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มลพษิทางอากาศคอือะไร 

มลพษิทางอากาศคอืการปนเป้ือนของอากาศภายในหรอืภายนอกอาคารจากกา๊ซและอนุภาคของแข็งทีท่ าใหล้กัษณะทาง
ธรรมชาติของอากาศเปลี่ยนแปลงไป โดยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ส าคัญ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
(Particulate Matter – PM 2.5 และ PM 10) กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) โอโซน (O3) ผงเขม่าด า (Black Carbon 
– BC) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)และออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
 
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นตวัช ีว้ดัส าคญัทีใ่ชใ้นการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ และเป็นสาร
มลพิษทางอากาศทีโ่ดยทั่วไปแลว้รฐับาลทั่วโลกจะวดัหรอืเฝ้าระวงั เพือ่ปกป้องประชาชนจากผลกระทบทีเ่ป็นผลเสยีจาก
มลพษิทางอากาศ 
 
มลพษิทางอากาศมกัมองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าเพราะอนุภาคเหล่านีม้ีขนาดเล็กเกนิกว่าทีด่วงตาของมนุษยจ์ะมองเห็น แต่
อาจสามารถมองเห็นไดใ้นบางสถานการณ ์เชน่ เขม่าควนัทีเ่กดิจากการเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร หรอืเผาขยะใน
พืน้ทีโ่ล่งแจง้ รวมทัง้เขม่าควนัจากการเผาไม ้ถ่านหนิ น ้ามนัเช ือ้เพลงิและน ้ามนัดเีซลเพือ่การประกอบอาหารและการผลติ
พลงังานความรอ้น การคมนาคมขนส่ง และการผลติไฟฟ้า แมว้่าเรามองไม่เห็นดว้ยตาเปล่ามไิดห้มายความว่าว่าไม่มมีลพษิ
อยู่ในอากาศ 

 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลตอ่สุขภาพอย่างไร 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ขึน้อยู่กบัระดบัการรบัสมัผสั (มกัมีหน่วยวดัเป็นไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
- µg/m3) และระยะเวลาทีร่บัสมัผสั คอื ระยะสัน้ เชน่ 8 หรอื 24 ช ัว่โมง หรอืระยะยาว เชน่ ตลอดปี) อย่างไรก็ตาม แต่ละ
บุคคลอาจมคีวามอ่อนไหวต่อผลกระทบดา้นสุขภาพจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กแตกต่างกนัไป 
 
การรบัสมัผสัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM) ในระยะสัน้มกัก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพ เชน่ การระคายเคืองตา จมูก และ
ล าคอ การไอ การหายใจเสยีงหวดี และการตดิเช ือ้ทางเดนิหายใจส่วนล่างเฉียบพลนัลกึลงไปถงึปอด 
 
การรบัสมัผสัมลพษิทางอากาศอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานไม่ว่าจะในระดบัสูงหรอืต ่าน าไปสู่การเพิม่ความเสีย่งของการตดิ
เช ือ้ทางเดนิหายใจ การก าเรบิของโรคหอบหดื โรคหลอดลมอกัเสบ หรอื ผลกระทบรุนแรงทีเ่ร ือ้รงั เชน่ สมรรถภาพปอด
ลดลง โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง มะเรง็ปอด และการเสยีชวีติกอ่นวยัอนัควร อาการดงักล่าวเป็นทีน่่ากงัวล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีเ่ขตชนบทและชานเมืองทีม่กีารเผาไม ้เศษเหลอืทิง้ทางการเกษตร และมูลสตัวเพือ่เป็นเช ือ้เพลงิ
ในการประกอบอาหาร การผลติพลงังานความรอ้น และการผลติพลงังานแสงสว่าง ทีอ่าจมกีารไดร้บัฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
ระดบัสูงและเป็นเวลายาวนานต่อเน่ือง และในพืน้ทีเ่ขตเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นทีม่ีปรมิาณการจราจรคบัคั่งและมีการ
ปล่อยฝุ่ นควนัจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ใครคอืผูท้ีม่คีวามเปราะบางตอ่มลพษิทางอากาศ 

• เด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต ่ากว่า 5 ปี และผูสู้งอายุเป็นผูท้ีม่คีวามเปราะบางเป็นพเิศษ 
• ผูท้ีม่โีรคประจ าตวั เชน่ โรคหอบหดื โรคระบบทางเดนิหายใจอืน่ ๆ และโรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นกลุ่มทีม่ี

