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มลพิษในอากาศ (air pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีสารมลพิษเจือปนอยูในปริมาณ 
และเปนระยะเวลา ท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สารมลพิษดังกลาว อาจเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย อาจอยูในรูปของกาซ หยดของเหลว หรืออนุภาค
ของแข็งก็ได สารมลพิษในอากาศท่ีสําคัญ และมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ไดแก ฝุนละออง  สาร
ตะกั่ว  กาซคารบอนมอนอกไซด  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  กาซออกไซดของไนโตรเจน  กาซโอโซน 
และสารอินทรียระเหยงาย เปนตน 

เม่ือไมนานมาน้ี เกิดเหตุการณไฟไหมกองขยะท่ีสมุทรปราการข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดมลพิษใน
อากาศ จากการเผาในท่ีโลง (open burning) โดยมีสารมลพิษประเภทตาง ๆ เกิดข้ึน ไดแก ฝุนละออง, 
เขมา ควัน, เถา, กาซคารบอนมอนอกไซด, กาซซัลเฟอรไดออกไซด, กาซออกไซดของไนโตรเจน 
ตลอดจนกาซโอโซน รวมท้ังเปนแหลงกําเนิดของสารอินทรียระเหยงาย นอกจากนี้ การเผาขยะ ยังมี
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกดวย (การเพิ่มข้ึนของกาซเรือน
กระจกนั้น สงผลใหช้ันบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความรอนไดมากข้ึน ผลท่ีตามมา
คือ อุณหภูมิเฉล่ียของช้ันบรรยากาศท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหโลกรอนข้ึน)  ฝุนละออง ควัน เขมา เถา ท่ีเกิดข้ึน
จากการเผาขยะในท่ีโลง กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ และสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ
ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีกวาง หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา มลพิษขามแดน (transboundary 
pollution) ซ่ึงสงผลกระทบตอพื้นท่ีไกลออกไป โดยกอใหเกิดหมอกควันและมลพิษในอากาศหลาย
ชนิด ซ่ึงสามารถถูกพัดพาโดยลมไปไดไกลจากแหลงกําเนิด นอกจากน้ีควันท่ีเกิดข้ึนจากการเผาเศษ
พืช หรือขยะมูลฝอย ถาเกิดข้ึนในบริเวณริมเสนทางจราจรจะไปบดบังทัศนวิสัย และอาจเปนสาเหตุ
ของอุบัติเหตุบนทองถนน ทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสินได 

 
มลพิษในอากาศเหลานี้มีผลกระทบตอสุขภาพอยางไร 
  1. ฝุนละออง เปนมลพิษในอากาศท่ีเปนปญหาหลักในกรุงเทพมหานคร และชุมชนขนาด
ใหญ จากการวิจัยพบวาฝุนละอองท่ีกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ เปนฝุนละอองขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน โดยฝุนละอองขนาดเล็กนี้ สามารถเขาไปในระบบทางเดินหายใจผานโพรงจมูกเขา



 

