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CẨM NANG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Không khí kém chất lượng là hiểm họa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng ở bất cứ quốc gia nào,
bởi sự tiếp xúc lâu ngày với không khí ô nhiễm có thể gây ra các bệnh mãn tính về tim mạch, đường hô hấp, và
nghiêm trọng hơn là bệnh ung thư phổi, dẫn đến giảm tuổi thọ v.v... Ấn bản này được thực hiện và thu thập dữ
liệu từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy khác nhau, tập trung vào các tác động của ô nhiễm không
khí tới sức khỏe con người, thực trạng và viễn cảnh về các trường hợp nhiễm bệnh mới v.v… Mong rằng thông
qua ấn bản này, CHANGE có thể giúp bạn hiểu hơn về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay, khuyến khích sự
đồng hành của bạn và kêu gọi các dịch vụ y tế, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chính quyền địa phương, và
cộng đồng cùng hành động để giảm thiểu ô nhiễm cũng như giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ
Theo ước tính, sự tiếp xúc lâu ngày với không khí ô nhiễm nhân tạo ở nước Anh gây ra tác động tương đương
với 28,000 – 36,000 ca tử vong. Trong 18 năm tiếp theo, mỗi 1μg/m3 không khí ô nhiễm dạng hạt mịn
được giảm thiểu ở Anh có thể ngăn chặn khoảng:
•
•
•
•

50,900 trường hợp bệnh tim mạch vành
16,500 cơn đột quỵ
9,300 cơn hen suyễn
4,200 ca ung thư phổi

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Nguồn gây ô nhiễm
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Công nghiệp sản xuất và xây
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Quy trình chế biến công nghiệp
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4%

0,8%

N/A

87,6%

14,4%

Nông nghiệp
Chú thích các chất gây ô nhiễm:
 SO₂: Lưu huỳnh điôxit
 NH3: Amoniac (a-mô-ni-ắc)
 NOx: tên gọi chung của Oxyde Nitơ gồm các chất NO, NO2 và N2O, N2O3, N2O4, N2O5
 PM2.5: Particulate Matter, là chất dạng hạt (rắn/ lỏng). 2.5 là chỉ kích thước các hạt có đường kính nhỏ
hơn hoặc bằng 2,5 micromet
 NMVOCs: Non-methane volatile organic compounds (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi không Metan)

THÔNG TIN CHUNG CÁC CHẤT GÂY Ô
NHIỄM
1) VẬT CHẤT DẠNG HẠT (PM)
PM là thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả hỗn hợp phức tạp gồm các hạt rắn và hạt lỏng có kích thước,
hình dạng và thành phần khác nhau. Một số hạt được tạo ra do phát thải trực tiếp (PM sơ cấp), số khác được
hình thành trong khí quyển thông qua các phản ứng hóa học phức tạp (PM thứ cấp). Thành phần của PM rất
khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí địa lý, nguồn phát thải, và thời tiết.
Các nguồn phát thải PM chính bao gồm quá trình đốt cháy nhiên liệu (phương tiện giao thông, vật dụng công
nghiệp và hộ gia đình) và các quá trình vật lý như hao mòn hệ thống phanh và lốp xe. Các nguồn phát thải tự
nhiên bao gồm đất và bụi bị gió thổi, các hạt vật chất trong nước biển, và các đám cháy do đốt rừng làm rẫy.
PM thường được phân loại theo kích thước khí động học, bao gồm:
•
•
•

Các hạt thô (𝑃𝑀10 - các hạt có đường kính nhỏ hơn 10 microns (μm))
Các hạt mịn (𝑃𝑀2,5 - các hạt có đường kính nhỏ hơn 2,5 μm)
Các hạt siêu mịn (𝑃𝑀0,1 - các hạt có đường kính nhỏ hơn 0,1 μm)

