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คำนำ 

จากสถานการณ์ฝุ ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในช่วงต้นปีของทุกปี ทั ้งพื ้นที ่เขตเมืองใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ้ืนที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของ
ประเทศไทยจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งการเผาในที่โล่ง การคมนาคม อุตสาหกรรม และหมอกควันข้ามแดน ซึ่ง ใน
หลายจังหวัดพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็น
ประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งการสัมผัสเรื้อรังจะมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ง
มะเร็งปอด โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู ้สูงอายุ และผู้ที ่มีโรคประจำตัว เช่น 
โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็นต้น  

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพ่ือลดหรือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำ 
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณ ีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2564 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศข้างต้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ 
มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมี
เอกภาพ เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครอง ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก 
PM2.5  โดยได้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้งาน 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาคสาธารณสุขในระดับ
ต่าง ๆ ที่ใช้ดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงต่อไป 

    กระทรวงสาธารณสุข 
        ธันวาคม 2563 
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บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) หมายถึง ฝุ่นละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มี

เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ ่งมีแหล่งกำเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน และการเผาไหม้เชื้อเพลิงทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังเกิด
จากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่ทำ
ปฏิกิริยากับสารอื ่นในอากาศทำให้เกิดเป็นฝุ ่นละเอียดได้  (กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) 

ปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจาก
มีสถานการณ์ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานทุกป ีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งสาเหตุมาจากหลายสาเหตุทั้งไฟป่าและการ
เผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร การจราจร ภูมิประเทศและภาวะความกด
อากาศสูงทำให้เกิดสภาวะอากาศปิด จึงทำให้ความรุนแรงของปัญหาเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาหมอกควัน
ข้ามแดนในพื้นที่ทางภาคใต้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี ซึ่งหากประชาชนได้รับ
ผลกระทบจาก PM2.5 จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในประชาชนกลุม่เสี่ยงทั้งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น 
โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็นต้น 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ระบุว ่าการรับสัมผัส PM2.5 สูงกว่า 
ค่าแนะนำ คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) จะส่งผลให้การตายด้วยระบบทางเดินหายใจ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-20 การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผู้สูงอายุป่ วยด้วยระบบ 

ทางเดินหายใจเพิ่มร้อยละ 17 ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมร้อยละ 7.6 และยังทำให้สภาพปอดในเด็ก 

แย่ลง 
สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 และการป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้อง ยัง

พบว่าค่า PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานของประเทศไทยและเกินค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลกในหลายพื้นที่ 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปีที่ผ่านมามีค่า PM2.5 สูงสุดเท่ากับ 366 มคก./ลบ.ม. 
(มากกว่าค่ามาตรฐานประเทศไทย 7 เท่า) อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก   

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2564 เพื ่อเป็น 
แนวทางการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคุ้มครอง ป้องกัน ดูแลสุขภาพประชาชนจาก PM2.5 
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และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ทันท่วงที 
มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ อันนำไปสู ่การดูแลสุขภาพเพื ่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ
2.1 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคุ้มครอง ป้องกัน ดูแลสุขภาพประชาชนจาก PM2.5  
2.2 เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ 

3. องค์ประกอบของคู่มือ
3.1 บทนำ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของคู่มือ และองค์ประกอบของคู่มือ 
3.2 บทที่ 1 แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)   
3.3 บทที่ 2 ระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
3.4 บทที่ 3 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
3.5 บทที่ 4 การเฝ้าระวังด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
3.6 บทที่ 5 การจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3.7 บทที่ 6 การสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
3.8 บทที่ 7 การควบคุมและจัดการแหล่งกำเนิดและผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1  
แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข         

กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

1.1 วัตถุประสงค์  
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

1.2 เป้าหมาย  
1) ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

การจัดการป้องกันสุขภาพตนเองได้
2) ประชาชนได้รับข้อมูลและได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและครอบคลุม

1.3 พื้นที่เป้าหมาย 
1) พ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
2) พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3) พ้ืนที่ประสบปัญหาหมอกควันภาคใต้
4) พ้ืนที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
5) พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

1.4 แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ    
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
แนวทางการดำเนินงานใช้หลักการ “ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ” 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้รับการคุ้มครองสุขภาพ มีภูมิคุ้มกันและจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ โดยแผนปฏิบัติการฯ นี้ ได้กำหนดแนวทางการที่ครอบคลุมภารกิจสำคัญด้านสาธารณสุขทั้งการลด
หรือป้องกันปัจจัยเสี่ยง การดูแล รักษาผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชน เพื่อให้จัดการ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพตนเองได้  ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานฯ 
ประกอบด้วย 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่  

1) พัฒนาฐานข้อมูล เฝ้าระวังและแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2) เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และสอบสวนโรคอย่างทันท่วงที
3) ยกระดับความรอบรู้และตอบโต้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
4) ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เสี่ยง
5) มาตรการทางกฎหมาย

โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ  ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะวิกฤต และระยะหลังเกิดเหตุ ดังนี้ 
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1.4.1 ระยะเตรียมการ (กันยายน - พฤศจิกายน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนและแนวทางการ
ดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อเตรียม
แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชี้แจงการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์เป็นระยะ ดังนี้  

(1) เฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติตน 

(2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพและให้คำแนะนำให้ประชาชนจัดบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
งดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การจุดธูป และเผาขยะ เป็นต้น 

(3) เตรียมความพร้อมของในการดูแลกลุ่มเสี่ยง โดย 
- สำรวจและจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสำคัญ สำหรับวางแผนการดำเนินงาน การสื่อสารแจ้งเตือน 

การดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันสุขภาพ และการติดตามเฝ้าระวัง
อาการในช่วงวิกฤต 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. ) รวมถึงแกนนำ
กลุ ่มวัยต่าง ๆ ในชุมชน เพื ่อเป็นแกนนำในการให้คำแนะนำและดูแลกลุ่มเสี ่ยงในพื้นที่ 
โดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็ก 

(4) เตรียมความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุข  ทั้งจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล และพิจารณาความพร้อมในการจัดตั้งคลินิกมลพิษในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือรักษา
และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่สงสัยการเจ็บป่วยจากมลพิษ รวมถึงการสำรวจจัดเตรียมอุปกรณ์
สำหรับห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาลและสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง 

(5) เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตา และกลุ ่มโรคอื ่น ๆ และผลกระทบในระยะยาว ได้แก่ 
โรคมะเร็ง และรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกสัปดาห์ 

(6) เตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และหากค่า PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 
3 วัน ขอให้จังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public 
Health Emergency Operation Center: PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก 
ระดับจังหวัด 

(7) สนับสนุนการการใช้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเครื่องมือ
เพื่อควบคุมการปล่อย PM2.5 จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ และการจัดการเหตุรำคาญจากฝุ่นละอองผ่าน
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในระดับพ้ืนที่  
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1.4.2 ระยะวิกฤต (ธันวาคม - เมษายน)  กำหนดให้มีโครงสร้าง/กลไกการบริหารจัดการ และดำเนินการ
ตามมาตรการที่กำหนดตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ทั้งการเฝ้าระวัง เตือนภัยสถานการณ์ในพื้นที่มี
ปัญหา PM2.5 ให้แก่ประชาชน ให้รับทราบข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนด
บทบาทหน้าที่แต่ละหน่วยงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  PM2.5 กำหนดมาตรการ และแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 เมื่อเกิดเหตุให้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานฯ และจัดทำรายงานและผลปฏิบัติงาน  

   ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง” ได้กำหนดขั้นปฏิบัติการช่วงปริมาณ PM2.5 เกินมาตรฐาน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอำนาจหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละออง ดังนั้น เพื่อให้กลไกการ
ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ กำหนดขั ้นการปฏิบัติงานเป็น 4 ระดับ          
ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ระดับขั้นปฏิบัติการช่วงปริมาณ PM2.5 ในระยะวิกฤต 

ระดับขั้นปฏิบัติการ ปริมาณ PM2.5 (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
ระดับที่ 1 มีค่าไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 
ระดับที่ 2 มีค่าระหว่าง 51 - 75 มคก./ลบ.ม. 

ระดับที่ 3 มีค่าระหว่าง 76 - 100 มคก./ลบ.ม. 
ระดับที่ 4 มีค่ามากกว่า 100  มคก./ลบ.ม. 

ทั้งนี้ ระยะการปฏิบัติการ และระดับขั้นปฏิบัติการช่วงปริมาณ PM2.5 ระยะเกิดเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยกรอบการปฏิบัติการตามความรุนแรงของสถานการณ์ข้างต้น ดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 กรอบการปฏิบัติการตามความรุนแรงของสถานการณ์ 
ที ่ มาตรการ หน่วยงาน

ดำเนินการ 
1. พัฒนาฐานข้อมูล เฝ้าระวังและแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

1.1 จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมแวดล้อม สุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถานการณ์ PM2.5 ข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์ PM2.5

กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ และคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน 
1.3 สื่อสาร เตือนภัยทุกวัน  

1) ค่า PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบม. สื่อสารวันละ 1 รอบ (เวลา 06.00 น.)
2) ค่า PM2.5 51-75 มคก./ลบม. สื่อสารวันละ 2 รอบ (เวลา 06.00 น./18.00 น.)
3) ค่า PM2.5 76-100 มคก./ลบม. สื่อสารวันละ 3 รอบ (เวลา 06.00 น. /12.00 น.

และ 18.00 น.)
4) ค่า PM2.5 มากกว่า 100 มคก./ลบม. สื่อสารวันละ 4 รอบ (เวลา 06.00 น.

/12.00 น. /15.00 น และ 18.00 น.)

ทุกหน่วยงาน/สสจ. 
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ที ่ มาตรการ หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1.4 ช่องทางเผยแพร่ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล PM2.5 Facebook website Application 
อสม. Billboard ในพื้นที ่ต่าง ๆ TV / วิทยุ เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
เป็นต้น 

2. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และสอบสวนโรคอย่างทันท่วงที 
2.1 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1) กลุ่มโรคเฝ้าระวัง : โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน โรคทางเดินหายใจอ่ืน ๆ

2) เครือข่ายการเฝ้าระวัง : โรงพยาบาลเครือข่ายกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จำนวน 22 โรงพยาบาล

3) ระยะเวลาเก็บข้อมูลเฝ้าระวังฯ : เดือนมกราคม – ธันวาคม
4) จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษอากาศและผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5

เสนอ WARROOM (PHEOC) เป็นรายวัน/รายสัปดาห์

กรมควบคุมโรค /
สสจ. /รพ./กทม. 
(สำนักการแพทย์) 

2.2 พื้นที่หมอกควันเหนือ 
1) กลุ่มโรคเฝ้าระวัง  13 โรค : ได้แก่

1. กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม ( J00 – J99)
2. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม (รหัส I00 – I99)
3. COPD: J44
4. Influenza with pneumonia, seasonal influenza virus identified:
( J10.0) 

5. Influenza with pneumonia, virus not identified: (J11.0)
6. Pneumonia ( J12 – J18)
7. Asthma: J45
8. Acute severe asthma (J46)
9. Stroke (รหัส I64)
10. Acute myocarditis Infraction ( I21)
11. Acute Heart failure (I50)
12. Cerebrovascular diseases: (I60 –I66)
13. Other specified cerebrovascular diseases (I67)

2) เครือข่ายการเฝ้าระวัง : รพศ./รพท./รพช. ในพื้นที่หมอกควันเหนือ 8 จังหวัด
100 แห่ง 
3) ระยะเวลาเก็บข้อมูลเฝ้าระวังฯ : มกราคม – พฤษภาคม
4) จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษอากาศและผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5

เสนอผู้บริหาร/ WARROOM (PHEOC) เป็นรายวัน/รายสัปดาห์ 

กรมควบคุมโรค /
สสจ./รพศ./รพท./
รพช. 

3. ยกระดับความรอบรู้และตอบโต้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ  
เป้าหมาย : ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแล ป้องกันสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 
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ที ่ มาตรการ หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3.1 การสื่อสาร ให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
1) Online : Line / Facebook
2) On air : TV  วิทยุ เสียงตามสาย/YouTube
3) On ground:  อสม. /อสส. ทีมปฏิบัติการ และครู แกนนำนักเรียน

สารนิเทศ สป./ กรม
อนามัย 

3.2 การเฝ้าระวังและตอบโต้ด้านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง มลพิษอากาศ
และสุขภาพ เช่น การเฝ้าระวัง/วิเคราะห์ข่าว จัดทำข้อมูลและตอบโต้ข้อมูล
ข่าวสารภายใน 24 ชั่วโมง และแถลงข่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ RRHL 
สายด่วน 1422 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข / โฆษกรัฐบาล 

สารนิเทศ สป. /
กรมควบคุมโรค/
กรมอนามัย/
กรมการแพทย/์
สสจ. 

3.3 การสำรวจความรู้และพฤติกรรมของประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงจาก PM2.5  ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
เป็นต้น ทั้งในระยะเตรียมการและระยะวิกฤต ผ่านช่องทางออนไลน์ 

กรมอนามัย/สสจ. 

3.4 พัฒนาต้นแบบชุมชนจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM2.5 กรมอนามัย/สสจ./
สสอ./รพ.สต. 

4. ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เสี่ยง 
4.1 จัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกมลพิษ/มุมคลินิกมลพิษ/คลินิกมลพิษออนไลน์  
เป้าหมาย : รพ.สต/รพท./รพศ. ในพื้นที่เสี่ยงจาก PM2.5  

กรมการแพทย์ (รพ.
นพร ัตนฯ) /สป./
สสจ . / รพ . /กทม .
(สำนักอนามัย) 

4.2 จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง 
เป้าหมาย : รพ. /สถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง มีการเตรียมห้องปลอดฝุ่นเมื่อ PM2.5 > 50 
มคก./ลบ.ม. โดยเน้นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่เสี่ยงจาก 
PM2.5  

กรมอนามัย / สบส.
(กองว ิศวกรรม) /
สสจ./รพ./รพ.สต. 

4.3 อสม./ทีมหมอครอบครัวลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
เป้าหมาย : ทีมหมอครอบครัว อสม./อสส.ในพื้นที่เสี่ยงจาก PM2.5 มีการเยี่ยมบ้าน 
สื่อสาร ให้ความรู้ ดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เมื่อ PM2.5  > 50 มคก./ลบ.ม. 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ/
กทม./สสจ./รพ./ 
รพ.สต. 

4.4 การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล /เครื่องมือทางการแพทย์ (Logistic) 
ได้แก่ หน้ากากอนามัย / N95 และยาพ่น   

กสธฉ./สคร./รพ./
รพ.สต. 

4.5 จัดเตรียมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบส่งต่อ ระบบรักษากรณีเกิดเหตุไฟ
ไหม้ป่า  

สป/สพฉ./สสจ./รพ. 

5. มาตรการทางกฎหมาย สนับสนุนการใช้กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อลดมลพิษที่
แหล่งกำเนิด 

กรมอนามัย/สสจ. 

1.4.3 ระยะหลังเกิดเหตุ (พฤษภาคม - กรกฎาคม)  สรุปบทเรียนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป  
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แนวทางการปฏิบัติงานในระยะวิกฤต 

รูปที่ 1 แนวทางการปฏิบัติงานในระยะวิกฤต
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รายละเอียดมาตรการแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขและกลไกการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณ ีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ระดับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

ระดับ
หมู่บ้าน/
ชุมชน 
(อสม./
อสส.) 

