
PM2.5
ฐานขอมูล
Global Health Observatory data repository

มลพิษทางอากาศในครัวเรือน
http://apps.who.int/gho/data/node.main.134?lang=en

ฐานขอมูลทั่วโลกดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยองคการอนามัยโลก
https://www.who.int/airpollution/data/cities/en/

ผลกระทบรวมของมลพิษทางอากาศ
http://apps.who.int/gho/data/node.main.ENVHEALTHJOINTAAPHAP?lang=en

เครื่องมือสําหรับการสื่อสาร

อินโฟกราฟก
https://www.who.int/airpollution/infographics/en/ 

โครงการลมหายใจแหงชีวิต Breathlife
www.breathelife2030.org

รายงานอื่นๆ

มลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป: การประเมินการสัมผัสและภาระโรค
https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/ 
รายงานฉบับน้ีนําเสนอบทสรุปเกี่ยวกับวิธีการและผลจากการประเมินระดับโลกโดยองคการอนามัยโลกในเรื่องการสัมผัสตอมลพิษทางอากาศใน
บรรยากาศทั่วไปและภาระโรคที่เปนผลสืบเนื่อง

โอกาสสําคัญ: พลังงานสะอาดในครัวเรือนเพื่อสุขภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความเปนอยูที่ดีของผูหญิงและเด็ก 
https://www.who.int/airpollution/publications/burning-opportunities/en/ 
รายงานระดับโลกฉบับน้ีใหขอมูลใหมเกี่ยวกับการใชอยางแพรหลายของเชื้อเพลิงที่กอมลพิษเพื่อการประกอบอาหารในครัวเรือน การใหแสงสวาง
และการทําความรอน ตลอดจนการใหมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบตอผูหญิงและเด็ก

มลพิษทางอากาศและสุขภาพของเด็ก: ปองกันและรักษาไดดวยอากาศสะอาด 
https://bit.ly/2NfY2uc 
รายงานฉบับนี้สรุปองคความรูทางวิทยาศาสตรลาสุดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางการสัมผัสมลพิษทางอากาศและผลกระทบทางสุขภาพตอเด็ก 
โดยมุงใหขอมูลและกระตุนการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับการดําเนินงานรวมกันของบุคลากรดานการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันอันตราย
ตอสุขภาพของเด็กจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ

การปองกันโรคไมติดตอ (NCDs) โดยการลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
https://bit.ly/2JHa6nl
เอกสารฉบับน้ีนําเสนอเกี่ยวกับภาระของโรคไมติดตอที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และใหขอมูลเชิงประจักษวาเหตุใดการลด
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจึงเปนสิ่งจําเปนตอกลยุทธในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ

ปจจุบันโรคไมติดตอ (Noncommunicable diseases - NCDs) สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตถึง 8.8 ลานคนในภูมิภาค รอยละ 20 ของการเสียชีวิตจากโรค
ไมติดตอเหลานี้มีสาเหตุสัมพันธกับมลพิษทางอากาศ

โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งปอด
เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและมลพิษทางอากาศเปนปจจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญ ขอมลูดงักลาวน้ีไดรบัทราบอยางเปนทางการในป 2561 ในการประชุม
ระดับสูงของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติวาดวยการปองกันและการ
ควบคุมโรคไมติดตอ ครั้งที่  3 มลพิษทางอากาศในครัวเรือนและใน
บรรยากาศทั่วไปเปนปจจัยเสี่ยงลําดับท่ีหาของโรคไมติดตอรองจากปจจัย
เสีย่งดานการรบัประทานอาหารท่ีไมมปีระโยชนตอสขุภาพ การสบูบุหร่ี การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการไมออกกําลังกาย

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศโดยมาตรการตางๆ เชน 
การลดการเดินทางดวยยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต เปน
มาตรการทีม่ผีลประโยชนรวมในดานสขุภาพหลายประการ อาท ิไมเพยีงแต
มสีวนทําใหอากาศสะอาดขึน้แตยงัเปนการสงเสริมการออกกําลงักายอีกดวย

รอยละของการตายทีส่มัพันธกับมลพิษทางอากาศจําแนกตาม
โรคไมตดิตอ (2559)

รอยละของการตายที่สัมพันธกับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรคติดเชื้อ
เฉยีบพลนัในระบบทางเดนิหายใจสวนบน (ALRI) ในเด็กอายตุํา่กวา 5 ป 
(2559)

โรคไมติดตอ
และมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ
และสุขภาพ

รอยละ 35
โรคหัวใจขาดเลือด

รอยละ 25
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

รอยละ 27

รอยละ 17
โรคหลอดเลือดสมอง

รอยละ 4
โรคมะเร็งปอด

บรรณานุกรม

เราทุกคนลวนตองการอากาศในการหายใจ ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ 
ไมวาจะมีสุขภาพดีหรือเจ็บปวย  แต 9 ใน 10 ของประชากรโลกกําลัง
หายใจดวยอากาศทีมี่คณุภาพไมเปนไปตามตามแนวทางคณุภาพอากาศที่
องคการอนามัยโลกกําหนด