Kích thước của các hạt và thời gian tiếp xúc với chúng là các yếu tố chính dẫn tới bất lợi tiềm ẩn đối với sức
khỏe. Các hạt lớn hơn 10 μm chủ yếu bị giữ lại trong mũi hoặc cổ họng, còn các hạt nhỏ hơn 10 μm rất nguy
hiểm vì chúng có thể đi sâu vào phổi.
Bên cạnh đó, có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với PM làm tăng tỷ lệ tử vong và các bệnh
về tim mạch, hô hấp. Ô nhiễm không khí ngoài trời, đặc biệt là PM, đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc
tế (IARC) xếp vào một trong những nguyên nhân gây ung thư cho người (chất gây ung thư Nhóm 1) và gây ung
thư phổi. Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các hạt siêu mịn cũng có thể đi qua phổi và vào máu.
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2) NI-TƠ-ĐI-Ô-XÍT (NO2)
NO2 là một loại khí được tạo ra cùng với oxit nitric (NO) trong quá trình đốt cháy. Chúng thường được gọi chung
là các oxit của nitơ (𝑁𝑂𝑥 ).
Bộ Môi trường, Thực phẩm & Nông thôn (Defra) của Anh ước tính, 80% lượng khí thải 𝑁𝑂𝑥 tại những khu vực
vượt quá giới hạn 𝑁𝑂2 ở Vương quốc Anh đến từ giao thông, trong đó, nguồn phát thải lớn nhất là xe hạng nhẹ
chạy bằng diesel (ô tô và xe tải). Các nguồn khác bao gồm phát điện, quy trình công nghiệp và hệ thống sưởi
hộ gia đình.
Ủy ban về tác động y khoa của chất ô nhiễm không khí (COMEAP) của Anh đã chứng minh rằng, sự tiếp xúc
ngắn hạn với 𝑁𝑂2 , đặc biệt ở nồng độ cao, sẽ gây kích thích đường hô hấp và có thể dẫn tới các triệu chứng
như ho, tạo đờm và khó thở. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa 𝑁𝑂2 trong không khí ngoài trời và sự
suy giảm chức năng của phổi, nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ và ảnh hưởng đến chức năng phổi ở người
lớn.
Các nghiên cứu dịch tễ học cũng cho thấy mối liên hệ giữa 𝑁𝑂2 ngoài trời với các tác động xấu tới sức khỏe,
bao gồm giảm tuổi thọ. Người ta vẫn chưa rõ những tác động xấu này do 𝑁𝑂2 gây ra hay do các chất ô nhiễm
khác phát ra cùng lúc từ các nguồn phát thải như giao thông đường bộ.
3) CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÁC:
3.1. Lưu huỳnh đioxit (SO2)
𝑆𝑂2 được sản xuất khi nhiên liệu chứa lưu huỳnh (than, …) bị đốt cháy. Đây là một loại khí không màu, có
mùi hắc và có thể hòa tan trong nước. Phản ứng hóa học của 𝑆𝑂2 có thể tạo ra sulfat tồn tại trong không khí
dưới dạng các hạt thứ cấp và góp phần tạo thành hỗn hợp PM.
𝑆𝑂2 gây kích ứng niêm mạc mũi, cổ họng và đường ống dẫn khí với các triệu chứng xuất hiện rất nhanh. Do
nhu cầu sử dụng khí đốt và điện ngày càng tăng, việc đốt than hiện nay không còn phổ biến và mức độ 𝑆𝑂2
đã giảm dần trong 50 năm qua. Hầu hết 𝑆𝑂2 đến từ các nguồn phát thải công nghiệp như các nhà máy nhiệt
điện than, dầu, hay nồi hơi và bếp lò hộ gia đình.
3.2. Amoniac (NH3)
𝑁𝐻3 là một loại khí bị thải vào khí quyển từ các nguồn phát thải tự nhiên và nhân tạo. Sau khi bị thải vào khí
quyển, sự lắng đọng của 𝑁𝐻3 có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm chính, gây ra sự làm giàu nitơ (hiện tượng
phú dưỡng) và axit hóa đất và nước. 𝑁𝐻3 trong khí quyển cũng phản ứng với các khí axit, như axit sulfuric
và axit nitric, tạo thành 𝑃𝑀2,5 .
𝑁𝐻3 gây ảnh hưởng tới sức khỏe do nó đóng góp vào sự hình thành 𝑃𝑀2,5, và việc tiếp xúc với PM gây ra
những tác động tiêu cực như đã nêu ở trên. Do đó, 𝑁𝐻3 không chỉ đóng vai trò trong quá trình axit hóa và
phú dưỡng mà còn góp phần vào gánh nặng PM tổng thể. Phát thải nông nghiệp của 𝑁𝐻3 được ghi nhận là
nguồn đóng góp chính tại một số thời điểm ô nhiễm PM cao trong những năm gần đây.
3.3. Ozone (O3)
𝑂3 là một chất khí xuất hiện ở tầng trung lưu và trên mặt đất. 𝑂3 mặt đất, hay 𝑂3 tầng đối lưu, không được
phát thải trực tiếp vào không khí mà được tạo ra bởi các phản ứng quang hóa giữa các tiền chất ô nhiễm
𝑁𝑂𝑥 và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy mối liên quan giữa
việc tiếp xúc ngắn hạn với 𝑂3 và các vấn đề sức khỏe của con người.
Việc tiếp xúc với 𝑂3 có tác động chủ yếu lên hệ hô hấp và một số báo cáo cho rằng hệ tim mạch cũng bị ảnh
hưởng. Một số bằng chứng khác còn cho thấy mối liên hệ giữa việc tiếp xúc lâu dài với 𝑂3 và các tác động
đến sức khỏe con người.
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3.4. Carbon monoxide (CO)
CO là một loại khí không màu, không mùi, không vị, được tạo ra khi các nhiên liệu như khí đốt, dầu, than và