รพสต./
ศูนย์บริการ

สาธารณสุข กทม. 

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

PM2.5

2. รายงานกรณีมีเหตุ

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ ้าระว ังต ิดตามสถานการณ์

PM2.5

2. สื ่อสาร เตือนภัย สถานการณ์
PM2.5 และให ้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตน แก่ประชาชนในละแวก
บ้านท่ีรับผิดชอบ

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ PM2.5

2. สื่อสารเตือนภัย สถานการณ์ PM2.5 และ
ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน แก่ประชาชน
และกลุ่มเสี่ยงในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบ

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ PM2.5

2. สื่อสารเตือนภัย สถานการณ์ PM2.5 และ
ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน แก่ประชาชน
และกลุ่มเสี่ยงในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบ

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ ้าระว ังสถานการณ์

สุขภาพเมื่อมีเหตุการณ์

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ ้าระวังสถานการณ์สุขภาพ

เมื่อมีเหตุการณ์

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพทุกวัน และ

แจ้งเจ้าหน้าท่ีทุกวัน

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพ  และข้อมูล

ผู้ป่วยในละแวกบ้านทุกวัน
2. กรณีที่พบการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. ให้ความรู ้และติดตาม

อาการของประชาชน

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. ออกเยี่ยมบ้าน  ให้ความรู้และ

ติดตามอาการของประชาชน

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. ออกเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้และติดตาม

อาการของประชาชนกล ุ ่มเส ี ่ยงให้

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. ออกเยี ่ยมบ้าน ให้ความรู ้ และติดตาม

อาการของประชาชนกลุ ่มเสี ่ยงและให้
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

กลุ่มเสี่ยงและ ให้ความรู้ 
คำแนะนำแก่ประชาชน
ในการดูแลตัวเองภายใต้
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ป ั ญ ห า 
PM2 . 5  แ ล ะ ร า ย ง า น
สถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทราบ 

กล ุ ่ ม เ ส ี ่ ย งและ ให ้ คว าม รู้  
คำแนะนำแก่ประชาชนในการ
ดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์
ป ัญหา  PM2.5 และรายงาน
สถานการณ ์ ให ้ เ จ ้ าหน ้ าที่
สาธารณสุขทราบ 

ความรู้ คำแนะนำแก่ประชาชนในการ
ดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์ปัญหา 
PM2.5 และรายงานสถานการณ ์ให้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทราบ 

2. ขอความร่วมมือประชาชนในละแวก
บ้าน ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5

ความรู ้ คำแนะนำแก่ประชาชนในการ
ดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์ป ัญหา 
PM2 .5 และรายงานสถานการณ ์ ให้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทราบ 

ระดับ
จังหวัด 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ้าระวังติดตาม

สถานการณ์ PM2.5

2. สื่อสารสถานการณ์ PM2.5

และให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตน 1 ครั้ง/วัน

3. รายงานรายสัปดาห์เสนอ
ระดับเขตสุขภาพ ทุกวัน
ศุกร์ เวลา 15.00 น.

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ ้าระว ังต ิดตามสถานการณ์

PM2.5

2. สื่อสาร เตือนภยั สถานการณ์
PM2.5 และให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตน ท้ังประชาชนท่ัวไปและ
กลุ่มเสี่ยงตามระดับความรุนแรง
(2 ครั้งต่อวัน)

3. จัดตั้งศนูย์เฝ้าระวังและ
ประสานงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (Operation Center
:OC) กรณีหมอกควันและฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ PM2.5

2. สื่อสารเตือนภัย สถานการณ์ PM2.5 และ
ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน ทั้งประชาชน
ทั ่วไปและกลุ ่มเสี ่ยงตามระดับความ
รุนแรง (3 ครั้งต่อวัน)

3. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอก
ควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก ระดับ
จังหวัด (เมื ่อ PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม.
ติดต่อกัน 3 วัน

4. รายงานเสนอระดับเขตสุขภาพ

เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ PM2.5

2. เต ื อนภ ัยสถานการณ์  PM2.5 และให้
คำแนะนำการปฏิบัต ิตน ทั ้งประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงตามระดับความรุนแรง
มากยิ่งข้ึน  (4 ครั้งต่อวัน)

3. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

4. รายงานเสนอระดับเขตสุขภาพ
- รายสัปดาห์เสนอเขตสุขภาพ ทุกวนั

ศุกร์เวลา 15.00 น. 
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

4. รายงานรายสัปดาห์เสนอระดับ
เขตสุขภาพ ทุกวันศุกร์ เวลา
15.00 น.

- รายสัปดาห์เสนอเขตสุขภาพ ทุกวนั
ศุกร์เวลา 15.00 น. 

- รายวันและข้อมูลพิเศษ เช่น การ
อพยพประชาชนจากกรณไีฟป่า 
โรงเรียนสั่งปิด ฯลฯ เสนอระดับเขต
สุขภาพ ทุกวัน เวลา  15.00 น. (เมื่อ
เปิด PHEOC ระดับจังหวัด) 

- รายว ันและข ้อม ูลพ ิ เศษ เช ่น การ
อพยพประชาชนจากกรณ ี ไฟป่ า 
โรงเรียนสั่งปิด ฯลฯ เสนอระดับเขต
สุขภาพ ทุกวัน เวลา  15.00 น. (เมื่อเปิด 
PHEOC ระดับจังหวัด) 

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ ้ าระว ั งสถานการณ์

สุขภาพทุกวัน

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ้าระวังสถานการณส์ุขภาพ

ทุกวัน และรายงานเข้าสู่ระบบ
เฝ้าระวังสุขภาพรายสัปดาห์

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพทุกวัน และ

รายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังสุขภาพทุกวัน

เฝ้าระวังสุขภาพ 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพ  และข้อมูล

ผู้ป่วยทุกวัน
2. กรณีที่พบการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นทีมสอบสวน
โ รค  ล งพ ื ้ นท ี ่ ส อบสวน  ว ิ เ ค ร า ะห์
สถานการณ์ ต ิดตามความร ุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น และส่งต่อข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมใน
ภาวะฉุกเฉิน เตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ
รองรับผู้ป่วยท่ีเป็นผลมาจากปัญหา PM2.5
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติ

ตนที่ถูกต้องผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ในพื้นที่

2. อสม./อสส . ให ้ความรู้
และต ิดตามอาการของ
ประชาชนกลุ ่มเสี ่ยงและ
ให้ความรู้  คำแนะนำแก่
ประชาชนในการด ู แ ล
ตัวเองภายใต้สถานการณ์
ปัญหา PM2.5 และรายงาน
สถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทราบ

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติตนที่

ถ ูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ใน
พื้นที่

2. อสม./อสส ออกเย ี ่ยมบ้านให้
ความรู ้และติดตามอาการของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและให้ความรู้ 
คำแนะนำแก่ประชาชนในการ
ดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์
ป ั ญ ห า  PM2 . 5  แ ล ะ ร า ย ง า น
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ใ ห ้ เ จ ้ า ห น ้ า ที่
สาธารณสุขทราบ

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่
2. อสม./อสส ออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้และ

ติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ให้ความรู ้ คำแนะนำแก่ประชาชนใน
การด ูแลต ัวเองภายใต ้สถานการณ์
ปัญหา PM2.5 และรายงานสถานการณ์
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ

3. ขอความร่วมมือประชาชนในการลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5

สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ 
1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติตนที่ถูกต้องผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่
2. อสม./อสส ออกเยี ่ยมบ้านให้ความรู ้และ

ติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแล
ตัวเองภายใต้สถานการณ์ปัญหา PM2.5 และ
รายงานสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทราบ

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมหมอครอบครัว
ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและดูแล
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ดูแลสุขภาพประชาชน 
จัดบริการสาธารณสุข/คลินกิ
มลพิษ 
1. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคล แก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการ
สาธารณสุข/คลินกิมลพิษ 
1. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคล แก่ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง

ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการ
สาธารณสุข/คลินกิมลพิษ 

1. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการสาธารณสุข/
คลินิกมลพิษ 

1. สนับสนุน แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

2. จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี ่ยงใน
ระดับพื ้นท่ี ได้แก่ เด็กเล็ก
0-5 ป ีหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย เป็นต้น

2. จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องปลอดฝุ่น
เพื่อรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยงท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ด ำ เ น ิ น ง า น ก า ร เ ฝ ้ า ร ะ วั ง
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและสื่อสาร
เต ือนภ ัยร ่ วมก ัน เช ่น แจ้ ง
โรงเร ียน ศูนย์เด็กเล็ก สถาน
ดูแลผ ู ้ส ูงอายุให ้ลดก ิจกรรม
ภายนอกอาคาร  

- ประสานสมาคม ชมรม เอกชน 
ที่เกี ่ยวข้องร่วมดูแลประชาชน 
เช ่น  ลดก ิ จกรรมกลางแจ้ ง 
จัดห้องปลอดฝุ่น ให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ 

2. จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องปลอดฝุ่นเพื่อ
รองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงท่ีต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ

3. เป ิดคล ิน ิกมลพ ิษในสถานบร ิการ
สาธารณสุข

2. จัดเตรียมพื ้นที ่หร ือห้องปลอดฝุ ่นเพื่อ
รองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี ่ยงที่ต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ

3. เ ป ิ ด คล ิ น ิ กมลพ ิ ษ ในส ถาน บร ิ ก า ร
สาธารณสุข/คลินิก mobile

มาตรการทางกฎหมาย 
1. ประสานหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง

เพ ื ่อควบค ุมการปล ่อย  PM2.5

จ า ก แ ห ล ่ ง ก ำ เ น ิ ด ภ า ย ใ ต้

มาตรการทางกฎหมาย 
1. ประสานหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องเพื่อ

ค ว บ ค ุ ม ก า ร ป ล ่ อ ย  PM2 . 5  จ า ก
แหล่งกำเนิดภายใต้ พระราชบัญญัติ
การสาธารณส ุข พ.ศ. 2535 และ

มาตรการทางกฎหมาย 
1. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน

ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในระดับ
จังหวัด
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ประสานขอความร่วมมือประชาชนใน
การลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 

2. กรณ ี ระด ั บ PM2.5 ≥91 มคก./ลบม. 
ติดต่อกัน 3 วัน
- ประสานหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง

พ ิ จ า ร ณา งดก า รทำ ก ิ จ ก ร รม
กลางแจ ้ ง  เช ่น  การแข ่ งก ีฬา
กลางแจ้ง วิ ่งมาราธอน การเล่น
คอนเส ิร ์ตกลางแจ ้ง พ ิจารณา
ยกเลิกการทำงานกลางแจ้งบาง
ประเภทที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
มาก ควบค ุมมาตรการและลด 
PM2.5 

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยกเลิก
กิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก เช่น การแข่ง
กีฬากลางแจ้ง แข่งฟุตบอล วิ ่งมาราธอน
เป็นต้น

ระดับเขต
สุขภาพ 

ศูนย์อนามัย/
สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรค 

1. เฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5

ท ุกว ันและส ุขภาพราย
สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพเขต

2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพนัธ์
ให้กับจังหวัด

1. จ ั ดต ั ้ ง ศู นย ์ เ ฝ ้ า ระว ั งและ
ประสานงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (OC) กรณีหมอก
ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

2. เฝ ้าระวังสถานการณ์  PM2.5

ทุกวันและสุขภาพรายสัปดาห์
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพเขต

1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอก
ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับเขต
สุขภาพ (เมื่อจังหวัดเปิด PHEOC มากกว่า 
1 จังหวัด)

1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับเขตสุขภาพ

2. เฝ ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 ทุกวันและ
สุขภาพรายสัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลในภาพ
เขต
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

3. สื ่อสารสถานการณ์ PM2.5

และให้คำแนะนำการปฏิบัติ
ตน ทั้งประชาชนทั่วไปและ
กลุ ่มเสี ่ยงตามระดับความ
รุนแรง

4. สำรองและแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับ
ระดับจังหวัด

5. รายงานรายสัปดาห์เสนอกรม
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น.

3. สนับสนุนสื ่อประชาสัมพันธ์
ให้กับจังหวัด

4. สื่อสาร เตือนภยั สถานการณ์
PM2.5 และให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตน ท้ังประชาชนท่ัวไป
และกลุม่เสี่ยงตามระดับความ
รุนแรง

5. สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับระดับ
จังหวัด

6. รายงานรายสัปดาห ์เสนอกรม
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น.

2. เฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 ทุกวันและ
สุขภาพรายสัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพเขต

3. สื ่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ PM2.5

และ ให ้ ค ำแนะนำการปฏ ิบ ั ต ิ ตน
ทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี ่ยงตาม
ระดับความรุนแรง

4. สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล ให้กับระดับจังหวัด

5. กรณ ีระด ับ PM2.5 ≥ 91 มคก./ลบม.
ติดต่อกัน 3 วัน
- ระดมทรัพยากรด้านการ แพทย์

และสาธารณสุข และจากภาคส่วน
อื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แม่ทัพภาค 
ชุมชน ภาคเอกชน ฯลฯ 

6. จัดทำรายงานเสนอระดับกรม

3. สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ PM2.5 และ
ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน ทั้งประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงตามระดับความรุนแรง
วันละ 4 ครั้ง

4. สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล เวชภัณฑ์ให้แก่ระดับจังหวัด

5. ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ระดับจังหวัด

6. สุ่มตรวจประเมินห้องปลอดฝุ่น
7. จัดทำรายงานเสนอระดับกรม

- รายสัปดาห์ เสนอระดับกรมทุกวันศุกร์
เวลา16.30 น. 

- รายวันและข้อมูลพิเศษ เสนอระดับ
กรมทุกวันเวลา 16.30 น.(เมื ่อเปิด 
PHEOC ระดับเขตสุขภาพ) 
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

- รายสัปดาห์ เสนอระดับกรมทุกวัน
ศุกร์ เวลา16.30 น. 

- รายวันและข้อมูลพิเศษ เสนอระดับ
กรมทุกวันเวลา 16.30 น. (เมื่อเปิด 
PHEOC ระดับเขตสุขภาพ) 

ระดับกรม กรมอนามัย 
/กรมควบคมุโรค/
กรมการแพทย/์
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

1. เฝ้าระวัง สถานการณ์ PM2.5

วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มลู
ในภาพประเทศ

2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
3. สื่อสาร เตือนภัย ให้ความรู้
4. เฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวที่

เป็นเท็จ
5. รายงานรายสัปดาห์เสนอ

กองสาธารณส ุขฉ ุก เฉิน
ทุกวันจันทร์เวลา12.00 น.

