หนวยที่ 10 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาคอืน่ ๆ
อนุภาคมลพิษที่เกิดขึ้นจากงานเชื่อมหรือฟูมเชื่อม มีองคประกอบหลายชนิด การตรวจวัดความเขมขนของอนุภาคที่
เกิดขึ้นจากงานเชื่อมหรือฟูมเชื่อม สามารถตรวจวัดและประเมินผลในภาพของอนุภาครวมหากไมมีความเปนพิษสูง กรณีที่
โลหะหรือสารประกอบของโลหะมีความเปนพิษสูง
จะทําการวิเคราะหหาน้ําหนักของโลหะหรือสารประกอบโลหะเพื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความเขมขนของโลหะหรือสารประกอบโลหะนั้นๆ
การประเมินอันตรายของอนุภาคจากงานเชื่อมโดยประเมินจากคาความเขมขนรวมของอนุภาคจากงานเชื่อม อาจทํา
ไดและเพียงพอในกรณีที่การเชื่อมนั้นไมมสี ารประกอบที่เปนพิษในลวดเชื่อม หรือสารเคลือบผิวโลหะ ตลอดจน
กระบวนการเชื่อมที่ไมกอใหเกิดสารประกอบที่เปนพิษในขณะที่ทําการเชื่อม
โรคแพพิษฟูมโลหะ (Metal Fume Fever)
โรคแพพิษฟูมโลหะเปนอาการที่เกิดขี้นอยางทันทีทันใด (Acute) ภายหลังจากการสัมผัสอนุภาคฟูมจากการเชื่อมที่มี
ความเขมขนสูงในชวงระยะเวลาสั้นๆ
อาการดังกลาวจะเกิดขึน้ ภายใน 4-12 ชั่วโมงหลังจากการสัมผัส โดยมีการอาการ
คลายเปนไข หนาวสั่น อาการดังกลาวจะหายไปภายใน 1 วัน และโดยทั่วไปคนงานจะสามารถกลับเขาทํางานใหมไดตามปกติ
ทั้งนี้รางกายจะสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันอาการดังกลาว แตภูมิคุมกันดังกลาวไมถาวร หากคนงานหยุดการสัมผัสเปนชวง
เวลานาน เชน ชวงวันหยุดสัปดาห อาการดังกลาวจะกลับมาปรากฏอีกเมื่อมีการสัมผัสใหม
ฟูมจากงานเชือ่ มเปนสาเหตุที่สําคัญของโรคแพพิษฟูมโลหะ โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุภาคของสารประกอบสังกะสีซึ่งเปน
องคประกอบที่สาํ คัญของฟูมจากการเชื่อม อยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาที่แสดงใหเห็นอาการดังกลาวไดเชนกันเมื่อมี
การสัมผัสอนุภาคของสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด คอปเปอรออกไซด ฯลฯ
ตัวกรองชนิดที่ใชเก็บตัวอยางฟูมจากงานเชื่อม คือ ตัวกรองชนิด Mixed cellulose ester (MCE) ที่มี pole size เทากับ 0.8
ไมครอน
การตรวจวัดความเขมขนของอนุภาคมลพิษชนิดฟูม
การตรวจวัดปริมาณความเขมขนของอนุภาคจากการเชื่อมหรือฟูมจากการเชื่อมโดยทั่วไปสามารถใชวิธีการเชนเดียวกับ
การตรวจวัดปริมาณความเขมขนของอนุภาคที่ใชวิธีการวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนัก (Gravimetric analysis method) และ
ใชเทคนิคการเก็บตัวอยางที่ตวั บุคคล (Personal sampling) โดยอากาศที่มีฟูมจากการเชื่อมจะถูกดูดโดยปมเก็บตัวอยาง
อากาศ ผานตลับตัวกรองทีต่ ิดที่บริเวณปกคอเสื้อ หรือหัวไหลของคนงานที่ใกลกบั หนากากเชื่อม โดยดําเนินการจัดเก็บ
ตัวอยางอากาศตลอดชวงเวลาทํางาน หรือบางชวงของระยะเวลาทํางาน จากนัน้ จะนําตลับตัวกรองไปทําการวิเคราะหโดย
การชั่งน้ําหนัก และวิเคราะหหาสารประกอบเพื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตอไป
1. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศฟูมจากงานเชือ่ ม
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศจากงานเชื่อม
เพื่อประเมินอันตรายจากฟูมจากงานเชื่อมนั้น
จะใชเครื่องมือเชนเดียวกันกับการเก็บตัวอยางอนุภาคอืน่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปมเก็บตัวอยางอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Sampling Pump) โดยตั้งอัตราการดูดอากาศประมาณ 1.5
L/min แตตองไมเกิน 2 L/min ทั้งนี้ปมเก็บตัวอยางอากาศนี้จะตองไดรับการปรับเทียบมาตรฐานหรือสอบเปรียบมาตรฐาน
(Calibration) จากอุปกรณชดุ ปรับเปรียบมาตรฐาน

