รายงานการจัดทําคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน
และแนวปฏิบัติเพื่อปกปองสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสูบรรยากาศ
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเกิดความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง และมีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ใชและผลิตสารเคมีกระจายอยูทั่วประเทศ ดังจะเห็นไดวามีนิคมอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ตั้งครอบคลุมอยูทุกภูมิภาคของประเทศมากกวา ๖๑ แหง อาทิ
พื้นที่จังหวัดลําพูน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสงขลา และอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชสารเคมีอันตรายรายแรง เชน
หองเย็นขนาดใหญและโรงงานผลิตน้ําแข็งที่ใชกาซแอมโมเนียเพื่อใชเปนสารทําความเย็นภายในระบบทําความเย็น
อีกเปนจํานวนมาก เปนตน หากเกิดเหตุรั่วไหลและแพรกระจายของสารเคมี ทั้งจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ
การขนถาย และการขนสง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม
เปนวงกวาง ตัวอยางเชน เหตุการณสารเคมี methyl isocyanate รั่วไหลจากโรงงานผลิตสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว
ยูเนียน คารไบด ที่เมืองโบพาล ประเทศอินเดีย ป พ.ศ. ๒๕๒๗ ทําใหมีผูไดรับสารจํานวนมากกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน
และมีผูเสียชีวิตในทันที ๒,๒๕๙ คน และมีผูเสียชีวิตทั้งหมดประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน หลังจากเหตุการณสารเคมี
รั่วไหลในครั้งนี้ เหตุการณสารคลอรีนรั่วไหลจากการหยุดกระบวนการผลิตของบริษัทอดิตยา เบอรลา เคมีคัลส
จํากัด สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บกวา ๖๐ คน เปนตน
จากเหตุรั่วไหลสารเคมีดังกลาวขางตน จะเห็นไดประชาชนจํานวนมากไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวน
มากจากการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้นๆ ซึ่งการปองกันและแกไขการเกิดพิษเฉียบพลันจากสารเคมีของประชาชน
สามารถดําเนินการไดหากมีการประเมินความเปนพิษเฉียบพลันลวงหนาในกระบวนการวางแผน หรือการประเมิน
ความเปนพิษเฉียบพลันระหวางการตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการปกปองประชาชน
จากสารเคมีรั่วไหลตอไป โดยขอมูลที่สําคัญในการประเมินความเปนพิษเฉียบพลันจากสารเคมีรั่วไหล คือเกณฑ
การปกปองประชาชนทั่วไปจากการรับสัมผัสสารเคมีที่มีความเปนพิษเฉียบพลัน กรมควบคุมมลพิษ ตระหนักถึง
ความจําเปนของขอมูลดังกลาวไดจัดทําเกณฑการบงชี้ระดับความปลอดภัยแกประชาชนสารเคมีในบรรยากาศ
สําหรับสารเคมีกลุมที่มีอันตรายรายแรงขึ้น สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชในการพิจารณาบงชี้ความเปนพิษ
ตอประชาชนทั่วไปอยางเฉียบพลัน เพื่อเลือกวิธีการปกปองประชาชนที่เหมาะสมในการวางแผนลวงหนาและระหวาง
การเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล เชน การอพยพ หรือการหลบภัยในอาคาร เปนตน รวมทั้ง การพิจารณาความปลอดภัยแก
ประชาชนเพื่ออพยพกลับที่อยูอาศัยได
๒. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน และแนวปฏิบัติเพื่อปกปอง
สุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสูบรรยากาศ สําหรับใชเปนแนวปฏิบัติแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการปกปองสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสูบรรยากาศตอไป
สวนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟนฟู สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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๓. ขอมูลและวิธีการดําเนินงาน
๓.๑) หลักการประเมินความสัมพันธระหวางปริมาณสารและผลกระทบตอสุขภาพสําหรับความ
เปนพิษแบบไมกอมะเร็งและแบบกอมะเร็ง (Dose-Response Assessment for Noncancer and
Cancer Toxicity)
หลักการประเมินความสัมพันธระหวางปริมาณสารและผลกระทบตอสุขภาพสําหรับความเปน
พิษแบบไมกอมะเร็ง (Dose-Response Assessment for Noncancer Toxicity) เปนหลักการที่ศึกษาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพอื่นๆที่ไมใชการกอมะเร็งและการกลายพันธุ อัน ไดแก ผลกระทบตอเนื้อเยื่อบริเวณ
ทางเขาสูรางกาย และผลกระทบหลังจากการดูดซึมและแพรกระจายของสารเคมีไปยังอวัยวะเปาหมาย
สารเคมีกลุมนี้อาจเรียกเปนกลุมที่เปนพิษเชิงระบบ (systemic toxicants) เนื่องจากจะไปมีผลกระทบตอการ
ทําหนาที่ของอวัยวะเปาหมายตางๆ สารเคมีสวนมากแสดงความเปนพิษที่อวัยวะเปาหมายหลักเพียงหนึ่งหรือ
สองแหง โดยจากการศึกษาพบวา เมื่อปริมาณสารเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่มีตอกลุมประชากรหรือระดับของ
ผลกระทบที่มีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งพบวาเพิ่มขึ้นดวย ทั้งในแบบโอกาสที่จะพบผลกระทบตอสุขภาพของ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง (individual) เพิ่ ม ขึ้ น และแบบพบการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ของกลุ ม ประชากร
(population) ความสัมพันธดังกลาวสามารถวัดเชิงปริมาณได (U.S. EPA, 1994)
โดยทั่วไปแลว กลไกการเกิดพิษจากการไดรับสารเคมี (Mechanisms of Toxicity) สามารถ
อธิบายไดวา หลังจากสารเคมีเขาสูรางกายแลวจะเดินทางไปตามเสนเลือดเพื่อไปจับกับอวัยวะเปาหมายที่จะ
เกิดการเปนพิษ โดยเฉพาะ ตับ ไต เลือด เปนตน การสะสมของสารเคมีในรางกายขึ้นอยูกับการจับตัวของ
สารเคมีกับชีวโมเลกุลในรางกาย (รวมถึง ไขมัน) สารเคมีที่ละลายน้ําไดดีจะถูกขับออกมาทางปสสาวะอยาง
รวดเร็ว ในขณะที่สารอินทรียที่มีคาสัมประสิทธิ์แสดงอัตราสวนความสามารถการละลายของสารเคมีในออกทา
นอลตอน้ํา (Kow) สูงๆ (ไมชอบน้ํา) จะสะสมในไขมัน อยางไรก็ตาม โลหะหนักบางตัวอาจสะสมในไขมันและ
ชีวโมเลกุลในแบบที่แตกตางกับสารเคมีที่มีคา Kow สูงๆ เชน ตะกั่วจะจับกับชีวโมเลกุลในระบบประสาท
สวนกลาง แคดเมียมสามารถจับกับตัวรับในไตกอใหเกิดไตเสียหายได โดยแนวคิดสําคัญๆ ของกลไกการเกิด
พิษของสารเคมีมักเกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ดังนี้ ทางเขาสูรางกาย การแพรกระจายของสารเคมีในรางกาย
การแปรสภาพทางชีวภาพ (Biotransformation) ของสารเคมี การเกิดปฏิกิริยาระหวางสารเคมีกับตัวรับใน
รางกาย การสะสมสารเคมีในรางกาย และการขับออกของสารเคมีในรางกาย (Asante-Duah, 2002)
แนวคิดที่สําคัญที่สุดในการประเมินความเสี่ยงสําหรับความเปนพิษแบบไมกอมะเร็งคือ แนวคิด
เรื่องขีดจํากัดการรับสัมผัส (Threshold Concepts) ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา สารเคมีทุกชนิดสามารถ
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพแบบไมกอมะเร็งไดเมื่อมีความเขมขนสูงในระดับหนึ่ง (threshold) และที่ความ
เขมขนสารเคมีในบรรยากาศมีคาต่ํากวาระดับนั้นไมพบการเปลี่ยนแปลงหรือไมมีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งตาง
จากสารเคมีกลุมที่กอมะเร็งและกอการกลายพันธุที่เชื่อวาเปนสารเคมีกลุมที่ไมมีขีดจํากัดหรือไมมีคาขั้นต่ําที่
จะกอใหเกิดมะเร็งหรือกลายพันธ หรือการไดรับสารเคมีกลุมนี้ไมวาที่ความเขมขนเทาใดก็ทําใหเกิดการกอ
มะเร็งหรือการกลายพันธุได (non-threshold) (Asante-Duah, 2002)
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นอกจากนี้ ขีดจํากัดการรับสัมผัสยังสามารถนําไปใชกับผลกระทบตอสุขภาพระดับตาง ๆ ได
เช น ขี ด จํ า กั ด การรั บ สั ม ผั ส สํ า หรั บ ผลกระทบต อ สุ ข ภาพแบบไม รุ น แรง ขี ด จํ า กั ด การรั บ สั ม ผั ส สํ า หรั บ
ผลกระทบตอสุขภาพแบบปานกลาง/รุนแรง และขีดจํากัดการรับสัมผัสสําหรับผลกระทบตอสุขภาพแบบถึง
แกชีวิต เปนตน การประมาณการคาขีดจํากัดการรับสัมผัสที่ระดับตาง ๆ กลายเปนวัตถุประสงคหลักของการ
ประเมินความสัมพันธระหวางปริมาณสารเคมีและผลกระทบตอสุขภาพ อยางไรก็ตาม นิยามของขีดจํากัดการ
รั บ สั ม ผั ส มี ค วามซั บ ซ อ นในตั ว ของมั น เองเนื่ อ งจากประกอบไปด ว ยองค ป ระกอบหลากหลาย ได แ ก
วัต ถุ ป ระสงค ใ นการนํ า ไปใช (กฎหมายบั ง คั บ ใช ) การแปลผลขอ มู ล (ผลจากการศึ ก ษาในการตรวจพบ
ผลกระทบตอสุขภาพระดับตางๆ หรือขีดจํากัดการรับสัมผัสตอคนใดคนหนึ่งหรือกลุมประชากร เปนตน )
นโยบายดานวิทยาศาสตร (คําถามเกี่ยวกับความรุนแรงของผลกระทบ และนัยสําคัญทางชีววิทยาเทียบกับทาง
สถิติ เปนตน) รวมถึงความไมแนนอนจากการประมาณการคานอกชวงเวลาที่กําหนดหรือสิ่งมีชีวิตคนละสปชีส
เปนตน (OECD, 2011)
สําหรับสารกอมะเร็งซึ่งเปนที่เขาใจวาเปนสารกลุมที่ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสาร (Nonthreshold) ความสัมพันธระหวางการรับสัมผัสสารและการเกิดมะเร็งแสดงเปนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (excess
risk) เนื่องจากการรับสัมผัสสารเคมี และความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นแบบเปนสัดสวนตรงกับการรับ
สัม ผัส สารที่เ พิ่ม ขึ้ น คา ที่ แสดงถึ งศั กยภาพในการกอ มะเร็ง ของสารเคมี คื อ ค าความชัน ในการก อมะเร็ ง
(cancer potency slope) มีหนวยเปน (มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน)-1 หรือคาความเสี่ยงในการกอ
มะเร็งจากการหายใจ (inhalation unit risk) มีหนวยเปน (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) -1
สําหรับสารกอมะเร็งที่เปนสารกอการกลายพันธุและที่ไมทราบกลไกการกอมะเร็งอยางชัดเจน
ใหประมาณการคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารดังกลาวจากคาความเขมขนที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด
มะเร็งเพิ่มขึ้นที่ความเชื่อมั่นระดับบน ๙๕ เปอรเซ็นต (upper confidence limit) จากกราฟเสนตรงที่ความ
เขมขนต่ํา ๆ ที่ไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรแสดงโอกาสการกอมะเร็งแบบ Multistage อยางไรก็ตาม
กรณีที่สารกอมะเร็งนั้นไมมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนระยะในการกอมะเร็ง (stages) และระยะใดที่ขึ้นตรง
กับปริมาณการรับสัมผัส NRC (2001) เสนอแนะใหใชคาเฉลี่ยปริมาณสารแบบถวงน้ําหนัก โดยใหความเสี่ยงที่
เกิดจากการรับสัมผัสสารกอมะเร็งแบบเรื้อรัง (d) จนถึงวันที่ที่ t จะเทากับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกอ
มะเร็งปริมาณ D ในวันแรก (t0) และแสดงเปนสมการได ดังนี้ D = d x t (NRC, 2001)
ปจจุบันไดมีการประมาณการความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการ
เกิดมะเร็งเพิ่มจากปกติที่ระดับ ๑ ใน ๑๐,๐๐๐ ๑ ใน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ จากการรับสัมผัส
สารเพียงครั้งเดียว (แบบเฉียบพลัน) จากขอมูลการรับสัมผัสแบบเรื้อรังและปรับปริมาณสารตามระยะเวลารับ
สัมผัสแบบเฉียบพลันโดยประยุกตใช Henry’s Law คาความเขมขนที่ไดจะมีการปรับโดยปจจัยการเกิดมะเร็ง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage) ตามขอมูลลักษณะการกอมะเร็งของแตละสาร (NRC, 2001)
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๓.๒) ขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมี (Exposure Limits) ที่มีในปจจุบัน
ขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศที่ไดมีการจัดทําขึ้นเพื่อปกปองคุมครองผูที่มีโอกาส
รับสัมผัสสารเคมีในปจจุบัน มีการจัดทําขึ้นสําหรับหลากหลายวัตถุประสงค ไดแก
- สําหรับปกปองคุมครองพนักงานในสถานประกอบการที่มีสุขภาพดี (Occupational) ซึ่ง
เปน กลุม ที่อยูในชว งกลุมอายุ ๒๐-๖๕ ป ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพีย งพอตอการทํางานตลอดวัน โดยมีกลุ ม
ประชากรออนไหวที่อยูภายในกลุมที่ทํางานในกลุมนี้เทานั้น การรับสัมผัสสารของกลุมนี้กําหนดเปนคาความ