1. จ ั ดต ั ้ งศู นย ์ เฝ ้ าระว ั งและ
ประสานงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (OC) กรณีหมอกควนั
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
3. เฝ ้าระว ังสถานการณ์  PM2.5

วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลใน
ภาพประเทศ

4. ให้ข่าว สื่อสารเตือนภัย ในภาพ
กรม โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
เน้นประชาชนเป็นหลัก

5. ประสานงานหน่วยงานระดับ
กรม สนับสนุนการดำเนินงาน
ของเขตและจังหวัด

1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอก
ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับกรม
(เม ื ่อเขตสุขภาพเป ิด PHEOC 2 เขต
สุขภาพข้ึนไป)

2. เฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 วิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลในภาพประเทศ

3. ให้ข่าว สื ่อสาร เตือนภัย ในภาพกรม
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ

4. จัดทีมปฏิบัติการลงพื ้นที ่ ให้ความรู้
สร้างความตระหนักเรื ่องฝุ ่นและการ
ป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยง

5. ประสานงานหน ่วยงานระด ับกรม
สนับสนุนการดำเนินงานของเขตและ
จังหวัด

1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับกรม (เมื่อ
เขตสุขภาพเปิด PHEOC 2 เขตสุขภาพ
ขึ้นไป)

2. เฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 และสุขภาพ
ว ิ เคราะห ์และรวบรวมข ้อม ูลในภาพ
ประเทศ

3. ให้ข่าว สื่อสารเตือนภัย ในภาพกรม โดย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เน้นประชาชนเป็นหลัก

4. จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้าง
ความตระหนัก เร ื ่องฝุ ่นและการป้องกัน
ตนเองในกลุ่มเสี่ยง
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ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

6. รายงานรายสัปดาห์เสนอกอง
สาธารณส ุขฉ ุกเฉ ิน ท ุกวัน
จันทร์ เวลา 12.00 น.

6. รายงานเสนอกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
รายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 น.
รายวัน ทุกวัน เวลา 08.00 น. (เมื่อเปิด
PHEOC ระดับกรม)

5. ประสานงานหน่วยงานระดับกรม/กระทรวง 
สน ับสนุนการดำเน ินงานของเขตและ
จังหวัด

6. รายงานเสนอกองสาธารณสุขฉุกเฉินราย
ส ัปดาห ์ท ุกว ันจ ันทร ์ เวลา 12.00 น.
รายวัน ทุกวัน เวลา 08.00 น. (เมื ่อเปิด
PHEOC ระดับกรม)

ระดับ
กระทรวง 

กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 

1. รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์

2. ประสานและสนับสนุน
อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล จัดสรรให้กับ
หน่วยงาน

3. จัดทำแนวทางหรือมาตรการ
เพ ื ่อสน ับสนุนการลดฝุ่น
ล ะอองของกระทรวง
สาธารณสุข

1. เปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(OC) กรณ ีหมอกคว ั นและฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก สู ่ระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพ และกรม

2. ประสานการให้ข่าว สื ่อสารความ
เสี่ยง โดยผู้บริหารจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. ประสานและสนับสนุน แจกจ่าย
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับ
ระดับเขต

4. สน ับสน ุนข ้ อม ูลให ้ผ ู ้ บร ิ หาร
ตัดสินใจ

1. ประสานการให้ข่าว สื่อสารความเสีย่ง โดย
ผู้บริหาร จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. เป ิดศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการฉ ุก เฉ ินด ้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)
กรณีหมอกควันและฝุ ่นละอองขนาด
เล็ก ระดับกระทรวง (เมื่อเขตสุขภาพ
เปิด PHEOC 3 เขตสุขภาพข้ึนไป )

3. ประสานการให้ข่าว สื่อสารความเสี่ยง
โดยผู้บริหาร จากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4. กรณีระดับ PM2.5 ≥ 91 มคก./ลบม.
ติดต่อกัน 3 วัน

1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับกระทรวง
(เมื่อเขตสุขภาพเปิด PHEOC 3 เขตสุขภาพ
ขึ้นไป)

2. เฝ้าระวัง สถานการณ์ PM2.5 และสขุภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม

3. ให้ข่าว สื่อสารความเสี่ยง โดยผู้บริหาร
4. สนับสนุนอุปกรณ์ป ้องกันส่วนบุคคล

ให้กับระดับเขต
5. รายงานรายวันและข้อมูลพิเศษ เสนอ

ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข



18 

ระดับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 1 
PM2.5 : ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 2 

• PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับท่ี 3 
PM2.5 : 76-100 มคก./ลบ.ม. 

ระดับท่ี 4 

• PM2.5 : มากกกว่า 100 มคก./ลบ.ม.

5. ร า ย ง า น ร า ย ส ั ป ด า ห ์ เ ส น อ
ร ั ฐ ม น ต ร ี ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข ทุกวันจันทร์ เวลา
14.00 น.

- ประสานให ้ข ้อ เสนอหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งทุก
ชนิด โดยเฉพาะในโรงเรียน พิจารณา
ปิดศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 

- ระดมทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

5. รายงานรายวันและข้อมลูพิเศษ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุก
วันเวลา 09.00 น. (เมื่อเปิดPHEOC
ระดับกระทรวง)

ทุกวันเวลา 09.00 น(เมื ่อเปิดPHEOC 
ระดับกระทรวง)   
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บทที่ 2  
ระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การบริหารจัดการ

แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ แบ่งเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้  

2.1.1 ศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (Operation Center; OC) 
กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
เมื่อเข้าสู่ระยะเกิดเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข กรณ ีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ PM2.5 และความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพ่ือแจ้งเตือน

ประชาชน และแจ้งหน่วยงานให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์
2) ประสานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการที่กำหนด
3) สรุปและรายงานสถานการณ์ ผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ

2.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation 
Center; PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
เมื่อ PM2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยระดับ PM2.5  ≥ 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 

3 วัน หน่วยงานในแต่ละระดับจะดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public 
Health Emergency Operations Center; PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก ในระดับ
จังหวัด เขตสุขภาพ กรม และกระทรวง โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) อำนวยการ ควบคุม และประสานงานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก PM2.5 อย่างเร่งด่วน

2) ติดตาม เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและแจ้งเตือนประชาชน
3) สนับสนุนการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหา
4) รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
5) สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบงานต่อไป

ทั้งนี้ เกณฑก์ารเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแต่ละระดับ ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 เกณฑ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในแต่ละระดับ 

ระดับ หลักเกณฑ์การเปิด/ปิดPHEOC 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

จังหวัด เป ิด : เมื ่อ PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. 
ติดต่อกัน 3 วัน   
ปิด : เมื่อ PM2.5 < 76 มคก./ลบ.ม. 
ติดต่อกัน 6 วัน  

สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้
บัญชาการเหตุการณ์ 

- หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ
ระบาดวิทยาเป็นผู้ประสานงานและ
รายงานข้อมูลระดับจังหวัด 

เขต
สุขภาพ 

เปิด: เมื่อจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ฉ ุ ก เ ฉ ิ น ด ้ า น ก า ร แ พ ท ย ์ แ ล ะ
สาธารณส ุข  (PHEOC) กรณ ีฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) มากกว่า1จังหวัด 
ปิด : เมื่อจังหวัดในเขตปิด PHEOC 

1.สำนักงานเขต
สุขภาพ 
2.สำนักงาน

ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
3.ศูนย์อนามัย

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

- ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรค
เป็นผู้ประสานงาน และรายงานข้อมูล
ระดับเขตสุขภาพ 

กรม เป ิด : เม ื ่อเขตส ุขภาพเป ิดศ ูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข(PHEOC) กรณีฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ตั้งแต่ 2 เขตสุขภาพข้ึนไป 
ปิด: เมื่อเขตสุขภาพปิด PHEOC 

1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุม
โรค 
3. กรมการ
แพทย์ 
4. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

- อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้
บัญชาการเหตุการณ์ 

- ผ ู ้ อ ำนวยการหน ่ วยงาน เป ็นผู้
ประสานงานและรายงานข ้อมูล
ระดับกรม 

กระทรวง เป ิด : เม ื ่อเขตส ุขภาพเป ิดศ ูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข(PHEOC) กรณีฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ตั้งแต่ 3 เขตสุขภาพข้ึนไป 

- ปิด: เมื่อเขตสุขภาพปิด PHEOC 

กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 

- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้
ได้รับมอบหมายเป็น 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์  

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
เป็นผู้ประสานงานและรายงานผล
ระดับกระทรวง 

หมายเหตุ : กรณีจังหวัดที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษหรือสถานีตรวจวัดที่ได้ 
มาตรฐาน ให้พิจารณาค่าฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด 
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2.2 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
2.2.1 โครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดัง
รูปที่ 2  

จากแผนภาพ กำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  โดยมีเจ้าหน้าที่
ประสานงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ส่วนวางแผน 
ส่วนสนับสนุน และส่วนการเงิน 
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2.2.2 บทบาทหน้าที่ 
2.2.2.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์
2) ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
3) อำนวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด กำกับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการ

จัดการสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
4) บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน
5) ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
6) ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

(Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

7) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่าง ๆ
8) มีอำนาจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ

หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
9) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฉุก เฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center :
PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ตามเห็นสมควร

2.2.2.2 คณะทำงานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Intelligence Unit) 
1) เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการจัดการภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์
2) ประสานและสนับสนุนด้านวิชาการให้กับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในระบบบัญชาการ

เหตุการณ์
3) ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย เพื่อปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
4) จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) ในระยะ

หลังเกิดเหตุ
5) จัดทำ Hazard Specific Plan แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และ

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)
6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
7) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.2.2.3 คณะทำงานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (Situation 
Awareness) 
1) ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์
2) เสนอข้อพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
3) จัดทำสรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน และจัดทำเอกสารนำเสนอในที่ประชุม
4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2.4 คณะทำงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 
1) ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการเข้าการช่วยเหลือ

สถานที่เกิดเหตุประสานงาน และจัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน

2) วางแผนและควบคุมสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที่
3) วางแผนและเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ และการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนาม
4) วางแผนและเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน

และพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ หรือเกิดสถานการณ์วิกฤต
5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2.5 คณะทำงานกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ (Risk communication: 
RC/ Public Information Officer : PIO) 
1) เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื ่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง และประเมินการรับรู ้ของ

สาธารณะจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
2) จัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release) ประเด็นสาร (Talking point)

ที่ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน และเหมาะกับสถานการณ์ 
3) ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วย

รูปแบบและภาษาท่ีเหมาะสม
4) ประสานกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูล จำเป็นเพื่อเผยแพร่ และสื่อสาร

ความเสี่ยง
5) ประสานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ

ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง
6) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื ่อสารความเสี ่ยงต่อผู ้บัญชาการ

เหตุการณ์
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7) ตรวจสอบและจัดเตรียมระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมสนับสนุน
การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฯ (PHEOC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2.6 คณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย (Law Support and Enforcement) 
1) ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2) ร่าง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
3) เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
4) สื่อสารและถ่ายทอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง
5) ประเมินผลของกฎหมายที่บังคับใช้
6) จัดทำคำร้องเพ่ือแจ้งความและให้ความร่วมมือตามกฎหมาย
7) กำหนดกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข
8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2.7 คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Logistics and 
Stockpiling) 
1) จัดทำแผนสำรองและแผนการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
2) กระจาย ดูแล กำกับและจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามแผนการสนับสนุนและความ

เหมาะสม
3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2.8 คณะทำงานกลุ่มภารกิจการเงินและการบริหารงบประมาณ (Financial & 
Administration) 
1) วางแผนงบประมาณของ PHEOC ในภาวะฉุกเฉิน
2) จัดทำธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ PHEOC
3) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน PHEOC
4) สนับสนุนงบประมาณให้ทีมปฏิบัติการได้ทันเวลา
5) บันทึกเวลาปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนตามวันเวลา
6) สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการและความคุ้มค่า
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7) จัดทำประกนัชีวิต ดำเนินการเรียกร้อง ดูแลชดเชยค่าเสียหายสำหรับอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ

8) วางแผนงบประมาณชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานเช่น ค่าชดเชย
จากการที่ต้องหยุดปฏิบัติงาน

9) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2.9 คณะทำงานกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
1) จัดทำทำเนียบเครือข่ายเพื่อการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง

สาธารณสุข
2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภายในและภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข
3) ประสานหาสถานที ่สำหรับการปฏิบัติงานของกลุ ่มภารกิจต่าง  ๆ ในระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ให้เพียงพอ
4) ประสานจัดการประชุม จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่าง  ๆในระบบ

บัญชาการเหตุการณ์
5) สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสาร

ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว
6) วางแผนและผลักดันให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7) ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน

ให้กับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์
8) รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหตุการณ์
9) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
กลไกการการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายละเอียดดังรูปที่ 3 และตารางที่ 5 

 

3.  
 

4.  

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PHEOC ระดับจังหวัด 
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

PHEOC ระดับกระทรวง 
โดย กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. 

กรมควบคุมโรค 
 (การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคฯ) 

PHEOC ระดับเขตสุขภาพ 
โดย สำนักงานเขตสุขภาพร่วมกับศูนย์อนามัย 

PHEOC ระดับกรม 
 โดย กรมอนามัย 

กรมการแพทย์
(ระบบบริการสุขภาพ/คลินิค

มลพิษ/คลินิกมลพิษออนไลนฯ์) 

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
(ผลการดำเนิงงานด้านการแพทย์

และสาธารณสุข) 
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  ตารางท่ี 5 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ระดับ รายละเอียดการรายงาน/ผลปฏิบัติงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ช่องทาง ความถี่ 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 

ระดับ
จังหวัด 

1. ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 รายวัน
2. ข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบ

• จำนวนกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
• จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในกลุ่ม

โรคเฝ้าระวัง
3. ข้อมูลสถานการณ์จำนวนจุดความร้อน

(Hotspot)
4. ข้อมูลกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ : 
1. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2. สถานบริการ
สาธารณสุข 
รายงานต่อ : 
1.สำนักงานเขตสุขภาพ
2.ศูนย์อนามัย

- Line หมอกควัน
ภาคเหนือ/Line PM2.5

MOPH 
- อีเมล์  Pher.moph@ 
gmail.com 
hia_doh@gmail.com 
แบบรายงาน  PM_1 
ภาคผนวก 3 

- รายงานรายสัปดาห์
เ ส น อ ร ะ ด ั บ เ ข ต
สุขภาพ ทุกวันศุกร์ 
เวลา 15.00 น.  

- รายงานรายว ันเสนอเขต
สุขภาพทุกวันเวลา 15.00 น. 

- รายงานรายวันและข้อมูล
พิเศษทุกวัน เวลา 15.00 น. 
(เม ื ่ อเป ิด PHEOC ระดับ
จังหวัด) 

ระดับเขต
สุขภาพ 

1. ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 รายวันระดับ
เขต

2. ข้อมูลผลกระทบต่อกลุ่มประชากรระดับ
เขต

3. วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วย กลุ่มโรคเฝ้า
ระวังต่อวัน ระดับเขต

4. ข้อมูลสถานการณ์จำนวนจุดความร้อน
5. ข้อมูลกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบภาพรวม

ระดับเขต

ผู้รับผิดชอบ : 
ศูนย์อนามัย 

 รายงานต่อ : 
 กรมอนามัย 

- รายงานรายสัปดาห์
เสนอกรม ทุกวันศุกร์ 
เวลา 16.30 น. 

- รายงานรายวัน เสนอระดับ
กรม/กระทรวง เวลา 16.30 น. 

