คุณรู้ หรื อไม่ ว่ าภายในบ้ านหรื อทีท่ างานก็มมี ลพิษทางอากาศ
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะทำงำน PM2.5 ของรำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
เมื่อกล่าวถึงมลพิษทางอากาศ คนส่ วนใหญ่มกั นึกถึงฝุ่ นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 ที่ลอยเป็ นหมอก
หนาเหนือท้องฟ้า และเป็ นที่ทราบดีวา่ แหล่งมลพิษที่สาคัญเกิดจากการจราจร การเผาพื้นที่เพื่อการเกษตร
หรื อควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และหากเราอยูภ่ ายแต่ในอาคาร ปิ ดประตูและหน้าต่างมิดชิด ก็จะ
ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศเหล่านี้ แต่….“คุณรู้ หรื อไม่ ว่ าภายในบ้ านหรื อที่ทางานก็มีมลพิษทางอากาศ”
โดยปกติคนส่ วนใหญ่ใช้เวลาเกินร้อยละ 90 ของวันอาศัยอยูภ่ ายในอาคาร ได้แก่ บ้าน โรงเรี ยนหรื อ
อาคารที่ทางาน ซึ่งภายในตัวอาคารเหล่านี้ก็มีมลพิษทางอากาศ (indoor air pollution) ประกอบด้วย
สารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VOCs), ฝุ่ นละอองขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กจิ๋ว (PM 10 และ PM 2.5), ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซส์ (CO2), ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOX) รวมทั้งไอระเหยจากสารเคมี ซึ่ งสารเหล่านี้
หลายชนิด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หรื อไม่ทาให้รู้สึกระคายเคืองทาให้ผทู ้ ี่อาศัยในอาคารไม่ได้ระวังปกป้ องตัวเอง
ซึ่งการได้รับมลพิษเหล่านี้ในปริ มาณที่มากเกินหรื อสะสมเป็ นระยะเวลานานจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและ
ทาให้อายุขยั สั้นลงจากการป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังได้แก่ โรคปอดเรื้ อรัง หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด มะเร็ ง
ปอด เป็ นต้น ส่ วนในเด็กที่ได้รับมลพิษทางอากาศในบ้านจะให้ให้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจได้ง่าย
ขึ้นและเป็ นโรคปอดบวมรุ นแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ
“มลพิษทางอากาศภายในบ้ าน มาจากอากาศภายนอกผ่านเข้ ามา ใช่ หรื อไม่ ”
ปริ มาณมลพิษที่เราได้รับเมื่ออยูภ่ ายในอาคารส่ วนหนึ่งเกิดมาจากมลพิษทางอากาศภายนอกที่
ไหลเวียนเข้ามาในอาคาร แต่ อกี ส่ วนหนึ่งคือมลพิษทีเ่ กิดจากกิจกรรมภายในอาคาร ซึ่ งมีแหล่งกาเนิด
แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานอาคาร ได้แก่

 บ้ านอยู่อาศัย: มลพิษส่ วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เพื่อการประกอบอาหารด้วยเตาถ่านหรื อเชื้อเพลิง
การปิ้ งย่างอาหาร หรื อการจุดธูปเทียน การใช้ตะเกียงน้ ามันก๊าด รวมทั้งการสู บบุหรี่ ภายในบ้าน อีกส่ วน
หนึ่งเกิดจากกิจกรรมการทาความสะอาดทั้งเสื้ อผ้าและบ้านเรื อน เช่น การกวาดพื้น หรื อการใช้สารเคมี
ต่างๆ เช่น สเปรย์ทาความสะอาด สเปรย์ดบั กลิ่น เป็ นต้น
 โรงเรียน : มลพิษเกิดจากการรวมตัวของนักเรี ยนจานวนมาก มีการนาสารมลพิษจากภายนอกซึ่งติดมา
กับเสื้ อผ้าหรื อรองเท้าเข้ามาภายในอาคาร และช่วงที่นกั เรี ยนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวมาก เช่น พัก
