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เร่ืองนารูเก่ียวกับไดออกซิน
(Dioxins)

          
บทคัดยอ

ไดออกซิน เปนสารพิษที่มีความเปนพิษสูงและเปนสารกอมะเร็งที่สามารถตกคางไดยาวนาน  สามารถ
ถายทอดไดทางหวงโซอาหารในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม จากความพยายามของนานาชาติที่จะควบคุมสารเคมี
ประเภทตาง ๆ ที่มีความเปนพิษสูง ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดเขารวมลงนามเปนภาคีตามอนุสัญญา
สตอกโฮลมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมจากสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานเบื้องตน 12 ชนิดและไดออกซินก็เปนกลุมเปาหมายที่
ตองการปรับลดการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม   โดยมุงประเด็นการออกมาตรการควบคุมแหลงกําเนิดประเภท
ตางๆ การติดตามตรวจสอบการตกคางในส่ิงแวดลอม การแนะนําเทคนิคเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติดาน
สิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด เนื่องจากการตรวจวิเคราะหสารในกลุมไดออกซินนั้นคอนขางซับซอนและตองลงทุนสูง
ดานเครื่องมือและเทคนิค  ขณะนี้ประเทศไทยยังไมสามารถตรวจวิเคราะหสารในกลุมนี้ได และตองสงตัวอยาง
ไปวิเคราะหท่ีตางประเทศซ่ึงเสียคาใชจายแพงมาก  บทความนี้จัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูความ
เขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษไดออกซินและการลดสารมลพิษในกลุมดังกลาวลงเพื่อการ
บริโภคอยางยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คําสําคัญ `  ไดออกซินa ฟวแรนa สารมลพิษอินทรียท่ีตกคางยาวนาน
Keywords ` Dioxinsa Furansa Persistent organic pollutantsa Polychlorinated dibenzo-p-dioxinsa
                     polychlorinated dibenzofuran
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1. บทนํา

มนุษยนําสารเคมีมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ขณะเดียวกันมนุษยก็ไดรับผลกระทบตอสุขภาพ
จากสารเคมีเชนกัน  ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบซ่ึงเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและ
การเกษตร นับเปนปญหาสําคัญไมเฉพาะในประเทศไทยเทานั้นแตยังเปนปญหาระดับโลก ปจจุบันมนุษยจึง
ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีหลายชนิด รวมท้ังสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทําใหเกิดปญหา
สุขภาพและสารตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอหวงโซอาหารและระบบนิเวศน โดย 50-60 ป
ท่ีผานมา ปญหาสารเคมีตกคางที่ยาวนานแสดงใหเห็นถึงพิษภัยจากการใชสารเคมีอยางชัดเจนมากขึ้นทั่วโลก 
ทําใหเกิดความรวมมือและทําขอตกลงระหวางประเทศขึ้น หนึ่งในความรวมมือนั้นคือขอตกรวมเปนภาคีตาม
อนุสัญญาสตอกโฮลม  ซึ่งประเทศไทยไดรวมลงนามตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการ
ปลดปลอยสารมลพิษอินทรียกลุมท่ีตกคางยาวนาน (persistent organic pollutants, POPs) ซ่ึงสารเหลาน้ีแบงเปน 
3 กลุมใหญๆ  คือ สารฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine) กลุมพีซีบี (polychlorinated biphenyls` 
PCBs) และกลุมไดออกซิน(polychlorinated dibenzo-p-dioxins`PCDDs) และฟวแรน (polychlorinated 
dibenzofurans ` PCDFs) รวมทั้งสิ้น 12 ชนิดคือ อัลดริน (aldrin) คลอเดน (chlordane) ดีดีที (DDT) ดิลดริน 
(dieldrin) เอนดริน (endrin) เฮปตะคลอร (heptachlor) เอชซีบี (hexachlorobenzene) ไมเร็กซ (mirex) ท็อกซา
ฟน (toxaphene) พีซีบี (polychlorinated biphenyls)ไดออกซิน (polychlorinated dibenzo-para-dioxins` PCDDs) 
และฟวแรน ( polychlorinated dibenzo furan` PCDFs) (กรมควบคุมมลพิษ, 2551)

2. ไดออกซินคืออะไร

ไดออกซิน (dioxins) เปนผลิตผลทางเคมีที่เกิดขึ้นมาโดยมิไดตั้งใจผลิตขึ้น (unintentional products) 
จากกระบวนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ เปนสารประกอบในกลุมคลอริเนตเตท อะโรเมติก (chlorinated aromatic 
compounds) ท่ีมีออกซิเจน (O) และคลอรีน (Cl) เปนองคประกอบ 1 ถึง 8 อะตอม ไดออกซิน มีชื่อเรียกเต็ม คือ 
โพลีคลอริเนตเตทไดเบนโซ  พารา-ไดออกซิน  (polychlorinated dibenzo-para-dioxins` PCDDs)  มีทั้งหมด 75 
ชนิด   และสารอีกกลุมที่มีโครงสราง และความเปนพิษคลายกับไดออกซิน เรียกวา Dioxin like สารกลุมนี้คือ 
ฟวแรน มีชื่อเรียกเต็มคือ โพลีคลอริเนตเตทไดเบนโซฟวแรน (polychlorinated dibenzo furan` PCDFs) มีอยู 
135 ชนิด โดยไดออกซิน/ฟวแรน มีทั้งหมด 210 ชนิด (75+135) ขึ้นอยูกับตําแหนงที่มีสารคลอรีน (Cl) บนวง
แหวนของเบนซีน (benzene ring) (จารุพงศ บุญหลง, 2547) ดังแสดงในรูปที่ 1 และจํานวนไอโซเมอร (isomer) 
ของไดออกซินและฟวแรน  ดังแสดงในตารางท่ี 1
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รูปท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐานของไดออกซิน (PCDDs)และฟวแรน (PCDFs) (Holtzer,Dañko, and Dañko, 2007)
        