2. อุปกรณชุดปรับเทียบมาตรฐาน (Calibator) ซึ่งอาจเปนชุด Manual buret bubBe meter หรือ Electronic bubBe
meter
3. ตลับใสตัวกรอง (Cassette Filter Holder) พรอมทั้งตัวกรองชนิด Mixed cellulose ester (MCE) ที่มี pole size
เทากับ 0.8 ไมครอน ทั้งนี้ตลับใสตัวกรองเปนชนิดขนาดเสนผาศูนยกลาง 37 mm. แตสามารถใชชนิดเสนผาศูนยกลาง
25 mm. แทนไดหากไมสามารถใสไวดานในของหนากากเชื่อมของคนงานไดและตองระมัดระวังไมใหเกิดการอุดตันของ
อนุภาคบนตัวกรองในระหวางการเก็บตัวอยางอากาศ ตัวกรองที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศจะตองชั่งน้ําหนักกอนการเก็บ
ตัวอยาง (Pre-Weight)
4.. นาฬิกาจับเวลา
5. สายยางนําอากาศ
การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)
การสอบเทียบเครื่องมือ คือการปรับเครื่องมือใหสามารถอานคาไดตรงตามมาตรฐาน ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญใน
การตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเครื่องมือที่ใชนั้น อานคาไดอยางถูกตอง การสอบ
เทียบเครื่องมือสามารถดําเนินการไดดังนี้
การสอบเทียบเครื่องมือโดยวิธี Electronic BubBe Meter Method
อุปกรณ Electronic BubBe Meter เปนอุปกรณที่สามารถวัดอัตราการไหลของอากาศไดอยางแมนยํา โดยสามารถ
บันทึกผลการตรวจวัดและคํานวณคาเฉลี่ยอัตราการดูดอากาศของปมเก็บตัวอยางอากาศได การสอบเทียบเครื่องมือดวย
อุปกรณดังกลาวมีขั้นตอนดังนี้
1. เดินเครื่องปมเก็บตัวอยางอากาศอยางนอย 5 นาทีการทําการปรับเทียบ เพื่อตรวจสอบระดับ
แรงดันไฟฟาของปมเก็บตัวอยางอากาศ
2. ประกอบอุปกรณชุดเก็บตัวอยางอากาศ ตลับยึดตัวกรอง สายยางนําอากาศ เขากับชุด Electronic
BubBe Meter ระมัดระวังจุดเชื่อมตอตางๆ ไมใหมีรูรั่ว
3. ใชน้ําสบูสัมผัสกับปากกระบอกแกวที่เปน Flow cell หลายๆ ครั้ง
4. เดินเครื่องปมเก็บตัวอยางอากาศ ปรับคา Rotameter เพื่อใหไดชวงของอัตราการดูดที่ตองการ
5. กดปุมที่เครื่อง Electronics BubBe Meter ฟองสบูจะลอยขึ้นและเครื่องจะจับเวลาและคํานวณคา
อัตราการดูดอากาศให
6. ทําซ้ําหลายๆ ครั้ง จนกวาจะไดคาที่แตกตางกันไมเกิน 2 % หากจําเปนใหปรับคา Rotameter
ในขณะที่ปมกําลังเดิน
ขอควรระวังในการใช Electronic BubBe Method
1. หามใชสารเคมีใดๆ กับกระบอก Flow cell และตัวเครื่อง ใหใชเฉพาะน้ําสบูเทานั้น
2. หามใชกับเครื่องปมที่มีแรงดูดอากาศมากกวา 25 นิ้วน้ํา
3. ไมควรประจุแบตเตอรี่นานเกิน 16 ชั่วโมง
4. ไมควรเสียบปลั๊กไฟคางไวเมื่อไมไดใชงาน เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ของเครื่องเสื่อม
5. ไมควรทิ้งกระบอก Flow cell ที่เปอนน้ําสบูไวเปนเวลานานๆ ควรทําความสะอาดเมื่อ

