ฝุ่ นจิ ว…ยังไม่จบ
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แม้ขา่ วคราวเกียวกับฝุ่นจิวหรือ พี เอ็ม 2.5 (particulate matter, PM 2.5) จะค่อยๆ เลือนหายไปจากสือต่างๆ
ตามสภาพอากาศทีร้อนอบอ้าวและอุณหภูมทิ สูี งขึน แต่ปัญหาฝุ่ นยังไม่หมดไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะในพืนที
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงจะต้องเผชิญกับปั ญหานีอยูแ่ ละอาจจะเพิมขึนอีกในอนาคต หากยังไม่มกี ารแก้ไขที
ต้นเหตุ ประการสําคัญมลพิษทางอากาศไม่ได้มเี พียง พี เอ็ม 2.5 เท่านัน แต่ยงั ประกอบด้วยสารพิษอืนอีกหลายชนิดซึง
เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที
ตารางที สารมลพิษทางอากาศ1,2
สารพิ ษทางอากาศ
คุณสมบัติ
สาเหตุ
พี เอ็ม 2.5
ฝุ่ นทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ การเผาไหม้ยานพาหนะ การ
เกิน 2.5 ไมครอน
เผาวัสดุการเกษตร ไฟป่ าและ
กระบวนการอุตสาหกรรม
พี เอ็ม 10
ฝุ่ นทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ การเผาไหม้เชือเพลิง การเผา
เกิน 10 ไมครอน
ในทีโล่ง กระบวนการ
อุตสาหกรรม การโม่ การ
ก่อสร้าง
แก๊สโอโซน*
แก๊สสีฟ้าอ่อนหรือไม่มสี ี
การเผาไหม้ยานพาหนะ การ
กลินฉุน ละลายนําได้
เกิดปฎิกริ ยิ าระหว่างออกไซด์
เล็กน้อย
ของไนโตรเจนและ
สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย
โดยมีแสงเป็ นตัวเร่ง
แก๊ส
แก๊สไม่มสี ี ไม่มกี ลิน ไม่มรี ส การเผาไหม้ทไม่
ี สมบูรณ์ของ
คาร์บอนมอนอกไซด์
เชือเพลิงทีมีคาร์บอนเป็ น
องค์ประกอบ

แก๊สไนโตรเจนได
ออกไซด์
แก๊สซัลเฟอร์ได
ออกไซด์

แก๊สไม่มสี ี ไม่มกี ลิน ละลาย
นําได้เล็กน้อย
แก๊สสีเหลืองอ่อนหรือไม่มสี ี
มีรส มีกลินฉุน

ความเป็ นพิ ษ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคปอด โรคหลอดลม
อักเสบ โรคหอบหืด
โรคระบบทางเดินหายใจ

ระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ การทํางานของปอด
ลดลง ระคายเคืองตาและ
เยือบุต่าง ๆ
ทําให้รา่ งกายอ่อนเพลีย
หัวใจทํางานหนักขึน
เนืองจากแย่งออกซิเจนใน
การจับกับฮีโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดง
โรคระบบทางเดินหายใจ

พบในธรรมชาติและการเผา
ไหม้เชือเพลิงในอตุสาหกรรม
พบในธรรมชาติและการเผา
ระคายเคืองระบบทางเดิน
ไหม้เชือเพลิงทีมีกาํ มะถันเป็ น หายใจ ทําให้เป็ นโรค
องค์ประกอบ
หลอดลมอักเสบเรือรัง
ระคายเคืองตา
*ในทีนีหมายถึงแก๊สโอโซนทีไม่ดที เกิ
ี ดขึนทีระดับความสูงจากพืนดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร

สารพิษทางอากาศเป็ นภัยใกล้ตวั ทีมองไม่เห็นและปนเปื อนอยู่ในอากาศทีเราหายใจตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ พี เอ็ม 2.5 ซึงทางองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มที 1 ของสารก่อมะเร็ง (หมายถึง
มีข ้อ มูล ยืน ยัน ว่ าเป็ นสารก่ อ มะเร็งในมนุ ษ ย์ ตามการแบ่ งประเภทกลุ่ม สารก่อ มะเร็งของ International Agency for
Research on Cancer)3
เนืองจาก พี เอ็ม 2.5 เป็ นฝุ่ นละอองขนาดเล็กทีขนจมูกไม่สามารถกรองได้ และสามารถแพร่เข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต และอวัยวะอืนของร่างกาย รวมทังฝุ่ นเหล่านียังเป็ นตัวกลางในการนําสารอันตรายอืนเข้าสู่
ร่างกาย เช่น โลหะหนัก แคดเมียน ปรอท เป็ นต้น ซึงก่อให้เกิด โรคต่าง ๆ อาทิ โรคหอบหืด โรคภูมแิ พ้ โรคถุงลมโป่ ง
พอง และโรคมะเร็งปอด เป็ นต้น องค์การอนามัยโลกได้กําหนดค่าเป้ าหมายของมาตรฐานฝุ่ นละอองโดยกําหนดค่าเฉลีย
24 ชัวโมง และค่าเฉลียทังปี ดังแสดงในตารางที 2 แม้ว่ามาตรฐานฝุ่ นละอองของไทยในปั จจุบนั จะมีสูงกว่าค่าเป้ าหมาย
ขององค์การอนามัยโลก ขณะนีได้มขี อ้ เสนอทีจะปรับลดค่าดังกล่าวให้มคี ่าใกล้เคียงกับสากลยิงขึน (ตารางที 2)
ตารางที 2 มาตรฐานฝุ่นละอองของไทยเปรียบเทียบกับองค์การอนามัยโลก2
ค่าเฉลีย 24 ชัวโมง
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
องค์การอนามัยโลก
25
ประเทศไทย (ณ พ.ศ. 2562)
50
ข้อ เสนอประเทศไทย (เสนอเมือ พ.ศ.
354
2560)
*ขึนอยูก่ บั ระดับการพัฒนาของประเทศ

ค่าเฉลียทังปี
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
35/25/15/10*
25
25

สถานการณ์มลพิษทางอากาศทีเกิดขึนในประเทศไทยทําให้รฐั บาลและหน่วยงานทีเกียวข้องเร่งดําเนินการแก้ไข
ปั ญหา ออกมาตรการต่าง ๆ รวมทังรณรงค์ในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน (ตารางที 3) เพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน
และรับมือกับปั ญหาใหม่ทอาจเกิ
ี
ดขึนในอนาคต ดังนันจึงเป็ นหน้าทีของทุกคนทีจะต้องร่วมมือกันในการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศ เพือสุขภาพทีดีของประชาชน
ตารางที 3 แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศ1,2,4
ภาครัฐ
ภาคประชาชน
ปรับปรุงมาตรฐานนํามันเชือเพลิง
ลดการเผาในทีโล่ง
ปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์ทุกชนิด
ลดการประกอบอาหารประเภทปิ ง ย่าง
ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศ
ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
ปรับปรุงมาตรฐานเตาทีใช้เชิงพาณิชย์และในครัวเรือน
หากจําเป็ นต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวให้หมันตรวจสภาพ
ยานพาหนะเป็ นประจํา
บู ร ณาการมาตรการควบคุ ม มลพิ ษ จากรถยนต์ แ ละ หลีกเลียงการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมในบริเวณทีมี
มาตรการ
มลพิษทางอากาศ
ลดแก๊สเรือนกระจก
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการควบคุม ป้ องกันตนเองด้วยการสวมหน้ ากากอนามัย ทีเหมาะสม

มลพิษทางอากาศ
ปรับปรุงระบบจราจรและลดปริมาณจราจร
ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน

ให้ถูกวิธกี รณีทต้ี องทํากิจกรรมนอกบ้านหรือในทีโล่งแจ้ง
ดู แ ลสุ ข ภ าพ ให้ แ ข็ ง แรงและรับ ประทานอาหารที มี
ประโยชน์
หมันสังเกตอาการทางสุขภาพของตนเองอย่างสมําเสมอ
หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอถี หายใจลําบาก ตาอักเสบ
แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน หัวใจเต้นไม่เป็ น
ปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์
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