ตารางท่ี 1 ไอโซเมอรของไดออกซินและฟวแรน
    

จํานวน
คลอรีน
อะตอม

จํานวนไอโซเมอรของไดออกซิน
(PCDDs) 

จํานวนไอโซเมอรของ
ฟวแรน (PCDFs)

1
2
3
4
5
6
7
8

รวม

2
10
14
22
14
10
2
1
75

4
16
28
38
28
16
4
1

135

ท่ีมา ` Rappe, C. (1996)
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3. คุณสมบัติของสารไดออกซิน

โครงสรางของสารไดออกซิน/ฟวแรน ที่ประกอบดวยคลอรีนอะตอมเกาะเกี่ยวดวยพันธะทางเคมีกับวง
แหวนเบนซีน ละลายไดดีในไขมัน ทําใหสารในกลุมนี้มีความคงทนสูงอยูในสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต ละลาย
น้ําไดนอย  สามารถถายทอดและสะสมไดในหวงโซอาหาร (food chain)  สามารถเคลื่อนยายและแพรกระจาย
ในอากาศและตกลงสูดิน  รวมทั้งแหลงน้ํา สามารถเขาสูรางกายมนุษยทั้งทางตรงและทางออม มีความเปนพิษ
โดยมีการจัดการลําดับความเปนพิษของ WHO ซึ่งเทียบใหเปนสารที่มีความเปนพิษระดับ 1 ซึ่งคุณสมบัติทาง
เคมีและฟสิกสของไดออกซินและฟวแรน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของสารไดออกซินและฟวแรน

คุณสมบัติ PCDDs PCDFs
จุดหลอมเหลว (°C) 89 -322 184-258
จุดเดือด(°C) 284-510 375-537
Log Kow 4.3-8.2 5.4-8.0
Half life (อากาศ) 2 วัน – 3 สัปดาห 1 – 3 สัปดาห
Half life (น้ํา) 2 เดือน – 6 ป 3 วัน – 8 เดือน 
Half life (ดิน) 2 เดือน – 6 ป 8 เดือน – 6 ป
Half life (ตะกอนดิน) 8 เดือน – 6ป 2 ป – 6 ป

ท่ีมา ` Olie, K., Addink, R., and Schoonenboom, M. (1998)

4. การเกิดและแหลงกําเนิดไดออกซิน

สารกลุมไดออกซิน/ฟวแรนท่ีเกิดข้ึนในรูปของผลผลิตพลอยไดจากหลายกระบวนการและแพรกระจาย
สูส่ิงแวดลอม สามารถสรุปได ดังน้ี

1. กระบวนการผลิตเคมีภัณฑที่มีคลอรีนโบรมีน ฟนอล เปนองคประกอบ เชน 2,4,5 – T (herbicide) 
และ pentachlorophenol  (Rappe, C., 1996)

2. กระบวนการเผาไหมจากเตาเผาอุณหภูมิสูง (incinerator) เชน เตาเผาขยะชุมชน เตาเผาขยะติดเชื้อ 
เตาเผาขยะสารอันตราย หรือ กากอุตสาหกรรม กระบวนการหลอมโลหะ ซ่ึงพบสารไดออกซิน/ ฟวแรนในกาก
ของเถาลอย (fly ash) อากาศที่ปลดปลอยจากปลองควัน และน้ําชะเตาเผา รวมถึงเตาเผาหลอมโลหะที่มีโลหะ
ประเภทตาง ๆ รวมอยูดวย เชน อุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะ อุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียม  โลหะทองแดง  
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แมงกานีส และนิกเกิล (Olie, K., Addink, R., and Schoonenboom, M., 1998) การเผาไหมที่อุณหภูมิสูงจะ
เก่ียวของกับปฏิกิริยาตางๆ เชน ไพโรลิซิส (pyrolysis) กระบวนการแปรสภาพเปนแกส (gasification) และการ
เผาไหม (combustion) และธาตุตาง ๆ เชน คารบอน คลอรีน ไฮโดรเจน และออกซิเจน โดยการเกิดไดออกซิน
และฟวแรน ดังแสดงในสมการท่ี 1 (Moreno-Pirajan, JC., et al., 2007)

C    H2     Cl2  O2  N2   CO2   CO  HCl  H2O  N2  O2  PCDD   PCDF     (1)

3. กระบวนการทางธรรมชาติ หรือ กิจกรรมของมนุษยที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ เชน chlorophenol 
hydrogen peroxide จากโรงงานกระดาษ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือการทับถมของขยะ  แหลงกําเนิดสารกลุม  
ไดออกซิน/ฟวแรน ท่ีปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมซ่ึงจากการศึกษาของประเทศเนเธอรแลนดดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3  แหลงกําเนิดสารและปริมาณไดออกซิน/ฟวแรนท่ีปลอยสูอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา  
                 เนเธอรแลนด และเยอรมัน (จารุพงศ บุญหลง, 2547) 

    
ปริมาณไดออกซิน / ฟวแรน (g -TEQ/ year)แหลงกําเนิด

สหรัฐ (พ.ศ. 2538) เยอรมัน (พ.ศ.2538) เนเธอรแลนด 
เตาเผาขยะโรงพยาบาล
เตาเผาขยะชุมชน
เตาเผาหลอมโลหะ
เตาเผาขยะสารอันตราย
กระบวนการแปรรูปโลหะ

