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ความเป็นมา

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้ผยแพรค่า่แนะนําดา้นคณุภาพอากาศในปี 2548 (ตาราง 1 ) ซึ�ง
อธบิายความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศซึ�งหากเราสามารถปฎบิตัติามคา่แนะนํา กจ็ะชว่ยลดผลก
ระทบดา้นสขุภาพจากมลพษิทางอากาศได ้

ตาราง 1: คา่แนะนําคณุภาพอากาศขององคก์ารอนามยัโลก  (ที�มา: WHO 2549)

มลสาร คา่แนะนํา
(ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร, µg/m3)

ระยะเวลาเฉลี�ย

PM2.5

25 คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง

10 คา่เฉลี�ยรายปี

PM10 50 คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง

20 คา่เฉลี�ยรายปี

SO2 500 คา่เฉลี�ย  10 นาที

20 คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง

O3 100 คา่เฉลี�ย 8 ชั�วโมง

NO2 200 คา่เฉลี�ย 1 ชั�วโมง

40 คา่เฉลี�ยรายปี

คา่แนะนําคณุภาพอากาศใหมข่ององคก์ารอนามยัโลกจะออกเผยแพรใ่นเดอืนกนัยายน 2564 นี�

องคก์ารอนามยัโลกนยิามมลพษิทางอากาศวา่ “ มลพษิทางอากาศคอืการปนเปื�อนอยา่งนอ้ยหนึ�ง
อยา่งในบรรยากาศ เชน่ ฝุ่ น ควนั กา๊ซ หมอก  กลิ�น  ควนัหรอืไอระเหย ในปรมิาณและระยะเวลาที�
อาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษย”์

ภาพรวมท ั�วโลก



1) ผูเ้ชี�ยวชาญลงความเห็นรว่มกนัวา่ “ไมม่รีะดบัของมลพษิทางอากาศขั �นตํ�าใดๆ ที�ปลอดภยัตอ่
สขุภาพของมนุษย ์”

2) ในปี 2552 มลพษิทางอากาศถกูจัดใหเ้ป็นปัจจัยเสี�ยงอนัดบัที� 4 ของสาเหตกุารเสยีชวีติกอ่นวยั
อนัควรทั�วโลก โดยมผีูเ้สยีชวีติประมาณ 6.67 ลา้นคน (HEI, 2563) ปัจจัยเสี�ยง 3 อนัดบัแรก คอื โรค
ความดนัโลหติสงู  การสบูบหุรี� และโภชนาการที�ไมด่ี

3) คาดวา่รอ้ยละ 91 ของประชากรโลกสมัผัสมลพษิ PM2.5 เฉลี�ยตอ่ปี มากกวา่คา่แนะนําของ
องคก์ารอนามยัโลก   มลพษิในฝุ่ น PM 2.5 ไดแ้ก ่ซลัเฟต ไนเตรท เขมา่ดํา เมื�อเขา้สูป่อด ระบบ
หวัใจและหลอดเลอืด จงึเป็นปัจจัยเสี�ยงสงูตอ่สขุภาพของมนุษย ์ (WHO, 2559)

4) มากกวา่ครึ�งหนึ�งของประชากรโลกสมัผัสรับมลพษิ PM 2.5 ในระดบัที�เพิ�มขึ�นชว่งปี 2553 ถงึ
2559ซึ�งถอืเป็นภาระที�สงูสําหรับประชาชนที�อาศยัอยูใ่นประเทศที�มรีายไดตํ้�าหรอืปากลางที�ตอ้งแบก
รับ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเอเชยี ตะวนัออกกลาง  และแอฟรกิา  (Shaddick et al., 2563).

5) คาดวา่จะทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติ จากมลพษิทางอากาศทั �งๆที�สามารถหลกีเลี�ยงได ้ราว 163,000 ราย
ในเมอืง 5 แหง่ที�ใหญท่ี�สดุในโลก  และสญูเสยีมลูคา่ทางเศรษฐกจิกวา่ 85.1 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ
เฉพาะเพยีงปี 2563 (ตาราง 2 )

ตาราง 2: ประมาณการผลกระทบตอ่สขุภาพและเศรษฐกจิจากมลพษิ PM 2.5 ในเมอืงที�ม ีประชากร
หนาแน่นมากที�สดุในโลกในปี 2563  (มกราคม - ธนัวาคม)
ที�มา: กรนีพซี เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต,้ 2563