ความเสีย่งต่อผลกระทบทางสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอืน่ 
• สตรมีคีรรภ ์มหีลกัฐานบ่งชีว้่า-การรบัสมัผสัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก -อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภไ์ด ้เชน่ 

ทารกคลอดกอ่นก าหนดและมนี ้าหนักแรกเกดิต ่า 
• ผูท้ีม่สีถานะดอ้ยทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่โีรคประจ าตวั มภีาวะโภชนาการและสภาพทีอ่ยู่อาศยัไม่ด ีรวมถงึ

มีการเผาเช ือ้เพลิงของแข็งในครวัเรอืนเพือ่ประกอบอาหาร ใหค้วามอบอุ่น หรอืใหแ้สงสว่าง ตลอดจนผูท้ี่

อาศยัอยู่ตามถนนและผูท้ีอ่าศยัในบา้นเรอืนทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ เป็นกลุ่มทีม่คีวามเปราะบางสูง 
• คนงานกอ่สรา้ง ต ารวจจราจร คนกวาดถนน และผูท้ีท่ างานนอกอาคารในพืน้ทีท่ีม่มีลพษิสูง 
• ผูใ้ชย้าสูบ และผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหร ีม่อืสอง 
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ค าแนะน าจากองคก์ารอนามยัโลก 

ระดบัโลก 

การจดัท าเกณฑแ์นะน าคุณภาพอากาศขององคก์ารอนามยัโลก (WHO Air Quality Guideline) ในปี พ.ศ. 2548  (ดู
ขอ้มูลไดท้ี่ https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/) เป็นแนวทางที่ให ้
ขอ้มูลเชงิประจกัษท์างวิทยาศาสตรล์่าสุด  โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพอากาศที่จะชว่ยปกป้องผูค้นส่วนใหญ่จาก
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ ดว้ยเกณฑแ์นะน าระดบัมลพษิทางอากาศ ไวด้งัต่อไปนี ้
 
มลพษิทางอากาศ 
 

คา่เกณฑแ์นะน าโดยองคก์ารอนามยัโลก 
(ไมโครกรมัตอ่ลูกบาศกเ์มตร (µg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 10 µg/m3  คา่เฉลีย่รายปี 
25 µg/m3  คา่เฉลีย่ใน 24 ช ัว่โมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 20 µg/m3  คา่เฉลีย่รายปี 
50 µg/m3  คา่เฉลีย่ใน 24 ช ัว่โมง 

กา๊ซโอโซน (O3) 
 

100 µg/m3  ค่าเฉลีย่ใน 8 ช ัว่โมง 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)  
 

40 µg/m3  คา่เฉลีย่รายปี 
200 µg/m3  ค่าเฉลีย่ใน 1 ช ัว่โมง 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 20 µg/m3  คา่เฉลีย่ใน 24 ช ัว่โมง 
500 µg/m3  ค่าเฉลีย่ใน 10 นาท ี

 
แนวทางชีใ้หเ้ห็นว่าการลดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากค่าเฉลี่ยรายปี 35 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร ซึง่เป็นค่าทีพ่บทั่วไปในเมืองทีก่ าลงัพฒันา ลงไปอยู่ที ่10 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตรตาม
แนวทางขององคก์ารอนามยัโลก การเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิทางอากาศจะลดลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 15 และการลด
ระดบัมลพษิทางอากาศยงัสามารถชว่ยใหภ้าระโรคจากการตดิเช ือ้ทางเดนิหายใจ โรคหวัใจและมะเรง็ปอดในประเทศต่างๆ
ลดลง นอกจากน้ัน การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยตรงจากมลพิษทางอากาศยงัเป็นการลดการปล่อยกา๊ซซึง่
กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (climate change) และยงัเป็นประโยชนต์่อสุขภาพดา้นอืน่ ๆดว้ย 
 
มาตรฐานคุณภาพอากาศในแต่ละประเทศแตกต่างกนัไปตามแนวทางเฉพาะของแต่ละประเทศ ทัง้นีเ้พือ่สรา้งความสมดุล
ระหว่างความเสีย่งต่อสุขภาพ ความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยี ขอ้พจิารณาทางเศรษฐกจิ และปัจจยัทางการเมอืงและสงัคม
อืน่ ๆ การผนัแปรเหล่านีข้ึน้อยู่กบัระดบัการพฒันาของแต่ละประเทศ ความสามารถในการจดัการคุณภาพอากาศและ
ปัจจยัอืน่ ๆ ในการก าหนดเป้าหมายเชงินโยบายรฐับาลจงึควรพิจารณาสถานการณใ์นประเทศอย่างรอบคอบ โดยใช ้
แนวทางขององคก์ารอนามยัโลกใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้
 
ดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index - AQI) เป็นเคร ือ่งมือในการรายงานระดบัมลพิษทางอากาศอย่างง่าย ซึง่
เช ือ่มโยงกบัระบบรหสัส ีการแจง้เตอืน และค าแนะน าดา้นสาธารณสขุ ระบบ AQI ของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพษิมี
อยู่ในรูปแบบแอพพลิเคช ัน่ที่มีช ือ่ว่า Air4Thai ทั้งในระบบ iOS และ Google Play และสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่ 
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php อีกทางเลือกหน่ึงคือการเปรยีบเทียบระดับมลพิษที่ส าคัญกบั
มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ (http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd01.html) หรอืแนวทาง
คุณภาพอากาศโดยองคก์ารอนามยัโลก ซึง่ระบุความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศทีจ่ะไม่กอ่ใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพ 
 
ระดบัพืน้ที ่

แหล่งมลพิษทางอากาศภายนอกอาคารส่วนใหญ่แลว้อยู่นอกเหนือการควบคุมในระดบับุคคล และจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
ด าเนินการรว่มกนัของผูก้ าหนดนโยบายระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาค จากภาคส่วนต่างๆ อาท ิภาคการ
คมนาคมขนส่ง ภาคพลงังาน ภาคการจดัการของเสยี ภาคการวางผงัเมือง และภาคการเกษตร ตวัอย่างของนโยบายที่
ประสบความส าเรจ็ในดา้นการคมนาคมขนส่ง การวางผงัเมือง การผลติพลงังานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมทีช่ว่ยลดมลพษิ
ทางอากาศ ไดแ้ก ่
 
ดา้นอุตสาหกรรม การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดซึง่จะชว่ยลดการปล่อยควนัเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การปรบัปรุงการ
จดัการขยะในเมืองและเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร รวมถงึ การดกัจบักา๊ซมเีทนทีป่ล่อยออกมาจากแหล่งขยะของเสยี 
เพือ่เป็นทางเลอืกแทนการเผา (ส าหรบัใชเ้ป็นกา๊ซชวีภาพ) 
 
ดา้นพลงังาน การส่งเสรมิการเขา้ถงึพลงังานสะอาดและราคาไม่แพงเพือ่ใชใ้นการปรุงอาหาร การท าความรอ้น และการ
ใหแ้สงสว่างในครวัเรอืน 
 
ดา้นการคมนาคมขนสง่ การปรบัใชเ้ช ือ้เพลงิแบบผลติพลงังานสะอาด การใหค้วามส าคญักบัระบบขนส่งมวลชนเรว็ใน
เมือง (rapid urban transit) การเดิน และการขีจ่กัรยานในเมือง รวมถึงการเดินทางของผูโ้ดยสารและการขนส่งทาง

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd01.html
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รถไฟระหว่างเมอืง  การปรบัไปใชร้ถยนตด์เีซลขนาดใหญ่ทีใ่ชพ้ลงังานสะอาด และการใชย้านพาหนะและเช ือ้เพลงิทีม่ีการ
ปล่อยมลพษิต ่า รวมถงึการใชเ้ช ือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณก ามะถนัต ่า 
 
ดา้นการวางผงัเมอืง การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของอาคาร และการท าใหเ้มอืงเป็นสเีขยีวและ 
มคีวามกะทดัรดั ซึง่จะท าใหก้ารใชพ้ลงังานมปีระสทิธภิาพ 
 
ดา้นการผลติพลงังาน การเพิม่การใชเ้ช ือ้เพลงิทีป่ล่อยมลพษิต ่า และพลงังานทีป่ราศจากการเผาไหมแ้ละสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ (อาท ิพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม หรอื ไฟฟ้าพลงัน ้า) การผลติพลงังานและความรอ้นรว่มกนั และการ
ผลติพลงังานแบบแบ่งกระจาย เชน่ เคร ือ่งก าเนิดพลงังานขนาดเล็ก และ การผลติพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 
 
