
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(Environment and human health) 



วัตถุประสงค ์

1. อธิบายอิทธิพลขององค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม 

ต่อมนุษย ์

2. ยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและเขต

ชนบท  

3. อธิบายและระบุผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อม 

4. ระบุแนวทางการควบคุมป้องกันผลกระทบต่อ   

    สุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม  

  

Biotic /Biological environment 

Abiotic /Physical environment  
 Earth's system 



สิ่งแวดลอ้ม & อิทธิพลตอ่มนุษย ์

  

 อิทธิพลต่อการ

ด า ร ง ชี วิ ต ทั้ ง

อดีตถึงปัจจุบัน  

 ก าหนดรูปแบบ

การด าเนินชีวิต 

 

 

 

 



  



  



  

Modernization  Social change  

Modernization  Pollution 



Environment and human health 

  



  



Sources of Pollution 

  
 Point Sources 

 Non-point Sources 

 Primary Pollutants 

 Secondary Pollutants 

 Natural Sources 

 Anthropogenic Sources 



  

Sources Pollution Sink  

Receptor 



  

Sources Sink  Receptor 



สาเหตุของการเกดิมลพษิสิง่แวดลอ้มจากมนษุย์  

  

 การเพิ่มของประชากร (Population growth)  

 การขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(Economic, Social and Technology growth)   

 ค่านิยมทีไ่มเ่หมาะสม  

 สภาพการใชท้ีด่นิไมเ่หมาะสม  

 การพฒันาและการใชเ้ทคโนโลยไีมเ่หมาะสม 

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่พบอาจมีความแตกตา่งในแตพ่ื้นที่ขึน้อยู่

กับกจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึสภาพแวดลอ้มอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 



  

Urbanization Environmental pollution 



 

Types of environmental pollution 

 

  Air pollution  

Water pollution 

Soil pollution/ 

Waste Pollution 

Noise pollution 

Thermal pollution 

Visual pollution 

Radioactive pollution 



Urban Air pollution  
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แหล่งก าเนิดและผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษอากาศ  

  

สารมลพษิ แหลง่ก าเนดิทีส่ าคญั ผลกระทบ 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์

(SO2) 

การเผาไหม้ น้ ามัน ถ่านหิน โรคระบบทางเดินหายใจ 

เกิดฝนกรด (Acid rain)  

เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม  
 

ตะกัว่ หรือ เลท 

(Pb) 

การเผาไหม้ alkyl lead ในน้ ามัน

เบนซิน 

ท าลายสมอง ไต โลหิตจาง  ระบบประสาทส่วนกลาง  

ระบบสืบพันธ์ุ 

เด็กมีพัฒนาการ และเจริญเติบโตลดลง 

ไฮโดรคารบ์อน  

(HC) 

การเผาไหม้เชื้อเพลิง กลิ่นเหม็น เวียนศีรษะ เป็นสารก่อมะเร็ง เป็นพิษต่อพืช 

ฝุ่นขนาดเลก็ 

(Respirable Dust) 

การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล 

ฝุ่นแขวนลอยในถนน การก่อสร้าง 

รง.อุตสาหกรรม 

แทรกตัวเข้าไปในปอด เกิดโรคปอด โรคทางระบบหายใจ 

คารบ์อนมอนอกไซด ์ 

(CO) 

การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ ามัน ขัดขวางปริมาณ ออกซิเจน 

มีความเสี่ยงต่อชีวิตสงูต่อผู้ที่มีอาการโรคระบบหัวใจและหลอด

เลือด 

ออกไซด ์ของ

ไนโตรเจน 

(NOx) 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล  

ท าให้เกิด O3 และ ฝุ่นละออง 

พบความผิดปกติของปอด และอาจเพิ่มการเจ็บป่วยของโรค

ระบบทางเดินหายใจ 

ในเด็ก- เพ่ิมความไวที่จะติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจท า

ให้ปอดมีความผิดปกติอย่างถาวร 

โอโซน 

(O3) 

การท าปฏิกิริยา ระหว่าง VOC และ 

NOx มีความร้อนและแสงอาทิตย์

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

เกิดอันตรายเฉียบพลัน ระคายเคืองต่อสายตา จมูก คอ  

ทรวงอก อาการไอ ปวดหัว  

ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ าลง 



Urban Air pollution  
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Urban Waste Pollution 
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Hazardous waste (EPA) 

  

  1              2            3            4         



 
1.โรคระบบทางเดินอาหาร  

2.โรคจากการติดเชื้ออื่น ๆ  

3. อันตรายจากอุบัติเหตุ  

4.โรคภูมิแพ้ และทางเดินหายใจ  

5. อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้  

6.โรคมะเร็ง 

7. ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย  
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อันตรายของโลหะหนกัจากขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 

