
บทที่ 3  
 

ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 
 
 ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษกลาววา ปญหาทางสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
ของเด็กมีอยูหลากหลาย เชน ปญหาพิษจากสารเคมีตางๆ ในภาคอุตสาหกรรม ปญหามลพิษทาง
อากาศและเสียงจากการจราจร ปญหาผลกระทบการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรม 
รวมทั้งการไดรับอันตรายจากการดําเนินชีวิตในบานเรือน เปนตน ปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอ
สุขภาพของเด็กอยางชัดเจน เชน มีรายงานการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาเด็กที่กินสีทาบานมีตะกั่ว
เปนสวนผสมจะมีระดับตะกั่วในเลือดสูงและจะมีปญหาเรื่องความฉลาดและพัฒนาการทางสมอง
ติดตามมาหรือเด็กที่อยูอาศัยในเขตพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนนหรือมีมลพิษทางอากาศจะมี
ปญหาในเรื่องโรคระบบหายใจหรือมีสมรรถภาพของปอดต่ํากวาเด็กที่อยูในเขตชนบท เปนตน 
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กเหลานี้ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งประชาชนทั้งหมดจะตองใหความสนใจ และหามาตรการในการ
ปองกันและแกไขอยางเรงดวน  
 ปญหาสิ่งแวดลอมตอเด็กมีอยู 4 ประเด็นใหญๆ คือ 

1. ปญหาจากการปน เป อนหรื อ ร่ั ว ไหลของสาร เคมี ห รื อมลพิษต า งๆ  จาก
ภาคอุตสาหกรรมเขาไปสูชุมชน หรือโรงเรียน 

2. ปญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากการจราจร 
3. ปญหาสารพิษจากภาคเกษตรกรรม 
4. ปญหาสุขภาพของเด็กจากสิ่งแวดลอมในการใชชีวิตประจําวัน (สมเกียรติ ศิริรัตนพ

ฤกษ, 2548: 116) 
 

1. ปญหาจากการปนเป อน  หรือรั่ ว ไหลของสาร เคมีหรือมลพิษต า งๆ  จาก
ภาคอุตสาหกรรมเขาไปสูชุมชนหรือโรงเรียน 

  ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในกรณีนี้ นับเปนสถานการณที่มีการรองเรียน
หรือเปนขาวจากทางสื่อสารมวลชนมากที่สุด โดยมลพิษตางๆ ที่เปนสาเหตุ อาจจะเปนโลหะหนัก 
สารเคมี  แกสพิษ  เสียง  หรือของเสียอื่นๆ  การปนเปอนหรือร่ัวไหลของมลพิษตาง  จาก
ภาคอุตสาหกรรมเหลานี้ อาจเกิดจากความจงใจปลอยออกมา หรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได ซึ่ง
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในเด็กและผูใหญ มีทั้งแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง และสามารถ
เกดิขึ้นไดในทุกระบบอวัยวะขึ้นอยูกับพิษของสารตนเหตุ 
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 ในชวงระยะ 5 ปมานี้ มีรายงานผลกระทบทางสุขภาพของเด็กที่เกิดจากมลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรมอยางมากมาย ซึ่งมีทั้งการรั่วไหลจากอุบัติเหตุหรือปลอยมลพิษออกไปปนเปอน
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องเร้ือรัง โดยมีกรณีตัวอยางที่สําคัญๆ ดังนี้(สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ, เพิ่ง
อางหนาเดียวกัน) 
 

- กรณีปญหามลพิษทางอากาศในบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด    
จ.ระยอง 