โรงงานผลิตสารเคมี
การใชไมท่ีไดรับการรักษาเน้ือไม
การใชถานหินเปนเช้ือเพลิง
การเผาไหมเช้ือเพลิงจากยานพาหนะ

การเผาไม

การเผาไหมท่ีควบคุมไมได
การใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง

477
1,100
0.38
5.7

17.0 (อะลูมิเนียม)
541 (ทองแดง)

-
-

72.8
33.5 (ดีเซล)

6.3 (ไรสารตะก่ัว)
62.5 (ท่ีอยูอาศัย)

29.1 (อุตสาหกรรม)
208 (ปาไมฟาง) 

9.3

0.1
30
168
2

5.69 (อุตสาหกรรมเหล็ก)
-
-
-

14.2
4.7
-

2.7
-
-

1.59

-
382
26
-

4.0
-

0.5
25

16.7
7.0
-
-
-
-
-
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4. กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีแสง (photochemical reaction) ภายใตบรรยากาศ ทําใหไดออกซิน 
ปลดปลอยสูบรรยากาศและเคล่ือนยายไปไดไกล (Oka , H., et al., 2006a Steen, PO., et al., 2009)

5. ความเปนพิษของไดออกซินท่ีมีตอรางกาย (ปยาณี ต้ังทองทวี, 2546) 

5.1 พิษเฉียบพลัน ไดออกซินไมทําใหเกิดอาการพิษหรือตายอยางเฉียบพลัน แตอาการจะคอยๆเกิดขึ้น
และทวีความรุนแรงจนถึงแกชีวิตไดภายในเวลา 14 – 28 ชั่วโมง อาการที่จัดเปนลักษณะของพิษที่เกิดจากสาร 
ไดออกซินคือ อาการที่เรียกวา “Wasting Syndrome” โดยลักษณะอาการแบบนี้จะเกิดการสูญเสียน้ําหนัก
ตัวอยางรวดเร็วจากการไดรับสารเปน 2-3 วัน นอกจากนี้สวนมากเกิดอาการฝอของตอมไทมัส มีอาการผิดปกติ
ของตับ เลือดออกในอวัยวะตางๆ มีอาการอัณฑะฝอ น้ําหนักตอมลูกหมากและมดลูกเล็กลง น้ําหนักของตอม
ไทรอยดเพิ่มขึ้น การสรางเม็ดเลือดของไขกระดูกลดต่ํา อาการที่เห็นไดชัดเจนคือ ผิวหนังอักเสบ เปนตุมสิวหัว
ดํา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใบหนาเรียกโรคผิวหนังนี้วา “Chloraone” ผิวหนังมีสีเขมขึ้นและสีของเล็บจะ
เปล่ียนเปนสีนํ้าตาล เย่ือบุตาอักเสบ ไดออกซินเปนสารกอมะเร็งที่สามารถเกิดขึ้นไดกับอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะ
ตับ อีกทั้งยังทําใหภูมิคุมกันบกพรองและทําใหเกิดความผิดปกติของฮอรโมนเพศ เชน การสืบพันธุโดยสาร    
ไดออกซินมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระดับฮอรโมนในกระแสเลือด ข้ึนอยูกับชนิดของสัตวทดลองและ
ปริมาณของสาร ซ่ึงความผิดปกติของระบบสืบพันธของเพศผูและเพศเมียมีดังนี้คือในเพศเมียจะมีการผสมพันธุ
แลวไมสามารถตั้งทองไดจนครบกําหนด จํานวนลูกตอครอกลดลง การทํางานของรังไขผิดปกติหรือไมทํางาน 
วงจรการเปนสัตว (การผสมพันธุ) ผิดปกติ และมีเนื้อเยื่อบุมดลูกเจริญเติบโตภายนอกมดลูก  สวนในเพศผู 
พบวา ไดออกซินทําใหนํ้าหนักของอัณฑะและอวัยวะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุลดลง อัณฑะมีรูปรางผิดปกติ 
การสรางเช้ืออสุจิลดลง ทําใหความสําเร็จของการผสมพันธุลดลง มีความไวตอสารไดออกซินตางกัน เชน ลิง
และหนู จะมีความไวตอสารในระดับตํ่าสุดท่ี 1 ไมโครกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน และรับสารตอเนื่องกันนาน 
13 สัปดาห มีผลทําใหการสรางอสุจิลดลง

5.2 พิษเรื้อรัง ไดออกซิน/ ฟวแรน จะทําใหน้ําหนักตัวลดลงและเกิดความผิดปกติที่ตับ ทําใหเซลลตับ
ตาย และเกิดอาการโรคผิวหนังอักเสบ ไดออกซินท่ีมีความเปนพิษมากท่ีสุดคือ 2,3,7,8-Tetra CDD 
(ประกอบดวยคลอรีน 4 อะตอม) ซึ่งวิธีการหา total toxicity (ความเปนพิษทั้งหมด) ของ PCDDs/PCDFs จะ
แสดงโดยคา I-TEQ (International Toxic  Equivalent) โดยแตละสารประกอบจะประเมินจากคา I-TEF 
(International Toxic  Equivalent Factor) ซึ่งคา I-TEF ของ 2,3,7,8-Tetra CDD ที่มีความเปนพิษมากที่สุดนี้
เทากับ 1 (Holtzer, M., Dañko, J., and Dañko, R., 2007) ซ่ึงคาความเปนพิษของไดออกซินและฟวแรนแตละตัว
ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดหลายไอโซเมอร หรือท่ีเรียกวา “คอนจีเนอร” (congeners) นั้นแสดงไวในตารางที่ 4
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ตารางท่ี 4  คาความเปนพิษของไดออกซินและฟวแรนกําหนดโดย NATO/CCMS( ป 1988) และ WHO (ป1997) 

congeners TEF
NATO/CCMS(1988)