ไปถึงถุงลมในปอด ทําใหเกิดการอักเสบ และการระคายเคืองเร้ือรัง และฝุนละอองจะมีพิษมากข้ึน 
หากฝุนละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของกาซบางชนิด เชนซัลเฟอรไดออกไซด  ออกไซดของ
ไนโตรเจนเขาไปในอนุภาคของฝุน โดยกอใหเกิดการแพ และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และ
ดวงตาได 
  2. สารตะก่ัว  มีฤทธ์ิทําลายระบบประสาท และมีผลตอกระบวนการรับรู และการพัฒนา
สติปญญาของมนุษย 
  3. กาซคารบอนมอนอกไซด  มีความสามารถในการละลายในเลือดไดดีกวาออกซิเจนถึง 200 
- 250 เทา เม่ือหายใจเอากาซชนิดนี้เขาไป จะไปแยงจับกับฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเปนคารบอกซี
ฮีโมโกลบิน ทําใหความสามารถของเลือดในการเปนตัวนําออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ 
ลดลง  ทําใหเลือดขาดออกซิเจนไปเล้ียงเซลลตาง ๆ ในรางกาย และหัวใจทํางานหนักข้ึน หากมนุษย 
ไดรับกาซนี้ในปริมาณมาก จะทําใหรางกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน และจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 
 4. กาซซัลเฟอรไดออกไซด มีฤทธ์ิกัดกรอน ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ  
ผิวหนัง และเยื่อบุตา ทําใหเกิดการแสบจมูก, หลอดลม, ผิวหนัง และตา  เม่ือหายใจเอากาซชนิดนี้เขา
ไป จะทําใหกาซละลายในของเหลวในระบบทางเดินหายใจ เกิดเปนกรดซัลฟวริก ซ่ึงจะกัดกรอนเยื่อ
บุ และอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หากไดรับเปนเวลานาน ๆ จะทําใหเปนโรคจมูก และหลอดลม
อักเสบเร้ือรังได 
 5. กาซออกไซดของไนโตรเจน มีผลตอระบบการมองเห็น และผูท่ีมีอาการหอบหืด หรือโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เม่ือหายใจเอากาซชนิดนี้เขาไป จะทําใหมีอาการกําเริบข้ึนได กาซไนโตรเจน
ไดออกไซดในบรรยากาศ หากรวมตัวกับไอน้ํา จะสามารถเกิดเปนกรดไนตริก ซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกรอนวัสดุ
ตาง ๆ รวมถึงทางเดินหายใจของมนุษย 
 6. กาซโอโซน มีฤทธ์ิกัดกรอน กอใหเกิดการระคายเคืองตา และเยื่อบุระบบทางเดินหายใจ 
เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก และปอด  ทําใหความสามารถของปอดในการรับกาซออกซิเจนลดลง  
อาจเกิดโรคหืด โดยเฉพาะในเด็ก  และมีอาการเหนื่อยงาย และเร็ว ในคนชรา และคนท่ีเปนโรคปอด
เร้ือรัง หรือโรคหืด จะมีอาการมากข้ึนกวาเดิม  
 7. สารอินทรียระเหยงาย มีผลโดยตรงตอระบบทางเดินหายใจ  โดยทําใหเกิดการอักเสบ และ
การระคายเคืองเร้ือรัง  นอกจากน้ีสารบางชนิดเปนสารกอใหเกิดการกลายพันธุ และเส่ียงตอการกอ
มะเร็ง เชน polycyclic aromatic hydrocarbons, เบนซีนและไดออกซิน (มักเกิดจากการเผาขยะมูลฝอย
ท่ีมีพลาสติกปน) 
มลพิษในอากาศ กับโรคภูมิแพของระบบทางเดินหายใจ 

โรคภูมิแพ เปนโรคท่ีพบบอย โดยมีอุบัติการณรอยละ 30-40 ท่ัวโลก ซ่ึงมีผูปวยถึง 400 ลาน
คนท่ีเปนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ และมีผูปวยถึง 300 ลานคนท่ีเปนโรคหืด  
อุบัติการณของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ ในประเทศไทยพบวา มีผูปวยผูใหญถึงรอยละ 20 และมีผูปวย



 

เด็กถึงรอยละ 40  ขณะท่ีอุบัติการณของโรคหืดมีประมาณรอยละ 10 ดังนั้นจะมีผูปวย 10-15 ลานคน
ในประเทศไทย ท่ีปวยเปนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และจะมีผูปวย 3-5 ลานคนที่เปนโรคหืด 

อุบัติการณของโรคภูมิแพท้ัง 2 ชนิดนี้นี้มีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  โดยเฉพาะในเมืองใหญ ท่ีมี
มลพิษในอากาศเพิ่มข้ึน เช่ือวาการท่ีมีปริมาณของมลพิษ และสารระคายเคืองในอากาศมากข้ึน  และ
ประชากรสัมผัสกับสารดังกลาวในอากาศมากข้ึน ทําใหพบผูปวยเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากเยื่อบุจมูกของ
ผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และเยื่อบุหลอดลมของผูปวยโรคหืด  มีความไวตอการกระตุนมาก
ผิดปกติ ท้ังสารกอภูมิแพ และสารท่ีไมใชสารกอภูมิแพ มลพิษในอากาศท้ัง 7 ชนิดดังกลาว จึงสามารถ
กระตุนใหผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และโรคหืดมีอาการมากข้ึนได     
จะแกไขเฉพาะหนาอยางไร ในกรณีท่ีไดรับสารมลพิษในอากาศปริมาณมากเกินไปโดยไมรูตัว 
  1. ควรรีบออกจากสถานท่ีท่ีมีสารมลพิษในอากาศใหเร็วท่ีสุด และไปยังสถานท่ีท่ีมีอากาศ
บริสุทธ์ิ  แตไมควรตื่นตระหนกจนเกินไป เพราะในความรีบนั้น อาจทําใหไดรับสารมลพิษในอากาศ
นั้นมากยิ่งข้ึนได ถาไมสามารถเคล่ือนยายได ใหรีบเปดหนาตาง หรือประตูดานตรงขามกับทิศทางลม 
แตปดหนาตาง หรือประตู ดานท่ีรับลมเขาตัวบาน เพื่อใหมีอากาศหมุนเวียนเขาออกไดสะดวก แตหาก
เห็นวาผูปวย หายใจขัดหรือหยุดหายใจ ตองรีบผายปอด แลวรีบนําสงโรงพยาบาล  
 