  

โลหะหนกั  ตั้งครรภ/์

ทารกใน

ครรภ์ 

สมอง หัวใจ 

ตับ ปอด 

ม้าม 

ไต ระบบ

ประสาท/ 

สืบพันธุ ์

ระบบ

โครงสร้าง 

กระดูก 

Barium (Ba)           

Cadmium (Cd)        

Lead (Pb)         
Lithium (Li)        
Mercury (Hg)         

Nickel (Ni)         
Palladium (Pd)         

Rhodium (Rh)            

Silver (Ag)        



Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances in Electrical and Electronic Equipment 

 ก าหนดใหเ้ลกิใชส้ารอันตราย 6 ชนิด ใน

ผลิตภณัฑไ์ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส์ 

 ตะกั่ว  

  ปรอท  

  แคดเมียม โครเมยีม +6 (Cr+6)  

  โพลโีบรมเินทไบฟีนลิ (PBB)  

 โพลีโบรมิเนทไดฟนีิลอเีทอร ์(PBDE) 

 บังคับใช ้1 กรกฎาคม 2549 
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(European Union, EU)  

ระเบียบการจ ากัดการใช้สารอันตราย

ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  



 

ระเบียบการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE  
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Water pollution 

  



Water pollution type 

  

1. จุลินทรีย ์หรือจุลชีพ (Microorganisms)  

2.สารมีพิษ (Toxic Agents)  

3.สารอินทรีย์ (Organic Matter)  

4.สารอาหารของพืชน้ า  

5.ความร้อน อุณหภูมิ 
 



Microorganism found in water habitants 

  



Coliform & E.coli 

 ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) แบคทีเรีย ใน

ล าไส้ของคน และสัตว์เลือดอุ่น ถูกขับถ่ายออกมา

กับอุจจาระ ได้แก่ E. coli, Enterobacter spp. 

Klebsiella spp. และ Citrobacter spp.  

 นันฟีคัลโคลิฟอร์ม (Non-fecal coliform) อยู่ใน

ดินและพืช ใช้เป็นแบคทีเรียชี้แนะถึงความไม่

สะอาดของน้ า เช่น Enterobacter aerogenes  

 E. coli น้ ามีอุจจาระปนเปื้อน 

ดัชนีคุณภาพน้ าทางชวีภาพ บริโภค 



 

38 



Toxic Agents 

  

 โลหะหนัก และสารประกอบอินทรีย์บางชนิด  

 ไซยาไนต์ ยาฆ่าแมลง  

 พิษของปรอท (โรคมนิามาตะ)  

 พิษของแคดเมียม (โรคอิไต-อิไต)  

 สารหนู (โรคไข้ด า)  

 พิษจากอนินทรียสาร เช่น ดีดีที คลอเคน  

 สารประกอบเบนซิน เช่น ฟีนอล  

  สารสลายตัวยาก เช่น Polychlorinated biphenyl (PCB) 

Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons  (PAHs) 



Bioaccumulation การที่สิ่งมีชวีติรับสารพิษตกคา้งและสะสมไว้ตลอดอายขุัย ซึ่งสารพษิที่

สะสมจะมีความเข้มข้นมากย่ิงขึ้นตามห่วงโซอ่าหาร  

Biomagnification การที่สิ่งมีชวีิตทีอ่ยู่ทา้ยห่วงโซ่ จะได้รับการถ่ายเทสารพษิตกคา้งมา

เป็นทอด ซึ่งความเข้มข้นของสารพิษน้อยไปกวา่กัน 
40 



  



Water-borne disease 

  

 โ รคหรื อ ค ว าม เ จ็ บ ป่ ว ยที่ มี น้ า เ ป็ น สื่ อ ใ นก า ร

แพร่กระจาย  

 การบริโภคน้ าที่ปนเปื้อนอุจจาระของคนหรือสัตว์ที่มี

เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส  

 อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์ และโรคอุจจาระร่วง อื่น ๆ 

รวมถึงโรคจากการปนเปื้อนของสารพิษในน้ า 



Water-washed disease  

  

 โรคหรือความเจ็บป่วยที่เนื่องมาจากความขาด

แคลนน้ าสะอาดในการช าระล้าง ร่างกายและ

เสื้อผ้า  
 โรคติดเชื้อตามภายนอกร่างกาย ผิวหน้า เยื่อบุตา  

 เยื่อบุตาอักเสบ (ตาแดง) แผลตามผิวหนัง หิด เหา  

 ส่วนหนึ่งเกิดจากอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี  

    (Poor personal hygiene)  



Water-based disease 

  