ดา้นการจดัการขยะในเขตเทศบาลและเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร  การมียุทธศาสตรใ์นการลดปรมิาณ
ของเสีย การคดัแยกขยะ การแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (recycle) และการน ากลบัมาใชซ้ า้ (reuse) หรอืการใช ้
กระบวนการแปรรปูขยะเศษวสัดุเหลอืใช ้รวมถงึการปรบัปรงุวธิกีารจดัการของเสยีทางชวีภาพ เชน่ การย่อยสลายขยะแบบ
ไม่ใชอ้อกซเิจนในการผลติกา๊ซชวีภาพ ซึง่เป็นทางเลอืกทีต่น้ทุนต ่าและเหมาะสม แทนการเผาขยะมูลฝอยในทีโ่ล่ง หากไม่
สามารถหลกีเลีย่งการเผา การใชเ้ทคโนโลยกีารเผาไหมด้ว้ยการควบคุมการปล่อยมลพษิอย่างเขม้งวดนับเป็นสิง่ส าคญั 
 
ระดบับุคคล  

ค าแนะน าการปฏบิตัติวัในชว่งทีเ่กดิมลพษิทางอากาศสูง เพือ่ลดระดบัมลพษิทางอากาศดว้ยตนเอง 
 
• หลกีเลีย่งการใชเ้ตาเผาฟืน การจดุเทยีนและธูป เพราะสิง่เหล่านีจ้ะท าใหเ้กดิฝุ่ นละอองขนาดเล็กและท าใหร้ะดบั

มลพษิทางอากาศเพิม่สูงขึน้  
• งดสูบบุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสูบอืน่ ๆ เพราะสิง่เหล่านีจ้ะเพิม่มลพษิทางอากาศเชน่กนั อกีทัง้ส่งผลกระทบอืน่ๆต่อ

สุขภาพ 
• ลดการเดนิทางโดยรถยนตส์่วนตวั รถจกัรยานยนต ์และยานพาหนะอืน่ๆทีข่บัเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนต ์

การลดดงักล่าว นอกจากจะชว่ยป้องกนัการรบัสมัผสัมลพษิของตนเองแลว้ ยงัชว่ยลดระดบัมลพษิทางอากาศทีสู่งอยู่
แลว้และชว่ยป้องกนัผูอ้ืน่ดว้ย 

• ไม่เผาใบไม ้ขยะ เศษเหลอืจากพชื พลาสตกิ หรอืวสัดุอืน่ ๆ การเผาไหมว้สัดุเหล่านี ้จะเพิม่ระดบัมลพิษใน
พืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก และจะเป็นอนัตรายอย่างยิง่โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยั 

• ประหยดัพลงังานโดยการปิดไฟ และอปุกรณไ์ฟฟ้าเมือ่ไม่ใชง้าน 
 
ค าแนะน าการปฏบิตัติวัในชว่งทีเ่กดิมลพษิทางอากาศสูงในระดบัทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ลดการรบัสมัผสั 
 
• ตดิตามขอ้มูลระดบัมลพิษทางอากาศในละแวกทีอ่ยู่อาศยัของตนเอง และปฏิบตัติามค าแนะน าจาก

หน่วยงานในพืน้ที ่และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบกจิกรรมของตนเอง 
 
• ควรอยู่ในอาคารใหม้ากเท่าทีจ่ะท าได ้ทุกคนโดยเฉพาะผูท้ีม่คีวามเสีย่ง เชน่ เด็กและผูสู้งอายุ ควรอยู่ในอาคาร

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และอยู่ห่างจากถนนทีม่กีารจราจรหนาแน่น ควรปิดประตูและหนา้ต่างเพือ่ลดการแทรก
ซมึของมลพษิทางอากาศจากภายนอก 

 
• หลกีเลีย่งกจิกรรมทีต่อ้งใชก้ าลงัมากหรอืใชก้ าลงัเป็นเวลานานเชน่ การออกก าลงักายหนกักลางแจง้  
 
• รกัษาความสะอาดภายในบา้น โดยแนะน าใหถู้พืน้และเชด็ฝุ่ นดว้ยผา้เปียก เพราะการกวาดหรอืการใชเ้คร ือ่งดูด

ฝุ่ นจะท าใหฝุ้่ นละอองขนาดเล็กลอยในอากาศมากขึน้ 
 
• จดัหอ้งนอนใหส้ะอาดโดยเฉพาะส าหรบัเด็กเล็กหรอืผูสู้งอายุ ทางเลอืกทีด่คีอืใชห้อ้งทีม่ีจ านวนหนา้ต่างและ