TEF
WHO (1997)

Dibenzo-p-dioxins
2,3,7,8-Tetra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
1,2,3,4,6,7,8,9-Octa CDD
Dibenzofurans
2,3,7,8-Tetra CDF
1,2,3,7,8-Perta CDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HexaCDF
1,2,3,6,7,8-HexaCDF
1,2,3,7,8,9-HexaCDF
2,3,4,6,7,8-HexaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8,9-Octa CDF  

1.0
0.5
0.1
0.1
0.1
0.01
0.001

0.1
0.05
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.01
0.001

1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.01
0.001

0.1
0.05
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.01

0.0001

ท่ีมา ` จารุพงศ บุญหลง (2547) a Ministry of Environment and Energy of Canada (2008)
หมายเหตุ   TEF = Toxicity Equivalent Factor

จากการศึกษาผลกระทบตอคนเนื่องจากอุบัติเหตุในอดีต เชน การระเบิดของโรงงานผลิตสารเคมี 
(Seveso ประเทศอิตาลี ค.ศ.1976) ทําใหคนงานไดรับผลกระทบ คือ ตรวจพบมะเร็งที่ตับ เนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติของเอ็นไซมในตับ ผิวหนังมีอักเสบลักษณะเปนสิวหัวดํามีอาการระบบภูมิคุ มกัน
บกพรอง โดยมีผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว ซ่ึงมีผูไดรับผลตอเน่ืองนานถึง 20 ป 
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6. การกระจายตัวของสารไดออกซินลงสูสิ่งแวดลอม (พล  สาเททอง, 2549)
การกระจายของสารไดออกซินสูส่ิงแวดลอมมีหลายวิธี  ดังนี้
1. การกระจายสูแหลงนํ้า ในประเทศตางๆ ทั่วโลกไดกําหนดปริมาณไดออกซินที่มนุษยสามารถรับเขา

ไปในรางกายทางน้ําและยอมรับได (acceptable human intake limits) ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดาไดกําหนดปริมาณไดออกซินในน้ําดื่ม 
(drinking water) ไวที่ 15 pg/L TCDD TEQ และระดับการปนเปอนของสูงสุดสําหรับ TCDD กําหนดโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S EPA) เทากับ 0.03 ng/L และเน่ืองจากไดออกซินเปนสารที่ละลายน้ําไดต่ําจึงถูกดูด
ซับอยูบนตะกอน ดังน้ันจะพบวาในนํ้าด่ืมจะมีสารไดออกซินอยูนอยมากคือ นอยกวา 1 พิโครกรัม (pg) น้ําดื่มท่ี
มีสารไดออกซิน 0.5 พิโครกรัม จะทําใหเกิดการแพรกระจายของสารไดออกซินเขาสูรางกายมนุษยสูงถึง 1,000 
พิโครกรัม ตอ วัน หรือมากกวา 10 พิโครกรัม ตอ กิโลกรัม ตอ วัน สําหรับคนท่ีมีนํ้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัม

ตารางท่ี 5  ปริมาณไดออกซินท่ีมนุษยสามารถรับเขาไปในรางกายทางนํ้าและยอมรับได กําหนดโดย WHO

การรับสารไดออกซินของมนุษย ระดับของสารไดออกซิน/น้ําหนักตัว (body weight)/วัน
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
แคนาดา
เดนมารก
คณะกรรมการยุโรป
ฟนแลนด
ฝร่ังเศส
เยอรมนี
อิตาลี
ญ่ีปุน
นิวซีแลนด
สวีเดน
เนเธอรแลนด
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา (EPA 1996)
องคการอนามัยโลก (WHO)

2.33 pg TEQ/kg bw/day
10 pg TCDD /kg bw/day 
10 pg TEQ/kg bw/day
5 pg TCDD /kg bw/day 
2 pg TEQ/kg bw/day

5 pg TCDD /kg bw/day
1 pg TCDD /kg bw/day
1 pg TCDD /kg bw/day
10 pg TCDD /kg bw/day

4 pg TEQ/kg bw/day
1 pg TEQ/kg bw/day

5 pg TCDD /kg bw/day
1 pg TCDD /kg bw/day
10 pg TEQ/kg bw/day

0.006 pg TEQ/kg bw/day
1-4 pg TEQ/kg bw/day

ท่ีมา ` Rodriguez, C., et al. (2008)
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2. การกระจายสูดิน ไดออกซินสามารถปนเปอนไดในดินจากกระบวนการเผาไหมและการทับถม 
(deposition) ของไดออกซินและฟวแรน ซึ่งพบไดที่ชั้นบนสุดของผิวหนาดิน (Brambilla, G., et al., 2004)  
เนื่องจากไดออกซินมีความสามารถในการละลายน้ํา(water solubility) ต่ํา โดยพบวาสารในกลุมคลอโรฟนอล 
(chlorophenol) PCDDs มีการปนเปอนในดินมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ polychlorinated phenoxy phenols 
(PCPPs), polychlorinated diphenyl ethers (PCDEs) และ polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) นอกจากน้ียัง
พบ PCDDs และ PCDFs ท่ีความลึกสุดของช้ันดิน ซ่ึงช้ีใหเห็นวามีการเคล่ือนท่ีของ PCDDs และ PCDFs ลงไป
ในชั้นดินและมีการอิ่มตัว (saturation) ของสารอินทรีย (organic matters) เกิดขึ้นที่ผิวหนาดินโดยท่ีสารอินทรียท่ี
ไมละลายในน้ําและเปนสารแขวนลอย (particulate organic matters) และสารอินทรียที่ไมละลายน้ํา (dissolved 
organic matters) และตกคางอยูในดินเปนตัวชวยใหสารในกลุมคลอโรฟนอลเคลื่อนที่ลงสูดิน (Frankki, S.,      
et al., 2007)