มลพิษทางอากาศในภูมิภาคนี้สูงเปนลําดับตนๆ ของโลก ในป 2559 มีผู
เสียชีวิตกอนวัยอันควรประมาณ 2.4 ลานคนท่ีมีสาเหตุมาจากมลพิษทาง
อากาศฝุนละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter) ซึ่งเปนสารมลพิษที่เปน
ภัยคุกคามตอสุขภาพของมนุษย เกิดขึ้นในระหวางการใชมวลชีวภาพ 
(biomass) เพื่อการประกอบอาหาร การใหแสงสวางและการทําความรอน
ในครัวเรือน การเผากําจัดขยะทางการเกษตรและขยะของเทศบาลใน
ที่โลง พลังงาน และการคมนาคมขนสง

ระบบสภาพอากาศมีการกระจายมลพษิภายในประเทศขามเขตแดนระหวาง
ประเทศและในระดับภูมิภาค จึงสงผลใหการสัมผัสอากาศท่ีเปนมลพิษ
ขามพรมแดนเพิ่มมากขึ้น พ้ืนท่ีในเขตเมืองและเขตชนบทตางไดรับผล
กระทบไมแตกตางกัน

อากาศสะอาดเปนสิ่งจําเปนสําหรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 3 ใน
เรื่องสุขภาพและความเปนอยูที่ดี โดยตัวชี้วัดที่ 3.9.1 เนนเรื่องการเสียชีวิต
ทั้งหมดอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศในครัวเรือนและในบรรยากาศ
ทั่วไปดังไดแสดงไวขางลางนี้

การตายที่สัมพันธกับมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป
และในครัวเรือนในภูมิภาค ป 2559

มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศในครัวเรือน

ผลกระทบรวมของมลพิษทางอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไปและในครัวเรือน
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แมวาคนจํานวนมากสามารถเชื่อมโยงผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีตอระบบทางเดินหายใจ แตสิ่งที่มักไมทราบกัน คือ ผลกระทบตอหัวใจ
และหลอดเลือดหัวใจและระบบภายในอื่นๆ  ฝุนละอองขนาดเล็ก (2.5 ไมครอน) ทําใหสามารถสูดผานชองจมูก ปอด รก และตัวกั้นระหวางเลือด
กับสมอง เขาสูรางกายและทําใหเกิดการติดเชื้อในรางกาย เปนที่ยอมรับในวงกวางวา ฝุนละอองขนาดเล็กนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยาอยางมากมายในรางกาย โดยการสรางอนุมูลอิสระที่เกิดจากออกซิเจนและตอบสนองตออนุมูลอิสระดังกลาว กลไกของโรคหัวใจและ
หลอดเลอืดหวัใจทีเ่กิดจากฝุนละอองซึง่เปนปจจยัเสีย่งดานส่ิงแวดลอมทีส่าํคญัทีส่ดุของการเสยีชวีติและทพุพลภาพทัว่โลกนัน้4 ไดแก การกอพิษโดยตรง
ตอระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หรือกอใหเกิดการเจ็บปวยทางออมจากการอักเสบของรางกายและการเกิดภาวะความไมสมดุลของ
อนุมูลอิสระและกระบวนการตานอนุมูลอิสระในระบบไหลเวียนโลหิต5

มลพิษทางอากาศและโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

โรคหอบหืด
เฉียบพลัน

ไอ
หายใจมีเสียงหวีด

หายใจถ่ี

โรคมะเร็งปอด

โรคหลอดลม
อุดกั้นเรื้อรัง

โรคหัวใจและ
โรคหลอดเลือดหัวใจ

ระคายเคืองตา

โรคลิ่มเลือดอุดตัน

โรคเบาหวาน

ผลกระทบในระยะยาว ผลกระทบในระยะสั้น

น้ำหนักแรกคลอดต่ำ
คลอดกอนกำหนด

คุณภาพของอสุจิลดลง

ผลกระทบตอ
ระบบสืบพันธุ

ผลกระทบ
ทางประสาท 

พฤติกรรมของเด็ก
ความสามารถของสมองบกพรอง

โรคออทิซึม

ประชากรจํานวน 3 พันลานคนทั่วโลกยังคงใชเชื้อเพลิงที่กอมลพิษในการ
ประกอบอาหารและการทําความรอน โดยประชากรจํานวน 1.1 พันลานคน
อาศัยอยูในภูมิภาคนี้ จากขอมูลในป 2559 พบวาการตายที่สัมพันธกับ
มลพิษทางอากาศในครัวเรือนท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้มีสาเหตุเกิดจากโรค
หัวใจขาดเลือด (รอยละ 21) โรคหลอดเลือดสมอง (รอยละ 19) 
โรคมะเร็งปอด (รอยละ 36) และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (รอยละ 38)1 

