
     
 
คณะแพทยศาสตร มช. เตือนภัยคุณภาพอากาศ  ผูปวยโรคหอบหืด เปนกลุม
เสี่ยงสูง ผลกระทบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
 

การศึกษาทัว่โลกแสดงใหเหน็วามลพิษทางอากาศกอใหเกิดการตายและการเจ็บปวย โดย
องคการอนามัยโลกรายงานวามีผูเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกปละประมาณ 3 ลานคน ซ่ึง
มากกวาการตายจากอุบัตเิหตุรถยนตถึง 3 เทา การศกึษาในฝรั่งเศส ออสเตรีย และสวิสเซอรแลนด 
พบวามีผูเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศทั้ง 3 ประเทศรวมกันปละ 4 หมื่นคน คร่ึงหนึ่งเกิดจากมลพิษ
จากการจราจร การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศในยุโรป พบวา มีผูปวยหลอดลมอักเสบ
เร้ือรังรายใหมปละ 25,000 ราย หลอดลมอักเสบในเด็ก 290,000 คร้ัง การกําเริบของหอบหืด 
500,000 คร้ัง การศึกษาในแคนาดา พบวาผูที่อาศัยใกลถนนสายหลัก มีความเสี่ยงตอการเสียชวีิต
เพิ่มขึ้น 1.18 เทา (95% CI, 1.02–1.38)  

 
รายงานการศกึษาของ รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรณธนะเดช ผูอํานวยการศูนยประสานและ

เตือนภยัคุณภาพอากาศภาคเหนือ และอาจารยประจําภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบความสัมพนัธอยางชัดเจนระหวางความจุปอดที่ลดลงกับความเขมขน
ของฝุนขนาดเล็ก และกาซคารบอนมอนอกไซด (ที่เกดิจากการเผาไหม) ที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะใน
หนาแลง (1 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม) ไมวาในเดก็หรือผูใหญที่เปนโรคหอบหืด การศึกษานี้ยงั
สามารถทํานายไดอีกวา การเปลี่ยนแปลงของฝุนในแตละวนัจะสงผลกระทบตอความจุปอดในอกี 2 
วันถัดมา ในขณะทีก่าซคารบอนมอนอกไซดจะสงผลในอีก 6 วนัถัดมา 

จากการที่พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ประสบปญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัอยาง
รุนแรง โดยขอมูลการตรวจวัดคณุภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่มีการตั้งสถานีที่จังหวดั
เชียงใหม พบวาในชวงเดือนมีนาคม 2550 มีระดับความเขมขนเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมตอ
อากาศ 1 ลูกบาศกเมตร) เกือบทุกวัน บางวนั เชน วันที่ 6 และวันที่ 11–15 มีนาคม 2550 มีคาเกิน
มาตรฐานกวา 2 เทาตัว โดยเฉพาะระดบัความเขมขนฝุนของวันที่ 14 มีนาคม 2550 อยูที่ 383 
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ซ่ึงสูงที่สุดเทาที่เคยตรวจวัดมา  

 

 



 

ท้ังนี้สาเหตุหลักของปญหาหมอกควันในภาคเหนือ คือ  

1. การเผาปา ท่ีนา สวน ไร  การกําจัดวัชพืช   การเตรียมไรนา และการกําจัดวัชพืช
ดวยวิธีธรรมดา เกษตรกรบอกวาตนทุนสูงใชแรงเยอะ   และหากกําจัดไมดีวัชพืชจะกลับฟนมาใหม
ได   การกําจัดดวยการเผาทําใหเมล็ดวัชพืช  หญาตาง ๆ  ตายโดยไมกลับมาเปนปญหากับพืชไรอีก
ตอไป  ซ่ึงเกษตรกรทราบดีวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และทําให เกิดภาวะหมอกควันอยาง
รุนแรง    อากาศรอนอบอาว คนแก  เด็กเล็ก ๆ  เกิดโรคหอบหืด  อันเนื่องมาจากควันดังกลาวได  

