ยอนอดีตเวิรลเทรด 911 มาสูเซ็นทรัลเวิรล ราชประสงค
ระวังฝุน สารเคมี ไอควัน หรือ แรใยหิน ตนเหตุโรคปอดและมะเร็ง หากไมมีการติดตามเฝาระวัง
ตึกจํานวนมากถูกเผาถูกทําลายทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ศาลากลางจังหวัดของเมืองใหญในภาคอิสาน
และภาคเหนือ การฟุงกระจายของฝุนละอองที่มีแรใยหินเหลานีล้ วนมีโอกาสเปนอันตรายตอสุขภาพ เพือ่ ให
มีการระมัดระวังตนเองโดยเฉพาะหนวยบรรเทาสาธารณภัยและคนงานทุบทําลายตึก ที่ยังไมมีเทศบัญญัติ
ดร พญ ฉันทนา ผดุงทศ ไดเคยกลาวถึงประสบการณของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังเหตุการณ "9/11"
อันมีเจาหนาที่จํานวนมากเขาปฏิบตั ิงานในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ และมีการสัมผัสฝุน สารเคมี ไอควัน หลายชนิด
ที่นาจะทําใหเกิดการเจ็บปวยภายหลังได เหตการณเหลานี้อาจนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยใน
ปจจุบัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่
ฉันทนา ผดุงทศ พ.บ.
DrPH in Occupational Health, สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข
Email address : cpadungt@gmail.com

วันเกิดเหตุ
มีการประมาณการวา เหตุการณผกู อการราย ขับเครือ่ งบนชนตึก World Trade Center
(WTC) เมือ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2544 นั้น เกิดการเผาไหมน้ํามันเครือ่ งบินมากกวา 90,000 ลิตร ทําให
มีอุณหภูมสิ ูงกวา 1,000 องศาเซลเซียสและมีควัน เถาถาน โลหะหนัก สารตัวทําละลายอินทรีย (volatile
organic compounds; VOCs) และกรดเกลือ (hydrochloric acid) จํานวนมาก
พวยพุงขึ้นสูทอ งฟา.
อุณหภูมิจากการเผาไหมทสี่ ูงเชนนั้นทําใหตกึ พัง สงผลใหเกิดฝุนปริมาณมาก โดยเฉพาะปูนซีเมนต เสนใย
ไฟเบอรกลาส กระจก เสนใยแอสเบสทอสตะกั่ว สารไฮโดรคารบอนกลุม PAHs
(polycyclic aromatic hydrocarbon) สารกลุมพีซีบี (polychlorinated
biphenyls) ยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (organocholorine) และสารกลุมไดออกซิน
(polychlorinated furans and dioxin) อันเกิดจากวัสดุที่ใชกอ สรางตึก.

ในแงของการกระจายปนเปอ นบรรยากาศโดยรอบพื้นที่พบวาฝุนและควันเหลานี้ ครอบคลุมทั้งเขต
Manhattan รอบตึกเอง รวมไปถึงเขต Brooklyn และพื้นที่หางไกลไปอีกหลายไมล นอกจากนั้น
ฝุนยังเขาไปสูต ึกที่ทํางาน สํานักงาน โรงเรียนและบานเรือน อยางไรก็ตาม ฝุน และสารเคมีทั้งหมดที่กลาวมา
นี้สวนมากกองอยูบนพื้นดินฐานตึก ซึ่งเรียกวา Ground Zero เปนกองสูงขนาดตึก 6 ชั้น และมีการ
ติดไฟเปนระยะๆอยางตอเนือ่ งนานกวา 3 เดือน.
กลุมประชากรที่มโี อกาสสัมผัสสารเคมีเหลานีเ้ ปนปริมาณมากที่สุด คือ ตํารวจดับเพลิง ตํารวจ ทีมกูช ีพ
(paramedics) ทีมกูภัยตางๆ (first responders) เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ขา
ไปสอบสวนโรค (CDC; Centers for Disease Control and Prevention)
คนงานกอสรางทีเ่ ขาไปทําการรือ้ ถอนซากตึกและเจาหนาที่อาสาสมัคร (volunteers) ซึ่งทุกกลุมที่
กลาวมานี้ ปฏิบัติงานทั้งในชวงวันแรกๆ (rescue and recovery period) และตอเนือ่ งอีก
นานหลายเดือนหลังเกิดเหตุ.