gỗ cháy trong môi trường không có đủ oxy. Đây là những nhiên liệu được sử dụng trong nhiều thiết bị gia
dụng, bao gồm nồi hơi, hệ thống sưởi, bếp gas, bình nước nóng, bếp nấu và bếp nướng ngoài trời. Đốt
than, chạy xe và khói thuốc lá cũng là nguồn tạo ra khí CO. Tiếp xúc với khí CO nồng độ cao trong phòng
có thể gây tử vong, còn tiếp xúc với nồng độ thấp hơn có thể dẫn đến các triệu chứng giống như cúm, nhiễm
virus hoặc ngộ độc thực phẩm.
3.5. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi không metan (NMVOCs)
NMVOCs bao gồm các hợp chất hóa học khác nhau và hình thành từ cả hai nguồn phát thải tự nhiên và
nhân tạo. Tổng phát thải NMVOCs nhân tạo ở Anh đã giảm 68% từ năm 1970 đến 2016. Tốc độ giảm của
NMVOCs rõ rệt nhất vào những năm 1990, phản ánh sự suy giảm trong khai thác than, và tốc độ giảm đã
chậm lại trong những năm gần đây. NMVOCs được thải ra từ nhiều loại sản phẩm và quá trình, bao gồm
các quá trình công nghiệp và nông nghiệp, góp phần lớn dẫn đến ô nhiễm không khí trong nhà do các sản
phẩm gia dụng.
Trong bầu khí quyển, NMVOCs phản ứng với 𝑁𝑂𝑥 khi có ánh sáng mặt trời và tạo thành O3 tầng đối lưu gây
hại cho sức khỏe và môi trường.
Trong nhà, VOCs bị thải ra từ các sản phẩm tiêu dùng và không được coi là vấn đề sức khỏe cộng đồng
đáng kể nếu nhà thông gió tốt và các sản phẩm gia đình được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Tuy nhiên, một số người nhạy cảm có thể bị kích ứng mắt, mũi, cổ họng, đau đầu và chóng mặt nếu tiếp xúc
với những chất này.
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Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ
Ô nhiễm không khí không chỉ ở thế giới bên ngoài. Có một số nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà và có thể
gây hại cho sức khỏe, bao gồm:
CO, 𝑁𝑂2 và các hạt hình thành từ quá trình đốt cháy nhiên liệu chứa carbon (than, than cốc, khí đốt, dầu hỏa
và gỗ) của các thiết bị gia dụng (nồi hơi, lò sưởi, bếp nấu, bếp lò, và lò nướng)
VOCs từ các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cá nhân, vật liệu xây dựng và các sản phẩm tiêu dùng trong gia
đình (sơn, thảm, đồ gỗ, sản phẩm làm sạch, chất tạo mùi thơm trong phòng, chất đánh bóng)
Khói thuốc lá thụ động (ETS) và hút thuốc lá thụ động (SHS)
Radon là một loại khí phóng xạ xuất hiện tự nhiên từ mặt đất khi Trái Đất phân rã. Việc tiếp xúc với radon ở
nồng độ cao trong một thời gian dài sẽ gây ung thư phổi, và đây là nguyên nhân gây ung thư phổi lớn thứ hai
sau hút thuốc. Nhìn chung khí radon không được coi là vấn đề ở môi trường bên ngoài nhưng nó có thể tích tụ
trong các tòa nhà.
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NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1. Kiểm tra dự báo ô nhiễm không khí hàng ngày trong khu vực của bạn. Các dự báo được mã hóa màu
sẽ cho biết khi nào không khí không lành mạnh. Các nguồn thông tin dự báo bao gồm dự báo thời tiết
trên đài phát thanh và truyền hình địa phương, các ứng dụng di động giúp đo chỉ số AQI (Chỉ số chất
lượng không khí) như PAM Air, Air Visual, hoặc bạn cũng có thể cập nhật tin tức, chỉ số AQI thông qua
trang https://cleanairbluesky.org/
2. Sử dụng ít năng lượng trong nhà. Sử dụng điện và các nguồn năng lượng khác làm ô nhiễm không khí.
Do vậy, bằng cách giảm sử dụng năng lượng, bạn có thể giúp cải thiện chất lượng không khí, hạn chế
khí thải nhà kính, khuyến khích việc không phụ thuộc vào năng lượng, và tiết kiệm tiền!
3. Uống nhiều nước hơn để loại bỏ độc tố và các hạt vật chất có hại khỏi cơ thể.
4. Đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi chất thải độc hại trôi nổi trong không khí. Không sử dụng khẩu
trang y tế và khẩu trang thông thường vì những loại khẩu trang này không đủ điều kiện để bảo vệ bạn
khỏi các hạt nguy hiểm. Hãy sử dụng đúng loại khẩu trang có máy lọc.
5. Đi chung xe với bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người đi cùng một tuyến đường để giảm số lượng
phương tiện lưu thông trên đường.
6. Mua một số loại cây có tác dụng thanh lọc không khí như tulsi, cây kim ngân để trong nhà và văn phòng
của bạn để giữ cho không khí sạch nhất có thể. Trồng nha đam cũng nhường chỗ cho cây ưa nắng và
giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Cây dây nhện, cây lưỡi hổ, cọ tre và Warneck Dracaena cũng giúp
làm sạch không khí trong nhà.