 หลังจากที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดเปดดําเนินการมาเมื่อปพ.ศ.2532 
ประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนใกลเคียงนิคมอุสาหรกรรมไดรองเรียนตอหนวยงานราชการ
เปนประจําอยางตอเนื่อง ถึงความเดือนรอนจากมลพาทางอากาศ และกลิ่นเหม็นของ
สารเคมีจากโรงงานในนิคมฯ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา
คาร โดยมีอาการแสบคอ ระคายเคืองตา คลื่นไสอาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ แนน
หนาอก จากการหายใจสูดเอาสารเคมีเหลานี้เขาไปในรางกาย ปจจุบันไดมีหนวยงานที่
เกี่ยวของเขาไปดําเนินการแกไขปญหา แตก็ยังมีขอรองเรียนจากชุมชนในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอยูเนืองๆ    
- กรณีการปนเปอนสารตะกั่วจากเหมืองลงสูลําหวยคลิต้ีในหมูบานกะเหรี่ยง 

จ.กาญจนบุรี 
 ในปพ.ศ.2541 หลังเกิดฝนตกหนัก ไดเกิดการรั่วไหลของน้ําเสียจากโรงแตงแร
ตะกั่วลงสูลําหวยคลิต้ี ซึ่งไหลผานหมูบานคลิต้ีลาง หลังจากนั้นชาวบานไดรองเรียนวา มี
การเจ็บปวยเกิดขึ้น รวมทั้งมีการลมตายของสัตวเลี้ยงที่ใชน้ําของลําหวยนั้น จาก
การศึกษาของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ระดับตะกั่วในเลือดของประชาชนในหมูบาน
โดยเฉพาะในเด็กมีระดับสูงเกินมาตรฐาน โดยพบวาในกลุมเด็กอายุ 0-6 ป มีระดับตะกั่ว
ในเลือดอยูในชวง 13.56-36.04 µg/dl (คาเฉลี่ย 23.6µg/dl) และมีถึง 82% ที่มีระดับ
ตะกั่วมากกวา 20 µg/dl สวนเด็กอายุ 7-15 ป มีระกับตะกั่วในเลือดอยูในชวง 21-33 
µg/dl (คาเฉลี่ย 28.3 µg/dl) รวมทั้งพบวาระดับตะกั่วในตัวอยางที่สงตรวจคือ น้ํา 
ตะกอนดิน และสัตวน้ําในลําหวยใตโรงแตแรมีปริมาณสูงเกินกวาคามาตรฐาน ปจจุบัน
หนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการแกไขปญหานี้อยู โดยเฉพาะปญหาระดับตะกั่วใน
เลือดของเด็กที่สูงผิดปกติ จะไดรับการรักษาพยาบาลจาก หนวยงานสาธารณะสุขที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
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- ผลกระทบจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล 
 โดยเกิดขึ้นทั้งจากการรั่วไหลสูส่ิงแวดลอมที่สถานประกอบการ หรือร่ัวไหลในขณะ

ขนสงสารเคมีตางๆ กรณีนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจําซึ่งในบางครั้งการรั่วไหลจาก
อุบัติเหตุดังกลาว ไดมีการแพรกระจายของสารพิษเขาไปสูโรงเรียนหรือชุมชนที่มีเดก็อาศยั
อยู กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันตอเด็กมากกมาย เชน กรณีเพลิงไหม
โรงงานที่จัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เขตมันบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ.2543 กรณี
สารตัวทําละลายอินทรียจากโรงงานแพรกระจายเขาสูโรงเรียนแพรกษา จ.สมุทรปราการ 
เมื่อปพ.ศ.2543 หรือกรณีรถบรรทุกสาร Acrylonitrile คว่ําบริเวณทางดวนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของเด็กที่สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท กรุงเทพฯ เปนตน 
(สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ, อางแลว: 117) 

 
2. ปญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากการจราจร 
 สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพในเด็กที่เกิดจาก
มลพิษทางอากาศจากฝุนละอองและกาซพิษตางๆ และปญหามลพิษทางเสียง 