กลุมประชากรที่มโี อกาสสัมผัสเปนปริมาณมากรองลงมา คือ พนักงานทําความสะอาดตึกตางๆ ทีฝ่ นุ
(WTC dust) กระจายไปถึง ผูหญิงที่อาศัยอยูในบริเวณรอบตึก เขตใกลเคียง ซึ่งตั้งครรภตั้งแตวันที่ 11
กันยายนและประมาณหลายสัปดาหหลังจากนัน้ เด็กนักเรียนกวา 3,000 คนที่พักอาศัยในบริเวณรัศมี 1
กิโลเมตรรอบตึกและเด็กนักเรียนอีกประมาณ 5,500 คนทีพ่ ักอาศัยที่อนื่ แตมาโรงเรียนที่อยูในรัศมีดังกลาว.
รายงานการศึกษาวิจัยดานผลกระทบตอสุขภาพ ประชาชนในชวงเวลาไมนานหลังเหตุการณ พบวามี
ผูเ สียชีวิตจากเหตุการณ WTC จํานวน 2,726 คน โดยเปนตํารวจดับเพลิง 343 คนและตํารวจ 60 คน และ
พบดวยวามีอุบัติการณของโรคระบบทางเดินหายใจ เชน ไอเรื้อรัง สูงในกลุมตํารวจดับเพลิงและเจาหนาที่
กูภัย โดยอาการเหลานี้สัมพันธกับ intensity และ ระยะเวลาของการสัมผัสฝุน ควันที่กลาวมาแลว
นอกจากผลกระทบทางกายแลว ยังพบวามีอุบัติการของอาการ posttraumatic stress
disorder (PTSD) อาการผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆ การติดเหลาและการใชสารเสพติดสูงอีกดวย.
เนื่องจากยังไมมกี ารศึกษาวิจัยถึงผลกระทบในระยะยาวอันเกิดจากเหตุการณนี้ Landrigan และคณะ1
ไดสรุปรวบรวมขอมูลการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซึ่งมีขอ คนพบที่นาสนใจดังจะได
กลาวตอไป.

ขอมูลสิ่งแวดลอม
ทีมวิจัยไดรวบรวมขอมูลการตรวจวัดมลภาวะที่อาจกอโรคได จํานวน 6 ชนิด คือ ฝุนที่ตกตามพื้น

(settled dust) ฝุนที่ปลิวในอากาศ (airborne) โลหะหนัก (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
พบวาฝุนเหลานี้มีคณ
ุ สมบัติเปนดางและ ยิ่งขนาดฝุนเล็กลง ก็จะยิ่งเปน
ดางมาก ขณะทีฝ
่ ุนขนาดใหญมีปริมาณของ PAH มากกวาขนาดเล็ก.
¾ ฝุนทีป
่ ลิวในอากาศ พบวามีป ริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอนสูง
กวาคาที่ยอมรับไดในชวงวันแรกหลังตึกพัง (11 กันยายน) แลวคอยๆ
ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนั้น พบวาฝุน
 จะมีป ริมาณมากในชวงกลางคืน
เทียบกับกลางวัน.
¾ หนวยงานดานสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (US EPA) สรุปวา มีการ
ใชพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) จํานวนมากในตึก WTC เมื่อ
เกิดการเผาไหมจึงมีสารไดออกซินเกิดขึ้นมาก โดยพบวามีความเขมขน
สูงกวาคา toxic equivalent (TEQ) ถึงหลายเทา อยางไรก็ตาม ปริมาณ
ไดออกซินลดลงอยางรวดเร็วในชวงฤดูใบไมรว งและภายในเดือน
ธันวาคมของปเดียวกัน คาดวาระดับความเขมขนของไดออกซินจะ
ลดลงจนเหลือเทาๆกับปริมาณที่อาจตรวจพบไดในเขตชานเมืองทั่วๆไป
ของสหรัฐอเมริกา.