เขมขนเฉลี่ยตอวัน และตออาทิตย (๘-ชม/วัน และ ๔๐-ชม./อาทิตย ตามลําดับ) และอาจมีโอกาสรับสัมผัส
สารที่ความเขมขนสูงในระยะสั้นภายในระยะเวลาทํางานดังกลาวได ตัวอยางคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมี
ในบรรยากาศกลุ ม นี้ ได แ ก ค า ความเข ม ข น สารเคมี ที่ เ สนอแนะให มี ไ ด ใ นบรรยากาศการทํ า งาน
(Recommended Exposure Limits: RELs) คาความเขมข นสารเคมีที่ย อมใหมีไดในบรรยากาศ
(Permissible Exposure Limits: PELs) คา STEL คาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานที่เชื่อวา
พนักงานเกือบทุกคนสามารถรับสัมผัสซ้ํา ๆ ไดโดยไมเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Threshold Limit Value:
TLV) เปนตน (OECD, 2011)
- สํ า หรั บ ปกป อ งคุ ม ครองประชาชนทั่ ว ไปกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น สารเคมี (Emergency
Response) โดยกลุมประชาชนทั่วไปอาจไมจําเปนตองรวมถึงประชากรกลุมที่มีความออนไหวที่สุด (most
susceptible subgroups) เปนคาที่ออกแบบสําหรับการรับสัมผัสสารที่เปนไดยากและเกิดในระยะสั้น ๆ หรือ
อาจเรียกวา เปนการรับสัมผัสแบบ “ครั้งหนึ่งในชีวิต” หรือโอกาสเกิดการรั่วไหลเปนไปไดยาก ดังนั้นจึงมักมี
คาสูงกวาคาสําหรับปกปองสาธารณชนเพื่อหลีกเลี่ยงการสรางความแตกตื่นที่อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอ
ชีวิตและความปลอดภัยระหวางการอพยพที่ตามมา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน
สารเคมีที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ตัวอยางคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศกลุมนี้ ไดแก คาความเขมขน
สารเคมีสูงสุดในบรรยากาศ โดยเชื่อวาประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับไดถึง ๑ ชม. แลวไมเกิดอันตราย
ตอสุข ภาพแบบเฉี ย บพลัน ในระดับ ที่ถึง แกชีวิ ต ระดับ รุ น แรง และระดับ ไมรุ น แรง (Acute Exposure
Guideline Levels: AEGLs) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศ โดยเชื่อวาประชาชน (เกือบทั้งหมด)
สามารถรับสัมผัสไดถึง ๑ ชม. โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และระดับไม
รุนแรง (Emergency Response Planning Guidelines: ERPGs) และคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดใน
บรรยากาศที่ประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับไดถึง ๑ ชม. โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และระดับไมรุนแรง (Temporary Emergency Exposure Limits:
TEELs) เปนตน (OECD, 2011)
- สําหรับปกปองคุมครองประชาชนทั่วไป (Public health) เปนคาที่ออกแบบมาเพื่อ
ปกปองคุมครองประชาชนทั่วไปในระดับที่สูงกวาคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารสําหรับพนักงานและกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินสารเคมีขางตน โดยคํานึงถึงกลุมประชากรเสี่ยงสวนมากแตอาจไมรวมถึงกลุมประชากรเสี่ยงมาก
(hypersusceptible) คานี้เปนคาที่ออกแบบสําหรับการรับสัมผัสซ้ํา ๆ เปนประจํา ซึ่งตรงขามกับการรับ
สัมผัสจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีที่เปนการรับสัมผัสแบบ “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ตัวอยางคาขีดจํากัดการรับสัมผัส
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สารเคมีในบรรยากาศกลุมนี้ ไดแก คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชน (เกือบทั้งหมด)
สามารถรับไดตามระยะเวลาที่กําหนด (เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง) โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบ
เฉียบพลัน (Acute Reference Exposure Limits: AREL) และคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่
ประชาชน (รวมทั้งประชากรกลุมเสี่ยง) สามารถรับสัมผัสไดในชวงระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ ๒๔ ชั่วโมง
โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพตลอดชวงชีวิต (Acute Reference Concentration: ARfC) เปน
ตน (OECD, 2011)
ขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศที่ไดมีการจัดทําขึ้นเพื่อปกปองคุมครองผูที่มีโอกาส
รับสัมผัสสารเคมีในปจจุบัน มีดังนี้ (เรียงตามลําดับเวลาที่มีการจัดทําขึ้น)
๓.๒.๑) คาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานที่เชื่อวาพนักงานเกือบทุกคนสามารถ
รับสัมผัสซ้ําๆไดโดยไมเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Threshold Limit Value: TLV) คา TLVs เปนคาที่จัดทํา
โดยสมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงสหรัฐอเมริกา (American conference of Governmental
Industrial Hygienists: ACGIH) ตั้งแตปพ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. 1948) โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพเปนหลัก
และไมคํานึงถึงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเปนไปไดทางเทคนิค คา TLVs แบงเปน ๓ ประเภท
ไดแก คาความเขมขนเฉลี่ยในระยะสัมผัสสารเคมีแบบในสถานประกอบการเปน ๘ ชั่วโมง/วัน หรือ ๔๐ วัน/
อาทิตย (Time-weight Average: TWA) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน
ณ เวลาใด ๆ (Ceiling) และคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน ในระยะเวลา
สั้น ๆ (๑๕ นาที) โดยปราศจากการระคายเคือง ผลกระทบเรื้อรัง หรือการเสียหายอยางถาวรกับเนื้อเยื่อ หรือ
การหมดสติ (Short Term Exposure Limit: STEL) (ACGIH, 2004)
๓.๒.๒) คาความเขมขนสารเคมีที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศ (Permissible Exposure Limits:
PELs) คา PELs เปนคามาตรฐานขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศการทํางานที่มีผลทางกฎหมาย
ที่จัดทําโดยสํานักงานบริหารความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพแหงสหรัฐอเมริกา (OSHA) ตั้งแตปพ.ศ.
๒๕๑๔ (ค.ศ. 1971) โดยอางอิงจากคา TLVs และกําหนดคา PEL เปน ๓ ประเภทไดแก คาความเขมขนเฉลี่ย
ของสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ๘ ชั่วโมง/วัน หรือ ๔๐ วัน/อาทิตย (Time-weight Average: TWA)
คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน ณ เวลาใด ๆ (Ceiling) และคาความ
เขมขนสารเคมีสูงสุดที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางานในระยะเวลาสั้น ๆ (๑๕ นาที) โดยปราศจากการ
ระคายเคือง ผลกระทบเรื้อรัง หรือการเสียหายอยางถาวรกับเนื้อเยื่อ หรือการหมดสติ (Short Term
Exposure Limit: STEL) (OSHA, 1988)
๓.๒.๓) คา ความเขม ข น สารเคมี ใ นบรรยากาศการทํ างานที่อ าจเป น อั น ตรายต อ ชี วิต และ
สุขภาพ หากไมสามารถหนีออกจากบริเวณนั้นไดทันภายใน ๓๐ นาที (Immediately Dangerous to Life
and Health: IDLH) คา IDLH เปนคาที่จัดทําโดยสถาบันดานความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแหง
สหรัฐอเมริกา (National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH) และสํานักงานบริหาร
ความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพแหงสหรัฐอเมริกา (OSHA) ในชวงปพ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ. 1974) เพื่อเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเลือกอุปกรณชวยหายใจ (respirators) สําหรับพนักงาน กรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล
และในกรณีระหวางการปฏิบัติงานที่ไดรับสัมผัสสารเคมี (NIOSH/OSHA, 1981)
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๓.๒.๔) ค า ค ว า ม เ ข ม ข น ส า ร เ ค มี ที่ เ ส น อ แ น ะ ใ ห มี ไ ด ใ น บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร ทํ า ง า น
(Recommended Exposure Limits: RELs) คา RELs เปนคาที่จัดทําโดยสถาบันแหงชาติเพื่อความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH) ในป พ.ศ. ๒๕๓๑
- ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1988-1995) เปนคาความเขมขนสารเคมีที่ NIOSH เสนอแนะเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงตอ
การเกิดมะเร็งและอันตรายตอสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยคา RELs แบงเปน ๓ ประเภท
ไดแก คาความเขมขนเฉลี่ยของสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ๑๐ ชั่วโมง/วัน หรือ ๔๐ วัน/อาทิตย (Timeweight Average: TWA) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน ณ เวลาใด ๆ
(Ceiling) และคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน ในระยะเวลาสั้น ๆ (๑๕ นาที)
โดยปราศจากการระคายเคือง ผลกระทบเรื้อรัง หรือการเสียหายอยางถาวรกับเนื้อเยื่อ หรือการหมดสติ (Short
Term Exposure Limit: STEL) (NIOSH/OSHA. 1981)
๓.๒.๕) คาความเขมขน สารเคมีสูงสุดในบรรยากาศ โดยเชื่อวาประชาชน (เกือบทั้งหมด)
สามารถรับสัมผัสไดถึง ๑ ชม. โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และระดับไม
รุนแรง (Emergency Response Planning Guidelines: ERPGs) คา ERPGs เปนคาที่จัดทําโดยสมาคมสุข
ศาสตรอุตสาหกรรมแหงสหรัฐอเมริกา (American Industrial Hygiene Association: AIHA) ในป พ.ศ.
๒๕๓๑ (ค.ศ. 1988) เพื่อประกอบการบงชี้กลุมประชากรที่อาจไดรับผลกระทบสําหรับการจัดทําแผนฉุกเฉิน
สารเคมีรั่วไหล ปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔) สารเคมีที่มีคา ERPGs มีทั้งหมด ๑๔๔ ชนิด
(Cavender et al., 2008)
๓.๒.๖) ค า ความเข ม ข น สารเคมี ใ นบรรยากาศที่ ป ระชาชน (รวมถึ ง ประชากรกลุ ม เสี่ ย ง)
สามารถรับสัมผัสไดทุกวันในระยะเวลาที่กําหนด โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบไมกอมะเร็ง
(Minimal Risk Levels: MRLs) คา MRLs เปนคาที่จัดทําโดยสํานักงานทะเบียนโรคและสารพิษ (ATSDR)
รวมกับองคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (US EPA) เริ่มตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๒ (ค.ศ. 1989)
คา MRLs มีการจัดทําขึ้นสําหรับการรับสัมผัสแบบเฉียบพลัน (๑-๑๔ วัน) แบบปานกลาง (๑๕-๓๖๕ วัน) และ
แบบเรื้อรัง (≥๓๖๕ วัน) สําหรับการรับสัมผัสทางการหายใจและการกิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนระดับใน
การบงชี้สารปนเปอนที่สําคัญและผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเปนอันตรายจากบริเวณที่มีของเสียอันตราย
(hazardous waste sites) (OECD, 2011)
๓.๒.๗) ค า ความเข ม ข น สารเคมี ใ นบรรยากาศที่ ป ระชาชนสามารถรั บ สั ม ผั ส ได เ ป น เวลา
๑ ชั่วโมง โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพในระดับที่ไมกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือรุนแรงและไมสามารถ
กลับคืนไดดังเดิม (Störfallbeurteilungswerte หรือ Acute Exposure Guideline Level) คา SBW หรือ
คา AEGL เปนคาที่จัดทําโดยสมาคมอุตสาหกรรมเคมีแหงประเทศเยอรมัน (Verband der chemischen
Industrie, VCI) ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. 1990) โดยเปนรางคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีที่จัดทําขึ้นโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เ ป น ค า ความเข ม ข น สารเคมี สํ า หรั บ การประเมิ น อั น ตรายจากเหตุ ฉุ ก เฉิ น สารเคมี
คาขีดจํากัดรับสัมผัสสารเคมีนี้เปนคาสําหรับการรับสัมผัสเปนเวลา ๖๐ นาทีและเปนระดับที่ไมสงผลกระทบ
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ตอสุขภาพรายแรงถึงชีวิตหรือที่ไมหายกลับคืนไดดังเดิม ซึ่งเทียบเทากับคาที่อยูระหวาง ERPG-2 และคา
ERPG-3 (Umweltbundesamt, 1990)
