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ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2563
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กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล พ.ศ. 2562 

สารเคมีอันตรายในชีวิตประจ�าวันของเด็ก
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พ.ศ. 2562 

     มลพษิทางอากาศเป็นปัญหาทีค่กุคามสขุภาพของคนทัว่โลก องค์การอนามยัโลก (WHO)             
คาดประมาณว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการได้รับมลพิษทางอากาศและฝุน่ละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 2.5 
ไมครอน (PM2.5) มากถึง 4.2 ล้านคนต่อปี ซึ่งร้อยละ 91.0 ของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีระดับคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์
ก�าหนดของ WHO ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก โดยพบว่าคนเสียชีวิตท่ีสัมพันธ์กับมลพิษอากาศ โดยเสียชีวิต    
จากโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) และ โรคหลอดเลือดสมอง (strokes) ร้อยละ 58.0 ขณะที่เสียชีวิตจาก     

โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary 
disease - COPD) และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ   
ส่วนล่าง (acute lower respiratory infections) ร้อยละ 
18.0 และจากโรคมะเร็งปอด (lung cancer) ร้อยละ 6.0 
และในปี พ.ศ. 2556 WHO’s International Agency for 
Research on Cancer (IARC) ได้ประเมินการเกิดมะเร็ง    
ที่สัมพันธ์กับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้สรุปว่า มลพิษอากาศ
เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ องค์ประกอบของฝุ่นในมลพิษ
อากาศมีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเกิดโรงมะเร็งปอด 
องค์การอนามยัโลก (WHO) จึงได้ก�าหนดให้ฝุน่ละอองขนาด
เลก็ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) จดัอยูใ่นกลุม่ที ่1 ของสาร
ก่อมะเร็งในมนุษย์1 
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  องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา  
(U.S. EPA- U.S. Environmental Protection Agency) ได้ให้          
ความหมายของฝุ ่น PM2.5 ว่าหมายถึง ฝุ ่นละเอียด                 
(Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน ถ้าเทียบกับเส้นผมของมนุษย์ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเท่ากับ 70 ไมครอน จะมขีนาดใหญ่กว่าฝุน่ขนาดเลก็ 
(PM2.5) ประมาณ 30 เท่า หรือประมาณ 1 ใน 25 ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเส้นผมของมนุษย์ ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก
มากน้ี อาจแขวนลอยในอากาศและลอยปลวิไปในระยะทางไกลๆ 
ได้หลายร้อยกิโลเมตรและล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็น
เดือนหรือปี4 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1  การเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค
ขนาดเล็ก (PM) กับเส ้นผ่าศูนย์กลางของเส ้นผม        
(Comparisons of particulate matter and hair diameter)

ที่มา: https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics#PM

  แหล่งก�าเนดิมลพษิทางอากาศก่อให้เกดิสารมลพษิและ            
ฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกัน เช่น ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ก๊าซหรือสารมลพิษอื่นๆ ปะปนในบรรยากาศ 
(ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) โอโซน (O

3
) 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)) และสารประกอบอนิทรย์ีระเหยง่าย 
(VOCs) หรอืโพลไีซคลกิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) และ
อาจรวมทัง้สารโลหะหนกัอืน่ๆ (สารปรอท (Hg) สารตะกัว่ (Pb) 
สารแคดเมียม (Cd) สารหนูอาร์เซนิก (As)) เป็นต้น ซ่ึง             
สารมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)        
ล้วนเป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสามารถแพร่กระจายในอากาศ
ได้ในระยะทางร้อยหลายกิโลเมตร ดังน้ัน จึงก่อปัญหาและ         
ส่งผลกระทบได้ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และในทวีปที่ห่างไกล
จากแหล่งก�าเนิดได้ 1,4

  ปัจจัยหลักทีมี่ผลต่อการก่อให้เกิดมลพษิทางอากาศ
และฝุ่นละอองขนาดเลก็ คอื สภาพภมิูอากาศ และแหล่งก�าเนดิ
ของมลพิษต่างๆ กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ได้ระบวุ่า แหล่งทีม่าของฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร มาจาก 5 แหล่งก�าเนดิ คอื 

(3) ฝุ ่นที่ เกิดจากปฏิกิริยารวมกันของ        
ไอเสียรถยนต์และแอมโมเนียจากปุ๋ย 
ที่ใช้ในเกษตรกรรม ร้อยละ 15.8 

(4) โรงงานอุตสาหกรรมและฝุ่นดิน 
 ร้อยละ 7.5 และ

  การก�าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศหรือ             
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นั้น แต่ละ
ประเทศก�าหนดค่าแตกต่างกัน ประเทศไทยก�าหนดค่ามาตรฐาน 
ความเข้มข้นของฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM2.5 (เฉลีย่ 24 ชัว่โมง) 
เท่ากบั 50 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร (มคก./ลบม.) (μg/m3) 
และค่าเฉลีย่ 1 ปี เท่ากบั 25 มคก./ลบม. ขณะที ่WHO ก�าหนด
ไว้ที่ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 25 มคก./ลบม.และค่าเฉลี่ย    
1 ปี เท่ากับ 10 มคก./ลบม.