¾ แอสเบสตอส มีการใชเสนใยนี้เปนฉนวนกันความรอนสําหรับ ตึกฝง
เหนือ (North Tower) ตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นที่ 40 นั่นคือ มีปริมาณ
คอนขางมาก ภายหลังเหตุการณมีการเก็บตัวอยางอากาศกวา 10,000
ตัวอยาง เพื่อหาเสนใยที่มีความยาวมากกวา 5 ไมครอน และตรวจหา
เสนใยขนาดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไมครอนกวา 8,000 ตัวอยาง โดย
สรุปแลวพบวามีเพียง 22 ตัวอยางที่มีจาํ นวนเสนใยแอสเบสทอสมากจน
อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ แตเมื่อประเมินการสัมผัสของเจาหนาที่ ไม
พบวามีใครที่สัมผัสมากเกินคามาตรฐานในชวงเวลา 8 ชั่วโมงขณะ
ทํางาน.
ผลตอสุขภาพ
งานวิจัยนี้ไดประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชากรหลายกลุม แตเพือ่ ใหสอดคลองกับบทความ 2 ตอน
ที่ผานมา ผูเ ขียนจะกลาวถึงเฉพาะกลุมตํารวจดับเพลิง (firefighters) และพนักงานทําความสะอาด

หรือเก็บกู (cleanup and recovery workers).
ในชวง 24 ชั่วโมงแรก ตํารวจดับเพลิง 240 นาย เขารับการรักษาที่หอ งฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถาน
บริการอื่น พบวา 50 นาย (รอยละ 20.8) มีอาการ ดานระบบทางเดินหายใจสวนบน เนือ่ งจากการสูดหายใจ
ควันและฝุน ทั้งนี้ ตํารวจดับเพลิงทุกคนเลาเหตุการณตรงกันหมดวา "ตองเดินผานกลุมควันที่หนามากเปน
ชั่วโมงๆ หลังเหตุการณ ฝุนขนประมาณซุปขนๆ ทีเดียว".
6 เดือนหลังเหตุการณมกี ารตรวจสุขภาพตํารวจ ดับเพลิงจํานวน 10,116 นาย พบวามีตํารวจดับเพลิง 332 คน
มีอาการที่เรียกวา World Trade Center Cough กลาวคือ มีอาการไอเรือ้ รังรวมกับอาการ
ระบบทางเดินหายใจอื่นๆที่รุนแรงจนตองหยุดงานอยางนอย 4 สัปดาห นอกจากนั้น พบวาอุบตั ิการณของ
WTC cough นี้ แปรผันกับระดับการสัมผัส กลาวคือ พบอาการรอยละ 8 ในกลุมทีส่ ัมผัสมาก แตพบ
เพียงรอยละ 3 ในกลุมทีส่ ัมผัสปานกลางและรอยละ 1 ในกลุมที่สัมผัสนอย.
สําหรับตํารวจดับเพลิงที่ไมมอี าการ WTC cough พบวามีอาการ bronchial
hyperreactivity รอยละ 23 ในกลุมทีส่ ัมผัสมาก ขณะที่ในกลุมที่สัมผัสปานกลางพบเพียงรอยละ 8
นอกจากนั้น พบวามีตํารวจดับเพลิง 1 นายปวยเปน eosinophilic pneumonia ดวย.
ทั้งนี้ ความผิดปกติทั้งหมดที่ตรวจพบมีความสัมพันธกับระดับการสัมผัสฝุน และควันจากการเผาไหม
รวมทั้งสัมพันธกับปริมาณ PAHs ที่ตรวจพบในรางกายของตํารวจดับเพลิง.
สําหรับกลุมพนักงานทําความสะอาดหรือเก็บกูซ ึ่งทําหนาที่เก็บกวาดซากปรักหักพังและขนไปทิ้งทีอ่ ื่นนั้น
พบวาสวนมากเปนคนขับรถบรรทุก ทีมวิจัยไดทําการประเมินผลกระทบตอสุขภาพโดยการตรวจวัดตัวอยาง
อากาศและตรวจสุขภาพ.