๓.๒.๘) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับได
ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และ
ระดับไมรุนแรงสําหรับกรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล (Emergency exposure indices: EEIs) คา EEIs เปน
คาที่จัดทําโดยศูนยพิษวิทยาและพิษวิทยาสิ่งแวดลอมจากสารเคมีแหงยุโรป (European Centre for
Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals: ECETOC) ในปพ.ศ. ๒๕๓๔ (ค.ศ. 1991) ซึ่งคา EEIs
ดังกลาวมีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับคา AEGLs และมีการกําหนดระยะเวลารับสัมผัสที่ระยะตาง ๆ เชน ๑๕
นาที ๓๐ นาที ๑ ชั่วโมง เปนตน (ECETOC, 1991)
๓.๒.๙) ค า ความเข ม ข น สารเคมี ใ นบรรยากาศที่ ป ระชาชน (รวมถึ ง ประชากรกลุ ม เสี่ ย ง)
สามารถรับสัมผัสทางการหายใจเขาไดทุกวันตลอดชวงชีวิต และเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ (ที่
ไมใชมะเร็ง) (Reference concentration: RfC) คา RfC เปนคาที่จัดทําโดยองคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง
สหรัฐอเมริกา (US EPA) ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๗ (1994) โดยเปนคาประมาณการจากความสัมพันธเชิงปริมาณ
ระหวางความเปนพิษและปริมาณสารเคมี (dose-response) ซึ่งอาจรวมถึงคาความไมแนนอนเปน ๑๐ เทา
(an order of magnitude) และมีวัตถุประสงคเพื่อการนําไปใชในกระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยไมมีผล
ทางกฎหมาย (U.S. EPA, 1994)
๓.๒.๑๐) คาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่ประชาชนสามารถรับสัมผัสไดเปนเวลา ๔
ชั่วโมง โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพ (Einsatztoleranzwerte: ETW) คา ETW เปนคาที่จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยเทคนิคแหงมิวนิคใหกับกระทรวงมหาดไทยแหงเยอรมัน (Bundesamt für Zivilschutz) ในชวง
ปพ.ศ. ๒๕๓๘/๙ (ค.ศ. 1995/1996) โดยเปนรางคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีที่จัดทําขึ้นสําหรับหนวย
ดับเพลิง สําหรับระดับผลกระทบเพียงระดับเดียวคือระดับที่ไมเกิดอันตรายตอสุขภาพและระยะสัมผัสชวง
เดียว (FACD, 1995)
๓.๒.๑๑) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศ โดยเชื่อวาประชาชน (เกือบทั้งหมด)
สามารถรับไดถึง ๑ ชม. แลวไมเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลันในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และ
ระดับไมรุนแรง (Acute Exposure Guideline Levels: AEGLs) คา AEGLs เปนคาที่จัดทําโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติเพื่อการจัดทําคา AEGL (National Advisory committee for Acute
Exposure Guideline Levels for Hazardous Substances: NAC/AEGL Committee) ในป พ.ศ. ๒๕๔๐
(ค.ศ. 1997) สําหรับใชในการวางแผนฉุกเฉิน การปองกัน และการตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี เพื่อการปกปอง
ประชาชน (รวมถึงประชากรกลุมเสี่ยง) ที่อาจไดรับสัมผัสสารเคมีจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล โดยกําหนด
เปนคา Community Emergency Exposure Levels (CEELs) แลวเปลี่ยนเปนคา AEGLs ในเวลาตอมา
ปจจุบันสารเคมีที่มีคา AEGLs มีอยูทั้งหมด ๒๖๙ ชนิด (หรือเมื่อนับซ้ํา ๒๕๖ ชนิด) เปนกลุมที่สิ้นสุดการ
ทบทวนแลว (final) ๗๕ ชนิด และอยูระหวางการทบทวน (interim) ๑๙๔ ชนิด และกําหนดชวงระยะการ
รับสัมผัสสารเปน ๕ ชวง ไดแก ๑๐ นาที ๓๐ นาที ๑ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง และ ๘ ชั่วโมง (U.S. EPA, 2012)
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คา AEGLs เปนคาที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับสถานการณที่เกิดไดยากและอาจเกิด
อยางไมคาดฝนซึ่งอาจสงผลใหประชาชนทั่วไปเกิดการรับสัมผัสสารได ซึ่งแตกตางจากคา PELs คา TLVs
คา WEELs คา RELs หรือคา MAKs เปนตน เนื่องจากเปนคาที่คํานวณจากขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันไมใช
พิษเรื้อรังหรือกึ่งเรื้อรัง ดังนั้น คา AEGLs จึงไมสะทอนถึงผลกระทบจากการรับสัมผัสสารเคมีบอยครั้ง และยัง
เปนคาความเปนพิษที่คํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็ก และคนชรา ซึ่งเปนกลุมที่ไมรวมอยูใน
การกําหนดคาขีดจํากัดความปลอดภัยตอพนักงาน
๓.๒.๑๒) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับ
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด (๒๔ ชั่วโมง) โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลัน (Acute
Reference Exposures: AREs) คา AREs เปนคาที่จัดทําโดยองคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(US EPA) ในปพ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. 1998) เพื่อเปนรางแนวทางการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแบบ
เฉียบพลันขึ้น โดยใหนิยามพิษแบบเฉียบพลันเปนภายในระยะ ๒๔ ชั่วโมงและอาจกําหนดคาสําหรับการรับ
สัมผั ส สารหลายๆชว งเวลาได สํา หรับ การประเมิน ความเสี่ย งตอ สุข ภาพกรณีเกิ ดการรั่ว ไหลสารเคมีขึ้ น
(Strickland JA and GL Foureman, 2002)
๓.๒.๑๓) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับ
ไดถึง ๑ ชม. โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และระดับไม
รุนแรง (Temporary Emergency Exposure Limits: TEELs) คา TEEls เปนคาที่จัดทําโดยคณะอนุกรรมการ
การประเมินผลกระทบและการปกปองสาธารณชน (Subcommittee on Consequence Assessment
and Protective Actions: SCAPA) ของกรมพลังงานแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Energy:
DOE) ในปพ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. 1998) คา TEELs เปนคาที่กําหนดขึ้นชั่วคราวสําหรับกรณีที่สารเคมีไมมีคา
AEGLs และคา ERPGs ปจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕) สารเคมีที่มีคา TEELs มีทั้งหมด ๓๓๘๗ ชนิด
(U.S. DOE, 2008)
๓.๒.๑๔) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับ
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด (เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง) โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลัน
(Acute Reference Exposure Limits: AREL) คา ARELs เปนคาที่จัดทําโดยสํานักงานการประเมินอันตราย
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cal EPA) ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ.1999) โดย
อิงขอมูลความเปนอันตรายตอสุขภาพที่มีความไวที่สุดและเกี่ยวของที่สุดจากเอกสารทางพิษวิทยาและทางการ
แพทย จึงเปนขีดจํากัดรับสัมผัสสารเคมีที่ปกปองประชาชนรวมถึงประชาชนกลุมเสี่ยงโดยใชสวนเผื่อความ
ปลอดภัย (margins of safety) เขาไปดวย การใชสวนเผื่อความปลอดภัย (margins of safety) เพื่อให
ครอบคลุมถึงประเด็นความไมแนนอน และการมีขอมูลไมครบถวน หมายถึงการที่พบคาความเขมขนสารเคมี
ในบรรยากาศสูงกวาคา RELs ไมไดหมายความวาตองไดเห็นผลกระทบตอสุขภาพเสมอไป (Cal EPA, 1999)
๓.๒.๑๕) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชน (รวมทั้งประชากรกลุมเสี่ยง)
สามารถรับสัมผัสไดในชวงระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต (Acute Reference Concentration: ARfC) เปนคาที่จัดทําโดยองคกรเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ในป
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พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. 2011) คา ARfC เปนคาที่มีลักษณะเปนคาสูงสุด (Ceiling Value) ที่อาจพบในชวงเวลา ๒๔
ชั่วโมง ไมใชคาเฉลี่ย (Time-weight average) ตลอดระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง การกําหนดคา ARfC มีวัตถุประสงค
เพื่อชวยกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันที่สามารถนําไปประเมิน
ความเสี่ยงตอสุขภาพแบบไมกอมะเร็งโดยใชหลักการ Hazard Quotient และนําไปใชคาเสนอแนะสําหรับการ
วางแผนตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีได OECD ไดจัดทําคา ARfC สําหรับสารเคมี ๔ ชนิดไดแก Ethylene Oxide,
Sulfur dioxide, phosgene และ Hexachlorocyclopentadiene (OECD, 2011)
๓.๒.๑๖) คาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่บุคลากรทางทหารสามารถรับสัมผัสไดใน
ระหวางการปฏิบัติงานในชวงเหตุฉุกเฉินในชวงระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ ๑ หรือ ๒๔ ชั่วโมง โดยเชื่อวาจะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลันหรือไมทําใหโอกาสการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นมากกวา ๑ ใน ๑๐,๐๐๐
(Emergency Exposure Guidance Levels: EEGLs) และคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่บุคลากร
ทางทหารสามารถรับสัมผัสไดในระหวางการปฏิบัติงานในชวงเหตุฉุกเฉินในระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ ๙๐ วัน
โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ (Continuous Exposure Guidance Levels: CEGLs) เปนคาที่
จัดทําโดยคณะกรรมการดานพิษวิทยาภายใตสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติดานพิษวิทยาและอันตรายจาก
อนามัยสิ่งแวดลอม (Committee on Toxicology, National Research Council’s Board on Environmental
Health Hazard) ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. 1986) โดยกําหนดเฉพาะสารเคมีที่กระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา
ใหความสําคัญ โดยสภาวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกาใหนิยามคา EEGLs วาเปนคาความเขมขนสูงสุดของสารเคมี
ในบรรยากาศที่กระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกายอมใหทหารในเรือดําน้ํารับสัมผัสไดในขณะทํางานเฉพาะทาง
ระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะ ๑ ชั่วโมง หรือ ๒๔ ชั่วโมง และ ๙๐ วัน สําหรับคา CEGLs และใหนิยาม “เหตุ
ฉุกเฉิน” หมายถึง เหตุที่เกิดอยางไมคาดฝนและมีโอกาสทําใหเสียชีวิตได นอกจากนี้ คา EEGLs ไมไดกําหนด
ขึ้นเพื่อปกปองประชาชนทั่วไปแตกําหนดขึ้นเพื่อปกปองทหารหรือบุคลากรทางทหารในกรณีการทํางานใน
ภาวะเหตุฉุกเฉิน (NRC, 1986)
๓.๓) กระบวนการจัดทําคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน
กระบวนการจัดทําคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีโดยทั่วไปจัดทําขึ้นโดย (๑) เลือกคาความ
เขมขนสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศที่ไมทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพที่ไมพึงประสงคเปน “คาเริ่มตน
(POD: Point of Departure)” ซึ่งไดขอมูลมาจากการทดลองในสัตวหรือจากขอมูลทางระบาดวิทยาในมนุษย
(๒) ปรับคาเริ่มตน (POD) ใหเหมาะสมดวยคาปจจัยปริมาณสาร (Dosimetric Adjustment) (๓) ปรับคา
เริ่มตน (POD) ใหเหมาะสมดวยคาปจจัยระยะสัมผัส (Duration Adjustment) (๔) ปรับคาเริ่มตน (POD) ให
เหมาะสมดวยคาปจจัยความไมแนนอน (Uncertainty Factors: UFs) ไดแก ความหลากหลายภายในเผาพันธุ
มนุษย (UFH) ความไมแนนอนจากการใชขอมูลจากสัตวทดลอง (UFA) ความไมแนนอนจากการใชคา LOAEL
แทนคา NOAEL (UFL) ความไมแนนอนจากการใชขอมูลความเปนพิษจากระยะสัมผัสที่ยาวนานกวาแบบ
เฉียบพลัน (UFS) ความไมสมบูรณของขอมูลพิษวิทยา (UFD) และความไมสมบูรณและนาเชื่อถือของขอมูล
โดยรวม (MF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ ๑ ขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีตามลักษณะการรับสัมผัสสาร
ขีดจํากัดการรับสัมผัสสาร
TLV-TWA (Threshold Limit Value)
TLV-STEL (TLV Short-Term Exposure Limit)