(5) กิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 20.43

 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

  จากรายงานการศึกษาวิจัยหลายฉบับ ได้ยืนยัน
อันตรายต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสจากมลพิษอากาศและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังเช่น Institute for Health 
Metrics and Evaluation, University of Washington 
รายงานผลการศึกษาว่า มลพิษทางอากาศมีส่วนประกอบของ       
สารเคมีหลายชนิด จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น

(2) ไอเสียรถยนต์ดีเซล ร้อยละ 20.8

(1) การเผาชวีมวล (เผาขยะ เศษไม้  เศษ
พืชต่างๆ) เป็นแหล่งที่มาของฝุ่น 
PM2.5 ร้อยละ 35.5
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive
pulmonary disease)

โรคหลอดเลือดสมอง (Ischemic Stroke)

โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(Acute Coronary diseases)

โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) และ

โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ       
(Acute respiratory infection) เป็นต้น

ทั้งน้ีความรุนแรงอาจมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว  
เหล่าน้ีอยูก่่อนแล้ว กลุม่ประชากรทีมี่ความเส่ียงต่อฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 มากที่สุด มีอาทิกลุ ่มที่มีโรคประจ�าตัว       
โดยเฉพาะโรคปอด หวัใจ เบาหวาน ผูส้งูอาย ุเดก็เลก็ หญงิตัง้ครรภ์ 
นกักฬีาและผูท้�างานกลางแจ้งทีส่มัผสัฝุน่ระหว่างออกก�าลงักาย
หรือท�างาน เป็นต้น

กลุมเสี่ยงที่ควรเฝาระวัง

ผูปวยมีโรคประจำตัว ผูสูงอายุ เด็กเล็ก

หญิงตั้งครรภ นักกีฬาและผูทำงานกลางแจง

และจากรายงานการศึกษาที่คล้ายกันในประเทศ
แคนาดาและสหรฐัอเมรกิาระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2550 
(ค.ศ. 2000-2007) ระบุว่า ผลกระทบจากมลพิษ
อากาศฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM2.5 ในระยะยาวท�าให้
เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอดอักเสบและโรคมะเร็งปอด      
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรุนแรง และพบว่ามกัจะมผีลกระทบต่อ
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่นที่ท�ากิจกรรมนอกบ้าน 
รวมทั้งเดก็ทีม่ปีระวตัโิรคหวัใจและปอด และกลุม่เสีย่ง 
อืน่ๆ5  นอกจากน้ัน สมาคมโรคมะเรง็แห่งสหรัฐอเมรกิา
ได้ติดตามกลุ่มวัยผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเป็นเวลา 26 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2525-2551 (ค.ศ. 1982-2008) พบว่า
เมือ่ความเข้มข้นของฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM2.5 เพิม่ข้ึน 

ทุก 10 μg/m3 จะท�าให้การเสียชีวติด้วยโรคมะเร็งปอดเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 15-27 นอกจากนัน้จากการส�ารวจ 29 ประเทศในยุโรป 
พบว่า เมื่อ PM10 เพิ่มข้ึนทุกๆ 10 μg/m3 จะท�าให้การ         
เสยีชีวติทีเ่กิดจากทางเดนิหายใจเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.58 และเมือ่ค่า 
ฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM2.5 รายวนั เพิม่ขึน้ 10 μg/m3 ท�าให้อตัรา
ความชุกของโรคระบบทางเดินหายใจสูงขึ้น ร้อยละ 2.07 และ
อตัราการเข้ารบัการรักษาท่ีโรงพยาบาลเพิม่ข้ึน  ร้อยละ 8.007,8

  จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและอื่นๆ ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ของคนทั่วโลก ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

สถานการณ์ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศและ         
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561) 

รูปที่ 2  สถานการณ์ปรมิาณ PM2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมงในเขตกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล (พ.ศ. 2554-2561)

  จากการตดิตามสถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่าง พ.ศ. 2554-2562 
ปริมาณฝุ่น PM2.5 มค่ีาอยูใ่นระดบัเกนิมาตรฐานเกนิค่าเฉล่ีย
รายปีของประเทศไทยทุกปี โดยในแต่ละปีปริมาณฝุ่น PM2.5 
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จะเริม่สงูขึน้ในช่วงเดอืน
พฤศจกิายน - มนีาคม ท่ีเป็นช่วงท่ีค่าปรมิาณฝุ่น PM2.5 จะมี
ค่าเกินมาตรฐาน และลดต�่าลงตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึง
เดอืนตลุาคม และจะเร่ิมสงูขึน้อกีในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 
ถ้าพิจารณาจากรูปกราฟจะพบว่าลักษณะรูปกราฟคล้าย     
แอ่งกระทะ ลักษณะของการเกิดฝุ่นจะสูงขึ้นในช่วงปลายปี
จนถึงช่วงต้นเมษายนของปีถัดไป2

  ในปี พ.ศ. 2561 ฝุ่น PM2.5 เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น     
จนอยู ่ระดับเกินเกณฑ์ จากรายงานสถานการณ์ต้ังแต่ 22 
มกราคม 2561 ถงึ 19 มีนาคม 2561 ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากสถานีอัตโนมัติ 13 จุด พบปริมาณฝุ่นละออง              
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มปีรมิาณฝุ่น PM2.5 เกินค่า
มาตรฐานท่ีก�าหนด โดยเฉพาะในช่วง 5 - 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
พบว่าจุดตรวจวัดทุกสถานีมีค่าเกินมาตรฐาน 50 μg/m3 โดยมี 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 51.51 - 85.00 μg/m3 ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูง
และมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ (รูปที่ 2)
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  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ด�าเนินการ        
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร
และเขตปรมิณฑล ในปี พ.ศ. 2561-2562 โดยก�าหนดกลุม่โรค         
เฝ้าระวังที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ 
ได้แก่ โรคหอบหืด (Asthma) โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด (Acute Coronary 
disease) ในผูป่้วยทีเ่ข้ามารบัการรกัษาในโรงพยาบาล จ�านวน 22 
เครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยการ
เกบ็รวมรวบและการรายงานข้อมลูจากแผนกฉกุเฉนิ (ER) หรอื
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) รายวัน แบบ real-time โดยรายงาน
ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ท่ีประกอบ
ด้วยตัวแปรด้านเพศ อายุ อาชีพ โรคประจ�าตัว วันที่เริ่มป่วย            
วันทีม่าโรงพยาบาล ลกัษณะอาการ และการวนิจิฉยัฯ แล้ววเิคราะห์
ข้อมลูเปรียบเทยีบกบัข้อมลูสถานการณ์คณุภาพอากาศรายวนั 
  จากข้อมลูระหว่างเดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
มีรายงานผู้ป่วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวงั 3 โรค จ�านวน 316 ราย 
เป็นผูป่้วยจากแผนกผูป่้วยนอก (OPD) 135 ราย (ร้อยละ 42.7) 
และแผนกฉุกเฉิน (ER) 181 ราย (ร้อยละ 57.3) โดยเป็นผู้ป่วย
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 จากการติดตามเฝ้าระวงัปัญหามลพษิอากาศจากฝุน่ละอองขนาดเลก็พบว่ามแีนวโน้มสงูขึน้ทกุปี เนือ่งจากมแีหล่งก�าเนดิ
ฝุ่นมากขึ้น และสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงและแปรผันอยู่ตลอดเวลา ในช่วง 5-10 ปีท่ีผ่านมาหลายๆประเทศต่างได้รับ   
ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ ที่ส่งผลต่อการเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ฯลฯ โดยเฉพาะปัญหา
ด้านสขุภาพทีอ่าจก่อให้เกิดการเสยีชวีติก่อนวยัอันควร ซึง่จากข้อมลูเฝ้าระวงั พบว่า กลุม่เสีย่งทีมี่โอกาสได้รบัผลกระทบสขุภาพ        
จากมลพิษอากาศที่ส�าคัญ คือ กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี กลุ่มเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว เมื่อได้รับ
สมัผสัฝุ่นละอองขนาดเลก็จะท�าให้อาการเจ็บป่วยรนุแรงข้ึน โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว 
ดงันัน้ จงึควรให้การดูแลกลุม่เสีย่งดังกล่าวอย่างใกล้ชดิในช่วงทีม่วีกิฤตหมอกควนัและฝุน่ละอองขนาดเลก็ ระหว่างเดอืนธันวาคม-
กุมภาพันธ์ของทุกปี และมีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพและคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวัง
และรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ แต่สิ่งส�าคัญท่ีควรด�าเนินการ 
คือ การจัดการและควบคุมแหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
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โรคหอบหดื ร้อยละ 55.70 โรคหลอดลมปอดอดุกัน้เรือ้รงั ร้อยละ 
13.00 โรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั ร้อยละ 6.33 และโรคระบบ 
ทางเดินหายใจอื่น ๆ ร้อยละ 25.00 ในจ�านวนท้ังหมดเป็น       
ผูป่้วยมโีรคประจ�าตวั 250 ราย (ร้อยละ 79.12) และไม่เคยเจบ็
ป่วยหรอืไม่มโีรคประจ�าตวั 66 ราย (ร้อยละ 20.89) ทีม่อีาการ
ป่วยหลังจากที่ได้สูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผู้ป่วยเพศหญิง 
140 ราย (ร้อยละ 44.3) ชาย 176 ราย (ร้อยละ 55.7) 
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย (1 : 1.1) กลุ่มอายุที่ได้รับ
รายงานมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 97 ราย กลุ่มอายุ 
50-59 ปี 59 ราย และกลุ่มเด็กอายุ 0-9 ปี 39 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.70, 18.67, 12.35 ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาข้อมูล
ผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายเฝ้าระวังทั้ง 3 กลุ่มโรคและค่าปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเลก็ PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล        
ในช่วงวิกฤตหมอกควัน เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 
2561 พบว่าในช่วงกลาง-ปลายเดือนธันวาคม ค่าปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50      
มคก./ลบม. ตลอดช่วง 2 สปัดาห์ และมีแนวโน้มผู้ป่วยที่ได้รับ
ผลกระทบเข้ามารับการรักษาในช่วงดังกล่าวมากขึ้นเช่นกัน 