- รายงานรายวันและข้อมูล
พ ิ เศษ เสนอระด ับกรม 
ทุกวัน เวลา 16.30 น. (เม่ือ
เป ิ ด  PHEOC ระด ับ เขต
สุขภาพ ) 

mailto:Pher.moph@%20gmail.com
mailto:Pher.moph@%20gmail.com
mailto:hia_doh@gmail.com
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ระดับ รายละเอียดการรายงาน/ผลปฏิบัติงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ช่องทาง ความถี่ 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 

ระดับกรม 1. ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 รายวันภาพรวม
2. ข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบและระดับ

ความรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนใน
ภาพรวม

3. ข้อมูลสถานการณ์จำนวนจุดความร้อน
4. ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศและ

ผลกระทบต่อสุขภาพระดับประเทศ
กลุ่มเสี่ยง

5. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมาตรการ
ป้องกันและการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ : 
1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมการแพทย์
รายงานต่อ : 
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์
2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

- รายงานรายสัปดาห์
เสนอปลัดกระทรวง/
กองสาธารณสุข
ฉุกเฉินทุกวันจันทร์ 
เวลา 12.00 น. 
(ย้อนหลัง) 

- ร า ย ง า น ร า ย ว ั น เ ส น อ
ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง / ก อ ง
สาธารณสุขฉุกเฉิน เวลา
12.00น. (ย้อนหลัง) 

- รายงานรายวันและข้อมูล
พิเศษ เสนอปลัดกระทรวง/
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ทุก
วัน เวลา 08.00 น. (เมื่อเปิด 
PHEOC ระดับกรม) 

ระดับ
กระทรวง 

1. ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 จำนวนจุดความ
ร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพรายวันและ
ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การเสียชีวิตการส่งต่อ ฯลฯ

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมาตรการป้องกัน
และการแก้ไข

3. ข้อมูลสรุปการดำเนิน งานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ : 
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
รายงานต่อ :  
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์
2.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานรายสัปดาห์
เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
ทุกวันจันทร์ เวลา
14.00 น. 

- รายงานรายวันและข้อมูล
พิเศษ เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขทุกวัน 
เวลา 09.00 น. ( เม ื ่อเปิด 
PHEOC ในระดับกรมหรือ 
กระทรวง)   



30 

บทที่ 3  
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

3.1 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง ระบบที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และ

แปลผลข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือใช้ในการวางแผน ดำเนินการ ประเมินผล
โครงการ และนำผลที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  โดยมีแนวทางการเฝ้าระวังฯ 
ดังนี้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
1) ตัวชี้วัดที่ใช้หลัก คือ ดัชนีคุณภาพอากาศ  (Air Quality Index ; AQI) และ ความเข้มข้นของ PM2.5

ในบรรยากาศ โดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นดัชนีทีบ่่งชี้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ทั้งนี้ ประเทศไทยแบ่งระดับ AQI เป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดบัจะใชส้เีปน็

สัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีแหล่งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือการตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน มาใช้ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดทำมาตรการเพ่ือป้องกัน และลด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ ดังตารางที่ 6  
ตารางท่ี 6 แหล่งข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวัง ความถี่และเครื่องมือการเก็บข้อมูล 

ข้อมูลที่ต้องเก็บ
รวบรวม 

แหล่งข้อมูล ความถี่ เครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงของ 
PM2.5/ AQI 

กรม           
ควบคุมลพิษ 

รายวัน จากการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
Link 
:http://aqmthai.com/inde
x.phpและ
http://air4thai.pcd.go.th 

วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์มลพิษทาง
อากาศเฉพาะระดับ 
PM2.5 เพ่ือนำไปเชื่อมโยง
กับข้อมูลทางสุขภาพ 

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงของ PM2.5 

กรุงเทพ  
มหานคร 

รายวัน จากการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศของ กรุงเทพมหานคร  
Link : 
http://www.bangkokairqu
ality.com/bma/index.php 

วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์มลพิษทาง
อากาศ เฉพาะระดับ 
PM2.5 เพ่ือนำไปเชื่อมโยง
กับข้อมูลทางสุขภาพ 

http://aqmthai.com/index.php
http://aqmthai.com/index.php
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ข้อมูลที่ต้องเก็บ
รวบรวม 

แหล่งข้อมูล ความถี่ เครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงของ PM2.5 

เครื่องมือ
ตรวจวัด
คุณภาพ
อากาศ 

รายวัน จากการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศจากเครื่องมือต่าง ๆ  

สำหรับพื้นที่ท่ีไม่สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษ        
ใช้เฝ้าระวัง และสื่อสาร
เตือนภัยเบื้องต้น  

โดยแผนที่แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องมือการตรวจวัด PM2.5 ประเทศไทย ดังรูปที่ 4 
หน่วยงาน จังหวัด 

กรมควบคุม
มลพิษ 
(70 สถานี 
38 จังหวดั)

• กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม

• เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่
พะเยา ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี

• ขอนแก่น เลย นครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี
• สระบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
• ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี

ราชบุรี
• สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง  พัทลุง สงขลา สตูล

ปัตตานี ยะลา ระนอง กระบี่ นราธิวาส
กรุงเทพมหานคร • 50 เขต 
Dust Boy 
(110  เครื่อง) 

• เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่  พะเยา
ตาก

• พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครปฐม
ฉะเชิงเทรา สระบุรี

• กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช
CMAQH • เชียงใหม่ (ทุกตำบล)
ม.สงขลา • ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง   สงขลา  สตูล ปัตตานี กระบี่

กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 4 แผนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องมือการตรวจวัด PM2.5 ประเทศไทย 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563) 

นอกจากนี้ การเฝ้าระวังข้อมูลคุณภาพอากาศยังมีข้อมูลการพยากรณ์คุณภาพอากาศ ซึ่งจะมีประโยชน์
ในการเตือนภัยด้านสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ แหล่งข้อมลูลำหรับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ ดังตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 7 แหล่งข้อมูลสำหรับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ เพื่อประกอบการเตือนภัยด้านสุขภาพ 
ข้อมูลลำหรับการพยากรณ์ PM2.5 แหล่งข้อมูล 

การพยากรณ์คุณภาพอากาศ  ทิศทางลม 
ฝน พายุ อุณหภูมิ ฯลฯ 

เว็บไซต์ Windy : https://www.windy.com 

การพยากรณ์คุณภาพอากาศ จุดความร้อน 
(Hot spot) ทิศทางลม และฝน 

เว็บไซต์ Asian Specialized Metrological Center : 
http://asmc.asean.org/home/ 

การพยากรณ์คุณภาพอากาศฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ล่วงหน้า 3 วัน 

1. สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ :

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ 
2. สำหรับพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศประเทศไทย

- เว็บไซต์ MEKONG AIR Quality Explorer :
https://aqatmekong-
servir.adpc.net/en/map/#GEOS_content_tab 

2) แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
นอกจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 แล้ว ควรมีการค้นหาและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากปัญหา 

PM2.5 ในพ้ืนที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งประชาชนทั่วไป หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ เช่น 
โรงงาน หรือกิจการใด ๆ ที่ก่อให้ฝุ่นละออง เช่น โรงเลื่อย ร้านซ่อม ปะ พ่นสีรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ โรงงานทำ
เฟอร์นิเจอร์ ร้านแกะสลักไม้ เป็นต้น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ การก่อสร้างถนน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่
มีการเผา โดยนำมาจัดทำแผนที่เสี่ยงที่แสดงข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่จะนำมาใชใ้น
การจัดทำมาตรการในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อไป ตัวอย่างแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/thailand.php
2. ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1 
3. ข้อมูล hotspot จากเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

GISTDA : http://fire.gistda.or.th/download.html 
4. ข้อมูลสถิติรถยนต์ จากเว็บไซต์ : https://web.dlt.go.th/statistics/
5. ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม จากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : http://www.oae.go.th/

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
https://www.tmd.go.th/thailand.php
http://fire.gistda.or.th/download.html
https://web.dlt.go.th/statistics/
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3) กลุ่มเสี่ยง
การค้นหาประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ 

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก กลุ่มด้อยโอกาส (คนจรจัด) ผู้ประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัส
มลพษิอากาศมากกว่าคนทั่วไป เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน พ่อค้าแม่ค้าริมถนน เป็นต้น 
นอกจากนั้น ควรมีการสำรวจสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพัก
คนชรา 

ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจากเว็บไซต์ HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/ 
page.php?cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62d2538fd0 

2. ระยะการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : เดือนกันยายน - พฤษภาคม
2) ภาคเหนือ : เดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม
3) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี : เดือนตุลาคม - มีนาคม
4) ภาคใต้ : เดือนพฤษภาคม - กันยายน
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่ืน ๆ : เดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม

3. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM2.5

ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ได้ใช้ค่า PM2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยใน
เวลา 24 ชั่วโมง ที่มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)  เป็นดัชนีชี้วัดระดับความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจาก PM2.5 ซ่ึงแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลกัษณ์เปรยีบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ 

ระดับ PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) ระดับ 

0 – 25 ดีมาก 

26 – 37 ดี 

38 – 50 ปานกลาง 

51 – 90 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

91 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

หมายเหตุ  กรณีปริมาณค่าตรวจวัด PM2.5 เป็นจุดทศนิยม ถ้าจุดทศนิยมเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.4 
             ให้ปัดตัวเลขลง และถ้าจุดทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ให้ปัดตัวเลขขึ้น 

ทั้งนี้ คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ ดังตารางที่ 9 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/
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ตารางท่ี 9 คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ 

ระดับ PM2.5

เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

ระดับ 
คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
เด็กเล็ก หญงิตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี

โรคประจำตัว
0 - 25 ดีมาก - ทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้

ตามปกติ 
- ทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที ่ยวได้

ตามปกติ 
26 - 37 ดี - ทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้

ตามปกติ 
- ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออก

กำลังกายกลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง 
- เฝ้าระวังสุขภาพที ่อาจเกิดขึ ้น หากมี

อาการผ ิดปกติ เช ่น ไอบ ่อย หายใจ
ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมี
เสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น 
คลื ่นไส้ เมื ่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ 

38 - 50 ปานกลาง - ควรหลีกเลี ่ยงการทำกิจกรรมหรือ
ออกกำล ังกายกลางแจ ้ง เช ่น ปั่น
จักรยาน/วิ่ง 

- เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมี
อาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ 
มีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจ
สั ่น คลื ่นไส้ เมื ่อยล้าผิดปกติ หรือ
วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ 

- ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน
หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น ปั่น
จักรยาน วิ่ง ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบา้น
ให้สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5  

- ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ
บ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่
ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บ
หน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ 
หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ 

51 - 90 เร่ิมมี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

- ควรลดหรือจำกัด การทำกิจกรรม
นอกบ้านและ  

- ออก ก ำ ล ั ง ก า ย ก ล า ง แ จ ้ ง  ห า ก
จำเป ็นต ้องออกนอกบ ้านให ้สวม
หน้ากากป้องกัน PM2.5 และเปลี่ยนมา
ออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง 

- เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติ 
หากมีอาการผิดปกติ เช ่น ไอบ่อย 
หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก 

- ลดเวลาการทำกิจกรรมออกนอกบ้าน 
และออกกำล ั ง กายกลา งแจ ้ ง  ถ้ า
จำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากาก
ป้องกัน PM2.5 

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ  
มีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจ
สั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์  
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ระดับ PM2.5

เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

ระดับ 
คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
เด็กเล็ก หญงิตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี

โรคประจำตัว
หายใจมีเสียงวี ้ด แน่นหน้าอก เจ็บ
หน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ 
หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ 

- ผู ้ที ่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและ
อุปกรณ์ที่จำเป็น 

91 ขึ้นไป มี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

- ลดหรืองด การทำกิจกรรมนอกบ้าน 
หากจำเป็น ต้องสวมหน้ากากป้องกัน 
PM2.5 

- งดการออกกำล ังกายกลางแจ ้งให้
เปลี่ยนมาออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่น
ละออง 

- หากมีอาการผิดปกติ เช ่น ไอบ่อย 
หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก 
หายใจมีเสียงวี ้ด แน่นหน้าอก เจ็บ
หน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ 
หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ 

- งดออกนอกบ้าน และออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

- อยู่ในอาคาร ถ้าต้องออกนอกบ้านให้สวม
หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกคร้ัง 

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มี
เสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น 
คลื ่นไส้ เมื ่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์  

- ผู ้ที ่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและ
อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน 

แหล่งข้อมูล : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ 
4. การสื่อสาร แจ้งเตือน

1) ข้อมูลการสื่อสาร แจ้งเตือน ( ตัวอย่าง info graphic ดังรูปที่ 5) ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์และแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(2) ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(3) การป้องกันและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

รูปที่ 5 ตัวอย่าง info graphic สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
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2) ระบบการสื่อสารและเตือนภัย
(1) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีว ิทยุ โทรศัพท์มือถือ

หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

(2) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นผ่าน
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
- ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เป็นต้น
- ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

3) รูปแบบของการแจ้งเตือนภัย
(1) การสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อม เป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่เสี ่ยงภัย

เตรียมความพร้อม สำหรับการเผชิญกับสถานการณ์ เช่น การแจ้งเตือนให้ประชาชน ประกาศ
จากกรมควบคุมมลพิษ หรือส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้าน 
อ่ืน ๆ เช่น การเตรียมยา หน้ากากอนามัย เป็นต้น  

(2) การแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ โดยการบอกให้รู้ว่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่
ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ และบอกให้ประชาชนต้องปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 
ตามตารางที่ 9 ข้างต้น 

4) ความถี่การเตือนภัย
ระดับ ปริมาณ PM2.5 ความถี่ 

1 ไม่เกิน 50 มคก./ลบม. สื ่อสารความเสี ่ยง เตือนภัยประชาชน วันละ 1 รอบ 
(เวลา 06.00 น.) 

2 51-75 มคก./ลบม. สื ่อสารความเสี ่ยง เตือนภัยประชาชน วันละ 2 รอบ 
(เวลา 06.00 น. และ 18.00 น.) 

3 76 -100 มคก./ลบม. สื ่อสารความเสี ่ยง เตือนภัยประชาชน วันละ 3 รอบ 
(เวลา 06.00 น. /12.00 น. และ 18.00 น.) 

4 มากกว่า 100 มคก./ลบม. สื ่อสารความเสี ่ยง เตือนภัยประชาชน วันละ 4 รอบ 
(เวลา 06.00 น. /12.00 น. /15.00 น และ 18.00 น.) 
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สรุป กลไกการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและแจ้งเตือน ดังรูปที่ 6 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

รูปที่ 6 กลไกการเฝ้าระวังและสื่อสารแจ้งเตือน 

จัดทำทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ
ได ้แก่ โรงงาน หร ือกิจการใด  ๆ ที ่ก ่อให้ฝุ่นละออง 
(โรงเลื่อย ร้านซ่อม ปะ พ่นสีรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ โรงงาน
ทำเฟอร์นิเจอร์ ร้านแกะสลักไม้ เป็นต้น) การก่อสร้าง 
ปร ับปร ุงอาคาร/สถานที ่  การก ่อสร ้างถนน พื ้นที่
เกษตรกรรมที่มีการเผา

จัดทำทะเบียนกลุม่เสี่ยง
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและ
หัวใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก กลุ่มด้อย
โอกาส(คนจรจัด) ผู้ประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัส
มลพิษอากาศมากกว่าคนทั่วไป เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถ
สาธารณะ คนกวาดถนน พ่อค้าแม่ค้าริมถนน  เป็นต้น

เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM2.5 จาก 
1) กรมควบคุมมลพิษ Link : http://air4thai.pcd.go.th และ

http://aqmthai.com/index.php
2) กรุงเทพมหานคร Link :

http://www.bangkokairquality.com/bma/index.php
3) เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานอ่ืนๆ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

PM2.5  51-75 มคก./ลบ.ม. 
- สื่อสารความเสี่ยง เตือน

ภัย วันละ 2 รอบ (เวลา 
06.00 น.และ 18.00 น.) 