 โรคหรอืความเจ็บป่วยเนื่องจากเชื้อโรคหรอืสัตวน์ า

โรคทีม่วีงจรชวีติอาศัยอยูใ่นน้ า   

 ปาราสิตพวกที่มีระยะการเจริญเติบโตอยู่ในน้ า  

 โรคพยาธิใบไม้ชนิดต่าง ๆ 



Water-related disease 

  

 โรคหรือความเจ็บป่วยเนื่องมาจากแมลงเป็นพาหะน า

เชื้อโรคต้องอาศัยน้ าในการแพร่พันธุ์  

 เกิดจากแมลงพาหะน าโรคที่แพร่พันธุ์ในน้ า 

 ยุงชนิดต่าง ๆ ที่ เป็นสาเหตุของโรค ไข้เลือดออก 

มาลาเรีย ไข้เหลือง โรคเท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ  



Organic Matter 
 จากการย่อยสลายของอินทรียสารในธรรมชาติ กลายเป็น Humic 

acid และFulvic acid เกิดสีในน้ า 

 จากจุลินทรีย์สร้างขึ้น เช่น Microcytsins (MC) จาก Microcystis 
aeruginosa  ซึ่งสารกลุ่มน้ีบางตัวเป็นสารพิษ  

 จากชุมชน กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการ

ขับถ่าย ช าระร่างกาย 

 จากระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบปรับสภาพ สารอินทรีย์ที่เหลือ เมื่อ

ผ่านระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน เกิดTrihalomethanes  

(THM) เป็นสารก่อมะเร็ง 



สารอาหารของพืชน้ า  

  

 ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (Nitrogen and 

Phosphorus Compounds)  

 การปนเปื้อนของสารนี้จะเกิดปรากฎการณ์  

     ยูโทรฟิเคช่ัน  
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  เกิดจากธรรมชาติ 

  การปนเปือ้น 

  มีผลต่อปฏกิริยิาเคมี 

  ผลต่อสิง่มชีีวติในน้ า 
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มลพิษทางเสียง 
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ประเภทของเสียง 

1. เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise)   

   1.1 เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady-state Noise) มี

ระดับเสียง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 5 เดซิเบล  

(เสียงจาก เครื่องทอผา้ เครื่องปัน่ด้าย เสียงพัดลม เครื่องยนต์

ไอพ่น) 

 1.2 เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที (Non-steady State Noise; 

fluctuating noise) มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10 เดซเิบล  

(เสยีง จากเลือ่ยวงเดอืน เครื่องเจยีร กบไสไมไ้ฟฟ้า เสียงไซเรน) 
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ประเภทของเสียง (ต่อ) 

2. เสียงดังเป็นช่วงๆ (Intermittent Noise) ดังไม่ต่อเนื่อง 
ดังหรือเบากว่าสลับไปมา เป็นระยะๆ มีระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าเสียงกระทบ  และมีลักษณะท่ีไม่แน่ชัด 

(เสียงเครื่องปั๊มหรืออัดลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบิน) 
3. เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or Impulse Noise) 
เสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว (<1 วินาที) มีการ
เปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า 40 เดซิเบล อาจจะเกิดขึ้น
ติด ๆ กัน หรือ อาจจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

 (เสียงตอกเสาเข็มการทุบโลหะ เสียงเครื่องย้ าหมุด 
เสียงระเบิด การปั๊มชิ้นงาน) 
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แหล่งก าเนิดมลพิษเสียง 

1.ประเภทเคลื่อนที ่

 เสียงจากยานพาหนะ 

 เสียงจากเครื่องกลหนักที่ใช้

ในการก่อสร้าง 

 เสียงจากเครื่องขยายเสียง

บนรถโฆษณาเคลื่อนที่ 

 สถานประกอบการตา่งๆ 

 เสียงจากเครือ่งมือกลที่ใชใ้นการกอ่สรา้ง 

 เครื่องขยายเสียงตามสถานที่ตา่งๆ 

สถานที่เรงิรมย์ 

 เสียงจากปรากฏการณธ์รรมชาติ 

2. ประเภทอยู่กบัที ่
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ผลกระทบสุขภาพจากระดบัเสียงรบกวน 

  

ผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

WHO (1999) Passchier-Vermeer (1993) 

วิธีการวัด* ค่า ที่มาของ

เสียงรบกวน 

วิธีการวัด* ค่า ที่มาของ

เสียงรบกวน 

เกิดความ

ร าคาญ 

  

dBLAeq16hr 50-55 นอกอาคาร Ldn 42 นอกอาคาร 

dBLAeq16hr 35 ในอาคาร       

สูญเสยี

การไดย้นิ 

dBLAeq16hr 70 ในอาคาร LAeq24hr 70 ในอาคาร 

ประสทิธภิ

าพในการ

เรียน 

  

dBLAeq16hr 5-55 นอกอาคาร - - - 

dBLAeq16hr 35 ในอาคาร - - - 

โรคหวัใจ

ขาดเลอืด 

- - - LAeq(06-22 น.) 65-70 นอกอาคาร 

โรคความ

ดันเลอืด

สูง 

- - - LAeq(06-22 น.) 70 นอกอาคาร 



ผลกระทบสุขภาพจากระดบัเสยีงรบกวน (ต่อ) 