3. การปะปนของไดออกซินในน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมโดยตรง เชน น้ําเสียจาก
โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานท่ีนําโลหะกลับมาใชใหมจากการใชสารลางที่มีคลอรีนเปน
องคประกอบท่ีสําคัญ 
               4. การแพรกระจายจากสัตวน้ํา เชน  ปลามีโอกาสที่จะรับสารไดออกซิน โดยพบวาในปลาจะมีสาร   
ไดออกซินสูงสุดถึง 85 พิโคกรัม ตอ กรัม (คาเฉลี่ยประมาณ 0.4 พิโคกรัม ตอ กรัม) ซึ่งจะทําใหคนที่บริโภค
เนื้อปลาจะมีสารไดออกซินเขาสูรางกายประมาณ  0.5  พิโคกรัม ตอ กิโลกรัม ตอ วัน ซึ่งมาตรฐานของ FDA 
ระบุวา สารไดออกซินระดับ 25 พิโคกรัม ตอ กรัม ในเน้ือปลาจะไมมีอันตราย ดังนั้นคนท่ีบริโภคเนื้อปลาเฉลี่ย
แลวจะบริโภคไดออกซินในแตละวันไดประมาณ 2 พิโคกรัม ตอ กิโลกรัม ตอ วัน

5. การแพรกระจายจากการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไดออกซินสวนหนึ่งมาจากการเผาไหมกาซ
เช้ือเพลิง เชน ใน Lead Gasoline ท่ีมีคลอรีน (Cl) เปนองคประกอบประมาณ 700 ppm. 

6. การแพรกระจายของไดออกซินจากการเผาไหมวัสดุที่มีคลอรีนในการเผาไหมวัสดุหรือมูลฝอยท่ีมี
สารตางๆ ท่ีมีองคประกอบเปนคลอรีนอยูมากนอยตางกัน เมื่อนํามาเผาไหมก็จะมีโอกาสเกิดสารไดออกซินขึ้น
ในปริมาณทีแ่ตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางท่ี 6  ปริมาณของสารไดออกซินท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในการเผาไหมวัสดุ

ลําดับท่ี วัสดุ รอยละของคลอรีนในวัสดุ Dioxins (µg/kg emission)
1
2
3
4
5

PVC
Hospital waste

Hazardous waste
Municipal waste

Wood composition

45
7

5.5
0.4
0.2

0.4*
20
1
10
1*
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ตารางท่ี 6  ปริมาณของสารไดออกซินท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในการเผาไหมวัสดุ (ตอ)

ลําดับท่ี วัสดุ รอยละของคลอรีนในวัสดุ Dioxins (µg/kg emission)
6
7
8
9
10

Coal combustion
Leaded gasoline

Unleaded gasoline
Heavy fuel

Diesel rhinebarge

0.02
0.002
0.001
0.005
Nd.

1*
0.03
0.003
0.4*
0.1*

ท่ีมา ` พล  สาเททอง (2549)

7. การแพรกระจายสารไดออกซินจากการไมฟนในครัวเรือนโดยทั่วไปในไมจะมีคลอรีนเปน
องคประกอบ จากการประมาณการพบวา มีการแพรกระจายของสารไดออกซินที่มีความเขมขนตอพื้นที่สูงสุด
ประมาณ 0.2 ng/m2 ตอพ้ืนท่ีท่ีมีบาน 50 หลัง โดยแตละหลังหางกันในรัศมี  1 กิโลเมตร

8. การแพรกระจายของสารไดออกซินในนมมารดา จากการศึกษาของ WHO 1989 และในยุโรปในป 
1994 พบวา มีไดออกซินในนมมารดาของประชากรในประเทศตางๆ ดังนี้

- ไทย 4.9 pg/g fat
- สหรัฐอเมริกา 16.6 pg/g fat
- เบลเยียม 39.524 pg/g fat

ในประเทศเนเธอรแลนดไดมีการทดลองเลี้ยงเด็กดวยนมแม (mother’s milk) 200 คน และนมวัว 
(cow’s milk) 200 คน พบวา เด็กท่ีเล้ียงโดยนมแมจะรับสารไดออกซินเขาสูรางกายสูงกวาเด็กที่เลี้ยงโดยนมวัว
ถึง 10 เทา
      9. การแพรกระจายของไดออกซินในอาหารจากการปนเปอนของไดออกซินในอาหารเลี้ยงสัตว 
(animal feed) ผานทางหวงโซอาหารและเขาสูรางกายของมนุษย สามารถแสดงไดในรูปที่ 2 โดยสหภาพยุโรป
ไดบังคับใชกฎหมาย Council Regulation 2375/2001/EC เกี่ยวกับสารตกคางในอาหารและกําหนดปริมาณ      
ไดออกซินสูงสุด (maximum levels ` MLs) ในอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 7 
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รูปท่ี 2 ไดอะแกรมการไดรับสารไดออกซินผานทางหวงโซอาหารของมนุษย 
              (Roeder, RA., Garber, RJ., and Schelling, GT., 1998)

ตารางท่ี 7 ปริมาณของ PCDDs และ PCDFs สูงสุดในอาหารตามกฎหมาย Council Regulation 2375/2001/EC          
                  (Brambilla, G., et al., 2004) 