- อสม. ออกเยี่ยมบา้น / ให้
คำแนะนำ 

- ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้
คำแนะนำเชิงรุก 

PM2.5  > 100 มคก./ลบ.ม. 
- สื่อสารความเสี ่ยง เตือนภัย 

วันละ 4 รอบ (เวลา 06.00 น. 
/12.00 น. /15.00 น และ 
18.00 น.) 
- อสม.ออกเยี่ยมบ้าน /ให้

คำแนะนำ 
- ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้

คำแนะนำเชิงรุก 
- ทีมหมอครอบครัวลงพื้นที่

ให้คำแนะนำ/รักษาเบื้องต้น 
06.00 น.,12.00 น.,18.00 น., 
24.00 น.) 

กำหนดมาตรการในการจัดการ และสื่อสาร แจ้งเตือน 

PM2.5  76-100 มคก./ลบ.ม. 
- สื่อสารความเสี ่ยง เตือนภัย 

วันละ 3 รอบ (เวลา 06.00 น. 
/12.00 น. และ 18.00 น.) 

- อสม. ออกเยี ่ยมบ้าน /ให้
คำแนะนำ 

- ทีมปฏิบัติการลงพื ้นที ่ให้
คำแนะนำเชิงรุก 

- ทีมหมอครอบครัวลงพื้นที่ให้
คำแนะนำ/ร ักษาเบ ื ้องต้น  
(06.00 น.,18.00 น., 24.00 น.) 

PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. 
- สื่อสารความเสี่ยง เตือนภัย  

วันละ 1 รอบ (เวลา 06.00 น.)  
- อสม. ออกเย ี ่ยมบ้าน / ให้

คำแนะนำ 
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บทที่ 4  
การเฝ้าระวังด้านสขุภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) 

4.1 การเฝ้าระวังสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบ่งเป็น 2 พ้ืนที่ ได้แก่ 
4.1.1 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5 เพื่อการเตรียมการและเป็น

เครื่องมือในการติดตามปัญหาสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่อาจได้รับผลกระทบจาก 
PM2.5 ที่มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นรูปแบบการเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive surveillance) 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อกำหนดแนวทางเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษอากาศจาก  PM2.5 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2) เพื ่อแสดงสถานการณ์แนวโน้มผลกระทบสุขภาพจากปัญหามลพิษอากาศจาก PM2.5 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3) เพื่อเป็นแนวทางกำหนดมาตรการด้านสุขภาพและสนับสนุนนโยบายการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขั้นตอนและองค์ประกอบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ 
1) การกำหนดโรคเพื่อการเฝ้าระวังเป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพที่เกี ่ยวข้องกับมลพิษอากาศ  ได้แก่

โรคหอบหืด (Asthma) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Acute Coronary disease) 
ของผู้ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ถูกกำหนดเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

2) การเก็บรวมรวบและการรายงานข้อมูล เจ้าหน้าที่ในแผนกฉุกเฉิน (ER) หรือแผนกผู้ป่วยนอก
(OPD) ของโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลและรายงานผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา
ด้วยโรคที่กำหนดทุกวันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปที่กองระบาดวิทยาผ่านทาง
เว็บไซต์ (ยกเว้นผู้ป่วยที่นัดติดตามหรือมารับยา) 

3) กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายการเฝ้าระวัง
 (1) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เข้ามารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ที่อาศัยใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก 
กรุงธนบุรีเหนือ กรุงธนบุรีใต้ และจังหวัดในเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
ที่ป่วยด้วยโรคที่กำหนดให้เฝ้าระวัง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง และโรคเกี่ยวกับ
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หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น รวมถึงผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัวที่อาจเกิดอาการ
กำเริบได้ง่ายจากการสูดดม PM2.5 

(2) สถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวัง สถานบริการสาธารณสุขที่ถูกกำหนดเป็นเครือข่าย 
ในการดำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา  PM2.5 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 22 โรงพยาบาลเครือข่าย ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 สถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวัง 

ลำดับ เขต/โซน เครือข่าย สถานบริการสาธารณสุข 

1. กรุงเทพเหนือ 2 โรงพยาบาลวิภาวดี  และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

2. กรุงเทพกลาง 4 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  โรงพยาบาล 
ราชวิถี โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลหัวเฉียว 

3. กรุงเทพตะวันออก 3 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  
และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

4. กรุงเทพใต้ 4 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 

5. กรุงธนบุรีเหนือ 2 โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 

6. กรุงธนบุรีใต้ 3 
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
และโรงพยาบาลพญาไท 3 

7. จังหวัดนนทบุรี 1 สถาบันโรคทรวงอก 
8. จังหวัดปทุมธานี 1 โรงพยาบาลปทุมธานี 

9. จังหวัดสมุทรปราการ 2 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลเมืองสมุทร 
ปู่เจ้าสมิงพราย 

4) เครื่องมือเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ คือ แบบรายงานผลกระทบสุขภาพจาก  PM2.5

ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ Google Form เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายงาน และวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 
ได้แก่  

- ข้อมูลหน่วยงานที่รายงานระบุเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลจำนวน 22 แห่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ โรคประจำตัว วันที่เริ่มป่วย วันที่มาโรงพยาบาล 
ลักษณะอาการ และการวินิจฉัย เป็นต้น 

โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ : https://bit.ly/3hY1CHX 
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ตัวอย่างการบันทึกและแสดงผลข้อมูลในแบบรายงานผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการบันทึกและแสดงผลข้อมูล 

5) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต PM2.5 ให้รายงานข้อมูลทางออนไลน์ (online) ในกรณีที่ไม่สามารถส่ง

online ได้ ให้ส่งเป็นตาราง excel ตามตัวแปรที่กำหนดส่งไปยังกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคที่ E-mail: 
Epienocc@gmail.com เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับระยะ
วิกฤต เพื่อเสนอผู้บริหารและแจ้งเตือนประชาชนต่อไป 

mailto:Epienocc@gmail.com


42 

4.1.2 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ( PM2.5) 
ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 1 - 12 
4.1.2.1 แนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 

1) แหล่งข้อมูลการเฝ้าระวัง ใช้ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล และการดึงข้อมูลเพื ่อทำการสรุปตามระยะเวลาใน 
การเฝ้าระวัง ทั้งนี้การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังจะใช้ตัวแปรต่าง ๆ ร่วมกับ ICD-10 ที่กำหนดในการเฝ้าระวัง 

2) ตัวแปรที่กำหนดในการเฝ้าระวัง ได้แก่ สถานพยาบาล, เพศ, อาชีพ, สัปดาห์มารับ
การรักษา, การวินิจฉัย (ตามรหัสโรคที่กำหนด) 

3) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล สถานพยาบาลสามารถส่งข้อมูลได้ทุกวัน กรณีไม่ส่ง
ทุกวันให้ส่งในวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานสถานการณ์ทุกสัปดาห์ 
ในระยะเวลาที่กำหนด 

4) ระยะเวลาในการเฝ้าระวัง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
- ระยะเฝ้าระวังเข้มข้น (เดือนธันวาคม – เมษายน) จัดทำรายงานสถานการณ์เป็น

รายสัปดาห์ 
- ระยะเฝ้าระวังปกติ (เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน) จัดทำรายงานสถานการณ์

เป็นรายเดือน 
- กรณีเกิดเหตุนอกเหนือระยะเวลาที่กาหนด และมีปัจจัยการเกิดฝุ่นละอองมากขึ้น 

ให้ปรับช่วงเวลาเฝ้าระวังและรายงานได้โดยพิจารณาจากค่าฝุ่นละอองในแต่ละพ้ืนที่ 
5) กลุ่มโรค/โรคเฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยใช้ข้อมูล

ผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกด้วยกลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ และอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบในระยะ
ยาว เช่น โรคมะเร็งปอด (lung cancer) ทั้งนี้ กลุ่มโรค/โรคที่เฝ้าระวัง และรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้องแสดงใน
ตารางด้านล่าง  
ตารางท่ี 11 กลุ่มโรคเฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

ลำดับ กลุ่มโรคเฝ้าระวัง 
1. กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 

Chronic Obstructive Pulmonary disease 
J44.1 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 
J44.8 Other specified chronic obstructive pulmonary disease 
J44.9 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 

Asthma 
J45.0 Predominantly allergic asthma 
J45.1 Non allergic asthma 
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ลำดับ กลุ่มโรคเฝ้าระวัง 
J45.2 Bronchial hyper responsiveness 
J45.3 Mild persistent asthma 
J45.4 Moderate persistent asthma 
J44.2 Wheezing associated respiratory illness (WARI) 

Pneumonia 
J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J12 ทั้งหมด) 
J18 Pneumonia, organism unspecified (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย J18 ทั้งหมด) 

Influenza 
J10 Influenza due to other identified influenza virus (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J10 ทั้งหมด) 
J11 Influenza, virus not identified (รหัสที่ขึน้ต้นด้วย J11 ทั้งหมด) 

Acute pharyngitis 
J02.0 Streptococcal pharyngitis 
J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms 
J02.9 Acute pharyngitis, unspecified 

Chronic rhinitis 
J31.0 Chronic rhinitis 

Bronchitis 
J20.9 Acute bronchitis, unspecified 

2. กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด 
Ischemic heart disease 

I24.0 Coronary thrombosis not resulting in myocardial infarction 
I24.1 Dressler's syndrome 
I24.8 Other forms of acute ischemic heart disease 
I24.9 Acute ischemic heart disease, unspecified 

Cerebrovascular disease (stroke) 
I60 Subarachnoid haemorrhage (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย I60 ทั้งหมด) 
I61 Intracerebral haemorrhage (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I61 ทั้งหมด) 
I62 Other non-traumatic intracranial haemorrhage (รหสัที่ขึ้นต้นด้วย I62 ทั้งหมด) 
I63 Cerebral infarction (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I63 ทั้งหมด) 
I64 Stroke, not specified as haemorrhage or infarction 
I65 Occlusion and stenosis of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction 
(รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I65 ทั้งหมด) 
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ลำดับ กลุ่มโรคเฝ้าระวัง 
3. กลุ่มโรคตาอักเสบ (รวม) 

H10 Conjunctivitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H10 ทั้งหมด) 
H11 Other disorders of conjunctiva (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย H11 ทั้งหมด) 
H13 Disorders of conjunctiva in diseases classified elsewhere (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย H13 
ทั้งหมด) 
H15 Disorders of sclera (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H15 ทั้งหมด) 
H16 Keratitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H16 ทั้งหมด) 
H17 Corneal scars and opacities (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H17 ทั้งหมด) 
H18 Other disorders of cornea (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย H18 ทั้งหมด) 
H19 Disorders of sclera and cornea in diseases classified elsewhere (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย H19 
ทั้งหมด) 

4. กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (รวม) 
L20 Atopic dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L20 ทั้งหมด) 
L21 Seborrheic dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L21 ทั้งหมด) 
L23 Allergic contact dermatitis (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย L23 ทั้งหมด) 
L24 Irritant contact dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นดว้ย L24 ทั้งหมด) 
L25 Unspecified contact dermatitis (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย L25 ทั้งหมด) 
L26 Exfoliative dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L26 ทั้งหมด) 
L27 Dermatitis due to substances taken internally (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L27 ทั้งหมด) 
L28 Lichen simplex chronicus and prurigo (รหัสที่ขึ้นตน้ด้วย L28 ทั้งหมด) 
L29 Pruritus (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L29 ทั้งหมด) 
L30 Other dermatitis (รหัสทีข่ึ้นต้นด้วย L30 ทั้งหมด) 

5. กลุ่มโรคอื่นๆ 
Z58.1 Exposure to air pollution 

 6 Long-term effect 
C34 Lung cancer 

6) พื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุมตามพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ จำนวน 33 จังหวัดเสี่ยง ทั่วประเทศไทย ได้แก่ 
ตารางท่ี 12 พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

เขตสุขภาพ เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง  แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน 

เขตสุขภาพที่ 2 ตาก 
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เขตสุขภาพ เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์
เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
เขตสุขภาพที่ 5 สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม
เขตสุขภาพที่ 6 สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี
เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
เขตสุขภาพที่ 8 เลย นครพนม 
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี มุกดาหาร 
เขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 
เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา ยะลา นราธิวาส 

7) การประมวลผล ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลผ่านระบบ HDC และแสดงผลผ่าน HDC service ตามลิงค์ด้านล่าง 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php 

8) การเข้าถึงรายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) สามารถเข้าถึงได้โดยเลือกไปที่แถบกลุ่มรายงานมาตรฐาน → สถานะสุขภาพ → 
การป่วยด้วยโรคจากมลพิษอากาศ (รายละเอียดดังรูปที่ 8 ) 

ตัวอย่าง การเลือกเมนูเพ่ือเข้าถึงรายงาน 

รูปที่ 8 ตัวอย่างการเลือกเมนูเพื่อเข้าถึงรายงาน 

หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าที่แสดง ชื่อรายงาน ต่าง ๆ ซึ่งสามารถคลิกเลือก รายงานที่ต้องการ
ให้โปรแกรมแสดงผล ซึ่งเมื่อคลิกรายงานแล้ว จะมีเมนูให้เลือกแสดงผลราย ปี  พ.ศ., หน่วยงาน หรือ 
เขตพ้ืนที่ ฯลฯ (รายละเอียดดังรูปที่ 9 ) 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php
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รูปที่ 9 ตัวอย่างเมนูให้เลือกแสดงผลรายงาน 

เมื่อคลิกเลือกเมนูต่าง ๆ และเลือก “ตกลง” แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
กราฟ ตาราง เป็นต้น (รายละเอียดดังรูปที่ 10 และ 11 ) 

ตัวอย่าง การแสดงผลในรูปแบบกราฟใน HDC service 

รูปที่ 10 ตัวอย่าง การแสดงผลในรูปแบบกราฟใน HDC service 
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ตัวอย่าง การแสดงผลในรูปแบบตารางใน HDC service 

รูปที่ 11 ตัวอย่างการแสดงผลในรูปแบบตารางใน HDC service 

แผนการดำเนินงาน 
• ระยะเริ่มต้น (ภายในเดือนธันวาคม 2563)  ดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นรายสัปดาห์

และรายเดือน ทั่วประเทศ (ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร) จำแนกตามสถานที่รักษา, อายุ, เพศ, สัปดาห์ที่มา
โรงพยาบาล ประมวลผลในรูปแบบ HDC dashboard จำนวน 4 Templates ดังนี้ 

1. จำนวนป่วย (รายโรค) ที่เก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศ
2. จำนวนป่วย (รายโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ รายสัปดาห์ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ

มลพิษทางอากาศ 
3. จำนวนผู้ป่วย (คน) และจำนวนป่วยรายโรค (ครั้ง) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ด้วยโรค

ที่เก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศ 
4. จำนวนป่วย จำแนกรายกลุ่มโรค และรายโรค รายเดือน ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทาง

อากาศ 
• ระยะที่ 2 (ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564) เชื่อมต่อฐานข้อมูลฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ

ควบคู่กับข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพในระบบ HDC พร้อมทั้งการแสดงผลในรูปแบบ data visualization 
• ระยะที่ 3 (ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564) ดำเนินการจัดทำ template เพ่ิมเติมอีก 2 templates