สารเคมีอันตราย ในชีวิตประจำาวันของเด็ก

เดก็ เป็นวยัท่ีบอบบาง และอ่อนไหวต่อสารเคมมีากกว่าผูใ้หญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าหากสามารถ
หลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีโดยไม่จ�าเป็น สารเคมีในผลิตภัณฑ์       
เป็นเรื่องใกล้ตัวของทกุคนเพราะใช้ในชวีติประจ�าวนั แม้จะไม่ได้
ท�าให้เกิดพิษเฉียบพลันในทันทีทันใด แต่หากเด็กได้รับสารเคมี             
ในผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการสะสม
ปรมิาณมากขึน้ในร่างกาย จนน�าไปสูค่วามเสีย่งอนัตรายต่อสขุภาพ
ได้ในที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดที่จะสามารถ

 เดก็และของเล่นเป็นของคูก่นั เดก็เรยีนรูเ้กีย่วกบัโลกรอบตวัโดยผ่านการเล่น 
พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะใช้ของเล่นในการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก 
ปัจจุบันของเล่นเด็กมีความหลากหลายของรูปแบบ วัสดุท่ีใช้ท�า และวัตถุประสงค์
ในการเล่น ทั้งที่ให้ความบันเทิงและให้ความรู้ แม้ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อก�าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับของเล่นแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงที่ของเล่นอาจ            
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดเสมอไป โดยเฉพาะพวกของเล่นเก่า หรือของเล่นที่น�าเข้า
มาจากต่างประเทศ ที่อาจกลับกลายเป็นฝันร้ายมากกว่าสร้างความทรงจ�าที่ดี

(1.2) สไลม์  หรือที่รู ้จักกันในชื่อน�้าลายเอเลี่ยน เป็นของเล่นที่ได้รับความนิยม        
อย่างมากในหมูเ่ยาวชน ด้วยลกัษณะเป็นก้อนนุม่ๆ ยดืเล่นได้สนกุมอื และบบีเล่นคลายเครยีดได้ 
อกีทัง้ยงัมสีสีนัสวยงาม ผูผ้ลติบางรายอาจมกีารใช้ สารประกอบโบรอน (Boron compounds) 
เช่น “กรดบอรกิ (Boric acid) และบอแรกซ์ (Borax)” เพือ่ท�าให้สไลม์เกดิความเหนยีว
หนึบ ยืดหยุ่น สารประกอบโบรอนบางชนิดอาจท�าให้เกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์      
รวมทัง้อาจก่อการระคายเคอืงดวงตา และผวิหนงั ดงันัน้พ่อแม่ผูป้กครองไม่ควรอนญุาต
ให้เด็กน�าสารเคมีมาผสมท�าสไลม์เองโดยอาศัยความรู้จากอินเทอร์เน็ตเพราะอาจเกิด
อันตรายได้ สิ่งส�าคัญคือควรให้เด็กท�าความสะอาดมือทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จ