เมอืง ประชากร(ลา้นคน) ประมาณการจํานวนประชากร
ที�เสยีชวีติกอ่นวยัอนัควร (คน)

ประมาณการความสญูเสยีทาง
เศรษฐกจิ(พันลา้น
เหรยีญสหรัฐ)

เดลี 30 54,000 8.1

เม็กซโิกซติี� 22 15,000 8

เซาเปาโล 22 15,000 7

เซี�ยงไฮ ้ 26 39,000 19

โตเกยีว 37 40,000 43

6) ประเมนิวา่การเสยีชวีติกอ่นวยัอนัควรทั�วโลก 4.5 ลา้นคนในแตล่ะปีเป็นผลมาจากมลพษิทาง
อากาศที�เกดิจากการเผาไหมเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิ (Farrow et al., 2563)

7) ราวรอ้ยละ 40 ของการเสยีชวีติของประชากรทั�วโลกในปี 2560 อนัเนื�องมาจากมลพษิ PM 2.5
มาจากมลพษิในอาคารบา้นเรอืน ( เครื�องทําความรอ้น, การประกอบอาหาร) ภาคอตุสาหกรรมและ
พลงังานซึ�งเป็นภาคสว่นที�ใชเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิเป็นหลกั  (McDuffie et al., 2564).

8) เกอืบทกุเมอืงทั�วโลกที�มกีารวเิคราะหข์อ้มลู ประชาชนในเมอืงสมัผัสมลพษิ PM 2.5 เฉลี�ยรายปี
มากกวา่คา่แนะนําคณุภาพอากาศขององคก์ารอนามยัโลก(รปูที� 3) ทําใหส้ขุภาพของประชาชนใน
พื�นที�ตอ้งแบกรับความเสี�ยงสงูตอ่โรครา้ยแรงตา่ง ๆ ภาคพลงังานและอตุสาหกรรมเป็นแหลง่กําเนดิ
หลกัของมลพษิ PM2.5

https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution


รปูที� 1: การสมัผัสฝุ่ นละอองขนาดเล็กตามคา่เฉลี�ยของประชากรในภมูภิาคทั�วโลก ปี  2562

ที�มา: McDuffie et al., 2564.

9) มกีารศกึษาวจัิยถงึผลกระทบตอ่สขุภาพจากมลพษิทางอากาศเป็นอยา่งด ีการศกึษาวจัิยชี�ใหเ้ห็น
วา่การสมัผัสกบัมลพษิทางอากาศหรอืการรวมตวักนัของมลพษิทางอากาศ เชน่  ฝุ่ น PM 2.5
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และโอโซน (O3) มคีวามสมัพันธก์บัความเสี�ยงที�เพิ�มขึ�นของโรคตา่ง
ๆ รวมถงึโรคหวัใจขาดเลอืด โรคปอดอดุกั �นเรื�อรัง  (รูจั้กกนัทั�วไปในชื�อ COPD) มะเร็งปอด การตดิ
เชื�อทางเดนิหายใจสว่นลา่ง  ภาวะคลอดกอ่นกําหนด  โรคเบาหวานชนดิที� 2 โรคหลอดเลอืดสมอง
และโรคหอบหดื (Wang et al.,2557; Han et al., 2559; Cohen et al. , 2560; Sunyer &
Dadvand, 2562)

10) ในปี 2562 การสมัผัสมลพษิ PM2.5 ในบรรยากาศทั�วไปรายปีตามคา่เฉลี�ยของประชากร มคีา่
ระหวา่ง 6.8 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร ทั�วภมูภิาคออสตราเลเซยี(Australasia) ไปจนถงึ  77.3
ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตรในภมูภิาคเอเชยีใต ้(McDuffie et al., 2564) บคุคลแตล่ะคนอาจรับ
สมัผัสมลพษิ PM2.5 ที�สงูหรอืตํ�ากวา่คา่เฉลี�ยของประชากร



รปูที� 2: ความเขม้ขน้ของมลพษิ PM2.5 เฉลี�ยรายปี ตามคา่เฉลี�ยประชากร (ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์
เมตร) (McDuffie et al., 2564)

กรนีพซีมคีวามเป็นอสิระทางการเมอืง และไมฝั่กไฝ่ฝ่ายใดในขอ้พพิาทเรื�องดนิแดน ขอบเขตของ
ภาพประกอบทางภมูศิาสตรส์ะทอ้นถงึที�มาของขอ้มลู