  

ผลกระทบตอ่

สุขภาพ 

WHO (1999) Passchier-Vermeer (1993) 

วิธีการวัด* ค่า ที่มาของเสียง

รบกวน 

วิธีการวัด* ค่า ท่ีมาของเสียง

รบกวน 

การนอนหลบั 

  

dBLAeq16hr 30 ในอาคาร - - - 

dBLAeq16hr 45 นอกอาคาร - - - 

ปลุก ท าให้ตื่น - - - SEL 55 ในอาคาร 

รบกวนการนอน - - - LAeqnight 40 นอกอาคาร 

อารมณ์ใน

วันรุ่งขึน้ 

- - - LAeqnight 60 นอกอาคาร 

ประสิทธภิาพ

การท างานใน

วันรุ่งขึน้ 

- - - LAeqnight 60 นอกอาคาร 

*, LAeq = A-weighted equivalent sound pressure level (ระดับเสียงเฉลี่ย) 

   Ldn = Day night average sound level (ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน) 

   SEL = A-weighted sound exposure level (ระดับการรับเสียง) 



ระดับเสียงและผลกระทบตอ่สุขภาพ 

  

ระดับเสยีง (dB) ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

< 23 ไม่พบ 

30-60 เครียด  

ผลทางจิตวิทยา (กลุ่มคนไข้โรคหัวใจ) 

60-120 

  

สุขภาพกาย ใจ ความร าคาญ รบกวนระบบย่อย

อาหาร ปวดกล้ามเนื้อ ความดันโลหิตสูง 

รบกวนการนอนหลับ  

สูญเสียการได้ยิน หรือโรคเกี่ยวกับหู  

130-135 มึนงง วิงเวียนศีรษะ อาเจียน  

140 ปวดหู หากสัมผัสเสียงยาวนานท าให้เสียสต ิ

150 ส่งผลต่อผิวหนัง ชีพจรเปลี่ยนแปลง  

160 ระบบอื่น ๆ ถูกท าลายหากสัมผัสเสียงยาวนาน 

180 เยื่อหูทะลุ ถูกท าลายแบบถาวร 

194 ปอดถูกท าลาย (Agarwal, 2009)  



RURAL 

ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 

  



การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

  

 สารเคมีก าจัดแมลง (Insecticide)  

 สารป้องกันก าจัดวัชพืช (Herbicide)   

 สารก าจัดเชื้อรา (Fungicide)  
 สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ (Rodenticides)  



ระดับความเป็นอันตราย 
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MRL = Maximum Residue Limits 
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ผลกระทบด้านสุขภาพ 

   พิษเฉียบพลัน 

 พิษเรื้อรัง 
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การขยายตวัของอุตสาหกรรม/การเกษตร 
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ระดบัการใชย้าปฏชิีวนะในกลุม่ตา่ง ๆ 

การใชย้าในระดับต่ า เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการผลติทางปศสุัตว ์ท า

ให้เกดิการดื้อยาของเชือ้กอ่โรค และยาตกค้างในผลติภัณฑแ์ละ สวล. 
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การควบคุมป้องกันผลกระทบสุขภาพ 

  

  Epidemiologic triad 

  หลักการควบคุมและป้องกันด้านสุข   

    ศาสตรอ์ุตสาหกรรม (Source Path Receiver ) 

  มาตรการทาง

กฎหมาย 

ข้อบังคับต่าง ๆ  



Epidemiologic triad of disease 

  



หลักการควบคุมและป้องกันด้านสุขศาสตร์ฯ 

  



มาตรการทางกฎหมาย  

  

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- EIA , EHIA 

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 



  

หลักการระวงัไวก้อ่น (Precautionary Principle) 



EHIA (Environmental Health Impact Assessment)  

  



พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
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เป้าหมายส าคญัของการออกกฎระเบยีบด้าน สวล. 

  

 การจัดสรรการเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาติให้ทั่วถงึ 

 การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ี  

 ภาวะแวดล้อมนั้นต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่จะ

เอื้ออ านวยให้สามารถด ารงชีวิตอย่างไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ  

          “การมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมทีด่”ี 



ทบทวน 
1. สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย์หรือไม่อย่างไร 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมส่งผล   

      อย่างไรต่อสุขภาพ 

3. ท่านมีแนวทางการควบคุมป้องกันผลกระทบ  

    ต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม   

    อย่างไรบ้าง 
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“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ
ต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวติของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม”    
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) 


