดินฐานตึก ซึ่งเรียกวาGround Zero  เปนกองสูงขนาดตกึ 6 ชั้น และมกีาร 
ติดไฟเปนระยะๆอยางตอเนือ่งนานกวา 3 เดอืน. 

กลุมประชากรที่มโีอกาสสัมผสัสารเคมเีหลานีเ้ปนปริมาณมากที่สุด คอื ตํารวจดับเพลิง ตํารวจ ทีมกูชีพ 
(paramedics)  ทีมกูภัยตางๆ (first responders) เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ขา 
ไปสอบสวนโรค (CDC; Centers for DiseaseControl and Prevention) 
คนงานกอสรางทีเ่ขาไปทําการรือ้ถอนซากตึกและเจาหนาที่อาสาสมคัร (volunteers) ซึ่งทกุกลุมที่ 
กลาวมานี้ ปฏิบัติงานทั้งในชวงวันแรกๆ (rescue and recovery period) และตอเนือ่งอีก 
นานหลายเดือนหลังเกิดเหตุ. 

กลุมประชากรที่มโีอกาสสัมผสัเปนปริมาณมากรองลงมา คือ พนักงานทําความสะอาดตึกตางๆ ทีฝุ่น 
(WTC dust)  กระจายไปถึง ผูหญิงที่อาศัยอยูในบริเวณรอบตกึ เขตใกลเคียง ซึ่งตั้งครรภตั้งแตวันที่ 11 
กันยายนและประมาณหลายสัปดาหหลังจากนัน้ เดก็นักเรยีนกวา 3,000 คนที่พักอาศัยในบรเิวณรศัมี 1 
กิโลเมตรรอบตกึและเดก็นกัเรียนอกีประมาณ 5,500 คนทีพ่ักอาศยัที่อืน่แตมาโรงเรียนที่อยูในรศัมีดังกลาว. 

รายงานการศึกษาวิจัยดานผลกระทบตอสุขภาพ ประชาชนในชวงเวลาไมนานหลังเหตุการณ พบวามี 
ผูเสยีชีวิตจากเหตกุารณWTC  จํานวน 2,726 คน โดยเปนตํารวจดับเพลิง 343 คนและตํารวจ 60 คน และ 
พบดวยวามีอุบัติการณของโรคระบบทางเดนิหายใจ เชน ไอเรื้อรัง สูงในกลุมตํารวจดับเพลิงและเจาหนาที่ 
กูภัย โดยอาการเหลานี้สัมพันธกับ intensity  และ ระยะเวลาของการสัมผัสฝุนควันที่กลาวมาแลว 
นอกจากผลกระทบทางกายแลว ยังพบวามีอุบัติการของอาการposttraumatic stress 
disorder (PTSD) อาการผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆ การติดเหลาและการใชสารเสพติดสูงอกีดวย. 
เนื่องจากยังไมมกีารศึกษาวิจัยถึงผลกระทบในระยะยาวอันเกิดจากเหตุการณนี้Landrigan  และคณะ 1 

ไดสรุปรวบรวมขอมูลการประเมนิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสขุภาพ ซึ่งมีขอคนพบที่นาสนใจดังจะได 
กลาวตอไป. 

ขอมูลสิ่งแวดลอม 
ทีมวิจัยไดรวบรวมขอมูลการตรวจวัดมลภาวะที่อาจกอโรคได จํานวน 6 ชนดิ คอื ฝุนที่ตกตามพื้น



(settled dust) ฝุนที่ปลิวในอากาศ (airborne) โลหะหนกั (ตะกั่ว คลอรีน และแคลเซียม) ได 
ออกซิน และสารกลุม chlorinated  อื่นๆ เสนใยแอสเบสทอสและสารไฮโดรคารบอน (PAHs) 
โดยพบวา 