กรณีศกึษาประเทศไทย

1) ขอ้มลูลา่สดุของมลพษิทางอากาศในบรรยากาศทั�วไปขององคก์ารอนามยัโลก (ฉบบัออนไลน)์
คอืขอ้มลูในปี 2559 ชดุขอ้มลูดงักลา่วนี�ระบวุา่ ความเขม้ขน้ของมลพษิ PM2.5 เฉลี�ยตอ่ปีของเมอืง
ตา่งๆ ในประเทศไทยคอื 29.8 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร ซึ�งสงูกวา่คา่แนะนําดา้นคณุภาพอากาศ
ขององคก์ารอนามยัโลกอยา่งมาก

2) แบบจําลองคอมพวิเตอรค์าดการณว์า่คา่มธัยฐานรายปีของมลพษิ PM2.5 ในเขตเมอืงของ
ประเทศไทยคอื 27 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร (WHO, 2559, ในภาคผนวก 1)

3) มาตรฐานคณุภาพอากาศของประเทศไทยมกัจะมรีะดบัเกนิคา่แนะนําขององคก์ารอนามยัโลก

ประเทศไทย : คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาตอิอกประกาศในปี 2553 กําหนดมาตรฐาน
ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน(PM2.5)ในบรรยากาศทั�วไป โดยที� คา่เฉลี�ยรายปีไม่
เกนิ 25 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร เพิ�มเตมิจากมาตรฐานมลพษิทางอากาศอื�นๆ ที�มอียู่
กอ่นหนา้นี�แลว้ ไดแ้ก ่PM 10 (คา่เฉลี�ยรายปีไมเ่กนิ 50 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร)  กา๊ซ
โอโซน(O3) (คา่เฉลี�ย 8 ชั�วโมง ไมเ่กนิ 140 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร) กา๊ซไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) (คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง ไมเ่กนิ 320 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร) กา๊ซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) (คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง ไมเ่กนิ 300 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร)
และกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) (คา่เฉลี�ย 8 ชั�วโมง ไมเ่กนิ 10.26 มลิลกิรัมตอ่ลกูบาศก์
เมตร) (Kutler Joss et al., 2560)

ในกรณีคา่แนะนําคณุภาพอากาศขององคก์ารอนามยัโลก (the WHO Air Quality
Guidelines) ในปี 2549 WHO กําหนดความเขม้ขน้สงูสดุของมลพษิทางอากาศพื�นฐาน
(ฉบบัแกไ้ขลา่สดุ) ดงันี�คอื คา่เฉลี�ยรายปีของ PM 2.5 ไมเ่กนิ 10  ไมโครกรัมตอ่

https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/ambient-air-pollution


ลกูบาศกม์ตร คา่เฉลี�ยรายปีของ PM 10 ไมเ่กนิ 20 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร คา่เฉลี�ย 8
ชั�วโมงของกา๊ซโอโซน(O3) ไมเ่กนิ 100 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง
ของกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไมเ่กนิ 40 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร  คา่เฉลี�ย 24
ชั�วโมงของกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ไมเ่กนิ 20 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร และคา่
เฉลี�ย 8 ชั�วโมง ของกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ไมเ่กนิ 10 มลิลฃิกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร
(Kutler Joss et al., 2560)

4) ในปี 2555 (ปีลา่สดุที�มขีอ้มลู) การเสยีชวีติของคนไทยอาย ุ14 ปีขึ�นไป รอ้ยละ 17 มาจากการ
สมัผัสมลพษิ PM2.5 ในระยะยาวที�สมัพันธก์บัแหลง่กําเนดิเชื�อเพลงิฟอสซลิ (Vohra et al., 2564,
ขอ้มลูเพิ�มเตมิอยูใ่นตาราง S2)

5) ในปี 2555 การปลอ่ยมลพษิ PM 2.5 เฉลี�ยรายปี (เฉลี�ยดว้ยจํานวนประชากร) ในประเทศไทยคอื
20.6 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร (Vohra et al., 2564, ขอ้มลูเพิ�มเตมิอยูใ่นตาราง S2 )