ผูหญงิและเด็กไดรบัผลกระทบจากมลพษิทางอากาศในครวัเรอืนมากกวา
กลุมอื่น มลพิษทางอากาศเปนสาเหตุของครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจาก
โรคปอดอกัเสบของเด็กอายตุํา่กวา 5 ป ซึง่เทากบัรอยละ 15 ของการตาย
ของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ทั้งหมด2 ทารกท่ีแมจะยังอยูในครรภมารดาก็ไม
ปลอดภัย การสัมผัสมลพิษทางอากาศกอนคลอดและในชวงวัยเด็กมีผล
ทําใหเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตอมาในภายหลัง ทําใหการ
พฒันาของปอดลดลง ลดประสทิธิภาพการทํางานของปอด และเพิม่ความ
เสี่ยงในการเปนโรคปอดเรื้อรังเมื่อเขาสูวัยผูใหญ

การเขาถึงเชื้อเพลิงสะอาดและเทคโนโลยีตางๆ ในภูมิภาคอยูในชวง
ตั้งแตรอยละ 6-92  โดยมัลดีฟสเปนรัฐสมาชิกประเทศแรกที่สามารถ
ลดรอยละของประชากรที่ใชเช้ือเพลิงแข็งเปนแหลงเช้ือเพลิงหลักในการ
ประกอบอาหารลงไดครึ่งหนึ่ง การลดการใชเชื้อเพลิงแข็งอยางเรงดวน
และจรงิจงัเปนสิ่งจําเปนในการแกไขปญหาภาระดานสุขภาพอันเกิดจาก
มลพิษทางอากาศในครัวเรือนที่หลายประเทศในภูมิภาคนี้กําลังเผชิญอยู

มลพิษทางอากาศในครัวเรือน
โอกาสเรงดวนของภูมิภาค

ภาวะมลพิษทางอากาศสูงทําใหมี
ผูเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
และหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น

อายุขัยลดลง

ภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกขององคการอนามัยโลกเปนท่ีตั้ง
ของเมืองใหญถึง 8 เมือง ที่มีประชากรรวมกันมากกวา 150 ลานคน 
การพัฒนาสูความเปนเมืองในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นอยางท่ีไมเคยเปนมากอน
และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้จึงมีการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงาน 
การคมนาคมขนสง กิจกรรมการกอสรางและอุตสาหกรรม ที่ลวนมีสวน
ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ในป 2559 ภูมิภาคนี้มีผู เสียชีวิตกอนวัยอันควรเนื่องจากมลพิษทาง
อากาศในบรรยากาศถึง 1.3 ลานคน (รอยละ 30 ของทั้งหมดทั่วโลก) 
การสมัผสัมลพษิทางอากาศในสถานทีท่าํงาน ซึง่การควบคมุตรวจสอบมกั
ไมดพีอในสถานทีท่าํงานทีไ่มเปนทางการ ยงัเปนเรือ่งทีน่ากงัวลสาํหรับผูที่
ทาํงานในภาคการเกษตรและภาคสวนอืน่ๆ ท่ีตองทาํงานภายนอกอาคาร

โครงการรณรงคในระดับโลก “ลมหายใจแหงชีวิต” (BreatheLife) ซึ่ง
เขาถึงผูคนกวา 290 ลานคนแลวนั้น กําลังระดมใหชุมชนตางๆ ท่ัวโลก
ลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท่ีมีตอสุขภาพและสภาพภูมิอากาศ
ในภมิูภาคเอเชยีใตและเอเชยีตะวนัออกขององคการอนามยัโลก มี 5 เมือง
และดินแดนในภูมิภาคนี้ที่ไดเขารวมโครงการรณรงค   BreatheLife   ใน
ลําดับแรกเพ่ือแลกเปล่ียนวิธีการแกปญหาและประสบการณในการลด
ระดับมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ

ขอมลูเกีย่วกบัคณุภาพอากาศในภูมิภาคน้ีมีอยูจาํกัด โดยมีเพยีง 198 เมือง
และดินแดนที่มีการติดตามคุณภาพอากาศอยางเปนประจำ การติดตาม 
คุณภาพอากาศจึงยังเปนสิ่งจําเปนในภูมิภาคนี้

เมืองตางๆ และบริเวณที่ตั้งเปนเมืองในภูมิภาคนี้
ที่มีการรายงานคา PM.2.5 ประจําป6

มลพิษในบรรยากาศทั่วไป
การจัดการกับมลพิษในอากาศที่เพิ่มขึ้นในเมืองของเรา
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Note: The size of the circles and triangles are shown 
proportionate to the size of the measurement

4 J Am Coll Cardiol. 2018; 72(17):2054–70.
5 J Thorac Dis. 2016 Jan; 8(1): E8–E19.
6 WHO 2018. Global Ambient Air Pollution Database.

หมายเหตุ: ใชวิธีการสํารวจระยะไกลจากดาวเทียมรวมกับการสรางแบบจําลองในการประเมิน
การสัมผัสมลพิษทางอากาศของประชากรในระดับประเทศ

1 https://www.who.int/airpollution/data/HAP_BoD_results_May2018_final.pdf
2 WHO. 2016. Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable 
Development, and Wellbeing of Women and Children
3 WHO. 2019. Global Health Observatory Data
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แนวโนมในการใชเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่กอมลพิษในการ
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