ผลิตภัณฑ ปริมาณของ PCDDs และ PCDFs สูงสุด
(pgWHO-TE/g lipid base)

เน้ือสัตวและผลิตภัณฑของเน้ือสัตวจาก
           สัตวเค้ียวเอ้ือง
           สัตวปกและสัตวปาท่ีเล้ียงในฟารม
           หมู
ตับและผลิตภัณฑจากตับ
เน้ือปลาและผลิตภัณฑสืบเน่ืองจากการประมง
นมและผลิตภัณฑนม (เนยเหลว)
ไขไกและผลิตภัณฑจากไข
นํ้ามันและไขมัน
            ไขมันสัตว
                  จากสัตวเค้ียวเอ้ือง
                  จากสัตวปกและสัตวปาท่ีเล้ียงในฟารม
                  จากไขมันสัตวผสม
              นํ้ามันพืช
น้ํามันปลาที่มนุษยใชบริโภค

3
2
1
6

4 (นํ้าหนักสด)
3
3

3
2
1

0.75
2
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นอกจากน้ียังสามารถพบไดออกซินในนํ้าลาย (saliva) ของมนุษยดวย จากการทดลองของ Ogawa, T.,
et al (2003)  ไดวิเคราะห polychlorinated biphenyls (PCBs) และ PCDDs ในตัวอยางนํ้าลายและเลือดของมนุษย
ท่ีมีผลตอเซลลเย่ือบุผิวจากช้ินเน้ือเหงือกมนุษย (human gingival epithelial cell ` HGEC) พบวามีระดับของ tri-
และ tetrachlorinated PCBs สูงในตัวอยางน้ําลาย ขณะที่ในเลือดจะพบ  hexa- และ heptachlorinated PCBs
โดยทั่วไปแลวในตัวอยางน้ําลายและเลือดจะพบ 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD) เปนสาร
หลัก ผลที่ไดนี้ชี้ใหเห็นวาไดออกซินในน้ําลายเปนปจจัยเส่ียงอยางหนึ่งที่สามารถทําใหเกิดโรคปริทันต
(periodontal disease) ไดและปริมาณนอยที่สุดของไดออกซินที่ทําใหเกิดอาการผิดปกติจากการไดรับสาร       
ไดออกซินทางปากของมนุษยโดยมีอาการเฉียบพลัน ปานกลาง และเรื้อรัง เทากับ 200, 20 และ 1 พิโคกรัม ตอ
กิโลกรัม ตอ วัน ตามลําดับ (ATSDR, 2008)

H. การตรวจวัดสารไดออกซิน

การตรวจวิเคราะหสารไดออกซินนั้นสามารถอางอิงไดหลายวิธี ซ่ึงวิธีมาตรฐานเหลานั้นจะ
เปล่ียนแปลงไปตามตัวอยางประเภทตางๆ  เชน ตัวอยางอากาศจากปลอง ตัวอยางในบรรยากาศ ตัวอยางน้ําทิ้ง 
ตัวอยางชีวภาพ ตัวอยางอาหาร ฯลฯ  นอกจากนั้นแตละประเทศก็จะมีมาตรฐานการวิเคราะหดวยวิธีตางๆ กัน 
เชน EPA1613  EPA8290 หรือ EPA23  TO-09 EN1948 (พล  สาเททอง, 2549) ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี

1. วิธีสกัดโดยเทคนิคตางๆ เชน Soxhlet extraction,  microwave extraction, Solid phase extraction 
(SPE), Liquid-Liquid extraction (LLE), Accelerated Solvent Extraction (ASE), Pressurized Solvent Extraction 
(PSE)

2. วิธีการกําจัดส่ิงสกปรกออกจากตัวอยาง (clean up) เชน Gel Permeation Chromatography, Multi-
layer Chromatography, Basic alumina Chromatography, Acid alumina Chromatography, Activated carbon 
Chromatography, Sulfuric acid treatment

3. การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห (Quality control and Quality assurance) เชนControl chart, Solvent 
Blank , Sample blank, 13C12Labelled standards, Column clean up spike, Recovery test, Standard Reference 
Material (SRM), Certify Reference Material (CRM), Laboratory round robin

4. การวิเคราะหทางปริมาณ (Quantitative analysis) เชน High Resolution Gas Chromatography - High 
Resolution Mass Spectrophotometer (HRGC/HRMS), Isotope ratio dilution

5. การรายงานผล (report)  เปนพิโคกรัม (pictogram ` pg ) คือ 1 pg = 10-12  กรัม, Toxicity Equivalent 
by weight of 2,3,7,8-TCDD (TEQ), I-TEF (International - Toxicity Equivalent factors), TEQ (Total 
concentration, I-TEF (International - Toxicity Equivalent factors)
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I. การจัดการกากของเสีย (ปยาณี  ต้ังทองทวี, 2546)

วิธีจัดการกากของเสียไดออกซินที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยและเปนวิธีที่ USEPA แนะนําคือ 
การเผา (Incineration) โดยเตาเผาท่ีเหมาะสมมี 3 แบบ คือ

1. Rotary  kiln อุณหภูมิ 850-1,600 °C ระยะเวลาที่กากของเสียอยูในเตาเผาเปนวินาที สําหรับกาก
ของเสียท่ีเปนของเหลวหรือกาซและเปนช่ัวโมงสําหรับของแข็ง