6) ในปี 2562 มลพษิ PM2.5 เฉลี�ยรายปี (เฉลี�ยดว้ยจํานวนประชากร)  ในประเทศไทยคอื 26.9
ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร ซึ�งสงูกวา่คา่เฉลี�ยของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตซ้ ึ�งอยูท่ี� 20.5
ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร  คดิเป็นเกอืบ 3 เทา่ของคา่แนะนําคณุภาพอากาศของ WHO ซึ�ง
กําหนดคา่เฉลี�ยรายปีของ PM2.5 ไมเ่กนิ  10 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร  (McDuffie et al.,
2564)

7) ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิทั �งหมดของมลพษิทางอากาศจากเชื�อเพลงิฟอสซลิในประเทศไทย
ในปี 2561 (ปีลา่สดุที�มขีอ้มลู) อยูท่ี�ประมาณ 10,542 ลา้นเหรยีญสหรัฐ (Farrow et al., 2563)

8) การสมัผัสมลพษิ PM2.5 เฉลี�ยรายปี (เฉลี�ยดว้ยจํานวนประชากร) ของคนในประเทศไทย และ
ประเทศเพื�อนบา้น มรีะดบัเกนิกวา่คา่แนะนําคณุภาพอากาศขององคก์ารอนามยัโลก ประเทศที�มี
มลพษิ PM2.5 ในภาคการขนสง่ อตุสาหกรรม และพลงังาน มากที�สดุ คอื เมยีนมาร ์ฟิลปิปินส์
ศรลีงักา และไทย (McDuffie et al., 2564).



รปูที� 3: การสมัผัสมลพษิ PM2.5 เฉลี�ยรายปี (เฉลี�ยดว้ยจํานวนประชากร) แบง่ตามกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิตา่งๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตปี้   2562 ที�มา: McDuffie et al., 2564

ขอ้เสนอเพื�อตอ่กรวกิฤตมลพษิทางอากาศ

ความตื�นตวัตอ่วกิฤต PM2.5 เป็นโอกาสที�จะทําใหค้ณุภาพอากาศของประเทศดขีึ�น กรนีพซี
ประเทศไทย เรยีกรอ้งตอ่คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาตแิละ กรมควบคมุมลพษิใหย้กระดบั
มาตรฐานคณุภาพอากาศของประเทศไทยเพื�อคุม้ครองชวีติของประชาชน

แมว้า่กรมควบคมุมลพษิจะนํา PM2.5 เขา้มาคํานวณในดชันคีณุภาพอากาศของประเทศไทยตามขอ้
เรยีกรอ้งเดมิของกรนีพซีแลว้กต็าม แตนั่�นกเ็ป็นเพยีงจดุเริ�มตน้

กรนีพซีเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลและหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้งกําหนดนโยบายที�เขม้แข็งมปีระสทิธภิาพ
เพื�อปกป้องชวีติผูค้นจากมลพษิทางอากาศ ดงัตอ่ไปนี�

● คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาตแิละกรมควบคมุมลพษิ
○ ยกรา่งมาตรฐานในบรรยากาศของ PM2.5 ขึ�นใหมสํ่าหรับประเทศไทยโดยกําหนด

คา่เฉลี�ย 24 ชั�วโมง เป็น 35 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร และคา่เฉลี�ยรายปีเป็น 12
ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร

○ การดําเนนินโยบายใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปลดปลอ่ยมลพษิทางอากาศ กรม
ควบคมุมลพษิและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งคํานงึถงึการดําเนนิมาตรการในขอ้ 8
(Article 8) ของอนุสญัญามนิามาตะวา่ดว้ยปรอท

○ กําหนดมาตรการดําเนนิการใหบ้รรลเุป้าหมายภมูภิาคอาเซยีนปลอดหมอกควนั
(Haze-free ASEAN) อยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการปฏบิตัทิี�
มคีวามเป็นธรรมทางสงัคมในการควบคมุ และป้องกนัการเผาวสัดกุารเกษตรในพื�นที�
เพาะปลกู ป่าไมแ้ละพื�นที�อนุรักษ์

○ ตดิตามตรวจสอบและรายงานความเขม้ขน้ของสารมลพษิทางอากาศอื�นๆ ที�เป็นภยั
คกุคามสขุภาพอนามยัของประชาชน เชน่ โพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน
(PAHs) โดยใหเ้ป็นรายชื�อมลพษิเป้าหมาย (target substances/pollutants) ที�ถกู
กําหนดขึ�นภายใตร้ะบบทําเนยีบการปลดปลอ่ยและเคลื�อนยา้ยมลพษิ(Pollutant
Release and Transfer Registers: PRTR)