การตรวจวัดอากาศทํา 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 โดยตรวจวัดระดับ
ของฝุน (PM) เสนใยแอสเบสทอส และสารตัวทําละลายอินทรีย (VOCs) ตลอดชวงการทํางานทั้งกะ
กลางวันและกลางคืนเปนเวลา 7 วัน นอกจากนั้น พนักงานขับรถ 69 คนติดเครือ่ งตรวจวัดอากาศทีต่ ัว
(personal sampler) ดวย.
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 พบวาฝุนมีความเขมขนสูงทีส่ ุดบริเวณกองซากปรักหักพัง (1,603 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร) ซึ่งสูงกวาบริเวณโดยรอบกวา 5 เทา แตในเดือนเมษายนพบวาระดับฝุน ลดลงจนเกือบ
ใกลเคียงกัน สําหรับตัวอยางจากเครือ่ งตรวจวัดอากาศที่ตัว พบวาคา median ของปริมาณฝุนในเดือน
ตุลาคมเทากับ 323.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และลดลงเปน 137.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรใน

เดือนเมษายน สวนเสนใยแอสเบสทอสนั้น พบวามีปริมาณนอยมากและพบแตเสนใยที่สั้น และคา
VOCs ก็มีปริมาณต่ํามากเชนกัน.
สําหรับผลตอสุขภาพนัน้ ไดมกี ารทําการศึกษาทางระบาดวิทยาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยเลือก
ประชากรจากกลุมพนักงานที่กําลังปฏิบัติงาน ในพืน้ ที่ ตามความสะดวก (convenient
sampling) โดยมีเกณฑคัดเลือก คือ อายุอยางนอย 18 ป ไดรับการจางงานที่จุดเกิดเหตุ และยินยอม
ตอบคําถามในแบบสอบ ถามที่ปรับจากแบบสอบถามโรคทางเดินหายใจเรื้อรังของ American
Thoracic Society นอกจากแบบสอบถามแลว ประชากรวิจัยตองผานการตรวจสมรรถภาพปอด
(spirometric measurement) อีกดวย.
มีพนักงาน 183 คนที่ไดรับการตรวจประเมินดังกลาวมาแลว พบวารอยละ 32.8 ระบุวาเคยมีอาการไอทีเ่ พิ่ง
เปนหลังจากทํางานนี้ รอยละ 24 ระบุวาเริ่มมีเสมหะมากหลังเริ่มทํางาน และรอยละ 17.5 เริ่มมีอาการหายใจ
มีเสียงหวีด (wheeze) สรุปในภาพรวม พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมวิจัยมีอาการ อยางนอยหนึ่ง
ชนิดหลังเริ่มทํางาน สําหรับผลตรวจสมรรถภาพปอด พบวาคาเฉลีย่ FEV1 และ FVC เทากับรอยละ
96.3 และ 98.8 ตามลําดับ และคาอัตราสวน FEV1 : FVC เทากับรอยละ 80.5.
สงทาย
จากขอมูลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายหลังเหตุการณ "9/11" และผลการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ตํารวจ
ดับเพลิงและพนักงานทําความสะอาดหรือเก็บกู ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่มโี อกาสสัมผัสกับฝุน ควัน เสนใย
และสารเคมีตางๆ มากทีส่ ุด สรุปไดวา เจาหนาที่เหลานี้มีโอกาสสูง ที่จะเกิดผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจ ขณะเกิดเหตุการณและในชวงเวลา 6 เดือนภายหลัง.
อนึ่ง ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคลองกับผูปวย 2 รายที่ไดนําเสนอเปนกรณีศกึ ษาไปแลว กลาวคือ
ชี้ใหเห็นวาภายหลังเหตุการณไฟไหมใหญเชนนี้ มีสารเคมีและมลภาวะตางๆเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยมีระดับ
ความเขมขนทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพได และประชากรกลุม เสีย่ งที่สดุ ที่จะมีโอกาสสัมผัสสารเคมีและ
มลภาวะ รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดโรค คือ เจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานในพืน้ ที่ ไดแก ตํารวจดับเพลิง พนักงาน
ทําความสะอาด ตํารวจ และเจาหนาที่สาธารณสุข.
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