ไมไดใชงาน

แสดงการประกอบชุดเก็บตัวอยางอากาศกับอุปกรณในการสอบเทียบเครื่องมือ
2. การสอบเทียบเครื่องมือโดยใชวิธี Manual Buret BubBe Method
อุปกรณ Manual Buret BubBe Method เปนอุปกรณที่ใชในการสอบเทียบเครื่องมืออัตราการดูดอากาศของเครื่องเก็บตัวอยาง
อากาศสวนบุคคล ควรทําการสอบเทียบเครื่องมือกอนและหลังการใชงานเครื่องเก็บตัวอยางอากาศในแตละวัน
1. เดินเครื่องปม เก็บตัวอยางอากาศกอนอยางนอย 5 นาที เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟา
2. ประกอบชุดตลับยึดตัวกรองพรอมตัวกรอง เขากับชุดเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ ตามภาพ ระมัดระวังจุดเชื่อมตอไมใหเกิด
การรั่วไหลของอากาศ
3. ทําใหภายในหลอดแกว Buret เปยกใหทั่วดวยน้ําสบู เพื่อมิใหมีความตานทานภายหลอดแกว
4. เดินเครื่องปม เก็บตัวอยางอากาศ ปรับตั้งคา Rota meter โดยประมาณคา Flow rate ตามที่ตองการ
5.จุมปากกระบอกแกว Buret ดวยน้ําสบูทบี่ รรจุอยูใน Beaker เพื่อใหกระบอกแกว Buret ดูดฟองสบู
6. จุมปากกระบอกแกว Buret ในน้ําสบู 2-3 ครั้งเพื่อใหไดฟองสบูที่สมบูรณ
7. สังเกตการเคลื่อนที่ของฟองสบู และจับเวลาเมื่อฟองสบูผานขีดที่ระดับ 0 ml และ 1000
ml หากฟองสบูแตกกอนที่จะเคลื่อนที่ถึงจุดสุดทาย ใหเริ่มทําใหม และใหดําเนินการซ้ําอยางนอย 3 ครั้งเพื่อคํานวณหา
คาเฉลี่ยเวลา
8. ทําการปรับระดับ Rota meter และทําการสอบเทียบเครื่องมือใหม โดยปรับ Rota meter ใหสูงกวา-ต่ํากวา จุดเดิม 1 ระดับ
9. คํานวณหาอัตราการไหลของอากาศที่คา Rota meter แตละระดับโดยใชสูตร
อัตราการไหลของอากาศ =

ปริมาตรอากาศ 1 ลิตร
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ฟองสบูเคลื่อนที่จากขีด 0-ขีด 1000 ml

10. นําคาอัตราการไหลของอากาศที่ระดับคา Rota meter แตละระดับมาทํากราฟปรับความถูกตองของโรตามิเตอร
(Calibration Curve) โดยใหแกน x เปนคา Rota meter และ แกน y เปนคาอัตราการไหลของอากาศ

การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหมลพิษทางอากาศชนิดฝุน ใยฝาย
ปญหามลพิษทางอากาศชนิดฝุนใยฝายเปนปญหาที่ สําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ มีคนงานเกีย่ วของเปนจํานวนมาก ฝุนใยฝายเปนสาเหตุที่กอใหเกิดโรคปอดจากการทํางาน การทําความ
เขาใจถึงลักษณะทัว่ ไปของฝุนใยฝาย อันตรายที่เกิดจากการสัมผัสฝุนใยฝายเปนเวลานานๆ จึงเปนสิ่งที่จําเปน
การตรวจวัดและการประเมินปญหามลพิษทางอากาศชนิดฝุนใยฝาย จะมีเทคนิคและวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บตัวอยางอากาศแตกตางจากอนุภาคอื่นๆ จึงจําเปนตองศึกษาและพิจารณารายละเอียดจากมาตรฐานตางๆ
ฝุนใยฝายเปนฝุนที่สามารถใหคํานิยามไดวาเปนฝุน ที่ลอยอยูในอากาศซึ่งเกิดขึ้นระหวางขบวนการผลิตฝาย เปนฝุนที่
ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ อาทิเชน ฝุนดิน ใยเสน แบคทีเรีย เชื้อรา สารเคมีกําจัดแมลง ตลอดจนสารอื่นๆ ที่เกิดการปนเปอน
ในระหวางขบวนเก็บเกีย่ ว ปน ทอ เสนดาย จนถึงการทอเปนผาฝาย
การเกิดฝุนใยฝายในระหวางขบวนการผลิต มักเกิดจาก
1. ขบวนการปน ฝายเปนเสนใย
2. การพน เปาลมเพื่อทําความสะอาดอุปกรณ
3. การทําความสะอาดผา หรือพื้นโดยใชลมเปา
4. การขาดระบบระบายอากาศที่ดีขาดระบบดูดอากาศ (Suction System) ในหองที่มีการฟุงกระจายของฝุนใยฝาย
อันตรายของฝุน ใยฝาย
คนงานที่สัมผัสกับฝุนใยฝายเปนเวลานาน มีโอกาสเกิดโรค Byssinosis
เกิดจากการสัมผัสกับฝุนใยฝายดิบ
คนงานจะมีอาการหายใจสั้น (Shortness of breath) หายใจลําบาก (Dyspnea) เจ็บหนาอก (Feeling of chest tightness) อาจมี
อาการไอและมีเสหะ เปนไข สั่น และมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ มีการศึกษาและเชื่อวาระดับความรุนแรงของ
โรค Byssinosis ในคนงานมีความสัมพันธกับระดับความเขมขนของฝุนใยฝายในสภาพแวดลอมการทํางาน
การตรวจวัดระดับความเขนขนของอนุภาคมลพิษทางอากาศชนิดฝุนใยฝาย
การตรวจวัดระดับความเขมขนของอนุภาคชนิดฝุนใยฝาย ควรมีการดําเนินการอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง โดยการ
ตรวจวัดตองสามารถเปนคาตัวแทนสําหรับคนงานที่ทํางานในสภาพแวดลอมดังกลาวได การเก็บตัวอยางควรทําทุกพื้นที่ที่
มีโอกาสเกิดการฟุงกระจายของฝุนและครอบคลุมทุกชวงกะ การเก็บตัวอยางแตละชวงควรเก็บตัวอยางอยางนอย 3 ใน 4
ของกะ (หรือไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) ระหวางดําเนินการเก็บตัวอยางอากาศควรจดบันทึกขอมูลการผลิต ขบวนการผลิตที่อาจ
มีผลตอการเกิดฝุนใยฝาย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศมลพิษอากาศชนิดฝุนใยฝาย ประกอบดวย
1. อุปกรณเก็บตัวอยางอนุภาคอากาศชนิดฝุน ใยฝาย (vertical elutriator) โดยเปน
อุปกรณที่ติดกับปมดูดอากาศที่สามารถดูดอากาศไดในอัตรา 7.4 ± 0.2 liters/min
2. ตลับยึดตัวกรองชนิด 3 ชั้น (A three-piece cassette) โดยมีตัวกรองชนิด Polyvinyl chloride ที่มี
pore size เทากับ 5 um และมีขนาด 37 mm. พรอมกระดาษรอง (support pad)
3. เครื่องชั่งน้ําหนักขนาดความละเอียด 10 µg
4. สายยาง นาฬิกาจับเวลา
ปมเก็บตัวอยางอากาศจะตองไดรับการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) กอนและหลังการเก็บตัวอยางอากาศ โดย
ใชอุปกรณสอบเทียบมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เชน Spirometer หรือ Wet test meter หรือ Dry gas meter)

การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหมลพิษทางอากาศชนิดฟูมเสนใยแอสเบสตอสและเสนใยชนิดอื่นๆ
เสนใยและอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศมีขนาดเล็กสามารถเขาสูทางเดินหายใจและสะสมในถุงลมปอดได
การเก็บ
ตัวอยางและวิเคราะหความเขมขนของอนุภาคในอากาศเปนการประเมินอันตรายที่อนุภาคเหลานั้นอาจกอใหเกิดตอสุขภาพ
จากการสูดหายใจเขาไป แอสเบสตอสเปนเสนใยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อแตกหักหรือแยกออกจากกันมีขนาดเล็กไม
สามารถมองเห็นดวยตาเปลา แขวนลอยในอากาศไดเปนเวลานาน ๆ การสูดหายใจเอาเสนใยแอสเบสตอสเขาสูปอดอาจ
กอใหเกิดโรคที่รายแรง คือ มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อบุชองทองและเยื่อบุปอด และปอดเปนพังผืด (Asbestosis) ได การเก็บ
ตัวอยางอากาศเพื่อวิเคราะหหาความเขมขนของแอสเบสตอสในอากาศทําไดโดยการดูดอากาศผานตัวกรองเพื่อแยกเสนใย
ออกจากอากาศ
การเก็บตัวอยางอากาศเพือ่ วิเคราะหหาความเขมขนของแอสเบสตอสในอากาศโดยการดูดอากาศผานตัวกรองเพื่อแยกเสน
ใยออกจากอากาศ ไมสามารถแยกเสนใยออกจากอนุภาคอื่นได การชั่งน้ําหนักเพื่อหาปริมาณเสนใยจึงไมเหมาะสม ดังนัน้
การเตรียมตัวอยางใหเหมาะสมและสองดวยกลองจุลทรรศนเพื่อขยายขนาดและนับเสนใยตามกฎหมายที่กําหนดจึงเปนวิธีที่
นํามาใชในการวิเคราะหเสนใยชนิดนี้

การวิเคราะหตัวอยางอนุภาคชนิดเสนใยแอสเบสตอสและเสนใยชนิดอื่นๆ
การวิเคราะหอนุภาคชนิดเสนใยแอสเบสตอลและเสนใยชนิดอื่นๆ จะใชวิธีการวิเคราะหโดยการนับเสนใย ซึ่งกอนทํา
การนับเสนใยจะตองทําใหตวั กรองโปรงใส แสงสามารถทะลุผานได จึงจะสามารถมองเห็นเสนใยดวยกลองจุลทรรศน
แบบเฟสคอนทรัสท (Phase contrast microscope) ได ซึ่งการเตรียมตัวอยางและการนับเสนใยนีค้ วรทําในหองปฏิบัติการ
โดยเฉพาะการเตรียมตัวอยางตองทําในหองที่สะอาดปราศจากเสนใยฟุงกระจายในอากาศ
ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางแอสเบสตอสขึ้นอยูกับอะไร
1.
2.
3.

ความเขมขนโดยประมาณของแอสเบสตอสในอากาศ
คามาตรฐานหรือคาขีดจํากัดการสัมผัสสาร
คามาตรฐานหรือคาขีดจํากัดการสัมผัสสาร

การเตรียมสไลดสําหรับวิเคราะหดว ยกลองจุลทรรศน (Filter Mounting Procedure) คือ
การทําใหตวั กรองที่เก็บตัวอยางอยูในสภาพที่เหมาะสม คือ โปรงใส สามารถมองเห็นเสนใยซึ่งทึบแสงบนตัวกรองดวยกลอง
จุลทรรศนแบบเฟสคอนทรัสทได
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