¾ ฝุนที่ตกตามพื้น สวนมากมีขนาดใหญ (เสนผานศูนยกลางมากกวา 
10 ไมครอน) โดยพบวาฝุนขนาดเล็ก (2.5 ไมครอน) ซึ่งสามารถเขาสู 
ถุงลมปอดไดมีเพียงรอยละ 0.881.98 ของกลุมตัวอยาง ที่นาสนใจ คือ 
พบวาฝุนเหลานี้มีคณุสมบัติเปนดางและ  ยิ่งขนาดฝุนเล็กลง ก็จะยิ่งเปน 
ดางมาก ขณะทีฝุ่นขนาดใหญมีปริมาณของ PAH มากกวาขนาดเล็ก. 
¾ ฝุนทีป่ลวิในอากาศ พบวามปีริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอนสูง 
กวาคาที่ยอมรับไดในชวงวันแรกหลังตกึพัง (11 กันยายน) แลวคอยๆ 
ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนั้น พบวาฝุนจะมปีริมาณมากในชวงกลางคนื 
เทียบกับกลางวัน. 
¾ หนวยงานดานส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (US EPA) สรุปวา มีการ 
ใชพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) จํานวนมากในตึก WTC เมื่อ 
เกิดการเผาไหมจึงมีสารไดออกซินเกิดขึ้นมาก โดยพบวามีความเขมขน 
สูงกวาคา toxic equivalent (TEQ) ถึงหลายเทา อยางไรก็ตาม ปริมาณ 
ไดออกซินลดลงอยางรวดเรว็ในชวงฤดใูบไมรวงและภายในเดือน 
ธันวาคมของปเดียวกัน คาดวาระดบัความเขมขนของไดออกซินจะ 
ลดลงจนเหลือเทาๆกับปริมาณที่อาจตรวจพบไดในเขตชานเมืองทั่วๆไป 
ของสหรัฐอเมริกา. 
¾ แอสเบสตอส มีการใชเสนใยนี้เปนฉนวนกันความรอนสําหรบัตึกฝง 
เหนือ (North Tower) ตั้งแตชั้นลางจนถึงช้ันที่ 40 นั่นคือ มีปริมาณ 
คอนขางมาก ภายหลังเหตุการณมีการเก็บตัวอยางอากาศกวา 10,000 
ตัวอยาง เพื่อหาเสนใยที่มีความยาวมากกวา 5 ไมครอน และตรวจหา 
เสนใยขนาดมากกวาหรือเทากบั 0.5 ไมครอนกวา 8,000 ตัวอยาง โดย 
สรุปแลวพบวามีเพียง 22 ตัวอยางที่มีจาํนวนเสนใยแอสเบสทอสมากจน 
อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ แตเมื่อประเมินการสัมผัสของเจาหนาที่ ไม 
พบวามใีครที่สัมผัสมากเกินคามาตรฐานในชวงเวลา 8 ชั่วโมงขณะ 
ทํางาน. 

ผลตอสขุภาพ 
งานวิจัยนี้ไดประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชากรหลายกลุม แตเพือ่ใหสอดคลองกับบทความ 2 ตอน 
ที่ผานมา ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะกลุมตํารวจดับเพลิง (firefighters) และพนกังานทําความสะอาด



หรือเก็บกู (cleanup and recovery workers). 

ในชวง 24 ชั่วโมงแรก ตํารวจดับเพลิง 240 นาย เขารับการรักษาที่หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรอืสถาน 
บริการอื่น พบวา 50 นาย (รอยละ 20.8) มีอาการ ดานระบบทางเดนิหายใจสวนบน เนือ่งจากการสูดหายใจ 
ควันและฝุน ทั้งนี้ ตํารวจดับเพลิงทุกคนเลาเหตุการณตรงกนัหมดวา "ตองเดนิผานกลุมควันที่หนามากเปน 
ชั่วโมงๆ หลังเหตุการณ ฝุนขนประมาณซุปขนๆ ทเีดียว". 

6 เดอืนหลังเหตุการณมกีารตรวจสุขภาพตํารวจ ดับเพลิงจํานวน 10,116 นาย พบวามีตํารวจดับเพลิง 332 คน 
มีอาการที่เรียกวาWorld Trade Center Cough  กลาวคอื มีอาการไอเรือ้รังรวมกับอาการ 
ระบบทางเดินหายใจอื่นๆที่รุนแรงจนตองหยุดงานอยางนอย 4 สัปดาห นอกจากนั้น พบวาอุบตัิการณของ 
WTC cough นี้ แปรผันกับระดับการสัมผสั กลาวคอื พบอาการรอยละ 8 ในกลุมทีส่ัมผสัมาก แตพบ 
เพียงรอยละ 3 ในกลุมทีส่ัมผัสปานกลางและรอยละ 1 ในกลุมที่สัมผสันอย. 

สําหรับตํารวจดับเพลิงที่ไมมอีาการWTC cough พบวามีอาการbronchial 
hyperreactivity  รอยละ 23 ในกลุมทีส่ัมผสัมาก ขณะที่ในกลุมที่สัมผสัปานกลางพบเพียงรอยละ 8 
นอกจากนั้น พบวามีตํารวจดับเพลิง 1 นายปวยเปนeosinophilic pneumonia  ดวย. 

ทั้งนี้ ความผดิปกติทั้งหมดที่ตรวจพบมีความสัมพันธกับระดับการสัมผัสฝุนและควันจากการเผาไหม 
รวมทั้งสัมพันธกับปริมาณPAHs ที่ตรวจพบในรางกายของตํารวจดับเพลิง. 

สําหรับกลุมพนักงานทําความสะอาดหรอืเก็บกูซึ่งทําหนาที่เก็บกวาดซากปรกัหักพังและขนไปทิ้งทีอ่ื่นนั้น 
พบวาสวนมากเปนคนขับรถบรรทกุ ทีมวิจัยไดทําการประเมินผลกระทบตอสุขภาพโดยการตรวจวัดตัวอยาง 
อากาศและตรวจสุขภาพ. 