○ ดําเนนินโยบายการจัดการคณุภาพอากาศใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาที�
ยั�งยนืเป้าหมายที� 3 วา่ดว้ยการสรา้งหลกัประกนัใหค้นมชีวีติที�มคีณุภาพและสง่เสรมิ
สขุภาวะที�ด ีของคนทกุเพศทกุวยั (Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages) ตามเป้าประสงคท์ี�จะลดจํานวนผูเ้สยีชวีติ และผู ้
บาดเจ็บจากมลพษิทางอากาศโดยมตีวัชี�วดั คอืประชากรในเขตเมอืงที�ไดรั้บมลพษิ
ทางอากาศกลางแจง้เกนิคา่มาตรฐานตามคา่ที�กําหนดขององคก์ารอนามยัโลก
(WHO)

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
○ เพิ�มขอ้กําหนดใน “มาตรฐานสญัญา” และ “การขึ�นทะเบยีนผูป้ระกอบการ” ใน

พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา (หรอืที�รูจั้กกนัวา่กฏ
หมายเกษตรพันธสญัญา)โดยเนน้ขยายความรับผดิชอบของบรษัิทและผูป้ระกอบ
การเมื�อเกดิความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพที�เกดิขึ�นจากเกษตรกรรม
เชงิเดี�ยว เชน่ ในกรณีเกดิหมอกควนัจากการเผาในพื�นที�ที�เป็นเกษตรแบบพันธ
สญัญา และรับประกนัวา่ความเสี�ยงของเกษตรกรจะถกูกระจายอยา่งเป็นธรรม

○ ขบัเคลื�อนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาต ิพ.ศ.2560-2564 ภายใต ้
กรอบการพัฒนาที�ยั�งยนื และเกษตรกรรมยั�งยนื ใหค้วามสําคญักบัความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ความเป็นธรรมระหวา่งเกษตรกรรายยอ่ยกบัผูป้ระกอบการมกีารจัดการ/
จัดสรรงบประมาณจัดสรรในสดัสว่นที�เหมาะสมสําหรับเกษตรกรรายยอ่ย รวมถงึ
ระบบสนิเชื�อเกี�ยวกบัเกษตรอนิทรยีแ์ละตลาดสเีขยีว



● กระทรวงสาธารณสขุ
○ ดําเนนินโยบายการจัดการคณุภาพอากาศใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาที�

ยั�งยนืเป้าหมายที� 3 วา่ดว้ยการสรา้งหลกัประกนัใหค้นมชีวีติที�มคีณุภาพและสง่เสรมิ
สขุภาวะที�ด ีของคนทกุเพศทกุวยั (Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages) ตามเป้าประสงคท์ี�จะลดจํานวนผูเ้สยีชวีติ และผู ้
บาดเจ็บจากมลพษิทางอากาศโดยมตีวัชี�วดั คอืประชากรในเขตเมอืงที�ไดรั้บมลพษิ
ทางอากาศกลางแจง้เกนิคา่มาตรฐานตามคา่ที�กําหนดขององคก์ารอนามยัโลก
(WHO) ดงัตอ่ไปนี�

○ พัฒนาระบบเฝ้าระวงัโรคที�มคีวามสมัพันธก์บัปัจจัยดา้นสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งการสมัผัสมลพษิทางอากาศเพื�อประโยชนใ์นการประมาณการและคาดการณ์
จํานวนผูป่้วยจากกลุม่โรคตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง(ทั �งระยะสั �นและระยะยาว) และคาด
การณไ์ดถ้งึจํานวนผูป่้วยกลุม่เสี�ยงในชว่งอายตุา่งๆได ้

○ ประเมนิโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื�นที�มรีะดบัมลพษิสงูถงึการเตรยีม
พรอ้มการเผชญิเหต ุจากโรคและการเจ็บป่วย ดว้ยการคาดการณจํ์านวนผูป่้วยใน
แตล่ะโรคที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางให ้โรงพยาบาลในพื�นที�มแีผนรองรับและ
ดแูลใหค้าแนะนาแกผู่ป่้วยที�มโีรคดงักลา่วในชว่งที�ระดบัมลพษิสงู

○ จัดประชมุ เผยแพรร่ปูแบบ การเตรยีมความพรอ้มของสถานพยาบาลเพื�อรองรับ
ผูป่้วยในชว่งที�มปัีญหาจากมลพษิทางอากาศ