หนวยงาน
ACGIH
ACGIH

ลักษณะการรับสัมผัสสาร
บรรยากาศการทํางาน
บรรยากาศการทํางาน

ระยะเวลารับสัมผัส
8 ชม. (TWA)
15 นาที (TWA)

TLV -PEL (TLV Permissible Exposure Limit)

OSHA

บรรยากาศการทํางาน

8-h (TWA)

TLV-Ceiling

OSHA

TLV -REL (Recommended Exposure Limit)

NIOSH

บรรยากาศการทํางาน
บรรยากาศการทํางาน

≤10 นาที
8-ชม (TWA)

TLV-STEL (Short-Term Exposure Limit)

NIOSH

บรรยากาศการทํางาน

15 นาที (TWA)

IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health)

NIOSH

บรรยากาศการทํางาน

≤ 30 นาที

NAC/AEGL;
COT/AEGL
AIHA

เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
(ประชาชนทั่วไป)
เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
(ประชาชนทั่วไป)
เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
(ประชาชนทั่วไป)
เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
(ประชาชนทั่วไป)
เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
(บุคลากรทางทหาร)
เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
(บุคลากรทางทหาร)
บรรยากาศทั่วไป
(ประชาชนทั่วไป)

10- และ 30-นาที; 1-, 4and 8-ชม
1-ชม.

AEGL (Acute Exposure Guideline Level)
ERPG (Emergency Response Planning Guideline)
TEEL (Temporary Emergency Exposure Level)

DOE

ERG (Emergency Response Guidebook)

DOT

EEGL (Emergency Exposure Guidance Level)

NRC/DOD

CEGL (Continuous Exposure Guidance Level)

NRC/DOD

MRL (Minimal Risk Level)

ATSDR

REL (Reference Exposure Level)

OEHHA

บรรยากาศทั่วไป
(ประชาชนทั่วไป)
ARfC (Acute Reference Concentration)
OECD
บรรยากาศทั่วไป
(ประชาชนทั่วไป)
โดย
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AEGL = Acute Exposure Guideline Levels
AIHA = American Industrial Hygiene Association
ATSDR = Agency for Toxic Substances and Disease Registry
COT = Committee on Toxicology of the National Academy of Sciences
DOE = Department of Energy; DOD = Department of Defence
DOT = Department of Transportation
NAC = National Advisory Committee
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Heath
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEHHA = Office of Environmental Health Hazard Assessment
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
PCD = Pollution Control Department