ประตูนอ้ย ควรปิดหนา้ต่างหอ้งและเปิดเคร ือ่งปรบัอากาศหรอืเคร ือ่งฟอกอากาศ โดยระบบเคร ือ่งปรบัอากาศตอ้งไม่ดูด
อากาศจากภายนอกอาคารเขา้มา และตอ้งมตีวักรองอากาศทีเ่หมาะสม 

 

• ส าหรบัเคร ือ่งฟอกอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพในการขจดัฝุ่ นละอองขนาดเล็กในอากาศ จ าเป็นตอ้งมตีวักรองอากาศแบบ 
High-efficiency Particulate Arrestance (HEPA) ทีม่อีตัราการกรอง H13 หรอืสูงกว่า หลกีเลีย่งการ
ใชเ้ทคโนโลยีการกรองอากาศที่ใชก้ารแตกตวัเป็นไอออน (ionization filter technology) เพราะจะสรา้งกา๊ซ
โอโซนและเพิม่อนัตรายต่อสุขภาพ 

 

• หน้ากากหรอืหน้ากากกรองอากาศส าหรบักรองอนุภาคขนาดเล็กอาจช่วยไดใ้นสถานการณเ์ฉพาะ 
หากจ าเป็นตอ้งอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน แต่ไม่ควรใชเ้พือ่ป้องกนัโดยไม่มมีาตรการอืน่ๆดว้ย 
หนา้กากควรเป็นแบบใชแ้ลว้ทิง้ แนบกระชบักบัใบหนา้ ควรเปลีย่นเป็นประจ า และมีประสทิธภิาพการกรองอย่างนอ้ย
รอ้ยละ 95 (N-95) หนา้กากกนัฝุ่นทัว่ไปน้ันไม่เหมาะสมเพราะไม่สามารถป้องกนัอนุภาคขนาดเล็กได ้

 

สุดทา้ยและส าคญัทีสุ่ดคอื ควรพบแพทยห์รอืไปสถานพยาบาล หากรูส้กึไม่สบาย  
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การตอบสนองขององคก์ารอนามยัโลก 

รฐัสมาชกิองคก์ารอนามยัโลกไดร้บัรองมต ิพ.ศ. 2558 และแผนกลยุทธพ์.ศ. 2559 เพือ่การเพิม่การตอบสนองระดบัโลก
ต่อผลกระทบดา้นสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ 
 
องคก์ารอนามยัโลกมหีนา้ทีดู่แลตวัช ีว้ดัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิอากาศ 3 ตวัช ีว้ดั ดงันี ้
 
• ตวัชีว้ดัที ่3.9.1 การเสยีชวีติจากมลพษิทางอากาศ 
• ตวัชีว้ดัที ่7.1.2 การเขา้ถงึเช ือ้เพลงิและเทคโนโลยสีะอาด 
• ตวัชีว้ดัที ่11.6.2 คุณภาพอากาศในเมอืง 
 
องคก์ารอนามยัโลกไดพ้ฒันาและจดัท าแนวทางเกีย่วกบัคุณภาพอากาศซึง่ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจ ากดัการรบัสมัผสั
มลพษิทางอากาศ (ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร) 
 
องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัท าการประเมนิดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิทางอากาศประเภทต่างๆ รวมถงึฝุ่ นละอองขนาด
เล็กและฝุ่ นผงเขม่าด า และกา๊ซโอโซน 
 
องคก์ารอนามยัโลกจดัท าขอ้มูลเชงิประจกัษเ์กีย่วกบัความเชือ่มโยงของมลพษิทางอากาศกบัโรคบางชนิด เชน่ โรคหวัใจ
และหลอดเลอืดและระบบทางเดนิหายใจ โรคมะเรง็ รวมถงึการประมาณการณภ์าระโรคจากการรบัสมัผสัมลพษิทางอากาศ
ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและ ระดบัโลก 
 
องคก์ารอนามยัโลกยงัไดพ้ฒันาเคร ือ่งมือต่าง ๆ เชน่ AirQ+ เพื่อประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากสารมลพิษต่างๆ 
เคร ือ่งมือประเมินเศรษฐศาสตรด์า้นสุขภาพ (Health Economic Assessment Tool - HEAT) เพื่อประเมินการ
ด าเนินงานเพือ่ส่งเสรมิการเดนิและการใชจ้กัรยาน เคร ือ่งมือพืน้ทีส่เีขยีว (Green+) เพือ่ยกระดบัความส าคญัของพืน้ทีส่ี
เขยีวและสุขภาพ เคร ือ่งมือประเมินสุขภาพและการคมนาคมทีย่ ั่งยืน (Sustainable Transport Health Assessment 
Tool - STHAT) และแบบจ าลองผลกระทบดา้นการคมนาคมและสุขภาพอย่างบูรณาการ (Integrated Transport and 
Health Impact Modelling - ITHIM) 
 