การตรวจวัดอากาศทํา 2 ครั้ง ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2544 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 โดยตรวจวัดระดับ 
ของฝุน (PM)  เสนใยแอสเบสทอส และสารตัวทําละลายอินทรีย (VOCs) ตลอดชวงการทํางานทั้งกะ 
กลางวันและกลางคืนเปนเวลา 7 วัน นอกจากนั้น พนกังานขับรถ 69 คนตดิเครือ่งตรวจวัดอากาศทีต่ัว 
(personal sampler)  ดวย. 

ในเดอืนตลุาคม พ.ศ.2544 พบวาฝุนมคีวามเขมขนสูงทีสุ่ดบริเวณกองซากปรักหกัพัง (1,603 ไมโครกรัมตอ 
ลูกบาศกเมตร) ซึ่งสูงกวาบริเวณโดยรอบกวา 5 เทา แตในเดือนเมษายนพบวาระดับฝุนลดลงจนเกือบ 
ใกลเคียงกัน สําหรับตัวอยางจากเครือ่งตรวจวัดอากาศที่ตัว พบวาคาmedian ของปริมาณฝุนในเดือน 
ตุลาคมเทากับ 323.7 ไมโครกรัมตอลกูบาศกเมตร และลดลงเปน 137.7 ไมโครกรัมตอลกูบาศกเมตรใน



เดอืนเมษายน สวนเสนใยแอสเบสทอสนั้น พบวามีปริมาณนอยมากและพบแตเสนใยที่สั้น และคา 
VOCs ก็มีปริมาณต่ํามากเชนกัน. 

สําหรับผลตอสขุภาพนัน้ ไดมกีารทําการศึกษาทางระบาดวิทยาในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยเลอืก 
ประชากรจากกลุมพนักงานที่กําลังปฏิบัติงาน ในพืน้ที่ ตามความสะดวก (convenient 
sampling)  โดยมีเกณฑคัดเลอืก คอื อายอุยางนอย 18 ป ไดรับการจางงานที่จุดเกดิเหตุ และยนิยอม 
ตอบคาํถามในแบบสอบ ถามที่ปรับจากแบบสอบถามโรคทางเดนิหายใจเรื้อรังของAmerican 
Thoracic Society นอกจากแบบสอบถามแลว ประชากรวิจัยตองผานการตรวจสมรรถภาพปอด 
(spirometricmeasurement)  อกีดวย. 

มีพนักงาน 183 คนที่ไดรับการตรวจประเมินดังกลาวมาแลว พบวารอยละ 32.8 ระบุวาเคยมอีาการไอทีเ่พิ่ง 
เปนหลังจากทํางานนี้ รอยละ 24 ระบุวาเริ่มมเีสมหะมากหลังเริ่มทํางาน และรอยละ 17.5 เริ่มมีอาการหายใจ 
มีเสยีงหวีด (wheeze)  สรุปในภาพรวม พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมวิจัยมีอาการ อยางนอยหนึ่ง 
ชนิดหลังเริ่มทํางาน สําหรับผลตรวจสมรรถภาพปอด พบวาคาเฉลีย่FEV1 และFVC  เทากับรอยละ 
96.3 และ 98.8 ตามลําดับ และคาอัตราสวนFEV1 :FVC เทากับรอยละ 80.5. 

สงทาย 
จากขอมลูการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายหลังเหตกุารณ "9/11" และผลการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ตํารวจ 
ดับเพลิงและพนกังานทําความสะอาดหรอืเก็บกู ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่มโีอกาสสัมผสักับฝุน ควัน เสนใย 
และสารเคมีตางๆ มากทีสุ่ด สรุปไดวา เจาหนาที่เหลานี้มีโอกาสสูง ที่จะเกิดผลกระทบตอระบบทางเดิน 
หายใจ ขณะเกดิเหตุการณและในชวงเวลา 6 เดอืนภายหลัง. 

อนึ่ง ผลการศกึษาวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคลองกับผูปวย 2 รายที่ไดนําเสนอเปนกรณศีกึษาไปแลว กลาวคือ 
ชี้ใหเห็นวาภายหลังเหตกุารณไฟไหมใหญเชนนี้ มสีารเคมแีละมลภาวะตางๆเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยมีระดับ 
ความเขมขนทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพได และประชากรกลุมเสีย่งที่สดุ ที่จะมีโอกาสสัมผสัสารเคมแีละ 
มลภาวะ รวมทั้งโอกาสที่จะเกดิโรค คอื เจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานในพืน้ที่ ไดแก ตํารวจดับเพลิง พนกังาน 
ทําความสะอาด ตํารวจ และเจาหนาที่สาธารณสุข. 
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