ปญหาเรื่องสารตะกั่วในน้ํามันเบนซิน นับเปนกรณีตัวอยางที่มีการใชผลการศึกษาวิจัยมา
ชวยสนับสนุนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล และแสดงพิสูจนใหเห็นถึงผลสําเร็จของการ
ดําเนินนโยบายดังกลาว โดยมีการศึกษาแสดงใหเห็นวากอนที่จะมีนโยบายการควบคุมระดับสาร
ตะกั่วในน้ํามันเบนซิน ระดับตะกั่วในสายสะดือเด็กในกรุงเทพฯ มีคาเฉลี่ย 18 µg/dl (เหลือพรและ
คณะ) หลังจากที่มีการดําเนินการลดระดับตะกั่วในน้ํามันเบนซินในป พ.ศ.2535 โดยพบวา ระดับ
ตะกั่วในเลือดของเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ เหลือเพียง 9.27 µg/dl (ธีชัช และคณะ อางใน 
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ, อางแลว: 118) 
  สวนปญหาทางสุขภาพที่เกิดจากฝุนละอองขนาดเล็กและกาซพิษอ่ืนๆ ยังคงถือวามี
ความสําคัญอยู จากการติดตามการเฝาระวังคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตลอดชวงป พ.ศ.2543 พบวา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็ดกวา 100 ไมครอน (TSP) และขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) มีคาเฉลี่ย 1 ป 
เกินคามาตรฐานเกือบทุกสถานีที่มีการตรวจวัด สําหรับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (ON2) จากการตรวจวัดพบยังไมมีคาเกินมาตรฐาน สําหรับผลการตรวจวัด
ฝุนละอองขนาดเล็กนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบยอนกลังไปในชวง 5 ปกอน พบวา ผลการตรวจวัด
มีคาเกินมาตรฐานตลอด แตปริมาณของฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีแนวโนมลดลง  
 การที่มีปริมาณฝุนละอองเกินมาตรฐาน เชนนี้ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะสุขภาพของเด็ก จากการศึกษาของนันทวรรณและคณะพบวา เด็กนักเรียนในกทม.อายุ 
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7-12 ป ที่อยูในบริเวณที่มีระดับฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) สูงและปานกลาง จะมีอัตราเสี่ยงตอ
การเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ มากกวา 1.8-3.21 เทา ของเด็กที่อยูในบริเวณ ที่มี
ระดับของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน นอกจากนี้
จากการศึกษาของอุดมลักษณและคณะ ยังพบวาคาเฉลี่ยของคาสมรรถภาพปอด (คา Peak 
expiratory flow rate) ของเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป ที่อยูในพื้นที่ที่มีระดับฝุนละอองสูงจะต่ํากวา
คาเฉลี่ยของกลุมเด็กที่อยูในพื้นที่ที่มีระดับฝุนละอองต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย 

ประเด็นสุดทายที่เกิดจากปญหาจราจร คือ มลพิษทางเสียง ภาวะของเสียงดังมากๆ จะมี
ผลกระทบตอการไดยิน ซึ่งถาไดรับเสียงที่ดังไปนานๆ จะกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินอยางถาวร 
นอกจากนี้เสียงดังยังมีผลตอสุขภาพจิตดวย ทําใหเกิดความเครียด หงุดหงิด อารมณไมแจมใส 
และขาดสมาธิในการทํางาน  จากการเฝาระวังความดังของเสียง โดยสํานักงานอนามยัสิง่แวดลอม 
กรมอนามัย ในชวงป พ.ศ.2539-2541 ในพื้นที่เขตเมืองยานการจราจรคับค่ัง ในจังหวัดตางๆ ทั้ง
เขตปริมณฑลและภูมิภาคนั้น พบวา เกือบทุกๆ สถานีที่ทําการตรวจวัดมีคาระดับเสียงเกินกวาคา
มาตรฐานที่กําหนด ในบางชวงหรือตลอดชวงเวลาที่ทําการตรวจวัด นอกจากนี้จากการศึกษาของ
วิไลวรรณและคณะพบวา เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาที่ศึกษาอยูในอาคารเรียนที่ต้ังอยูริมถนนใน
จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยูในชวง 74.9-83.0 dB (A) ซึ่งสูงกวาคามาตรฐาน
ที่กําหนด จะมีความผิดปกติของสมรรถภาพการไดยินถึงรอยละ 43.5 และเมื่อพิจารณาแยกระดับ
ความพิการของหู โดยใชคาเฉลี่ยการไดยินที่ความถี่ 500-2000 เฮริตซ จะพบนักเรียนมีระดับความ
พิการของหูรอยละ 27.8 โดยมีอาการหูตึงระดับที่ 1 และ 2 รอยละ 26.1 และ 1.7 ตามลําดับ   
(สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ, อางแลว: 118-120) 
 