1-ชม.
1-ชม. เพื่อพิจารณากําหนด
ระยะทางที่ตองมีการอพยพ
1-ชม. และ 24-ชม.
90-วัน
1-14 วัน (เฉียบพลัน);
15-364 วัน (ระยะปาน
กลาง); >365 วัน (เรื้อรัง)
1-ชม., 8-ชม., และเรื้อรัง
< 24-ชม.
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๓.๓.๑) เลือกคาเริ่มตน (POD: Point of Departure)
คาเริ่มตน (POD) ซึ่งเปนขอมูลคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศที่แสดงถึง
ผลกระทบตอสุขภาพจากการทดลองในสัตวหรือจากขอมูลทางระบาดวิทยาในมนุษย โดยอาจเปนระดับที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพที่ไมพึงประสงค หรือระดับที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเพียงเล็กนอย ซึ่ง
ที่มาของคาเริ่มตน (POD) สําหรับการจัดทําคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน
และแนวปฏิบัติเพื่อปกปองสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสูบรรยากาศ ดังนี้
(๑) วิธีการใชคา NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect Level Approach)
วิธีการนึ้ขึ้นอยูกับการเลือกระดับการรับสัมผัสสารที่ไมพบวาเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพ คาเริ่มตนในอุดมคติสําหรับการนํามาใชดังกลาว คือคาความเขมขนสูงสุดของสารที่ไมทําใหเกิดผล
กระทบตอสุขภาพที่ไมพึงประสงค (NOAEL: No-observed ad verse-effect level) หรือคาความเขมขน
ต่ําสุดของสารที่พบกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพที่ไมพึงประสงค LOAEL (Lowest-observed-adverseeffect level) หากไมมีคา NOAEL ที่เลือกจากการศึกษาที่ไดคา NOAEL ที่ออนไหวที่สุด (ต่ําสุด) โดย
ผลกระทบตอสุขภาพจากการศึกษาที่ ไดคา NOAEL ต่ําสุดถือวาเปน ผลกระทบตอสุขภาพที่สําคัญมาก
(critical) และคา NOAEL ที่ไดจากการศึกษาดังกลาวอาจถือเปน “คาเริ่มตน (POD: Point of Departure)”
ในการนําไปใชคํานวณขีดจํากัดการรับสัมผัสสารตอไป โดยมีการปรับคา NOAEL ใหเหมาะสมจากปริมาณที่
ไดจากการทดลองในสัตวทดลองเปนคา NOAEL ที่ควรจะเปนในมนุษย (NOAEL human equivalent
concentration: NOAELHEC) และใชคาปจจัยความไมแนนอน (Uncertainty Factors: UFs) ปรับอีกครั้ง
เพื่อกําหนดเปนคา ARfC ถาใชคา LOAELHEC แทนคา NOAELHEC ใหใชคาปจจัยความไมแนนอนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีการใชคา UFs เพื่อครอบคลุมถึงความหลายหลายในกลุมประชากร หรือความไม
หนักแนนของฐานขอมูล
วิธีการ NOAEL approach นี้ยังนําไปใชในการกําหนดคาความเขมขนสารเคมีใน
น้ําดื่มที่ประชาชน (รวมถึงประชากรกลุมเสี่ยง) สามารถดื่มไดทุกวันตลอดชวงชีวิต หรือดื่มได ๑-วัน หรือดื่มได
๑๐-วัน หรือดื่มได ๙๐-วัน โดยเชื่อวาจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพที่ไมใชมะเร็ง (Reference Dose:
RfD) ขอวิพากษสําหรับวิธีนี้ คือการใชคาเริ่มตน (POD) ในการคํานวณมาจากจุดขอมูลจุดหนึ่ง (single data
point) โดยไมไดคํานึงถึงกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสารและผลกระทบตอสุขภาพ จํานวน
สัตวทดลองตอกลุม และความแปรปรวนทางสถิติ (OECD, 2011)
(๒) วิธีการใชคา Benchmark (Benchmark Concentration Approach)
แบบจํ าลองทางคณิต ศาสตรร ะหวา งความเข มขน สารเคมีแ ละผลกระทบต อ
สุขภาพสามารถนํามาใชในการหาคาเริ่มตน (POD) ในการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัส วิธีการหาคาความ
เข ม ข น สารเคมี ที่ ทํ า ใหเ กิ ด ผลกระทบต อ สุ ข ภาพอั น ไม พึ ง ประสงค เพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ ปกติ “benchmark
concentration: BMC” ไดรับการพัฒนาขึ้นในปพ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. 1984) และมีการพัฒนาซอฟตแวรและ
นํามาใชอยางแพรหลาย โดยการจัดทําคา BMC มีกระบวนการคือ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่มีขอ
มู ล ค า ความเขั ม ข น สารเคมี ที่ ส อดคล อ งกั บ ผลกระทบต อ สุ ข ภาพในระดั บ ที่ กํ า หนด ซึ่ ง จั ด เป น กลุ ม ตาม
ระยะเวลารับสัมผัสเขาสูรางกาย แลวเลือกผลกระทบตอสุขภาพในระดับที่กําหนดหรือระดับความเสี่ยงที่
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กําหนด (Benchmark Risk: BMR) เชน ผลกระทบตอสุขภาพที่ไมพึงประสงคเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอรเซนต เปนตน
(OECD, 2011)
คาเริ่มตน (POD) จากวิธี Benchmark เริ่มตนดวยการเลือกคา BMC ที่ระดับ
ความเชื่ อ มั่ น ล า งที่ ๙๕ เปอร เ ซนต ที่ ทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สุ ข ภาพหรื อ ความเสี่ ย งเพิ่ ม จากปกติ ๑๐
เปอรเซนต (Benchmark Concentration Lower Bounds: BMCL10) โดยนําไปใชในลักษณะเดียวกับคา
NOAEL ที่บงชี้วาผลกระทบตอสุขภาพ (effect level) ดังกลาวมีความใกลเคียงตอระดับที่เริ่มตนกอใหเกิด
ผลกระทบแบบไมพึงประสงค (adverse effect) และเมื่อสมมุติวาผลกระทบแบบไมพึงประสงคนั้นเปนขั้น
ต่ําสุด (OECD, 2011) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใชคา NOAEL แลว วิธีการใชคา BMC มีขอดีกวาคือ (๑) ไม
จําเปนตองใชคาปจจัยความไมแนนอนกรณีที่ไมมีคา NOAEL (๒) ใชขอมูลจากเสนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางความเขมขน สารเคมีและผลกระทบตอสุขภาพที่ไมพึงประสงคเชิงปริม าณโดยตรง (๓) ไมไดรั บ
ผลกระทบจากรูปแบบการทดลอง (เชน ระดับปริมาณสาร เปนตน) และ (๔) ไวตอขนาดของกลุมตัวอยาง
นอกจากนี้ คา BMC ยังคํานึงถึงความหลากหลายของผลกระทบตอสุขภาพที่พบจากการทดลองเมื่อมีการใชตัว
แปรแบบตอเนื่อง เชน อัตราการหายใจ เปนตน (OECD, 2011)
(๓) วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงกลุม (Categorical Regression Approach)
วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงกลุม (Categorical Regression Approach) เปน
วิธีการที่แตกตางจากการใชคา NOAEL และคา BMC เนื่องจากเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม ไดแก การ
วิเคราะหถดถอยผลกระทบตอสุขภาพที่แบงกลุมตามระดับความรุนแรง เชน ไมมีผลกระทบ ผลกระทบไม
รุนแรง ผลกระทบรุนแรง เปนตน จากขอมูลเชิงชีวภาพและนัยสําคัญทางสถิติ วิธีนี้สามารถวิเคราะหขอมูลทั้ง
แบบสองประเภท เชิงคุณภาพ และแบบตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาซอฟตแวรในการวิเคราะหถดถอยเชิงกลุม
เชน CatReg เปนตน
คาเริ่มตน (POD) จากวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงกลุม (CatReg) เริ่มตนดวยการ
เลือกคา ERC10-L คาความเขมขนที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพเพิ่มจากปกติ ๑๐ เปอรเซนต ที่ระดับความ
เชื่อมั่นลางที่ ๙๕ เปอรเซนต (Extra Risk Concentration10-Lower: ERC10-L) โดยนําไปใชในลักษณะ
เดียวกับคา BMCL ที่บงชี้วาผลกระทบตอสุขภาพดังกลาวมีความใกลเคีย งตอระดับ ที่เริ่มตน กอใหเกิด
ผลกระทบแบบไมพึงประสงค (adverse effect) และสมมุติวาผลกระทบแบบไมพึงประสงคนั้นเปนขั้นต่ําสุด
(OECD, 2011) ขอดีของวิธีนี้คือ (๑) สามารถวิเคราะหขอมูลทั้งแบบสองประเภท เชิงคุณภาพ และ
แบบตอเนื่อง ในเวลาเดียวกันได (๒) สามารถวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาหลายชุดพรอมกันได (๓) สามารถ
สรางความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางความเขมขนสารเคมี-ระยะเวลาสัมผัส อยางไรก็ตาม ขอเสียของวิธีการนี้
คือการสูญเสีย รายละเอีย ดของขอมูล เชิงปริมาณ เนื่องจากการนํามาจัดกลุม ตามระดับ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบ และความลําเอียงจากความคิดเห็นสวนตัวของผูจัดกลุม (OECD, 2011)
(๔) วิธีการอื่นๆ (Other Approaches)
วิธีการอื่นนอกเหนือจากวิธีดังกลาวขางตน ยังมีวิธีแบบ Meta-analytical ที่ดึง
ขอมูลจากการศึกษาหลายๆชุดในการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพคลายคลึงเดียวกันเพื่อหาคา BMC วิธีนี้ขึ้นอยู
กับการมีขอมูลที่เพียงพอถึงระดับแตละ subject เนื่องจากตองมีการบวกรวมคาพารามิเตอรตางๆ คาที่
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แสดงผลกระทบ และคาแสดงความผันแปรทางสถิติ (OECD, 2011) ตัวอยางคาเริ่มตนในการคํานวณคา
ขีดจํากัดการรับสัมผัสสาร (POD) ทีก่ ําหนดโดยวิธีนี้ ไดแก คา POD สําหรับ ethylene oxide
วิธีแบบ Bayesian approach เปนการดึงขอมูลความสัมพันธระหวางความ
เขมขนของสารและผลกระทบตอสุขภาพจากการศึกษาหนึ่งการศึกษาเปนหลัก แลวนําขอมูลผลกระทบที่พบ
และความผันแปรทางสถิติจากการศึกษาอื่นมาเปรียบเทียบแลวปรับคาใหเหมาะสมดวยหลักสถิติ Bayesian
กระบวนการดังกลาวจะมีการทําซ้ําจนกวาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดจะมีการพิจารณา ขอมูลที่นํามาใชตองเปน
ขอ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและไม เ หมาะที่ จ ะประเมิ น เชิ ง กลุ ม วิ ธี ก ารนี้ อ ยู ร ะหว า งการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
ประยุกตใช
วิธีการเลือกคาเริ่มตน (POD) แบบวิธีการใชคา BMC และวิธีการวิเคราะห
ถดถอยเชิงกลุม (CatReg) เปนวิธีที่เหมาะสมในการนําไปใชหากมีขอมูลสมบูรณเพียงพอมากกวาวิธีการใชคา
NOAEL เนื่องจากวิธีการดังกลาวใชขอมูลพิษวิทยาทั้งหมดในการประเมินทางสถิติและชีวภาพไดกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางปริมาณสารและผลกระทบตอสุขภาพมากกวาขอมูลเพียงจุดเดียว สวนวิธีการใชคา BMC
และวิธีการใชคา NOAEL เปนการใชขอมูลจากการศึกษาเพียงชุดเดียวในการคํานวณคาขีดจํากัดการรับสัมผัส
สารเคมี อยางไรก็ตาม กรณีที่ไมมีขอมูลดานพิษวิทยาที่เพียงพอสําหรับการใชวิธี Dose-Response หรือ
วิธีการใชคา BMC หรือวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงกลุม สามารถใชวิธีการใชคา NOAEL ได
๓.๓.๒ ปรับคาเริ่มตน (POD) ดวยคาปจจัยปริมาณสาร (Dosimetric Adjustment)
กระบวนการในขั้นตอนนี้เปนการปรับคาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่ไดจาก
การทดลองในสัตวใหเปนความเขมขนเทียบเทาสําหรับมนุษย (Human Equivalent Concentration: HEC)
สําหรับสารเคมีทั้งในรูปกาซ (ไอระเหย) และฝุนละออง (สําหรับฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา ๐.๕ ไมโครเมตร
จะมีกลไกการสะสมแพรกระจายคลายคลึงกับกาซ) จุดประสงคของการปรับคาความเขมขน ก็เพื่อใหสามารถ
ประมาณการคาปริมาณสารที่พบในอวัยวะเปาหมายจากความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศสําหรับมนุษย (HEC)
การคํานวณคา HEC โดยทั่วไปมาจากการใชคา DAF (dosimetric adjustment
factor) ปรับคาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่สงผลกระทบตอสุขภาพสัตวทดลอง ดังสมการ ๑ โดยคาดี
ฟอลท DAF ของกาซที่สงผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันในสัตวทดลองเพื่อกําหนดคา HEC มีคาเทากับ ๑
สมการ ๑ ความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่สงผลกระทบตอสุขภาพสัตวทดลอง (mg/m3) × DAF = HEC
วัตถุประสงคในการปรับคาปริมาณสารเปนการปรับเพื่อรองรับความแตกตางระหวาง
เผาพันธุของความเขมขนสารเคมีที่เมื่อรับเขาสูรางกายแลวใหความเขมขนที่อวัยวะเปาหมายและมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพเทากัน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มนุษยและสัตวทดลองไดรับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศอยางเปน
ระบบ (กาซที่แพรไปยังอวัยวะเปาหมายโดยตรงไมเบี่ยงเบน) หลักฐานจากการทดลองแสดงวาคาการกระจาย
ตัวของในเลือด/กาซ (Hb/g) มีความคลายคลึงกันระหวางในมนุษยและสัตวทดลอง ดังนั้น จึงสรุปไดวาที่
สภาวะคงที่ ความเขมขนของกาซมีพฤติกรรมคลายคลึงกันสําหรับมนุษยและสัตวทดลอง (OECD, 2011)
ความแตกตางระหวางเผาพันธุมักพบในกรณีกอนเกิดสภาวะคงตัว (steady state)
ปจ จัย การเกิด สภาวะคงตัว ของก าซขึ้ น อยูกั บ ระยะเวลาและอั ตราการแลกเปลี่ย นก าซที่ป อด (alveolar
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ventilation rate) เชน ๔.๒ ลิตรตอนาที ทั้งนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนกาซ (alveolar ventilation rates) จะ
ผันแปรตามน้ําหนักตัวยกกําลัง ¾ (BW3/4) โดยสัตวที่มีน้ําหนักตัวนอยจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนกาซสูงกวา
สัตวที่มีน้ําหนักตัวมาก ยกตัวอยางความสัมพันธดังกลาวไดดังนี้ มนุษยที่น้ําหนักตัว ๗๐ กิโลกรัม มีอัตราการ
แลกเปลี่ยนกาซที่ ๔๒๐๐ มิลลิลิตร/นาที จะใหปริมาตรการแลกเปลี่ยนกาซเทากับ ๖๐ มิลลิลิตร/กิโลกรัม
ในขณะที่ หนู rat น้ําหนักตัว ๐.๓ กิโลกรัมมีอัตราการแลกเปลี่ยนกาซที่ ๗๐ มิลลิลิตร/นาที จะใหปริมาตรการ
แลกเปลี่ยนกาซเทากับ ๒๓๐ มิลลิลิตร/กิโลกรัม หรือเกือบ ๔ เทาของมนุษย (OECD, 2011)
ความแตกตางของอัตราการแลกเปลี่ยนกาซระหวางเผาพันธุขางตนแสดงวา กาซเขาสู
รางกายหนู rat ไดเร็วกวาทําใหเกิดสภาวะคงตัวไดเร็วกวาในมนุษย การเขาถึงสภาวะคงตัวไดเร็วกวาในหนู
rat แสดงวา ณ เวลาใด ๆ กอนถึงสภาวะคงตัว ความเขมขนในรางกายหนู rat จะสูงกวาที่พบในรางกายมนุษย
จากความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่เทากัน สภาวะดังกลาวมักเกิดในระยะแรกของการรับสัมผัสสารและ
อาจสอดคลองกับการรับสัมผัสแบบเฉียบพลันได
ความแตกตางระหวางเผาพันธุในระยะแรกของการรับสัมผัสดังกลาวสามรถปรับได
ดวยการปรับคาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศ เพื่อเปนการชดเชยปริมาณสารในรางกายมนุษยที่ต่ํากวา
โดยการหายใจเอาสารเคมีในบรรยากาศที่ความเขมขนสูงขึ้น สําหรับกาซที่มีการแพรกระจายอยางเปนระบบ
และที่มีความเปนพิษอยางเปนระบบ ขอมูลจากการศึกษาพบวาอัตราสวนของสารเคมีในเลือดตออากาศ
(Hb/g)A ในสัตวจะสูงกวาที่พบในมนุษย (Hb/g)H
อยางไรก็ตาม แทนที่จะปรับตามความแตกตางระหวางเผาพันธุนั้น การใชสมมติฐาน