(สถานการณก์ลุ่มโรคจำแนกตาม 1. กลุ่มอาชีพ และ 2. โรคประจำตัว) รวมถึงหารือร่วมกับ โรงพยาบาลในสังกัด
อื่น ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์  สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัด
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน ในการส่งข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มโรคท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบ HDC 
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การติดต่อประสานงาน 
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางจิราภรณ์ พรมมงคล (ผู้ประสานงาน) โทร. 02 590 

3899 หรือ 084 829 0746 กลุ่มงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา หรือ  
e-mail: ncddoe@ddc.mail.go.th 

4.2 แนวทางการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับมลพิษอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5)  (Event based Surveillance) 
จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ให้ดำเนินการสอบสวน เมื่อเกิดโรคหรือเหตุการณ์ที่เข้า

ได้กับนิยามหรือเกณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปนี้  
4.2.1 นิยาม

พื้นที ่สีแดง หมายถึง พื้นที่ประสบปัญหา PM2.5 ที่รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษผ่านเว็บไซต์ 
Air4Thai จำแนกดังนี ้

1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง พื้นที่ระดับตำบลหรือแขวงที่มีการตรวจวัดค่า PM2.5

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 91 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป ติดต่อกัน 3 วัน 
*กรณีตำบลหรือแขวงที่ไม่มีสถานีตรวจวัด ให้พิจารณาค่าฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด

2) ต่างจังหวัด หมายถึง พื้นที่ระดับอำเภอที่มีการตรวจวัดค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่
91 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน หรือค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที ่มีค่าตั ้งแต่ 201 มคก./ลบ.ม.ขึ ้นไป 
ติดต่อกัน 3 วัน  

* กรณีอำเภอใกล้เคียงและอยู่นอกเหนือที่ตั้งสถานีตรวจวัดให้พิจารณาลงสอบสวนเป็นรายกรณี

ระยะแรก (ภายในเดือน
ธันวาคม 2563) 

• ด าเนินการเฝ้าระวังกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นรายสัปดาห์และรายเดือน ทั่วประเทศ (ยกเว้นพื้นที่
กรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามสถานท่ีรักษา,อาย,ุ เพศ, วันท่ีมาโรงพยาบาล ประมวลผลในรูปแบบ HDC
dashboard จ านวน 4 Templates

ระยะท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)

• เช่ือมต่อฐานข้อมูลฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ ควบคู่กับข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพในระบบ
HDC พร้อมท้ังการแสดงผลในรูปแบบ data visualization

ระยะท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3-4) 

• ด าเนินการจัดท า template เพิ่มเติมอีก 2 templates (สถานการณ์กลุ่มโรคจ าแนกตาม 1. กลุ่มอาชีพ
และ 2. โรคประจ าตัว) รวมถึงหารือร่วมกับ โรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์  สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน
ในการส่งข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ HDC
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4.2.2 นิยามผู้ป่วยท่ีต้องดำเนินการสอบสวนโรค (Patients to be investigated) 
พบผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่สีแดง ที่เข้าได้ตามโรคหรือกลุ่มอาการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) เสียชีว ิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ที ่มีอาการของโรค หอบหืด  (Asthma) โรคปอดอุดกั ้นเรื ้อรัง

(Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute
Coronary Disease: ACD) ที่ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ

2) ผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Disease: ACD)
โรคปอดอุดกั ้นเรื ้อรัง (COPD) ที ่มีอาการรุนแรง เข้ารับการรักษาเป็นผู ้ป่วยใน ( Inpatient)
จำนวน 2 รายขึ้นไป ภายใน 1 วัน

3) พบผู้ป่วยกลุ่มอาการ Allergy attack จำนวน 10 รายขึ้นไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน
โรงงาน สถานที่ทำงาน ชุมชน (ระดับหมู่บ้าน)

*หมายเหตุ กลุ่มอาการ Allergy attack คือ ไม่สามารถยืนยันเชื้อก่อโรคได้
เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสวนโรค 
ตารางท่ี 13 เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสวนโรค 

เหตุการณ์ ทีมสอบสวนโรค
1. เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ที่มีอาการของโรคหอบหืด 

(Asthma) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Disease: ACD)        
ที่ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ

• ทีมสอบสวนควบคุมโรค (ส่วนกลาง) 

• ทีม สคร./สปคม.  
สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. 
ทีม จังหวัด/ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)

2. ผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute Coronary Disease:ACD) โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษา
เป็นผู้ป่วยใน (Inpatient) จำนวน 2 รายขึ้นไป ภายใน 1 
วัน จากสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทำงาน ชุมชน (ระดับหมู่บ้าน)

ทีมสอบสวนควบคุมโรค (ส่วนกลาง) 

• ทีม สคร./สปคม. 
สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. 
ทีม จังหวัด/ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)

3. พบผู้ป่วยกลุ่มอาการ Allergy attack จำนวน 10 ราย
ขึ้นไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทำงาน ชุมชน (ระดบัหมู่บ้าน) 

• ทีม สคร./สปคม. 
สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. 
ทีม จังหวัด/สถานบริการสาธารณสุข (ศบส.)

4.2.3 แนวปฏิบัติสําหรับผู้ท่ีเข้านิยามที่ต้องดําเนินการสอบสวนโรค 
การสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี ่ยวเนื่องกับมลพิษทางอากาศจาก PM2.5 มีขั ้นตอนการดำเนินงาน 8 

ขั้นตอน ประกอบด้วย 
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ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ทีมสอบสวนต้องตรวจสอบเหตุการณ์ (Verify) 
เพื่อยืนยันว่ามีผู้ป่วยสงสัยเกิดจากการได้รับสัมผัส PM2.5 ในพื้นที่จริงหรือไม่ รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้อง 
จากเวชระเบียน โปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (Hospital Information System: 
HIS) เช่น HOSxP HospitalOS เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องประสานไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) หรือ
สถาบ ันป้องกันควบคุมโรคเขตเม ือง (สปคม.)  ผ่านระบบทีมตระหนักรู ้สถานการณ์ (Situation Awareness 
Team:SAT) ทุกครั้ง (ในกรณีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ให้ประสาน
ข้อมูลผ่านกลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย) 

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันการวินิจฉัย ตรวจสอบข้อมูลอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัย 
รวมถึงข้อมูลการเจ็บป่วยจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลเพื่อหาผลการตรวจร่างกาย การตรวจทางรังสีหรือ
ห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยโรคหรือโรคร่วม  

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการ เตรียมบุคลากรพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถามต่าง ๆ 
พร้อมทั้งทบทวนองค์ความรู้เกี ่ยวกับโรค และพิษวิทยาของการรับสัมผัส PM2.5รวมถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
เตรียมเครื่องมือตรวจวัดปริมาณ PM2.5 ในกรณีที่จำเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมดำเนินการ
สอบสวนโรค 

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำนิยามผู้ป่วย ทีมสอบสวนต้องกำหนดนิยามผู้ป่วย (Case Definition) เพื่อเป็น
ข้อตกลงร่วมกันในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ กรณีการเจ็บป่วยหลังจากได้รับสัมผัส  PM2.5 ยังไม่มีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการยืนยันสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด จึงกำหนดได้เฉพาะผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) เท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น 

ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง รัศมี 500 เมตร จากบ้านผู้ป่วย
หรือสถานที่ที ่ผู้ป่วยใช้เวลาต่อวันมากที่สุด (เช่น แม่ค้าหาบเร่ ตำรวจจราจร จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น) 
ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก  

ขั้นตอนที่ 5 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยกระบวนการค้นหาทำได้ 2 วิธี คือ 
    วิธีที่ 1 การค้นหาผู้ป่วยในโรงพยาบาล  

1) ทบทวนทะเบียนผู้เข้ารับบริการในห้องฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่สีแดงย้อนหลัง
3 ปี และปัจจุบัน (จำนวนเต็มปี ม.ค.-ธ.ค.) รหัส ICD-10 ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โรคหอบหืด (Asthma) รหัส J45-J46 
และ J44.2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รหัส J44 ยกเว้น J44.2 

- โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Disease: ACD) รหัส  I20-I24 
2) ทบทวนจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ในรอบ 31 วันก่อนหน้า จำแนกรายวัน

(แบบฟอร์ม PM_3) 
วิธีที่ 2 การค้นหาภายในชุมชน โดยการสำรวจหาผู้ป่วยในโรงเรียน โรงงาน สถานที่ทำงาน ชุมชน

หรือหมู่บ้านที่อาศัยร่วมกัน โดยใช้นิยามผู้ป่วยที่ได้จัดทำขึ้นมา และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในบ้านและชมุชน



51 

ที่อยู่อาศัย เพื่อหาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยง และข้อมูลสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
โดยการใช้แบบสอบถามรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง (แบบฟอร์ม PM_2)  

ตัวอย่าง การกำหนดนิยามผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) 
      ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) คือ ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาชัย รัศมี  500 เมตร  
ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562  (วัน
แรกท่ีตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน) จนถึงวันที่ดำเนินการสอบสวนโรค 

 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยการนำข้อมูลสถานการณ์ที่ได้มา
แจกแจงตามสถานที่ เวลา และบุคคล (Place, Time and Person) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 
ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือกรณีผู้ที่มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Disease: ACD) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
อากาศหรือไม่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน เป็นต้น   

 ขั้นตอนที่ 7 การควบคุมและป้องกัน เนื่องจากปัญหาจาก PM2.5 มีหลายสาเหตุ หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่
ทีมสอบสวนสามารถทำได้ คือ การลดผลกระทบด้านสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบเพ่ือ
ป้องกันตนเอง เช่น ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากากอนามัย) ที่
เหมาะสม จัดหาห้องปลอดฝุ่นในกรณีที่จำเป็น เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 8 การสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ 
1) การนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที ่รับผิดชอบทราบ โดยนำเสนอข้อมูลด้วยความชัดเจน

น่าเชื่อถือ มีหลักฐานวิชาการและให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการปัญหาหรือการป้องกัน
ควบคุมโรค โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้
จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล และสื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายด้วยหลักการทางวิชาการ 

2) การเขียนรายงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบทุกคนทราบและเข้าใจข้อสรุปที่ถูกต้อง
ตรงกัน รวมทั้งอาจเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือนำไปสู่การควบคุม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งการเขียนรายงานสอบสวนโรคสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  

2.1) การเขียนรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report - Spotrep)         
ทีมสอบสวนต้องเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์เบื้องต้นโดยเร็ว หลังจากปฏิบัติภารกิจใน

พื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ รายละเอียดของเหตุการณ์ มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
มาตรการที่จะดำเนินการต่อไป ผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ ควรดำเนินการ
ต่อไปเพื่อการป้องกัน ควบคุมหรือลดผลกระทบ 
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2.2) การเขียนรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ มีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้ 
(1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรมีส่วนประกอบที่สำคัญที่บอกให้ทราบว่า เกิดอะไร เกิดกับใคร 

ที่ไหน และเม่ือไหร่ 
(2) รายชื่อผู้เขียนรายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team) 
(3) บทคัดย่อ (Abstract) เน้นสรุปครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการรายงานการสอบสวน

โรค คล้ายกับการสรุปสาระสำคัญในการรายงานเสนอผู้บริหาร 
(4) บทนำและความเป็นมา (Introduction or Background) บอกถึงที่มาของการเกิด

เหตุการณ์เบื้องต้นที่ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก 
(5) วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นสิ ่งที ่จะกำหนดแนวทางการสอบสวนโรคและภัย

สุขภาพ  ปกติควรมีประมาณ 2-3 ข้อ 
(6) วิธีการศึกษา (Methods) เป็นกลวิธีที ่จะกำหนดเพื ่อค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงของ

เหตุการณ์ในการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
เหตุการณ์ ทั้งวิธีการเดินสำรวจ รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

(7) ผลการสอบสวน (Results) แสดงรายละเอียดของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสอบสวนข้อมูลที่นำเสนอในรายงานการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญ เหตุการณ์ 
ข้อมูลทั ่วไป ข้อมูลด้านสุขภาพ (จากการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย บันทึกการรักษา การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) หากมีการดำเนินการควบคุม หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาจจะต้องเขียน
รายละเอียดลงในผลการสอบสวนด้วย 

(8) การแปลผลและวิจารณ์ผลการสอบสวน (Interpretation and Discussion) เน้นการ
สังเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลการสอบสวน โดยต้องใช้ทั้งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถให้ข้อสรุปของการเกิดเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น 

(9) ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ (Limitation) 
(10) สรุปผลการสอบสวน (Conclusion) เป็นการรายงานผลการสอบสวนที่ได้ข้อสรุป 

ที ่ชัดเจนสามารถตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ในขั ้นตอนของการสรุปผลการสอบสวน  ควรมี
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ที่สอดคล้องกับสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถไป
ปฏิบัติได้จริง  

(11) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เน้นการแสดงคำขอบคุณหน่วยงาน หรือ
ผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 

(12) เอกสารอ้างอิง (References) 
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บทที่ 5  
การจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

การจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย การเปิดคลินิกมลพิษ รวมไปถึง 
แนวทางการตรวจสุขภาพประชาชนที่มีปัญหาเนื่องจากมลพิษทางอากาศ คลินิกมลพิษเคลื่อนที่  คลินิกมลพิษ
ออนไลน์ และการจัดทำห้องปลอดฝุ่น รายละเอียดดังนี้ 
5.1 คลินิกมลพิษ 

5.1.1 ที่มา 
สืบเนื่องจากภาวะมลพิษโดยเฉพาะ PM2.5 ในประเทศไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ

ในช่วงที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลดแหล่งกำเนิดจะมีผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามแม้จะปฏิบัติตัวตาม
คำแนะนำ คือ หลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่ต้องออกนอกอาคาร เมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง โดยเฉพาะในช่วง
เช้าและบ่าย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บางคนต้องเข้าในพื้นที่ซึ่งมีมลพิษหรืออาศัยอยู่ใ น
พ้ืนที่ซึ่งมีมลพิษ ในการนี้ยังไม่มีหน่วยงานโดยเฉพาะที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว 
โดยที่มลพิษมีหลายชนิดและจะมีผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรค
ผิวหนัง และในระยะยาวจะเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ดังนั้น การติดตามภาวะ
สุขภาพของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และอาศัยอยู่ในเขตมลพิษ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำด้วย 
คลินิกมลพิษ จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อประชาชนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการสัมผัสมลพิษที่
เกิดข้ึน และติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนที่ต้องสัมผัสมลพิษเรื้อรังด้วย  

คลินิกมลพิษ เป็นคลินิกเฉพาะทางที่มีการกำหนดหน่วยงานหรือห้องตรวจให้เป็นคลินิกมลพิษโดย
อาจจะเป็นห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง หรือห้องตรวจโรคจากการทำงาน  ทั้งนี้ แพทย์
และพยาบาลที่คลินิกมลพิษควรผ่านการอบรมด้านมลพิษ เพื่อสามารถเข้าใจการประเมินผู้ป่วยจากการสัมผัส
มลพิษและทำการซักประวัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพ่ือลด ละ 
เลี่ยงการสัมผัสมลพิษและสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  ป้องกันการเกิดซ้ำในผู้ป่วยที่
เริ่มมีอาการ รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมผัส การลงรหัสการสัมผัส การวินิจฉัยเพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว กรณีที่แพทย์สงสัยหรือผู้ป่วยที่มีอาการมากอาจส่งตรวจพิเศษ เช่น การตรวจ
สมรรถภาพปอด เอ็กซเรย์ปอด เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการติดตามผู้ป่วย  