○ ตดิตามดกูารเปลี�ยนแปลงของผลกระทบตอ่สขุภาพที�เปลี�ยนแปลงไปตามเวลา หรอื
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการนํามาตรการลดมลพษิอากาศอยา่งใดอยา่งหนึ�งมาใช ้
เชน่ การเปลี�ยนชนดินา้มนัเชื�อเพลงิ เป็นตน้ เพื�อประโยชนใ์นการคํานงึถงึประโยชน์
ทางสาธารณสขุ จากนโยบาย หรอืมาตรการในการลดมลพษิอากาศ

○ การใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกี�ยวกบัผลกระทบตอ่สขุภาพและการป้องกนัที�เกดิจาก
มลพษิทางอากาศ รวมทั �งมกีารแจง้เตอืนเมื�อระดบัมลพษิสงู เป็นวธิกีารที�ชว่ยให ้
ประชาชนสามารถป้องกนัตนเองและหลกีเลี�ยง การไดรั้บมลพษิทางอากาศ สง่ผล
ตามมาทําใหล้ดผลกระทบตอ่สขุภาพที�เกดิจากมลพษิทางอากาศได ้

○ ประกาศดชันผีลกระทบสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ (Air Quality Health Index)
แยกออกจากดชันคีณุภาพอากาศ(AQI) ของกรมควบคมุมลพษิเพื�อใชส้ื�อสารและ
ปกป้องประชาชนกลุม่เสี�ยง

● กรมควบคมุมลพษิและกรมโรงงานอตุสาหกรรม
○ ปรับปรงุมาตรฐานการปลอ่ยซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2), ออกไซดข์องไนโตรเจน

(NOx) และฝุ่ นละออง ขนาดเล็กทั �ง PM10 และ PM2.5 จากแหลง่กําเนดิที�อยูก่บัที�
โดยใหเ้ป็นรายชื�อมลพษิเป้าหมาย (target substances/pollutants) ที�ถกูกําหนด
ขึ�นภายใตร้ะบบทําเนยีบการปลดปลอ่ยและเคลื�อนยา้ยมลพษิ (Pollutant Release
and Transfer Registers: PRTR)

○ กําหนดคา่มาตรฐานPM2.5และปรอทที�แหลง่
กําเนดิที�อยูก่บัที�รวมถงึการตรวจวดัและรายงานการปลอ่ย PM2.5 และปรอทจาก
ปลอ่งโรงไฟฟ้าโดยใหเ้ป็นรายชื�อมลพษิเป้าหมาย (target
substances/pollutants) ที�ถกูกําหนดขึ�นภายใตร้ะบบทําเนยีบการปลดปลอ่ยและ
เคลื�อนยา้ยมลพษิ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)

● กระทรวงพลงังาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และสภา
อตุสาหกรรมยานยนต์

○ สง่เสรมิการใชเ้ชื�อเพลงิจากพลงังานหมนุเวยีนในภาคการขนสง่
○ สง่เสรมิระบบขนสง่มวลชนที�มปีระสทิธภิาพและราคาที�สมเหตสุมผล
○ บรหิารจัดการดา้นการใชพ้ลงังานในภาคการขนสง่ทางถนนโดยการปรับปรงุระบบ

ขนสง่ใหม้ปีระสทิธภิาพ ดา้นการใชพ้ลงังานมากขึ�น
○ บรหิารจัดการอปุสงคเ์พื�อการเดนิทางที�ไมจํ่าเป็น สนับสนุนใหม้กีารปรับเปลี�ยน

พฤตกิรรมไปใชร้ะบบขนสง่ สาธารณะและรปูแบบการขนสง่สนิคา้ที�ประหยดั
พลงังาน



○ จัดการสิ�งแวดลอ้มดา้นการขนสง่ทางถนนโดยการสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาและใช ้
พลงังานสะอาด สนับสนุนการใชจั้กรยาน การเดนิ ยานพาหนะไฟฟ้าและการ
สง่เสรมิการขบัขี�ที�ประหยดัเชื�อเพลงิ (Eco driving)

*หมายเหต ุ: Population-weighted exposure คอื คา่เฉลี�ยทางสถติทิี�พจิารณาถงึระดบัของมลพษิ
ทางอากาศ สดัสว่นของประชากรที�ไดรั้บผลกระทบ และประชากรที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�ที�มอีากาศ
สะอาดอยา่งสมดลุ
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