2. Fluidized bed อุณหภูมิ 450-980 °C ระยะเวลาที่กากของเสียในเตาเผาเชนเดียวกับเตาเผาชนิด 
Rotary kiln

3. Liquid injection อุณหภูมิ 650-1,600 °C ระยะเวลา 0.1-2 วินาที เตาเผาชนิดนี้ใชสําหรับกากของ
เสียไดออกซินท่ีเปนของเหลว

ปจจุบันแมวาประเทศไทยจะมีเตาเผาขยะอุตสาหกรรมซึ่งเปนกากของเสียอันตรายและอยูภายใตการ
ดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูก็ตาม แตโดยลักษณะของเตาเผาแลว สามารถ
ทําลายกากของเสียไดจากหองปฏิบัติการไดออกซิน ท้ังนี้ยังไมมีการตรวจสอบสารไดออกซินจากเตาเผา
ดังกลาว ซ่ึงคาเปรียบเทียบมาตรฐาน PCDDs/PCDFs จากเตาเผาอุณหภูมิสูงของประเทศตางๆ รวมทั้งคา
มาตรฐานของสารไดออกซินจากตัวกลางส่ิงแวดลอม (กําหนดโดยประเทศแคนาดา) ไดแสดงไวในตารางที่ 8 
และตารางท่ี 9 ตามลําดับ

ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบคามาตรฐาน PCDDs/PCDFs จากเตาเผาอุณหภูมิสูงของประเทศตางๆ

ประเทศ คามาตรฐาน ประเภทเตาเผา
ออสเตรีย
แคนาดา
สหภาพยุโรป
เนเธอรแลนด
ไตหวัน
ญ่ีปุน (มาตรฐานเกา)
ญ่ีปุน (มาตรฐานใหม)
สหรัฐอเมริกา (มาตรฐานเกา)
สหรัฐอเมริกา (มาตรฐานใหม)

0.1ng. I-TEQ/Nm3

0.1 ng. I-TEQ/Nm3

0.1ng. I-TEQ/Nm3

1.0 ng. I-TEQ/Nm3

0.5 ng. I-TEQ/Nm3

0.5 ng. I-TEQ/Nm3

0.1ng. I-TEQ/Nm3

30 ng-Total/Nm3

13 ng-Total/Nm3

เตาเผาทุกขนาด
เตาเผาทุกขนาด
เตาเผาทุกขนาด
เตาเผาทุกขนาด
เตาเผาทุกขนาด
เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาขนาดใหญ
เตาเผาขนาดใหญ
เตาเผาขนาดใหญ
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ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบคามาตรฐาน PCDDs/PCDFs จากเตาเผาอุณหภูมิสูงของประเทศตางๆ (ตอ)

ประเทศ คามาตรฐาน ประเภทเตาเผา
ประเทศไทย (2540)

ประเทศไทย (2545)

30 ng-Total/Nm3

0.5 ng. I-TEQ/Nm3

เตาเผามูลฝอยชุมชนขนาดต้ังแต
1 ตัน/วันข้ึนไป

เตาเผาส่ิงปฏิกูลหรือเตาเผาท่ีไมใชแลว

ท่ีมา ` จารุพงศ  บุญหลง (2547)
หมายเหตุ   30 ng-Total/Nm3 เทากับประมาณ 0.5 ng. I-TEQ/Nm3

                  13 ng-Total/Nm3 เทากับประมาณ 0.2 ng. I-TEQ/Nm3

     เตาขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา หมายถึง เตาเผาขนาดต้ังแต 250 ตัน/วัน

ตารางท่ี 9 คามาตรฐานของสารไดออกซินจากตัวกลางส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดโดยประเทศแคนาดา 

ตัวกลางส่ิงแวดลอม คามาตรฐาน
อากาศ
น้ําดื่ม

น้ําผิวดิน
ดิน

บรรยากาศ (24 ชั่วโมง)
ปริมาณมากท่ีสุดท่ีอนุญาตใหตรวจพบได

กําลังดําเนินการพิจารณา
- พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย
- พ้ืนท่ีการเกษตร

5 พิโคกรัม TEQ ตอคิวบิกเมตร
15 พิโคกรัม TEQ ตอลิตร

-
1000 พิโคกรัม TEQ ตอกรัม
10 พิโคกรัม TEQ ตอกรัม

ท่ีมา ` Ministry of Environment and Energy of Canada (2008)

J. มาตรฐานควบคุมสารไดออกซินของประเทศไทย 

ประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองควบคุมการปลอย
อากาศเสียออกสูบรรยากาศและกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย โดยจัดทําเปนประกาศ 4 ฉบับ 
ประกอบดวย

ฉบับท่ี 1 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ซึ่งกําหนดคาสารประกอบไดออกซินรวมไมเกิน 30 นาโน
กรัมตอลูกบาศกเมตร (กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, 2540)
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ฉบับท่ี 2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ปลอย
ออกจากเตาเผา ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจากอุตสาหกรรม กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศประเภทไดออกซินและฟวราน (Dioxins/Furans I- TEQ) ไมเกิน 0.5 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545)

ฉบับที่ 3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2546 คาสารประกอบไดออกซิน ซึ่งคํานวณผลใน
รูปของหนวยความเขมขนเทียบเคียงความเปนพิษตอมนุษย (Dioxins/Furans I - TEQ) ไมเกิน 0.5 นาโนกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2546)

ฉบับที่ 4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซิเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต    
คาสารประกอบไดออกซิน  ซึ่งคํานวณผลในรูปของหนวยความเขมขนเทียบเคียงความเปนพิษตอมนุษย 
(Dioxins/Furans I- TEQ) ไมเกิน 0.5 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม, 2549)

10. มาตรการควบคุมไดออกซินและฟวแรนในระดับโลก (จารุพงศ  บุญหลง, 2547)