องคก์ารอนามยัโลกก าลงัพฒันาเคร ือ่งมือทางออกส าหรบัพลงังานสะอาดในครวัเรอืน (Clean Household Energy 
Solutions Toolkit - CHEST) เพือ่เป็นเคร ือ่งมือใหก้บัประเทศและแผนการด าเนินงานต่างๆในการพฒันาหรอืประเมิน
นโยบายทีข่ยายการเขา้ถงึและการใชพ้ลงังานสะอาดในครวัเรอืน ซึง่มคีวามส าคญัอย่างยิง่เน่ืองจากมลพษิทีป่ล่อยออกมา
ทัง้ในและบรเิวณโดยรอบครวัเรอืน (มลพิษทางอากาศในครวัเรอืน) มีส่วนส าคญัต่อมลพิษทางสิง่แวดลอ้ม เคร ือ่งมือ 
CHEST มีหวัขอ้เกีย่วกบัการประเมินความตอ้งการ แนวทางเกีย่วกบัมาตรฐานและการทดสอบอุปกรณผ์ลติพลงังานใน
ครวัเรอืน การตดิตามและประเมินผล และเอกสารสือ่ต่างๆเพือ่ชว่ยใหภ้าคสาธารณสุขสามารถน าไปใชเ้พือ่รบัมือกบักบั
มลพษิทางอากาศในครวัเรอืน 
 
องคก์ารอนามยัโลกใหค้วามชว่ยเหลอืรฐัสมาชกิในการแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัแนวทางทีไ่ดผ้ลส าเรจ็ วธิกีารประเมนิการรบั
สมัผสั และการตดิตามผลกระทบดา้นสุขภาพจากมลพษิ 
 
องคก์ารอนามยัโลกเป็นผูน้ าคณะท างานรว่มเฉพาะกิจดา้นสุขภาพและมลพิษทางอากาศ(Joint Task Force on the 
Health Aspects of Air Pollution) ภายใตอ้นุสัญญาว่าดว้ยมลพิษทางอากาศขา้มพรมแดนระยะยาว  (the 
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพของมลพษิดงักลา่ว 
และเพือ่จดัท าเอกสารสนับสนุน 
 
องคก์ารอนามยัโลกและโครงการสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติท าหนา้ทีเ่ป็นส านักเลขานุการส าหรบัการประชมุระดบั
ภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิกดา้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ซึง่เป็นการประชุมที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขและ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสิง่แวดลอ้มเขา้รว่ม การประชมุไดจ้ดัล าดบัความส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพเพือ่หนุนเสรมิ
ความพยายามอย่างต่อเน่ืองของประเทศต่างๆและองคก์รระดบัภมูภิาคและระดบัอนุภมูภิาคอืน่ๆ 
 
ในประเทศไทย องคก์ารอนามยัโลกไดร้ว่มมือกบักระทรวงสาธารณสุขและพนัธมิตรอืน่ๆตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ในประเด็น
มลพษิทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องคก์ารอนามยัโลกไดส้นับสนุนการประเมนิความเสีย่งจาก
สารประกอบประเภทโพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน (PAHs) ทีเ่กดิจากการป้ิงย่างอาหาร ในพืน้ทีภ่าคเหนือของ
ประเทศไทย เพือ่ศกึษาสถานการณร์ะดบั PAHs ในอากาศและอาหารป้ิงย่าง และประเมินความเสีย่งต่อสุขภาพจากการ
สมัผสั PAHs ของผูบ้รโิภคและผูจ้ าหน่ายอาหารประเภทป้ิงย่าง และจดัท าขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการ
จดัการทีเ่หมาะสมต่อไป  
 
 
 



5 

ปรับปรุงลา่สดุเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562 

 

 เอกสารอา้งองิ 
 
http://www.searo.who.int/topics/air_pollution/preventing-the-harmful-effects-of-air-pollution.pdf?ua=1  
https://www.who.int/phe/air_quality_q&a.pdf?ua=1  
http://www.searo.who.int/topics/air_pollution/what-to-do-when-there-is-an-air-pollution-alert.pdf?ua=1  
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health  
https://www.who.int/westernpacific/about/partnerships/regional-health-initiatives/asia-pacific-regional-forum-on-health-and-
environment 
 
 
 
 
 
 
 