วาปริมาณสารเคมีในมนุษยมีคาอยางนอยเทากับปริมาณสารเคมีที่พบในสัตวทดลองอาจสมเหตุสมผลกวา
ดังนั้นคาปจจัยเพื่อปรับปริมาณสาร (DAF) สําหรับสมมติฐานดังกลาวจึงใชเทากับ ๑ เมื่อปรับคาความเขมขน
สารเคมีในบรรยากาศอยางนั้นแลว หมายถึงการใหสมมติฐานวาไมมีความแตกตางของความเขมขนสารเคมีใน
บรรยากาศสําหรับสัตวทดลองและมนุษย สําหรับสารเคมีที่กอใหเกิดผลกระทบเฉพาะที่บริเวณเขาสูรางกาย
(ทางเดินหายใจ ผลกระทบตอสุขภาพทั้งระบบหรือบริเวณอื่นๆ) ขอมูลจากการศึกษาพบวาปริมาณสารใน
สัตวทดลองตอปริมาณสารในมนุษยมีคาใกลเคียงหรือมากกวา ๑ และสารเคมีที่ผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจดังกลาวมีปจจัยความแตกตางระหวางเผาพันธุจากบริเวณพื้นผิวสัมผัส ซึ่งเปนผลมาจากน้ําหนักตัว
นั่นเอง (U.S. EPA, 1994)
คาดีฟอลทบางอยางในการคํานวณคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารจากการรับสัมผัสแบบ
เรื้อรังอาจใชในการคํานวณคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแบบเฉียบพลันไดเพียงบางสวน จึงไมสามารถนํามาใช
ได ดั ง นั้ น ค า ดี ฟ อลท ที่ แ นะนํ า ให ใ ช เ พื่ อ ปรั บ ค า ความเข ม ข น สารเคมี ใ นบรรยากาศจากการทดลองกั บ
สัตวทดลองใหเปนคาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศสําหรับมนุษยเทากับ ๑ (DAF=1) (OECD, 2011)
๓.๓.๓ ปรับคาเริ่มตน (POD) ใหเหมาะสมดวยคาปจจัยระยะสัมผัส (Duration Adjustment)
เนื่องจากวิธีการวิเคระหการถดถอยเชิงกลุม (categorical regression analysis) สามารถคํานวณคาความเขมขน
ในระยะเวลารั บ สัม ผัส ที่ต อ งการได แม วา ไมมี ขอ มู ล การศึก ษาตามระยะรั บ สั ม ผัส ดัง กลา ว ดัง นั้ น จึง ไม
จําเปนตองใชวิธีปรับระยะรับสัมผัส และความชันจากเสนถดถอย (regression line) ที่ไดจากโปรแกรม
CatReg สามารถนําไปใชแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขน-ระยะเวลารับสัมผัสได และใชคาเริ่มตนเปน
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คา NOAEL หรือคา BMCL ได อยางไรก็ตาม กรณีที่ใชคาเริ่มตน (POD) จากระยะรับสัมผัสเดียว เชน คา
NOAEL หรือคา BMCL จะตองมีการคาดการณคาความเขมขนที่ระยะรับสัมผัสแบบเฉียบพลันเพื่อประมาณ
การความเสี่ยงที่ระยะรับสัมผัสนั้น และไมมีคาปจจัยความไมแนนอนจากการคาดการณดังกลาว
สําหรับสารเคมีที่มีขอมูลเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetics) เพียงพอ ควรใช
แบบจําลองที่อางอิงตามหลักสรีรวิทยา PBPK (Physiologically-based Pharmacokinetic) ในการ
คาดการณดังกลาว ในกรณีที่มีขอมูลเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetics) เพียงพอ ใหประมาณการจาก
ความสัมพันธของความเขมขนและระยะเวลารับสัมผัสแสดงเปนคาคงที่ ดังสมการ Cn = k โดยใช n = 1 เมื่อ
ใชขอมูลระยะเวลาสัมผัสระยะยาวที่สุดแลวคาดการณไปยังระยะสัมผัสที่ยาวกวา และใช n = 3 เมื่อใช ขอมูล
ระยะเวลาสัมผัสระยะสั้นที่สุดแลวคาดการณไปยังระยะสัมผัสที่สั้นกวา คา n ดังกลาวไดรับการยืนยันจาก
ขอมูลการศึกษาพบวา n อยูในชวง 0.8 < n < 3.5 ถาไมมีขอมูลผลกระทบตอสุขภาพระดับวิกฤต (critical
endpoint) ที่จะนํามาหาคาความชัน (คาของ n) แตมีขอมูลที่ระดับอื่น (เชน การตาย) และคาดวากลไกการ
ออกฤทธิ์ (MOA) คลายคลึงกัน อาจเลือกใชคา n ที่เหมาะสมพรอมกับคาเริ่มตนได (ten Barge et. al, 1986)
ในกรณีรายแรงที่สุดของการปรับระยะสัมผัส จะสมมติวาความชันจากจุดที่มีระยะ
สัมผัส สั้น ที่สุดไปยังระยะสัมผัสที่ตองการเปน เสนแนวนอน ซึ่งเปนสมมติฐานความสัมพันธระหวางความ
เขมขน-ผลกระทบตอสุขภาพที่เครงครัด ทําใหไดคาความเขมขนที่สามารถปกปองสุขภาพไดอยางแนนอน แต
การปรับ ระยะสัมผัส ดังกลาวไมควรประมาณการไปยังคาความเขมขน ที่สูงมากๆโดยไมใขอมูล สนับ สนุน
อยางไรก็ตาม มีบางสารเคมีที่ผลกระทบตอสุขภาพขึ้นอยูกับความเขมและไมขึ้นกับระยะสัมผัสและกราฟแสดง
ความพันธที่พบวามีความชันสูงและเกิดความสมดุลยอยางรวดเร็วทําใหการปรับระยะสัมผัสจากคาความชัน
ดังกลาวจะทําใหเกิดคาความเขมขนสูงมาก ดังนั้น สําหรับสารเคมีกลุมนี้ควรตระหนักถึงรูปแบบการเกิดพิษ
แบบนี้หากไมพบหลักฐานความสัมพันธแบบ Cn × t ตัวอยางสารเคมีกลุมนี้ไดแก กลุมที่กอใหเกิดอาการ
ระคายเคือง
การปรับคาตามระยะสัมผัสอาจตองมีการแกไขเมื่อการปรับคาดังกลาวสงผลใหไดคา
ความเขมขนมากกวาหนึ่งคา และแบบจําลองความสัมพันธระหวางความเขมขน-ระยะรับสัมผัส-ผลกระทบตอ
สุขภาพ (คา BMC หรือ คาที่ไดจากโปรแกรม CatReg) ไมสามารถหาคาความชันไดเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ
ในกรณีนี้ ควรปรับคาความสัมพันธดังกลาวใหเปนแบบเสนตรงโดยใชคา log ฐานสิบของคาความเขมขนต่ําสุด
ที่ระดับความเชื่อมั่นและระยะรับสัมผัสตางๆ
๓.๓.๔ ปรับดวยคาปจจัยความไมแนนอน (Uncertainty Factors: UFs) คาปจจัยความไม
นอน (uncertainty factors: UFs) เปนคาที่นํามาใชเพื่อแกไขความไมแนนอน ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลทาง
พิษวิทยาในสัตวทดลองมาคํานวณหาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารในมนุษย รวมถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลดังกลาว โดยแบงปจจัยความไมนอนออกเปนปจจัยยอยๆ ดังนี้
(๑) ปจจัยความหลากหลายในเผาพันธุ (Intraspecies: 10H) เปน factor ที่ใชสําหรับ
ปรับใหขีดจํากัดการรับสัมผัสสารครอบคลุมความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในกลุมประชากร เนื่องจากประชาชนแต
ละคนมีความไวในตอสารเคมี (sensitivity) ไมเทากัน จึงเปนปจจัยที่ใชเพื่อปกปองมนุษยที่มีความไวตอ
สารเคมีมากที่สุด
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(๒) ปจจัยความหลากหลายระหวางเผาพันธุ (interspecies: 10A) เมื่อไมมีขอมูลใน
มนุษยหรือมีขอมูลไมเพียงพอ จึงจําเปนตองใชคา NOAEL ที่จากการศึกษาความเปนพิษในสัตวทดลอง การ
นําเอาคา ที่ไดจากสัตวทดลองมาประมาณการ (extrapolate) ใชในมนุษย ตองมีการแกไขโดยใหพิจารณาวา
มนุษยมีความไวตอสารเคมีมากกวาสัตวทดลอง โดยทั่วไปจะพิจารณาความไวเปน ๑๐ เทา หรือ 1 log scale
อยางไรก็ตาม เนื่องจากความเปนพิษถือวาเปนผลจากกระบวนการของพิษจลนศาสตร (Toxicokinetics) และ
พิษพลศาสตร(Toxicodynamics) ในปริมาณเทาๆกัน โดยพิษจลนศาสตร (Toxicokinetics) คือ กระบวนการ
ดูดซึ มสารพิษ การกระจายสารพิษ และการกํ าจัด สารพิษ และพิษพลศาสตร (Toxicodynamics) คื อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวเคมีและสรีรวิทยาของเซลลอวัยวะเปาหมายทําใหเกิดการบาดเจ็บของ
เซลล ดังนั้น ปจจัยความหลากหลายในเผาพันธุ (intraspecies) และปจจัยความหลายหลายระหวางเผาพันธุ
เผาพันธุ (interspecies) จึงแบงคาปจจัยความไมนอนตามปจจัยที่เกิดจากพิษจลนศาสตร (Toxicokinetics)
และพิษพลศาสตร (Toxicodynamics) เปน ๓ x ๓ (๑๐) เทากัน
(๓) ปจจัยจากระยะเวลารับสัมผัส (Chronic-to-acute: 10S) ถาคา NOAEL/BMC/
CatReg10 ที่ไดจากการศึกษาในสัตวทดลองที่มีระยะเวลาการศึกษาแบบความเปนพิษเรื้อรัง สําหรับคา
ขีดจํากัดแบบเฉียบพลันจะตองปรับคา NOAEL/BMC/CatReg10 ที่ไดจากการศึกษาแบบเรื้อรัง ดวย factor
10 อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการปรับคาระยะเวลารับสัมผัสแบบ time-scaling จากความสัมพันธแบบถดถอย
(regression analysis) ระหวางความเขมขนและระยะรับสัมผัสโดยใชสูตร C2 x t = k (ten Berge and Vis
van Heenst, 1983)
(๔) ปจจัยความไมแนนอนจากคา LOAEL (LOAEL: 10L) ในกรณีที่ไมมีแมแตคา
NOAEL และจําเปนตองใชคา LOAEL แทนเนื่องจากLOAEL มีคามากกวา NOAEL ดังนั้นจึงตองปรับคา
LOAEL โดยการใชคาปจจัยความไมแนนอนเทากับ ๑๐ อยางไรก็ตาม สวนมากคานี้มักไมไดใชในการประมาณ
การคา ขีดจํา กัดการรับ สั มผัส สารเคมี แบบเฉีย บพลัน ในการศึ กษานี้ เนื่องจากมี การใชคาความเปน พิษ ที่
เหมาะสม
(๕) ปจจัยความไมแนนอนจากความสมบูรณของขอมูลความเปนพิษ (deficiency of
information: 10D) สําหรับ กรณีที่ไมมีขอมูล พิษวิทยาตอระบบสืบ พัน ธุและการพัฒนาของตัว ออน
(reproductive and developmental toxicity)
(๖) ปจจัยความไมแนนอนจากความสมบูรณของขอมูลโดยรวม (modifying factor:
MF) เปนคาปจจัยที่แสดงถึงความสมบูรณและความนาเชื่อถือของขอมูลที่นํามาใชเชน จํานวนสัตวทดลองใน
แตละกลุมที่ใชในการหาคา NOAEL รายละเอียดของการทดลองทําไดละเอียดและถูกตองเพียงใด ขอมูล
เหลานี้เปนการแสดงความนาเชื่อถือของผลการทดลอง โดยคา default ของ MF มีคาเทากับ ๑
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๔. การกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันของประเทศไทย
๔.๑ วิธีการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันของประเทศไทย
จากการพิจารณาวิธีการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีและคาขีดจํากัดการรับสัมผัส
สารเคมีที่มีการจัดทําในปจจุบัน จะเห็นไดวาคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมี ของประเทศไทย ควรเลือก
ประยุกตใชคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศโดยเชื่อวาประชาชน (เกือบทั้งหมด) สามารถรับไดถึง ๑
ชั่ ว โมง แล ว ไม เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพแบบเฉี ย บพลั น ในระดั บ ที่ ถึ ง แก ชี วิ ต ระดั บ รุ น แรง และระดั บ ไม
รุนแรง (Acute Exposure Guideline Levels: AEGLs) จัดทําโดยองคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency: EPA) ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) เปนหลัก
เนื่องจาก
๔.๑.๑) เปนคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการวางแผนฉุกเฉิน การปองกัน
และการตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี สําหรับการปกปองประชาชน (รวมถึงประชากรกลุมเสี่ยง) ที่อาจไดรับ
สัมผัสสารเคมีจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
๔.๑.๒) เป น ค า ขี ด จํ า กั ด การรั บ สั ม ผั ส สารที่ คํ า นวณจากการใช ค วามเข ม ข น สารเคมี ใ น
บรรยากาศที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเปนคาเริ่มตน (PCD) แลวปรับดวยคาปจจัยความไมแนนอน (UFs)
จึงไมผันแปรตามน้ําหนักตัว (Body weight) ของประชาชนที่รับสัมผัสสาร ซึ่งแตกตางจากการรับปริมาณ
สารเคมีเขาสูรางกายทางการกิน (Dose) อีกทั้ง คาปจจัยความไมแนนอนในเผาพันธุในการเกิดพิษเปนผลจาก
กระบวนการพิษจลนศาสตร (Toxicokinetic) และพิษพลศาสตร (Toxicodynamic) ดังนั้น ความแตกตาง
ของน้ําหนักตัวระหวางเชื้อชาติจึงไมมีนัยสําคัญ
๔.๑.๓) เปนคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารที่มีกระบวนการจัดทําที่ใชระยะเวลาในการทบทวน
ขอมูลความเปนพิษและและกระบวนการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแบบเฉียบพลันอยางรอบคอบ ถี่
ถวนและยาวนาน โดยเลือกใชแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารสําหรับ
ผลกระทบตอ สุ ข ภาพแต ล ะระดั บ และใช ห ลัก การการมีน้ํ า หนั ก หลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร (weight-ofevidence)
๔.๑.๔) เปนคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารที่มีกระบวนการผานการทบทวนของคณะกรรมการ
ระดับประเทศที่มาจากหลายหนวยงานทางดานวิชาการพิษวิทยาและการจัดการความเสี่ยง และดานการตอบ
โตเหตุฉุกเฉินสารเคมี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการอิสระจากหนวยงานทางวิชาการหลากหลาย
รวมทั้งนักวิชาการจากประเทศที่เปน สมาชิกองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่ง มี
ประเทศสมาชิกมาจากทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย (เกาหลี ญี่ปุน)
๔.๑.๕) เปนคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารที่หนวยงานดานการวิชาการในการวางแผนฉุกเฉิน
และตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีมีเสนอแนะใหเลือกใชเปนอันดับแรกโดยเหตุผลหลักจากขอ ๔.๑.๓
นอกจากนี้ ยังเปนคาขีดจํากัดการรับ สัมผัส สารคาที่นําไปใชอยางแพรหลายในประเทศอื่น
นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาคาความเขมขนสารเคมีสูงสุดใน
บรรยากาศโดยเชื่อวาประชาชนทั่วไปสามารถรับไดถึง ๑ ชั่วโมง โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลัน
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ในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และระดับไมรุนแรง (AEGLs) จึงเปนคาที่มีความนาเชื่อถือสูงและเหมาะสม
ในการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการเหตุสารเคมีรั่วไหลของประเทศไทยได อยางไรก็ตาม เพื่อให
สามารถใชคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันไดทุกระดับ กรณีที่ไมมีคา AEGLs
ไดดึงคา ERPGs หรือคา TEELs ตามลําดับมาใชแทน เนื่องจากเปนคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการ
หายใจแบบเฉียบพลันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลเหมือนกับคา AEGLs เพียงแตระดับ
ความเขมขนของเขมขนของขอมูลที่นํามาใชจะนอยกวา
๔.๒ สารเคมี
ปจ จุบัน สารเคมี ที่มีคาขีดจํากัดการรับ สัมผัส สารเคมี แบบเฉีย บพลัน ในบรรยากาศสําหรั บ
ประชาชนทั่วไปในระยะเวลาสัมผัส ๑ ชั่วโมง ในระดับที่ถึงแกชีวิต ระดับรุนแรง และระดับไมรุนแรง (AEGLs1, AEGLs-2, AEGLs-3) มีอยูทั้งหมด ๒๕๗ ชนิด เปนกลุมที่สิ้นสุดการทบทวนแลว (final) ๘๒ ชนิด และอยู
ระหวางการทบทวน (interim) ๑๗๕ ชนิด ซึ่งถือเปนคาที่นําไปใชไดดีกวาคาขีดจํากัดรับสัมผัสสารประเภทอื่น
โดยเปนสารเคมีที่มาจากการเลือกกลุมที่มีอันดับความสําคัญสูงจากความเปนอันตรายและปริมาณการใช ดังนี้
ตารางที่ ๒ สารเคมีที่มีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแบบเฉียบพลัน (AEGL)
Magnesium aluminum phosphide

