การอภิปราย
“ความร่วมมือในการจัดการมลพิษทางอากาศและสุขภาพ
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ประเด็นสาคัญ (Key message of the session) นโยบายการจัดการกับมลพิษ
ทางอากาศและสุขภาพ (ตั้งแต่ Source – Pathway – Receptor)
ได้มีการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ
ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
– 2564 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา มลพิษด้านฝุ่น
ละออง” และมีการกาหนดมาตรฐานด้านอากาศ รวมทั้งมีการป้องกัน และแก้ไข
ปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น นอกจากนั้ นยั งมี การพั ฒนาและส่ งเสริ มระบบ
การขนส่งทางถนนให้มคี วามปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในระดับพืน้ ที่
บทบาทของหน่วยงานและความร่วมมือของภาคในการ จัด ก าร กับมลพิษ
ทางอากาศและสุขภาพ
กรมควบคุมมลพิษ มีบทบาทในการกากับ ติดตาม และควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษ
ต่างๆ โดยมีการกาหนดมาตรฐานในการควบคุมสารมลพิษทางอากาศ ซึง่ มีการจัดการ
ปัญหาตัง้ แต่การติดตามตรวจสอบ การเผยแพร่ข้อมูล การเสนอแนะนโยบายและ
กาหนดมาตรฐาน รวมทัง้ การบริหารจัดการในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภาวะวิกฤต
ด้านมลพิษทางอากาศ
กรมการขนส่ งทางบก มีก ารดาเนินการตรวจสภาพรถก่อ นการชาระภาษีร ถ
ประจาปี และมีแผนการปฏิบัติงานตรวจวัดรถยนต์ควันดาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นประจาทุกเดือน โดยมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งมีการดาเนินการเชิงนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม
รวมใจ ช่วยลดฝุน่ เพือ่ ความสุข สุขภาพดี ของประชาชน และประสานความร่วมมือ
ไปยัง สถานีตรวจสภาพรถเอกชนทั่วประเทศ เพื่อควบคุมมลพิษ และมีเบอร์โทรสายด่วน
1584 เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนรถยนต์ทมี่ ีการปล่อยควันดา
กรมอนามัย มีการประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ สือ่ สาร
แจ้งเตือนประชาชน ให้คาแนะนาการปฏิบัติตน จัดทาแนวทางการดูแลประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและให้ความรู้แก่ประชาชน เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล และบูรณาการ
ข้ามภาคส่วน โดยการดาเนินงานต้องประสานความร่วมมือกับพื้นที่ในการขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่าว รวมทั้งอาศัยกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการแก้ไข
ปัญหาระดับพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ท่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ 1 ความท้าทายในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
โดยปัญหาส่วนใหญ่ คือการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการ
กาหนด นโยบายต่างๆ เช่น คุมเข้ม 60 วันห้ามเผา ซึ่งปัจจุบันปัญหาหมอกควัน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยโรคมะเร็งปอดพบมากในภาคเหนือรองจากกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในปัจจุบันเชียงรายได้นาร่องแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าสาเร็จ แต่ยังพบว่า
ระดับมลพิษทางอากาศ ยังคงเป็นปัญหาในพืน้ ที่ จากข้อมูลจึงเห็นได้วา่ การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต้องมีการประสาน ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการบูรณาการ
ร่วมกัน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีการดาเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กทาให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และกระตุ้นให้
เกิดโรคเบาหวาน โรคมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยมากกว่า 10 ปี
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การรับสัมผัส จนถึงการเกิดโรคในระดับบุคคล และประเด็น
การใช้ ธู ป ในปั จ จุ บั น ก็ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ดั ง นั้ น
การนาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพต่อไป
โอกาส ความท้าทายและข้อเสนอต่อความร่วมมือในการจัดการมลพิษทางอากาศ
และสุ ขภาพของประเทศไทย (ประเด ็น ความร ่ว มมื อ และภาคส่ ว น
ท่เก่ยวข้อง) โอกาสและความท้าทาย
1. ด้านนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน และมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไข
ปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว
3. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านมลพิษทางอากาศ
4. ประชาชนมีความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในด้านปัญหาฝุ่นละออง และตระหนักถึง
ผลกระทบและการป้องกันตนเองมากขึ้น
5. การนาข้อมูลวิจัยไปใช้ในระดับปฏิบตั ิการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต
6. การบูรณาการของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. ควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิดอย่างเคร่งครัด
2. สร้างกระแสสังคม ให้ความรู้แก่ประชาชน สร้าง Environmental Health Literacy
ปรับเปลีย่ นวิถีชีวิต ช่วยลดมลพิษทางอากาศและดูแลสุขภาพตนเอง
3. เร่งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน
4. จัดทาฐานข้อมูลประเทศร่วมกัน