เป้าหมาย 
1) เพื่อลดความรุนแรงและจำนวนการเกิดอาการจนต้องรับการรักษา (admit) ในโรงพยาบาลของ

กลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการ
2) ให้การดูแลรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
3) เพ่ือเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว
4) จัดทำให้เป็นงานวิจัยในอนาคต
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ประชาชนในเขตมลพิษที่มีอาการหรือสงสัยว่ามีอาการจากมลพิษได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่าง

ถูกต้อง
2) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศด้านมลพิษในอนาคต
5.1.2 แนวทางการตรวจสุขภาพประชาชนที่มีปัญหาเนื่องจากมลพิษทางอากาศ (ผู้ป่วยเดินเข้ามา

ในโรงพยาบาล)  
5.1.2.1 การเปิดและปิดคลินิกมลพิษ 
คลินิกมลพิษจะเปิดให้บริการเมื่อระดับ PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน และปิด

ให้บริการเมื่อระดับ PM2.5 < 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 6 วัน  
5.1.2.2 แนวทางการดำเนินงาน 
1) ห้องตรวจที่แผนกต่าง ๆ

(1) เมื่อผู้ป่วยเข้ามารักษา ให้รักษาตามปกติก่อน
- ถ้าเป็นผู้ป่วยปกติ คือตรวจไม่พบโรค มีแต่อาการ หากแพทย์ผู้ตรวจไม่สงสัยอะไร 

ให้แจกแผ่นพับเรื่องโรคและการป้องกันตนเอง แล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้าน 
- ถ้าเป็นผู ้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคตา ให้ทำการรักษา 

ถ้าแพทย์ผู ้ตรวจไม่สงสัยอะไร ให้แจกแผ่นพับเรื ่องโรคและการป้องกันตนเอง 
แล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้าน 

- ถ้าแพทย์ผู ้ตรวจสงสัยว่าเป็นโรคจากมลพิษทางอากาศให้ส่งต่อมาที่คลินิกมลพิษ 
เพ่ือให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติตน และวางแผนติดตาม  

(2) ผู้ป่วยที่ควรสงสัยว่าเป็นโรคจากมลพิษทางอากาศ โดยมีอาการและอาการแสดงของโรค 
เช่น โรคทางเดินหายใจ (ไม่ใช่ไข้หวัด) โรคหัวใจ (โรคเดิมที่กำเริบขึ้นหรือรักษาไม่หาย) 
โรคตา (การระคายเคืองตา หรือแสบตา) โรคผิวหนัง และเป็นผู้ที่ทำงานกลางแจ้งใน  
เขตมลพิษทางอากาศ เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถโดยสารสาธารณะ คนงานก่อสร้าง 
ให้ส่งต่อมายังคลินิกมลพิษ 

2) คลินิกมลพิษ
1) คลินิกมลพิษจะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบซักประวัติ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม

PM_4)
2) เมื่อเตรียมตัวเข้าตรวจ

(1) ซักประวัติเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และประวัติตามโรคหรืออาการที่
เกี่ยวข้อง  

(2) ตรวจร่างกายโดยตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign) ตรวจดูภาวะซีด ตรวจระบบ
หายใจ ระบบหัวใจ ผิวหนัง และอวัยวะอ่ืนตามความจำเป็น 
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(3) ตรวจภาพรังสีปอดเป็นข้อมูล base line ในผู้ป่วยต่อไปนี้ (ไม่ต้องทำทุกราย) คือ 
- เป็นผู้ที่อาศัย ทำงานในเขตคุณภาพอากาศในระดับสีส้ม หรือสีแดง 
- เป็นผู้ที่มีอาการสงสัยจะเป็นโรคปอด โรคหัวใจ หรือมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นใน

อนาคต (เช่น การอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ทำอาชีพกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่น 
ตำรวจจราจร คนขับรถโดยสารสาธารณะ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่ค้า พ่อค้า
ข้างถนน คนงานก่อสร้าง เนื่องจากจะต้องติดตามในระยะยาว  

- ผู้ที่สามารถมานัดติดตามอาการ (Follow up) ที่คลินิกต่อเนื่องได้ 
- ไม่ต้องตรวจในหญิงตั้งครรภ์ 

(4) ตรวจสมรรถภาพปอดเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- เป็นผู้ที่อาศัย ทำงาน ในเขตคุณภาพอากาศในระดับสีส้ม หรือสีแดง  
- เป็นผู้ที่มีอาการสงสัยจะเป็นโรคปอด โรคหอบหืด ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือมีแนวโน้มว่า

น่าจะเป็นในอนาคต (เช่น การอยู ่อาศัยเป็นเวลานาน ทำอาชีพกลางแจ้งเป็น
เวลานาน เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถโดยสารสาธารณะ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
แม่ค้า พ่อค้าข้างถนน คนงานก่อสร้าง เนื่องจากจะติดตามในระยะยาว  

- ผู้ที่สามารถมานัดติดตามอาการ (Follow up) ที่คลินิกต่อเนื่องได้ 
- ไม่มีข้อห้ามในการตรวจสมรรถภาพปอด 

(5) ตรวจสมรรถภาพปอดและภาพรังสีปอดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) เฉพาะผู้ที่
เข้าเกณฑ์ตามแบบซักประวัติในผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจเรื ้อรังที่อาศัยหรือ
ทำงานอยู ่ในพื ้นที่ ซึ ่งมีคุณภาพอากาศในระดับสีเหลืองขึ ้นไป รวมทั้งเด็ก 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีคุณภาพอากาศระดับสีเหลือง 

3) ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค ให้คำแนะนำ คือ
(1) ควรรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายหรือดีขึ ้น โดยมาตามนัด และปฏิบัติตนตาม

คำแนะนำของแพทย ์
(2) ถ้าเป็นโรคเรื้อรังควรรักษาให้อาการดีขึ้น 
(3) ให้คำแนะนำว่า โรคที่เป็นยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากมลพิษจริง แต่การ

ปฏิบัติตนตามคำแนะนำจะทำให้อาการดีขึ้น และทางแพทย์จะนัดหมายตรวจ
อาการเป็นระยะ ให้มาตามนัด 

4) มลพิษเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค ต่อไปนี้
โรคทางเดินหายใจทั้งหมด (J00-J99) หรือเน้นเฉพาะโรค ได้แก่

J30.0 เยื่อจมูกอักเสบจากการปรับขนาดหลอดเลือดและภูมิแพ้ 
J30.2 เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดอื่น  
J31 เยื่อจมูก คอหอยส่วนจมูก และคอหอยอักเสบเรื้อรัง  
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J39.9 โรคของทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ระบุรายละเอียด 
J40-J47 โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง  

J40 หลอดลมอักเสบ ไม่ระบุว่าเฉียบพลันหรือเรื้อรัง  
J41 หลอดลมอักเสบ แบบธรรมดาและแบบมีเมือกปนหนอง 
J42 หลอดลมอักเสบที่ไม่ระบุรายละเอียด  

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มิได้ระบุลายละเอียดเป็นอย่างอ่ืน 
ท่อลมอักเสบเรื้อรัง  
ท่อลมกับหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  

J43 โรคถุงลมโป่งพอง 
J44 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
J45 โรคหืด  
J46 โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุด 
J47 โรคหลอดลมโป่งพอง  

J70 ภาวะของระบบหายใจจากสารภายนอกอ่ืน 
J80 กลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่  
J99 ความผิดปกติของระบบหายใจในโรคที่จำแนกไว้ที่อ่ืน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 
I10-I15 โรคความดันโลหิตสูง  
I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด  
I140-I143 โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ  
I144-I149 โรคของการเต้นของหัวใจและการนำกระแสไฟฟ้าประสาท 
I150 หัวใจล้มเหลว 

โรคตา 
H10 เยื่อตาอักเสบ 

โรคผิวหนัง  
L23 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้  
L23.8 ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดจากสาเหตุอื่น  
L23.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้ ไม่ระบุสาเหตุ  
L24 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง  
L24.8 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคืองที่เกิดจากสาเหตุอ่ืน 
L24.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง ไม่ระบุสาเหตุ  
L29 อาการคัน   
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L50 ลมพิษ 
โรคมะเร็ง  

C34 โรคมะเร็งทางเดินหายใจ (ปอด) 
C34.0 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหลัก 
C34.1 เนื้องอกร้ายของกลีบบนของหลอดลมหรือปอด 
C34.2 เนื้องอกร้ายของกลีบกลางของหลอดลมหรือปอด  
C34.3 เนื้องอกร้ายของกลีบล่างของหลอดลมหรือปอด 
C34.8 เนื้องอกร้ายบริเวณท่ีเหลื่อมกันของหลอดลมและปอด 

C67 เนื้องอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ 
5.1.2.3 การลงรหัสในคลินิกมลพิษ 

1) การวินิจฉัยหลัก (Principle Diagnosis หรือ main condition)
(1) การวินิจฉัยหลักมีได้เพียงการวินิจฉัยเดียวเท่านั้น

2) การวินิจฉัยร่วม (Comorbidity หรือ Pre-admission comorbidity)
(1) โรคที่ปรากฏร่วมกับโรคที่เป็นวินิจฉัยหลักและรุนแรงมากพอที่ทำให้ผู้ป่วยมีความ

เสี่ยงสูงขึ้น หรือมีการตรวจรักษาเพ่ิมระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ 
(2) เป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนรับไว้รักษาในโรงพยาบาล มิใช่โรคที่เกิดข้ึนภายหลัง 
(3) บันทึกการวินิจฉัยได้มากกว่า 1 โรค ไม่จำกัดจำนวน 

3) โรคแทรก (Complication หรือ Post-admission comorbidity)
(1) โรคที่ไม่ปรากฏร่วมกับ โรคที่วินิจฉัยตั้งแต่แรก แต่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยเข้ารับ

การรักษา ในโรงพยาบาลแล้ว  
(2) เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากพอที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก เสียชีวิต หรือ

พิการ  
(3) อาจเป็นโรคต่างระบบกับโรคที่วินิจฉัยหลัก  
(4) บันทึกการวินิจฉัยได้มากกว่า 1 โรค ไม่จำกัดจำนวน 

4) การวินิจฉัยอ่ืน ๆ (Other diagnosis)
(1) บันทึกการวินิจฉัยอ่ืน ๆ ได้ไม่จำกัดจำนวน
(2) เป็นโรคที่มีความรุนแรงไม่มากพอที่จะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากขึ้น ไม่ต้องใช้

ทรัพยากร ในการรักษาเพ่ิมข้ึนระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล  
(3) อาจเป็นโรคที่เกิดข้ึนก่อนหรือหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
(4) เป็นโรคเล็กน้อย หรือที่รุนแรงไม่มากพอที่ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

แทรก ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือพิการ ไม่ต้องเพิ่มการตรวจพิเศษ ไม่เพิ่มยาหรือ
เวชภัณฑ์ ไม่ต้องได้รับการ ดูแลรักษาเพ่ิมเติม 

https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
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5) สาเหตุภายนอกของการได้รับบาดเจ็บและการได้รับพิษ(External cause of injury
and poisoning)
(1) ได้จากการซักประวัติว่า การบาดเจ็บหรือได้รับพิษนั ้นอย่างไร เกิดสถานที่ใด

ขณะทำกิจกรรมใด เป็นอุบัติเหตุถูกทำร้าย ทำร้ายตนเอง หรือไม่ทราบเจตนา 
(2) ต้องระบุสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บและการได้รับพิษทุกราย  

6) รหัสโรคที่ใช้บ่อยในคลินิกมลพิษ 5 กลุ่มโรค
(1) โรคทางเดินหายใจทั้งหมด (J00-J99) หรือเน้นเฉพาะโรค ได้แก่

J30.0 เยื่อจมูกอักเสบจากการปรับขนาดหลอดเลือดและภูมิแพ้ 
J30.2 เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดอื่น  
J31 เยื่อจมูก คอหอยส่วนจมูก และคอหอยอักเสบเรื้อรัง  
J39.9 โรคของทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ระบุรายละเอียด   
J40-J47 โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง  

J40 หลอดลมอักเสบ ไม่ระบุว่าเฉียบพลันหรือเรื้อรัง  
J41 หลอดลมอักเสบ แบบธรรมดาและแบบมีเมือกปนหนอง 
J42 หลอดลมอักเสบที่ไม่ระบุรายละเอียด  

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มิได้ระบุลายละเอียดเป็นอย่างอ่ืน 
ท่อลมอักเสบเรื้อรัง  
ท่อลมกับหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  

J43 โรคถุงลมโป่งพอง  
J44 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
J45 โรคหืด  
J46 โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุด 
J47 โรคหลอดลมโป่งพอง  

J70 ภาวะของระบบหายใจจากสารภายนอกอ่ืน 
J80 กลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่  
J99 ความผิดปกติของระบบหายใจในโรคที่จำแนกไว้ที่อ่ืน 

(2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 
I10-I15 โรคความดันโลหิตสูง  
I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด  
I140-I143 โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ  
I144-I149 โรคของการเต้นของหัวใจและการนำกระแสไฟฟ้าประสาท 
I150 หัวใจล้มเหลว 
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(3) โรคตา 
H10 เยื่อตาอักเสบ 

(4) โรคผิวหนัง  
L23 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้ 
L23.8 ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดจากสาเหตุอื่น  
L23.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้ ไม่ระบุสาเหตุ  
L24 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง  
L24.8 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคืองที่เกิดจากสาเหตุอ่ืน 
L24.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง ไม่ระบุสาเหตุ  
L29 อาการคัน   
L50 ลมพิษ 

(5) โรคมะเร็ง 
C34. โรคมะเร็งทางเดินหายใจ (ปอด) 
C34.0 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหลัก  
C34.1 เนื้องอกร้ายของกลีบบนของหลอดลมหรือปอด  
C34.2 เนื้องอกร้ายของกลีบกลางของหลอดลมหรือปอด  
C34.3 เนื้องอกร้ายของกลีบล่างของหลอดลมหรือปอด  
C34.8 เนื้องอกร้ายบริเวณท่ีเหลื่อมกันของหลอดลมและปอด 
C 67. เนื้องอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ 

(6) กลุ่มรหัสอ่ืนๆ 
Y 97   โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม 

  Environmental-pollution-related condition 
Z581 สัมผัสกับมลพิษทางอากาศ  Exposure to air pollution 
Z77 สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ  Other contact with and 

(suspected) exposures hazardous to health 
ถ้ามีการสัมผัส PM2.5 ให้ลง Z581 เป็น การวินิจฉัยร่วม (Comorbidity) 
ถ้าสามารถวินิจฉัยได้ว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้ลง Y97 เป็น สาเหตุภายนอก

ของการได้รับบาดเจ็บและการได้รับพิษ (External cause of injury and poisoning)  

https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/ICD-10_%E0%B8%9A%E0%B8%97_C
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/C34.8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
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ตัวอย่าง 
ชาย 35 ปี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ได้ทำงานที่สัมผัสฝุ่น มีอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน หลังจากไปเดินเล่น  

ที่สวนสาธารณะซึ่งวัดค่า PM2.5 มีระดับเท่ากับ 80 มคก./ลบ.ม. แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็น Asthma จาก
สิ่งแวดล้อม จากการที่ไปสัมผัส PM2.5 