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) และองคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีความเห็น
สอดคลองกันคือ ตองการใหมีกลไกทางกฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือควบคุมการปลดปลอยสารมลพิษท่ีตกคาง
ยาวนาน (Persistent Organic Pollutants` POPs) เบ้ืองตน 12 ชนิด ดังกลาว โดยรวมกับรัฐบาลประเทศตางๆ จัด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหวางรัฐบาล เพื่อเตรียมกลไกทางกฏหมายตางประเทศบังคับใชสําหรับ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยเนนท่ีสาร POPs ท้ัง12 ชนิดรวมทั้งศึกษาและพิจารณาสารPOPs อ่ืนนอกเหนือจาก 
12 ชนิด ที่กําหนดไวแลวซ่ึงขณะนี้การประชุมเจรจาเสร็จสมบูรณแลว และไดประกาศใชเปนอนุสัญญาเรียกวา 
“Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants” ประเทศไทยไดลงนามในสัตยาบัน เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2548 จุดมุงหมายของอนุสัญญาฯ คือ เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจาก
สารมลพิษที่ตกคางยาวนาน สารเคมี POPs เบื้องตน 12 ชนิดคือ อัลดริน (aldrin) คลอเดน(chlordane) ดีดีที
(DDT) ดิลดริน (dieldrin) เอนดริน (endrin) เฮปตะคลอ (heptachlor) เอชซีบี (hexachlorobenzene) ไมเร็กซ 
(mirex) ท็อกซาฟน (toxaphene) พีซีบี (polychlorinated Biphenyls` PCBs) ไดออกซิน(Polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins` PCDDs) และฟวแรน (Polychlorinated dibenzofuraus` PCDFs) สาร POPs เหลานี้เปนกลุม
สารประกอบอินทรียซึ่งถูกยอยสลายไดยากโดยแสง  สารเคมีหรือโดยวิธีชีวภาพ ทําใหเกิดการตกคางใน
ส่ิงแวดลอมเปนเวลานานและสามารถเคล่ือนยายไปไดไกลมาก โดยพันธกรณีสําคัญที่ภาคีตองปฏิบัติ หลังจาก
อนุสัญญา POPs มีผลบังคับใชแลว มีดังนี้
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1. ใชมาตรการทางกฎหมายและการบริหารในการหามผลิตและใชสาร POPs 9 ชนิดแรก
2. จะนําเขา/ สงออกสาร POPs ไดก็เฉพาะตามวัตถุประสงคท่ีอนุญาตใหทําได เชน มีขอยกเวนพิเศษ 

เพ่ือนํามาใชเปนสารกําจัดปลวก สารกําจัดแมลง เปนตน
3. ตองจัดทําแผนปฏิบัติการในการลดหรือเลิกการปลอยสาร POPs จากกระบวนการผลิตภายใน 2 ป

หลังจากอนุสัญญา POPs บังคับใช
4. สงเสริมการใชสารทดแทน แนวปฏิบัติทางดานส่ิงแวดลอม และเทคนิคท่ีดีท่ีสุด
5. ประกันวาคลังสินคาท่ีมีสาร POPs ตองไดรับการดูแลไมใหสงผลตอสุขภาพมนุษยตอส่ิงแวดลอม

รวมท้ังตองดูแลจัดการของเสียท่ีเกิดจากสาร POPs ในทํานองเดียวกัน
6. กําหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเพ่ือเปนไปตามอนุสัญญา POPs และสงรายงานใหท่ีประชุมภาคี

ภายใน 2 ป หลังจากอนุสัญญา POPs มีผลบังคับใช
7. ใหผูบริหารและผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจเร่ือง POPs
8. ใหความรูเก่ียวกับ POPs แกสาธารณชน
9. สนับสนุนใหมีการวิจัยเร่ืองผลกระทบตางๆ จากสาร POPs ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ
10. ต้ังศูนยประสานงานระดับชาติเพ่ือทําหนาท่ีในการแลกเปล่ียนขอมูลและหนาท่ีอ่ืนๆ

11. บทสรุป

ไดออกซิน (dioxins) เปนผลิตผลทางเคมีที่เกิดขึ้นมาโดยมิไดตั้งใจผลิตขึ้น (unintentional products)     
และเปนสารที่มีความเปนพิษสูงที่สุดที่ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม  มนุษยสามารถรับสารไดออกซินไดจาก
กิจกรรมและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวเราโดยมีแหลงกําเนิดทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแมแต
การจราจรซึ่งเปนสิ่งใกลตัวเรามาก  ภาครัฐเห็นความสําคัญของปญหาที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพตอ
ประชาชนโดยมีนโยบายและกฎหมายเพื่อควบคุมแกไขและพยายามปรับลดการปลดปลอยของสารกลุม         
ไดออกซินจากแหลงกําเนิด  ซึ่งจะตองมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหเหมาะสมตอไปในอนาคตและตองมีการ
ติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมการปลดปลอยสารไดออกซินอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศที่เจริญแลวนั้น       
การบังคับใชกฎหมายและความรับผิดชอบตอสังคมนับวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหประสบความสําเร็จในการ
ปรับลดสารมลพิษไมใชแตเฉพาะสารไดออกซินเทานั้นแตสารพิษกลุมอื่นๆ ก็สามารถบริหารจัดการให
ปลอดภัยตอประชาชนและสิ่งแวดลอมได นอกจากนั้นการใหความรูแกประชาชนเพื่อความเขาใจและการ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองเพ่ือมิใหเปนผูสรางมลพิษก็เปนชองทางหน่ึงท่ีมีสวนชวยแกปญหามลพิษใหลดลงดวย 
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