2. รองลงมาคือ  การเผาขยะ ใบไมหญาแหง ควันรถ และการกอสราง ประกอบกับใน
ปนี้อากาศแลงผิดปกติ รวมกับความกดอากาศสูงที่แผลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลมสงบ 
ทําใหฝุนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นไมสามารถลอยตัวออกไปได  

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นคือ ปญหาสุขภาพของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน จากขอมูล
ของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะวันที่ 15–23 มีนาคม 2550 พบวามีจํานวนผูปวยดวยโรคที่เกี่ยวของ
กับหมอกควัน เชน โรคทางเดินหายใจ โรคทางตา โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคผิวหนังใน 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย เชียงใหม แพร นาน ลําพูน ลําปาง ตาก และแมฮองสอน 
รวมกันถึง 61,000 ราย ทําใหรัฐตองสูญเสียคาใชจายในการดูแลรักษาประมาณ 25 ลานบาท ยังไม
นับผลกระทบที่มีตอการทองเที่ยว แมวาในชวงวิกฤติที่ผานมารัฐบาลไดจัดตั้ง “ศูนยอํานวยการ
แกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ” ไดดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาจนปญหาหมอก
ควันไดคล่ีคลายลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่ผานพบปญหาและอุปสรรคหลาย
ประการที่ตองการการศึกษาวิจัยที่เปนระบบและตอเนื่อง เชน ระบบเฝาระวังที่จะสามารถเตือนภัย
ไดลวงหนา รวมทั้งการวิเคราะหเชื่อมโยงระดับมลพิษทางอากาศและผลกระทบดานสุขภาพ เปน
ตน โดยเนนการพัฒนาองคความรูในดานตางๆ และมีมาตรการหรือชองทางในการสื่อสารความรู
เหลานี้แกภาคีอยางนอย 2 ระดับ คือระดับผูกําหนดนโยบาย ไดแก หนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนาที่ในการจัดการคุณภาพอากาศ และระดับผูกอใหเกิดมลพิษและไดรับ
ผลกระทบ ไดแก ประชาชนทั่วไป โดยในระยะสั้นตองการองคความรู ไดแก ขอมูลสุขภาพ และ
กลไกที่ใชในการเตือนภัย เพื่อจัดการกับภาวะวิกฤตในชวงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2551 ตอไป 

รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรณธนะเดช กลาววา  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณถึงอาการ
เจ็บปวยที่เกี่ยวของกับสารมลพิษทางอากาศ ครอบคลุม 4 ระบบ คือ ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ 
ผิวหนัง และตา จํานวนรวม 19 อาการ ของกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไป อาศัยอยูในทุกๆ 
ตําบลของ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเชียงใหม แมริม สารภี และเมืองลําพูน ทุกวันตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2551 ถึง 30 เมษายน 2551 วันละ 100 ตัวอยาง (อําเภอละ 25 ตัวอยาง) รวมทั้งสิ้น 12,000 



ตัวอยาง รวมกับการบันทึกคุณภาพอากาศ ไดแก ความเขมขนของฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
และกาซพิษ ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด และโอโซน 
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาทุกวันควบคูกันไป  ในชวงวันที่ 1-31 มกราคม 2551 พบความสัมพันธ
อยางชัดเจนระหวางฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน กับอาการในระบบตาง ๆ เกี่ยวของกับสารมลพิษ
ทางอากาศ ครอบคลุม อาการที่ถึง 4  ระบบ  19   ดังนี้ 

 
1. อาการเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ  อาการที่พบไดแก  คัดจมูก  มี

น้ํามูก แสบจมูก เลือดกําเดาไหล แสบคอ  เสียงแหบ ไอแหง ๆ  ไอมี
เสมหะ หายใจลําบาก และหายใจมีเสียงหวีด 

2. อาการที่เก่ียวของกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดแก  เหนื่อยงาย เทา
บวม  ชีพจร(หัวใจ) เตนเร็ว  