Propane

1,1- Dimethyl hydrazine

Vinyl chloride

Methyl hydrazine

Carbon disulfide

Aniline

Ethylene oxide

Chloroform

Phosgene

N,N-Dimethylformamide

Methyl dichlorosilane

Methyl bromide

Propyleneimine

Methyl chloride

Propylene oxide

Hydrogen cyanide
Dichlorodimethylsilane

Trimethylchlorosilane

Trichloromethyl silane

Phenyltrichlorosilane

Acetone cyanohydrin
Vinyltrichlorosilane
Nerve Agent GA (Tabun)
Methyl ethyl ketone
Monochloroacetic acid
Peracetic Acid
Diphenyldichlorosilane
2,6-Toluenediisocyanate

Agent GD (Soman)
Butane
Acrolein
Allyl Amine
Ethylene diamine
Chloroacetaldehyde
Chloromethyl methyl ether
Allyltrichlorosilane
Agent GB (Sarin)

Amyltrichlorosilane

cis-1,2-Dichloroethylene

Chlorobenzene

trans-1,2-Dichloroethylene

Cyclohexylamine

Hydrazine
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Phenol

Agent GF

Furan

Sulfur Mustard

Octadecyltrichlorosilane

Tetranitromethane

Ethyltrichlorosilane
Ethyleneimine

1,2-Dimethyl hydrazine
Agent VX
Perchloromethyl mercaptan

Carbon monoxide

HCFC 141b

HFC 134A

Diethyldichlorosilane

Hexyltrichlorosilane

Dichlorosilane

Methyl chlorosilane

cis-Crotonaldehyde

Dimethylchlorosilane

Dodecyltrichlorosilane

Calcium phosphide

Octyltrichlorosilane

Zinc phosphide

Nonyltrichlorosilane

Xylenes
Chloromethyltrichlorosilane

Propylene Glycol Dinitrate

Arsine Butyltrichlorosilane

Sulfur Dioxide

Hydrogen chloride

Methyl isocyanate
Chlorine trifluoride

Hydrogen fluoride

Sulfuryl chloride

Ammonia

Phosphine

Phosphorus Trichloride

Jet Fuel (JP-5)