  2. ดูอวัยวะที่สารมลพิษในอากาศเขา เชน หายใจเขาคอ, สูดเขาจมูก, สัมผัสกับผิวหนัง หรือ
ตา เพราะแตละชองทางท่ีสัมผัสมลพิษ จะเปนตัวกําหนดการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ถาหายใจเขา
คอ ก็ตองกล้ัวคอดวยน้ําสะอาด แลวบวนทิ้ง อยากลืนลงไป, ถาสูดเขาจมูก ควรลางจมูกดวยน้ําเกลือ, 
ถาสัมผัสกับผิวหนัง หรือตาก็ตองลางออกดวยน้ําสะอาด หรือน้ําเกลือปลอดเช้ือ เปนตน   
 

  3. หาอุปกรณมาปดตา, จมูก และปากสวนท่ีเส่ียงเอาไว เชนใชผาชุบน้ําหมาดๆ ปดจมูกและ
ปาก, ใสแวนตาสําหรับวายน้ํา, หรือใชหนากากอนามัยท่ีไดมาตรฐาน 
 

  4. พยายามหาทิศทางลม หากรูทิศแลวจะไดหลบ ไมไปอยูใตลม และควรรีบไปพบแพทย
ทันที    
 
การปองกัน และลดผลกระทบของมลพิษในอากาศสูส่ิงแวดลอมและมนุษย อาจกระทําได 3 แนวทาง
หลัก ๆ คือ 
  1. ปองกัน ควบคุม และลดมลพิษจากแหลงกําเนิด เชน การเลือกใชเช้ือเพลิงท่ีกอใหเกิด
มลพิษนอยท่ีสุด 

การติดต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณบําบัดมลพิษท่ีเหมาะสมกับสารมลพิษชนิดนั้นๆ  การกําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากแหลงกําเนิด เปนตน ซ่ึงวิธีการนี้ถือเปน
การปองกันปญหาท่ีดีท่ีสุด 

 



 

  2. การปองกันท่ีผูรับ เชน การใสหนากากอนามัย ปองกันเขมาควัน และฝุนละออง เม่ือเกิด
ปญหาหมอกควันจากการเผาขยะมูลฝอย, ใสหนากากอนามัย ปองกันมลพิษประเภทกาซตาง ๆ ซ่ึงมัก
บรรจุผงถานคารบอนเพื่อดักจับกาซไมใหเขาสูระบบหายใจ และใสหนากากอนามัยสําหรับการ
ปองกันเช้ือโรคตาง ๆ  รวมท้ังปลูกตนไมเพื่อดูดซับ และลดผลกระทบจากมลพิษในอากาศ   
 
  3. การเพิ่มระยะหางระหวางแหลงกําเนิดมลพิษกับชุมชนและสิ่งแวดลอม เชน การกําหนด
พื้นที่แนวกันชน (buffer zone) โดยหลักการ คือการจัดวางผังของกลุมโรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ี
แนวกันชนใหมีความสัมพันธกับความเปนไปไดท่ีมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมจะกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนนอยท่ีสุด 

จะเห็นไดวา ปญหามลพิษในอากาศ สวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย ดังนั้น เราตอง
ชวยกันดูแลรักษาคุณภาพอากาศเพ่ือใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิต โดยหากเปน
ผูประกอบการหรือมีสวนในการปลอยมลพิษ เชนการขับรถยนต ควรรวมมือในการติดต้ังอุปกรณลด
และขจัดมลพิษใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดกอนปลอยสู ส่ิงแวดลอม  นอกจากน้ี  ใน
ชีวิตประจําวัน เรามีสวนท่ีจะทําใหเกิดปญหามลพิษในอากาศท้ังโดยตรงและโดยออม เราจึงควร
ชวยกันคนละไมคนละมือ ซ่ึงการปฏิบัตินั้นไมยากเกินความสามารถของเราทุกคน เพื่อใหโลกน้ีนาอยู
สําหรับส่ิงมีชีวิตทุกชนิด รวมท้ังพวกเราทุกคน 
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