3. อาการที่เก่ียวของกับระบบตา ไดแก ตาแดง มองภาพไมคอยชัด น้ําตา
ไหล แสบหรือคันตา  

4. อาการที่เก่ียวของกับระบบผิวหนัง ไดแก คันตามรางกาย และมีผ่ืนแดง
ตามรางกาย   

 
การศึกษาครั้งนี้พบวา สารมลพิษท้ัง 5 ชนดิ ไดแก ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

คารบอนมอนอกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซดและโอโซน มีผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนที่อาศยัอยูในอําเภอเมืองลําพูน สารมลพิษ 4 ชนดิ ไดแก ฝุนขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนไดออกไซดและโอโซน มีผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศยัอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม ในขณะทีป่ระชาชนในอําเภอแมริม ไดรับผลกระทบ
จากสารมลพิษ 4 ชนิดคือ คารบอนมอนอกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซดและฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และอําเภอสารภีไดรับผลกระทบจากสารมลพิษ 3 ชนิดคือ ซัลเฟอรได
ออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด และโอโซน  

รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรณธนะเดช  กลาวเพิ่มเติมวา การคนพบในครั้งนี้ยังสามารถ
ยืนยันไดวา คุณภาพอากาศที่เลวลงสงผลตอสุขภาพไดจริง ดังนั้น มาตราการการรณคเร่ืองคุณภาพ
อากาศจะตองดําเนินการตอไปอยางเขมงวด เพราะมิฉะนั้นแลวกลุมที่มีความเสี่ยงสูง เชน กลุม
ผูปวยโรคหอบหืดอาจมีอาการกําเริบได และไดรับผลกระทบที่รุนแรงมากกวาคนปกติ   บางราย
ถึงกับเสียชีวิต   ซ่ึงยอมมีผลตอคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้ังตอตัวผูปวย  ครอบครัว และ
ประเทศชาติ 

 
 
 



ท้ังนี้จึงอยากขอความรวมมือจากประชาชนในทุกพื้นท่ี งดการเผาขยะมูลฝอย วัชพืช
ทางการเกษตร ใบไม กิ่งไม และวัสดุเหลือใชตางๆทุกชนิด เพื่อไมใหมีการเพิ่มหมอกควันในอากาศ 
รวมถึงแจงใหทราบถึงปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศมายังศูนยประสานและเตือน
ภัยคุณภาพอากาศภาคเหนือ  
 

 ขอควรปฏิบัติสําหรับประชาชน  ท่ีเปนกลุมท่ีเสี่ยง หรือเปนผูปวยอยูแลว  คือ การงดการ
ออกกําลังกายกลางแจง และไมควรอยูที่โลงแจง และควรสวมหนากากอนามัย  ในขณะที่มีหมอก
ควันมาก ตลอดจนดูแลสุขภาพของตนเอง และคนใกลชิดในระยะนี้ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง  ทํา
รางกายใหแข็งแรงอยูตลอดและเมื่อมีอาการดังกลาวใหไปพบแพทยทันที โดยเฉพาะกลุมที่เคย
เปนอยูแลว  และผูปวยโรคหอบหืด 

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในวาระครบรอบ 50 ป ทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็ได
จัดนิทรรศการ “มลพิษทางอากาศและระบบหายใจ” และจัดเวทีเสวนาประชาชน โดยเนนให
ประชาชนไดมีสวนรวมและตระหนักถึง มลพิษทางอากาศ  เร่ือง “รวมมือ รวมใจ คืนวันฟาใส อยาง
ยั่งยืน”   เพื่อใหความรู ความเขาใจแกประชาชนในการปองกันตนเองจากปญหาหมอกควันและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกดวย  โดยไดรับความสนใจจากองคกรสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ภาครัฐ นักวิชาการ  ส่ือมวลชน  และประชาชนทั่วไป ในการเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก   