3.  ปญหาสารพิษจากเกษตรกรรม 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ปจจุบันประชากรวัยทํางานมากกวาครึ่งหนึ่งมีอาชีพ
เกษตรกรรม เนื่องจากมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหมีการใชสารเคมีตางๆ ใน
กระบวนการทํางานการเกษตรกรเปนอยางมาก เชน การใชสารกําจัดศัตรูพืช สารฮอรโมนเรงการ
เจริญเติบโตหรือพวกปุยตางๆ เปนตน สารเหลานี้นอกจากจะมีคุณประโยชนแลว ยังกอใหเกิดโทษ
มหันต โดยเฉพะอยางยิ่งตอสุขภาพของผูใช ผูบริโภค และผูที่เกี่ยวของทั้งหมด จากรายงานของ
กองระบาดวิทยาพบวา แนวโนมของจํานวนผูปวยดวยโรคพิษของสารกําจัดศัตรูพืชมีเพิ่มมากขึ้น
ทุกป ตัวอยางเชน จากจํานวน 3,398 ราย ในป พ.ศ.2538 เพิ่มเปนจํานวน 4,169 ราย ในป พ.ศ.
2542 นี้ มีสัดสวนของผูปวยเด็กตั้งแตอายุ 0-14 ป เปนจํานวน 3.88% โดยเฉพาะผูปวยในชวงอาย ุ
0-4 ป มีถึง 2.03% ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมเด็กเล็กก็ถือวาเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช ในฐานะผูบริโภคหรือจากการทํางานของครอบครัว นอกจากนี้
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ยังมีรายงานการรองเรียนถึงผลกระทบทางสุขภาพจากสารกําจัดศัตรูพืชของเด็กนักเรียนที่มีสาเหตุ
มาจากการใชของเกษตรกรที่มีพื้นที่การเพาะปลูกอยูใกลกับบริเวณโรงเรียนดวย (สมเกียรติ ศิริรัต
นพฤกษ, อางแลว: 120) 
 
4. ปญหาจากสิ่งแวดลอมในการใชชีวิตประจําวันอื่นๆ 
 นอกจากปจจัยปญหาทางสิ่งแวดลอมที่กลาวมาแลว ปญหาทางสุขภาพของเด็กที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมรอบๆ ตัวเด็ก เร่ิมมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน ปญหามลพิษในอาคารที่
อยูอาศัย เชน สีที่ใชทาบานที่มีตะกั่วปนเปอนอยู อากาศภายในอาคาร หรือของเลนของเด็กตางก็
มีรายงานในตางประเทศวา สามารถกอใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพแกเด็กได นอกจากนี้ปญหา
เร่ืองผลกระทบระยะยาวจากการรับสัมผัสคลื่นแมเหล็กไฟฟา จากการตั้งบานเรือนใกลแหลงผลิต
กระแสไฟฟาแรงสูงหรือการใชโทรศัพทมือถือ ก็ถือวาเปนประเด็นทางสุขภาพที่จะตองมีการศึกษา
และหามาตรการในการควบคุมปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกเด็กในอนาคตตอไป (สมเกียรติ ศิริ
รัตนพฤกษ, อางแลว: 120) 
 
 สรุป  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอเด็กและเยาวชนในปจจุบัน มีอยู 4 ดานคือ 
ปญหาจากการปนเปอนหรือร่ัวไหลของสารเคมีหรือมลพิษตางๆ จากภาคอุตสาหกรรมเขาไปสู
ชุมชน หรือโรงเรียน ปญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากการจราจร ปญหาสารพิษจากภาค
เกษตรกรรม และปญหาสุขภาพของเด็กจากสิ่งแวดลอมในการใชชีวิตประจําวัน 
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