ปกป้องคุม้ครองเดก็จากอนัตรายของสารเคมใีนผลติภณัฑ์ได้ เนือ่งจากเป็นผูตั้ดสนิใจเรือ่งทุกอย่างภายในบ้าน โดยเฉพาะการเลือกซือ้ 
การใช้ และเก็บรกัษาผลติภณัฑ์ พ่อแม่ผูป้กครองจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมคีวามรู้ และตระหนกัต่อสารเคมอีนัตรายในผลติภณัฑ์        
เพื่อให้สามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่น�ามาใช้กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

ภญ. กิรณา รุณภัย
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รูปจาก https://www.guiadelnino.com

รูปจาก https://www.kemi.se

รูปจาก https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu

(1.1) ของเล่นชนิดพลาสติกนิ่ม  คือของเล่นที่ท�ามาจากพลาสติกซึ่งมีลักษณะบีบแล้วนุ่มนิ่ม สามารถคืนตัว        
หรอืคนืรปูได้ เช่น ยางบบีรปูผลไม้ ตุก๊ตายางรปูเป็ดลอยน�า้ และตุก๊ตาไก่สเีหลอืงท่ีบีบแล้วมเีสยีง เป็นต้น ของเล่นเหล่านี้ 
อาจม ี“สารกลุม่ทาเลต (Phthalates)” เป็นส่วนผสมทีท่�าให้พลาสตกิเกดิความอ่อนตวัยดืหยุน่ได้ สารกลุม่ทาเลต
หลายชนิดเป็นสารเคมอีนัตราย เมือ่เดก็สมัผสั บบี หรอืน�าของเล่นเข้าปาก มโีอกาสได้รบัสมัผสัสารดงักล่าวซึง่อาจ
หลุดออกมาจากตัวของเล่น หากเด็กได้รับสารทาเลตต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน อาจส่งผลต่อการท�างานของ        
ระบบฮอร์โมนร่างกาย ระบบการสืบพันธุ์ และอาจสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง

1 ของเล่น

5ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ



(1.4) ลกูบิดรบิูก หรอื ลกูบาศก์เรยีงส ีเป็นของเล่นชนดิหนึง่
ที่ผู ้ปกครองชอบให้เด็กเล่นเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทาง   
เชาว์ปัญญา ท่ีผ่านมามกีารตรวจพบผู้ผลติบางรายน�าพลาสตกิ
รีไซเคิลท่ีมีส่วนผสมของ “สารหน่วงการติดไฟ เช่น พีบีดีอี 
(Polybrominated diphenyl ethers : PBDE) ” มาผลิต
เป็นลกูบดิรบูกิ ซึง่การได้รับสาร
ดังกล่าวอาจน�าไปสู่การเกิด
อันตรายต่อระบบประสาท 
และอาจส่งผลให้พัฒนาการ
เด็กเกิดความบกพร่อง รวมทัง้
รบกวนการท�างานของระบบ
ต่อมไร้ท่อในร่างกาย รูปจาก https://www.amazon.com.au

รูปจาก https:// https://www.huffpost.com

ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น
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รูปจาก https://www.differsheet.com

(1.3) ลกูโป่งวทิยาศาสตร์ เป็นของเล่นอกีชนดิท่ีเดก็ๆ ช่ืนชอบ มีลกัษณะคล้ายหลอดยาสฟัีน
ขนาดเล็ก เวลาเดก็เล่นจะบบีเจลพันกบัหลอดแล้วเป่ากลายเป็นลกูโป่งแสนสวย ลกูโป่งวทิยาศาสตร์
มกัมส่ีวนผสมของสารระเหย เช่น “สารเอทิล อะซเิตต (Ethyl acetate)” ซ่ึงหากสดูดม           
ในปรมิาณมาก หรอืได้รบัต่อเนือ่งกนัเป็นเวลานาน อาจเกิดการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ 
หากสัมผัสถูกตา หรือผิวหนังเด็กอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

 ในขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ผู้ผลิตมักมีการใช้
สารเคมจี�านวนมากในกระบวนการผลติ นอกจากจะใช้สารเคมี             
ในขัน้ตอนการผลติผนืผ้าแล้ว ยงัมกีารใช้สย้ีอมผ้า สารเคลอืบผ้า
เพือ่กนัน�า้ กนัสิง่สกปรก และป้องกนัไม่ให้ผ้ายบัย่น สารกันเช้ือรา
ในระหว่างการขนส่ง สารต้านเชื้อแบคทีเรีย และสารดับกลิ่น 
ตวัอย่างเช่น “สารฟอร์มลัดีไฮด์ (Formaldehyde)” เป็นสารเคมี 
อันตรายที่มักถูกใช้เพื่อป้องกันผ้ายับ และช่วยตรึงสีผ้ากันสีตก 
อาจก่อให้เกดิการระคายเคอืง และผืน่แดงทีผ่วิหนงั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเด็กเล็ก หรือเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้

2 เสื้อผ้าและสิ่งทอ



 ในการเล่นระบายสหีรือวาดรูปโดยใช้พูกั่นนัน้ เดก็ไม่ควร
เล่นกับสีน�้ามันแบบที่ศิลปินผู ้ใหญ่ใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์            
ดังกล่าวมักมีการใช้ “สารเคมีท่ีเป็นตัวท�าละลายอินทรีย์             
ทีร่ะเหยได้ (Volatile Organic Compounds, VOCs)”           
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย   
ต่อสุขภาพหากสดูดม และ
อาจส่งผลกระทบรบกวน      
ต่อการท�างานของระบบ
ประสาท

รูปจาก https://www.123rf.com

รูปจาก https://www.pinterest.com

3

4

สีเพ้นท์พู่กัน

เครื่องประดับ
 เครือ่งประดบัทีจ่�าหน่ายทัว่ไปตามท้องตลาดท�ามาจาก
วัสดุที่หลากหลายอาจมีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบ 
เน่ืองจากเครื่องประดับส่วนใหญ่มักถูกสวมใส่ใกล้กับผิวหนัง 
และสามารถถูกน�าเข้าปากได้ง่าย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงท่ี         
สารเคมีอันตรายจะเข้าสู่ร่างกายเด็ก

7ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

“นกิเกิล (Nickle)” เป็นสารเคมี
อนัตรายทีอ่าจพบในเคร่ืองประดบั 
ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการแพ้
สัมผัสที่พบได้บ่อยท่ีสุด การแพ้
ดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากที่ผิวหนังสัมผัสโดยตรงกับ
เครื่องประดับท่ีมีส่วนประกอบ     
ของนิกเกิลเป็นระยะเวลาหนึ่ง          
ในบางครัง้อาจพบ “ตะกัว่ (Lead)” 

ในเครื่องประดับ เด็กเล็กมีความอ่อนไหวต่อสารตะกั่วมาก         
เป็นพเิศษ เนือ่งจากระบบประสาทยงัเจรญิเตบิโตไม่เตม็ทีห่ากได้
รับสัมผัสแม้ปริมาณเพียงเล็กน้อย อาจเกิดพิษจากตะกั่วได้   
เป็นอนัตรายต่อระบบประสาท อาจกระทบต่อพฒันาการทางสมอง 
ความสามารถในการเรยีนรู้ และสตปัิญญาของเด็ก นอกจากนี้ 
ผู้ผลิตอาจเติมโลหะหนักจ�าพวก “แคดเมียม (Cadmium)” 
เพือ่ท�าให้เครือ่งประดับโลหะมคีวามแวววาวดูมนี�า้หนกัมากขึน้ 
ท�าให้ผู้สวมใส่เกิดความรู้สึกเหมือนใส่เครื่องประดับของจริง       
ที่ดูมีราคาสูง อย่างไรก็ตามหากแคดเมียมสะสมอยู่ในร่างกาย
เป็นเวลานาน อาจท�าอันตรายต่อไต รวมทั้งอาจน�าไปสู่           
การเกิดภาวะกระดกูพรนุ และมะเร็ง
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ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กเล็ก หากได้รับสารเคมี

ที่อยู่ภายในเจลบอล คือ ในกรณีที่สัมผัสดวงตา อาจท�าให้
เยี่อบุตาอักเสบ เจ็บในดวงตา ระคายเคืองตา ในกรณีรับประทาน
อาจมีอาการอาเจียนรุนแรง ไอ หายใจผิดปกติ คลื่นไส้ ง่วงซึม
ในกรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดผื่น ระคายเคืองผิวหนัง แผลไหม้ 