NHỮNG VIỆC CẦN TRÁNH
1. Tránh đi những tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn. Tình trạng ô nhiễm ít hơn đáng kể trên các
con đường nhỏ và các tuyến đường nằm ngoài đường chính.
2. Không đốt rác, nhựa và các vật dụng bỏ đi ở ngoài trời. Ngăn chặn hàng xóm đốt những vật tương tự
ngoài trời.
3. Tránh hoạt động ngoài trời càng nhiều càng tốt. Nên tránh hoạt động vào buổi sáng sớm do sương mù
phủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Khi không khí xấu, hãy đi bộ trong nhà, trung tâm mua
sắm, phòng tập thể dục, hoặc sử dụng máy tập thể dục. Hạn chế thời gian chơi ngoài trời của trẻ nếu
chất lượng không khí không tốt.
4. Tránh tập thể dục gần các khu vực có mật độ giao thông cao. Ngay cả khi dự báo chất lượng không khí
tốt (màu xanh lá cây), các phương tiện trên đường đông đúc có thể tạo ra ô nhiễm mức độ cao trong
phạm vi cách đường một phần ba dặm (~500m).
5. Không đốt pháo. Các nhà chức trách đã đưa lệnh cấm việc đốt tất cả các loại pháo.
6. Tránh sử dụng chất tạo thơm trong phòng và đốt nến.
7. Không cho phép bất cứ ai hút thuốc trong nhà và ủng hộ các biện pháp biến tất cả nơi công cộng thành
khu vực không hút thuốc lá.
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