Bromine

Trichlorosilane

Fluorine

Phosphorus oxychloride

Chlorine

Tetrachlorosilane

Hydrogen sulfide

Chlorine dioxide

Uranium hexafluoride

Nitric oxide

Nitrogen tetroxide
Magnesium Phosphide
Sodium Phosphide
Strontium Phosphide
Nickel carbonyl

Nitrogen dioxide
Iron pentacarbonyl
Diborane
Potassium Phosphide
Aluminum phosphide
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ตัวอยางการกําหนดคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน
คลอรีน เปนสารเคมีที่อยูในรูปของกาซที่บรรยากาศปกติ มีสีเขียวอมเหลือง มีน้ําหนักมากกวาอากาศ
๒.๕ เทาเมื่อรั่วไหลจะกอตัวเปนคลายกลุมเมฆ มีกลิ่นฉุนอยางรุนแรง และเปนพิษอยางรายแรง มีคุณสมบัติ
เปนสารออกซิไดซ เปนสารตั้งตนในการผลิตไวนิลคลอไรด (Vinyl chloride) และเอทธีลีนไดคลอไรด
(Ethylene dichloride) เปนสารฟอกขาวในอุตสาหกรรมกระดาษ (พรอมกับคลอรีนออกไซด (ClO2) และ

๒๐

เปนฟอกขาวในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและครัวเรือน (ในรูปคลอเรต (ClO3) และไฮโปคลอไรต (OCl) รวมทั้ง
เปนสารฆาเชื้อในแหลงผลิตน้ําดื่ม สระวายน้ําและน้ําเสีย
คลอรีนกอใหเกิดความระคายเคืองตอตาและระบบทางเดินหายใจ และเปนพิษรายแรงตอปอดที่ความ
เขมขนสูง ๆ คลอรีนแพรไปถึงปอดเนื่องจากสามารถละลายน้ําไดปานกลางและทางเดินหายใจสวนตนไม
สามารถดูดซึมคลอรีนความเขมขนสูงไดทั้งหมด ความเขมขนต่ําสุดของคลอรีนที่มนุษยสามารถไดกลิ่นอยูที่
ระดับ ๐.๓๑ สวนในลานสวน (ppm) หรือที่ชวงความเขมขน ๐.๒-๐.๔ สวนในลานสวน (ppm) (National
Research Council, 2004) รายละเอียดดังภาคผนวก ๑
ตารางที่ ๓ ตัวอยางการคํานวณคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแบบเฉียบพลัน-คลอรีน
ขีดจํากัดการรับสัมผัสสาร

ระยะรับสัมผัส
๑๐นาที
๑ ชม.
๘ ชม.

ผลกระทบตอสุภาพ

ระดับที่ ๑ (ไมหยุดทํางาน)*

0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm** - คา NOAEL ที่ระดับ 0.5 ppm ที่ไม
(1.5
(1.5
(1.5
กอใหเกิดอาการไมสบายตัว อาการระคาย
mg/m3) mg/m3) mg/m3)
เคือ ง การเปลี่ยนแปลงตอสมรรถภาพของ
ปอดมนุษยเพียงเล็กนอย ที่เกิดขึ้นชั่วคราว
และหายคืนไดดังเดิม ที่ระยะเวลารับสัมผัส
๑๕ นาที และ ๘ ชั่วโมง
- คา UFH เทากับ 1 เนื่องจากใชขอมูลจาก
ประชากรกลุมที่มีอาการภูมิแพและหอบหืด
- ไมมีการปรับคา NOAEL จากระยะเวลารับ
สัมผัส เนื่องจากเปนการศึกษาถึง ๘ ชั่วโมง
ผลกระทบไมรุนแรงขึ้ นจากระยะเวลา ๑๕
นาที – ๘ ชั่วโมง
- อาการระคายเคืองจากคลอรีนเพิ่มขึ้นตาม
ความเข ม ข น มากกวา ระยะเวลารับ สั ม ผั ส
เปนเหตุผลของคาขีดจํากัดที่เทากันในระยะ
สัมผัสตาง ๆ

ระดับที่ ๒ (หยุดทํางาน)

2.8 ppm 2.0 ppm 0.7 ppm - คา NOAEL ที่ไมเกิดอาการคลายหอบ
(8.1
(5.8
(2.1
หืดรุนแรงในประชากรกลุมศึกษาที่ระดับ
mg/m3)
mg/m3) mg/m3)
1 ppm เปนเวลา ๔ ชั่วโมง

- คา UFH เทากับ 1 เนื่องจากใชขอมูล
จากประชากรกลุม ที่มีอาการภูมิแพและ
หอบหืด
- ปรับระยะเวลารับสัมผัสเปนระยะเวลา
๑ ชั่วโมง ดวยสูตรคํานวณ C2 x t = k

๒๑

ขีดจํากัดการรับสัมผัสสาร

ระยะรับสัมผัส
๑๐นาที
๑ ชม.
๘ ชม.

ผลกระทบตอสุภาพ

ระดับที่ ๓ (เสียชีวิต)

50 ppm 20 ppm 7.1 ppm - คา NOAEL ที่ระดับ 200 ppm ซึ่งต่ํา
(145
(58
(21
กวาคาที่ไมพบหนู rat ตาย และคา LC01
mg/m3)
mg/m3) mg/m3)
ที่ระดับ 288 ppm ในหนู rat

- คา UFA เทากับ 3 เนื่องจากใชขอมูล
การศึกษาในหนู rat โดยขอมูลแสดงถึง
ป จ จั ย ความแตกต า งระหว า งเผ า พั น ธุ
ประมาณ 2 เทา
- คา UFH เทากับ 3 เพื่อปกปอง
ประชากรกลุมเสี่ยง แมวาคลอรีนจะเปน
พิษ แบบสัม ผัส โดยตรงมากกว าการผ า น
กระบวนการพิษจลนศาสตร
* ประชาชนสวนมากรับรูกลิ่นที่ระดับนี้
** ผลกระทบตอสุขภาพระดับนี้ไมรุนแรงขึ้นตามระยะเวลารับสัมผัส

๔.๓ คาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันสําหรับประเทศไทย
ค า ขี ด จํ า กั ด การรั บ สั ม ผั ส สารเคมี แ บบเฉี ย บพลั น สํ า หรั บ ประเทศไทยในการศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเกณฑปกปองสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสูบรรยากาศ โดยสามารถ
บงชี้ระดับความเปนอันตรายแบบเฉียบพลันและขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแกประชาชนทั่วไปจากการไดรับ
สัมผัสสารเคมีในบรรยากาศในระยะเวลาสั้นๆ จึงใหนิยาม คาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบ
เฉียบพลัน หมายความถึง ระดับความเขมขนสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศที่ประชาชนทั่วไป รวมถึง เด็ก
ผูสูงอายุ และผูปวย ที่รับสัมผัสทางการหายใจในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
แบบเฉียบพลัน ตามความรุนแรงของผลกระทบตอสุขภาพ ๓ ระดับ มีหนวยเปนสวนในลานสวน (ppm) ดังนี้
ระดับที่ ๑ ระดับความเขมขนสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน
ระดับที่ ๒ ระดับความเขมขนสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไมรายแรง เชน อาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ เปนตน
ระดับที่ ๓ ระดับความเขมขนสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
อยางรายแรง แตไมถึงขั้นเสียชีวิต
ทั้งนี้ หากความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศเกินระดับ ที่ ๓ จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพอยางรายแรง ถึงขั้นเสียชีวิต
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ตารางที่ ๔ แสดงความสัมพันธระหวางคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันระดับตางๆ
และผลกระทบตอสุขภาพ
คาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลัน
ระดับที่ทําใหรับรูได (Detectability)
ระดับที่ ๑
ระดับที่ทําใหไมสบาย (Discomfort)

ระดับที่ ๒
ระดับที่ทําใหรางกายหยุดทํางาน (Disabling)

ระดับที่ ๓
ระดับที่ทําใหตาย (Death)

ผลกระทบตอสุขภาพ
- ไดกลิ่น รส ระคายเคืองที่อวัยวะรับสัมผัส (หู ตา
ลิ้น จมูก) หรืออาการที่อวัยวะอื่นแบบเล็กนอยหรือ
เกิดผลกระทบแบบไมแสดงอาการ
- เกิดอาการไมส บายเพิ่มขึ้น เชน ระคายเคืองที่
อวัยวะสัมผัส
- เพิ่มความรุนแรงของผลกระทบตอสุขภาพแบบหาย
คืนไดดังเดิม ทั้งแบบที่มีหรือไมมีอาการแสดง
- ทําใหไมสามารถหลบหนีจากบริเวณที่เกิดเหตุได
- เพิ่มความรุนแรงของผลกระทบตอสุขภาพแบบไม
หายคื น ได ดั ง เดิ ม หรื อ อาการรุ น แรงที่ ค งอยู เ ป น
เวลานาน
- เพิ่มโอกาสการเสียชีวิต

๕. สรุป
ในการจัดทําคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีกลุมที่มีความเปนพิษเฉียบพลันสูงเพื่อปกปองประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับสารเคมี ขอมูลความเปนพิษที่นําไปเปนคาเริ่มตนในการคํานวณจากกลุม
ประชากรมนุษยสวนมากมักไมเพียงพอจึงตองทําการประมาณการจากขอมูลจากสัตวทดลอง โดยเลือกจาก
สัตวทดลองที่มีคุณสมบัติทางพิษจลนศาสตร (Toxicokinetics) และพิษพลศาสตร (Toxicodynamics)
คลายคลึงกับของมนุษย หรือสัตวทดลองที่มีไวตอสารเคมีที่สุดตามลําดับ ทั้งนี้ คาปจจัยความไมแนนอนเปน
หลักการที่นํามาใชในการปรับคาความเปนพิษเริ่มตน กรณีใชขอมูลจากสัตวทดลองเพื่อประมาณการความ
เสี่ยงตอมนุษย โดยระดับปจจัยความไมแนนอนขึ้นอยูคุณภาพของขอมูลการศึกษาและกลไกการออกฤทธิ์
สําหรับสารเคมีที่ผลกระทบตออวัยวะเปาหมายหลายที่หรือมีผลกระทบตอสุขภาพหลายแบบ มีการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (endpoints) เหลานั้น รวมถึงผลกระทบตอระบบสืบพันธุ การพัฒนาของตัว
ออน ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ และอวัยวะอื่น ๆ และเลือกผลกระทบตอสุขภาพที่สําคัญที่สุดหรือ
ที่ออนไหวที่สุดที่ไดรับความสนใจมาก สวนคาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารแบบเฉียบพลันสําหรับสารกอมะเร็ง มี
การประมาณการจากคาความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศที่มีโอกาสกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเพิ่ม
จากปกติ ๑ คนใน ๑๐,๐๐๐ คน หรือ ๑ คนใน ๑๐๐,๐๐๐ คน หรือ ๑ คนใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน อยางไร
ก็ตาม คาขีดจํากัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันจะพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการรับสัมผัส
เพียงครั้งเดียวเหมือนกรณีเกิดการรั่วไหลสารเคมี ซึ่งอาจไมกอใหเกิดอันตรายแบบการเกิดมะเร็ง จึงเลือก
ผลกระทบตอสุขภาพชนิดอื่นที่แสดงผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันแทน
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