เที่ยง ก่อนหรื อปลายชัว่ โมงเรี ยน ทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในห้องเรี ยนสู งขึ้น
 อาคารสานักงาน : ถึงแม้วา่ ความแออัดของจานวนคนและกิจกรรมอาจน้อยกว่าโรงเรี ยน แต่การสัมผัส
มลพิษพบเพิ่มได้จากการทางานกับอุปกรณ์สานักงาน เช่น พริ้ นเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์
หรื อเครื่ องจักรทาความสะอาด เป็ นต้น
นอกจากนี้วสั ดุก่อสร้างหรื อตกแต่งอาคาร ก็เป็ นแหล่งกาเนิดของฝุ่ นสารเคมีและสารอินทรี ยป์ นเปื้ อน
ในอากาศได้เช่นกัน เช่น วัสดุเคลือบพิน้ สี ทาผนัง ยาแนว น้ ายาเคลือบผิว แลคเกอร์ หรื อวัสดุประกอบ
เฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ ทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยได้รับสารพิษดังกล่าวระหว่างพักอาศัยหรื อทากิจกรรมภายในอาคาร
“ต้ องทาอย่างไรจึงจะลดพิษทางอากาศภายในอาคาร ”
เราสามารถเพิ่มการถ่ายเทอากาศสู่ ภายนอกตัวอาคารด้วยการเปิ ดประตูหน้าต่าง เปิ ดพัดลมหรื อ
เครื่ องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง สาหรับอาคารขนาดใหญ่ควรติดตั้งระบบระบายอากาศ
ด้วยเครื่ องกลที่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบ heating-ventilation and air conditioning (HVAC) นอกจากนี้ยงั มี
การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้นในการจัดการคุณภาพอากาศสาหรับอาคาร เช่น non-thermal plasma
(NTP), advanced oxidation process based เป็ นต้น
“ควรใช้ ชีวติ ภายในบ้ านอย่างไร ให้ ปลอดภัยในช่ วงปัญหาฝุ่ นละอองภายนอกเกินมาตรฐาน”
ในช่วงที่ระดับมลพิษทางอากาศภายนอกมีปริ มาณสู งกว่าภายในอาคารมาก การระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติโดยการเปิ ดประตูหน้าต่าง เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ ควรกระทา และทุกคนจาเป็ นต้องอยูภ่ ายในบ้านหรื ออาคาร
เป็ นเวลายาวนานมากขึ้น ดังนั้น วิธีการลดมลพิษทางอากาศที่สามารถทาได้สาหรับบ้านอยูอ่ าศัยทัว่ ไป ได้แก่
 งดสู บบุหรี่ (รวมทั้งบุหรี่ ไฟฟ้า) ภายในบ้านหรื อตัวอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณที่มีเด็กอยูด่ ว้ ย
 งดการเผาไหม้รูปแบบอื่นๆในบ้าน เช่น จุดธู ป เทียน เผากระดาษ จุดตะเกียงน้ ามันก๊าด (kerosene)

 จัดการบริ เวณประกอบอาหาร โดยควรมีพดั ลมระบายอากาศและเปิ ดใช้งานเสมอระหว่างปรุ ง
อาหาร ควรเปลี่ยนเตาที่ใช้เชื้ อเพลิงจากถ่านหรื อไม้ เป็ นก๊าซหุ งต้ม (LPG) เตาไฟฟ้าหรื อเตาไร้
ควันแทน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการประกอบอาหารโดยการปิ้ ง ย่างภายในบ้าน
 ทาความสะอาดพื้นบ้าน อุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น พัดลม เครื่ องปรับอากาศ มุง้ ลวด ผ้าม่าน
หรื อบริ เวณอื่น ๆ ที่เป็ นแหล่งสะสมฝุ่ นให้สะอาด เพื่อลดการสะสมของฝุ่ นภายในบ้าน
 ใช้อุปกรณ์กรองอากาศ (portable air filter) ที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของบ้าน
 เลือกคุณภาพและปรับปรุ งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตัวอาคารให้ได้มาตรฐาน และไม่ควรให้เด็ก
สัมผัสหรื ออยูใ่ กล้บริ เวณผนังบ้านที่ชารุ ดหรื อสี หลุดล่อนออกเป็ นแผ่น
 ปลูกต้นไม้หรื อจัดสวนแนวตั้งรอบบริ เวณบ้าน เพื่อดักฝุ่ นละอองและมลพิษอากาศจากภายนอก