แพทย์วินิจฉัย การลงรหัส 
การวินิจฉัยหลัก Asthma J45 Asthma 
การวินิจฉัยร่วม Exposure to PM2.5 Z581 Exposure to air pollution 
สาเหตุภายนอก Environmental related condition Y97 Environmental related condition 
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รูปที่ 12 Flow chart การให้บริการผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 



62 

5.2  คลินิกมลพิษเคลื่อนที่ 
5.2.1 แนวทางการดำเนินงาน 

กรณีที่คลินิกมลพิษต้องรับส่งต่อผู้ป่วยจากห้องตรวจโรค และผู้ป่วยเป้าหมายไม่สะดวกเดินทางไป
คลินิกมลพิษ ให้จัดทำเป็นคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ (mobile) โดยให้ทีมคลินิกมลพิษลงมาจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่ 
เพ่ือซักประวัติผู้ป่วยเป้าหมายก่อนเข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจโรค ดังนี้ 

1) ให้มีการติดป้ายคลินิกมลพิษ และอาการที ่เฝ้าระวังให้มองเห็นได้ชัดในพื้นที ่คลินิกมลพิษ
เคลื่อนที่

2) เมื่อผู้ป่วยเป้าหมายเข้ามาในโรงพยาบาลให้ทำการซักประวัติอาการและการสัมผัสตามแบบซัก
ประวัติ ให้คำแนะนำ แจกแผ่นพับ ณ บริเวณจุดคลินิกมลพิษเคลื่อนที่

3) ให้พบแพทย์เฉพาะทางทำการวินิจฉัย รักษา ตามความประสงค์ของผู้ป่วย กรณีท่ีแพทย์สงสัยว่า
มีอาการจากมลภาวะทางอากาศให้ส่งพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่คลินิกมลพิษ

4) นัดติดตาม หรือโทรศัพท์ติดตามอาการ
 ในกรณีนี้คลินิกมลพิษและคลินิกมลพิษเคลื่อนที่จะมีจุดต่างกันที่บริเวณซักประวัติและให้คำแนะนำ 

โดยคลินิกมลพิษเคลื่อนที่จะมีจุดซักประวัติและให้คำแนะนำก่อนไปที่ห้องตรวจโรคเมื่อพบแพทย์ในห้องตรวจ
แล้วแพทย์จะส่งผู้ป่วยเป้าหมายไปที่คลินิกมลพิษ  

5.2.2 การให้คำแนะนำเรื่องการสัมผัสมลพิษทางอากาศ 

   การให้คำแนะนำการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น  PM2.5 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 

1) จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก กลุ่มโรคเรื้อรัง โรคปอด โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โดยในการดูแลกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไวต่อการเกิดอาการ  การให้
คำแนะนำในกลุ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงและจำนวนการเกิดอาการจนต้องเข้ารับการรักษา
(admit) ในโรงพยาบาล

2) พิจารณาในด้านสภาพอากาศและอาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะอากาศ การให้คำแนะนำในกลุ่มนี้มีเป้าหมายให้การดูแลรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำ

3) โรคหรืออาการที่เป็นอยู่ ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากมลพิษจริง แต่การปฏิบัติตนตามคำแนะนำ
จะทำให้อาการดีข้ึน โดยจะนัดมาพบแพทย์เพ่ือติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

4) กรณีที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังควรดูแล รักษาตามคำแนะนำของแพทย์ โดยมาตามนัดและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

การให้คำแนะนำ 
1) ไม่ควรออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมนอกบ้าน หรือกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี

(ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด)
2) ถ้าจำเป็นต้องเข้าในเขตท่ีมีมลพิษทางอากาศสูง ควรใช้หน้ากากเพ่ือป้องกันตนเอง
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3) ควรพักอาศัย ทำงาน หรือมีกิจกรรมภายในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่าง หรือมีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะ
ทำให้สัมผัส PM2.5 น้อยลง และอยู่ในอาคารได้นานขึ้น กรณีเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศให้เลือกแผ่น
กรองชนิด HEPA filter (ซึ่งปกติทุกเครื่องจะมี HEPA filter อยู่แล้ว) และถ้าอาศัยอยู่ริมถนนควรเป็นชนิด
ที่มีอัลตราคาร์บอน (ultra carbon) อีกชั้นหนึ่งที่หนาพอสมควรเพื่อกรองก๊าซพิษชนิดอื่นที่เป็นมลพิษ
ทางอากาศ ได้แก่ ตะกั่ว เบนซีน เฮกเซน พีเอเอช บิวทาไดอีน ซัลเฟอร์ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น

4) คนทำงานกลางแจ้ง เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถประจำทาง กรรมกรก่อสร้าง ควรหลีกเลี่ยงการ
ทำงานหรือลดเวลาการทำงาน ถ้าทำไม่ได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น และเข้าไปพักในอาคาร
บ่อยครั้ง

5) งดสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่อื่น ๆ เพราะมีผลเท่ากับการสัมผัสมลพิษขั้นรุนแรง ไม่ควรเข้าใกล้คนสูบ
บุหรี่เพื่อป้องกัน secondary smoker และต้องป้องกัน Tertiary smoker คือ ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่
อนุภาคจากบุหรี่จะตกอยู่บนพื้น ควรทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบ่อยครั้ง

6) PM2.5 จะลอยไปมาในอากาศ ไม่ติดเสื้อผ้า ตากผ้าได้ และไม่ตกลงมาติดอาหาร
7) การอยู่ในรถยนต์ แอร์รถเป็นระบบปิดหมุนเวียนอากาศในรถ แต่ไม่ได้กรองอากาศ ดังนั้นไม่ควรเปิด

ปิดหน้าต่างหรือประตูรถบ่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาในรถ
8) ควรเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ได้รับสัมผัสฝุ่นเพิ่มขึ้น เช่น การเผาใบไม้ กระดาษ ควันธูป การใช้ถ่านหุงต้ม

และกิจกรรมที่ทำให้มีการสัมผัสฝุ่นเพ่ิมข้ึน
9) ส่งข้อมูลการซักประวัติมาที่กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์

สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2517 4333 หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) occenv@gmail.com ทั้งนี้กลุ่มศูนย์การแพทย์จะช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลและส่งคืน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลของประเทศต่อไป

5.3 คลินิกมลพิษออนไลน์ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของกรมการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ

เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำคลินิกมลพิษ online ในรูปแบบ web application เพ่ือให้ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากมลพิษสิ่วแวดล้อมสามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลในการป้องกันตนเอง ไม่ให้เกิด
อาการซ้ำ ไม่กระตุ้นให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงและเป็นบ่อยขึ้นและมีข้อมูลในการเฝ้าระวังติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์คลินิกมลพิษออนไลน์ :www.pollutionclinic.com 

1) เป็นระบบสำหรับให้ประชาชนทั่วไป รับบริการคำปรึกษาจากผู้ดูแลระบบและแพทย์ผ่านระบบ
คลินิกออนไลน์ได้

2) เป็นระบบสำหรับเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถ ประเมินอาการตนเองและดูข้อมูลต่าง  ๆ
เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพได้
(1) ระบบสามารถประเมินข้อมูลจากอาการต่าง ๆ จากการสัมผัส PM2.5 เช่น อาการแน่นหน้าอก

อาการไอ มีเสมหะตลอดเวลา มีอาการหอบหายใจเสียงดังหวีด โรคปอด/หอบหืด มีผื่น  

mailto:occenv@gmail.com%20ทั้งนี้
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ที่ผิวหนังระคายเคืองตา ตาแดง ตาอักเสบ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

3) ระบบสามารถประเมินอาการและความรุนแรงเบื้องต้นได้โดยอัตโนมัติเป็น 3 ระดับ คือ ไม่รุนแรง
รุนแรงเล็กน้อย รุนแรงมาก ต้องปรึกษาแพทย์ทางระบบ online

4) สามารถให้ประชาชนค้นหาคำถามที่ถามบ่อยจาก keyword ที่มีการกำหนดไว้ในระบบได้และแสดง
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้โดยอัตโนมัติ

5.4 การจัดทำห้องปลอดฝุ่น
การจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Cleaner air shelter) ทั้งในบ้านเรือนและอาคารสาธารณะในชุมชน เช่น 

ศูนย์ประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ดูแล
ผู้สูงอายุ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เป็นมาตรการดูแลสุขภาพประชาชนจากฝุ่นละออง  ในช่วงที่ PM2.5 และ 
PM10 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงควรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในชุมชนซึ่งเป็น
สถานที่ประชาชนเข้ามาใช้ได้สะดวก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง สำหรับ
แนวทางการทำห้องฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  
ระดับที่ 1:  “การปิดประตู หน้าต่าง”  

       การปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด อย่างไรก็ดีวิธีนี้จะช่วยลดระดับฝุ่นได้น้อยกว่าวิธีอื่น และต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่าในการลดปริมาณฝุ่น โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
2) ปิดช่องหรือรูที ่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น

ซีลประตู หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นใดที่
สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท

3) ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้อง เช่น จุดเทียน
ธูป การใช้สารเคมใีนอาคาร

4) เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เพ่ือหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณี
มีพัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุ่นไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศ
ดังกล่าวเพราะจะเป็นการดูดอากาศข้างนอกที่มีฝุ ่นละอองสูงเข้ามา
ภายในห้อง

5) ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการใช้ไม้กวาดทำ
ความสะอาดหรือปัดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ

6) ควรทำการเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง
ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นน้อย เพื่อลดการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

แนวทางด ังกล ่าว เป ็นแนวทางใน 
การควบคุม PM2.5 ภายในห้องเบื ้องต้น 
ประสิทธิภาพการลดฝุ ่นขึ ้นกับความ   
ปิดสนิทของห้อง เพื ่อลดการซึมผ่าน
ของอากาศภายนอกที ่ม ีปร ิมาณฝุ่น
ละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง
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ระดับที่ 2 :  “ระบบกรองอากาศ” 
      ระบบกรองอากาศเป็นวิธีการที่เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้อง โดย
ดำเนินการตามแนวทางในระดับที่ 1 และการเพิ่มระบบดักจับฝุ่น เช่น การใช้
เครื่องฟอกอากาศที่สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ ทั้งนี้ 
อุปกรณ์ดังกล่าวควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง 

ระดับที่ 3: “ระบบแรงดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ” 
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน โดยดำเนินการ

ตามแนวทางในระดับ ที่ 1 และ 2 และทำการติดตั้งระบบอัดอากาศ โดยใช้พัดลม
ดูดอากาศจากภายนอก (Intake Fan) ที่ผ่านการลดปริมาณฝุ่นแล้วด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การกรองฝุ่นละออง โดยใช้ฟิลเตอรร์ะดับ MERV 11 ขึ้นไปจ่ายเข้ามา
ภายในห้อง เพื ่อให้ภายในห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศภายนอก 
ผลักดันฝุ่นออกจากอากาศภายในห้องอย่างต่อเนื่อง (Positive pressure) จน
ภายในห้องมีปริมาณฝุ่นต่ำกว่ามาตรฐาน และ อาจมีพัดลมดูดอากาศออก 
(Exhaust Fan) เพื่อดึงอากาศภายในอาคารบางส่วนออกไป โดยควรมีอัตราการ
ดูดออกน้อยกว่าอัตราการนำอากาศเข้ามา 

โดยแนวทางการทำห้องฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ :
http://hia.anamai.moph.go.th/download/hia/manual/book/2563/book93.pdf  ทั้งนี้ แบบฟอร์มและ
แนวทางการสุ่มประเมินปริมาณฝุ่นละอองภายในอาคารห้องปลอดฝุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังภาคผนวก 
3 แบบฟอร์ม PM_5 

http://hia.anamai.moph.go.th/download/hia/manual/book/2563/book93.pdf
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บทที่ 6  
การสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

6.1 การสื่อสารความเสี่ยง 
6.1.1 ความหมายของการสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการ

ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และการบริหารความเสี่ยง (Risk management) โดยการสื่อสาร
ความเสี่ยงเป็นกลวิธีในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย (stakeholders) มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งคุกคาม การเกิดผลกระทบ
ในเชิงลบ (negative consequence) ความเสี่ยงและโอกาสของการเกิด โดยการสื่อสารความเสี่ยงเป็นหน้าที่
ของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างข้อความที่จะใช้ในการสื่อสารเรื่องต่าง  ๆ ดังกล่าวกับประชาชน
ทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสิ่งคุกคาม (Hazard) 
และความเสี่ยง (Risk) กล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงทำหน้าที่เชื่อมประสาน ช่องว่างของความไม่เข้าใจใน
เรื่องของความเสี่ยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป 

6.1.2  วัตถุประสงค์ของการสื่อสารความเสี่ยง 
เพื่อส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด ทำให้เกิดความ

เข้าใจระหว่างกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถขยายผลไปในวงกว้างได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกวิธีหรือมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยง 

6.1.3 เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยง 
1) ลดความวิตกกังวล ความหวาดกลัว และความวุ่นวายอันเกิดจากสถานการณ์เสี่ยง
2) สร้างความไว้วางใจ (trust) จากประชาชนและความน่าเชื่อถือ (credibility) ของเจ้าหน้าที่รัฐ
3) สร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ
4) ให้ความรู้กับประชาชน (public education) เกี่ยวกับความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคาม

6.1.4 ประเภทของการสื่อสารความเสี่ยง แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
1) ความพยายามที่จะทำให้ประชาชนตื่นตัวในความเสี่ยงอันเกิดจากการตัดสินใจและการกระทำ

เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของตน
2) ความพยายามที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเห็นคล้อยกับระดับความเสี่ยงตามกฎที่ทางการ

กำหนด
3) ความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง หรือสกัดปัจจัยอันจะนำไปสู่ความเสี่ยงเสียแต่

เนิ่น ๆ
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6.1.5 แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดการความเสี่ยงจากมลพิษอากาศ กรณี ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

1) การสร้างและขยายเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารและ
มีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสื่อสารมากขึ้น

2) การเฝ้าระวังข่าวในพื ้นที ่ และแจ้งข่าวให้ส่วนกลางทราบเพื ่อติดตามสถานการณ์และ
วางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

3) รวบรวมประเด็นที่จะใช้ในการสื่อสาร และนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการเผยแพร่ในพื้นที่ ตาม
ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดการความเสี่ยง

4) รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ผ ่านการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจ ังหว ัดและ
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือการหามาตรการในการจัดการแก้ไขปัญหา

5) รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ในเวทีการประชุม อสม. ประจำเดือนโดยมีการเชิญผู้ประกอบการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลและหาแนวทางการจัดการร่วมกัน

6) การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น โดยการจัดทำพ้ืนที่กันชน (Buffer zone) เพ่ือลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว

7) รายงานผลการเฝ้าระวังฯ และแนวทางการปฏิบัติตนตามตารางความเสี่ยงต่อสุขภาพทาง
วิทยุกระจายเสียงชุมชน

8) การส่งเสริมความตระหนักต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษอากาศ กรณกีรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และมาตรการการป้องกัน
แก้ไขปัญหา โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ เช่น รพ.สต. อปท. หรือสถานที่
อ่ืน ๆ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด เป็นต้น

9) มีการประเมินผลการสื ่อสารความเสี ่ยงในพื ้นที ่เพื ่อประเมินประสิทธิภาพและวัดระดับ
ความสำเร็จในการสื่อสาร

6.2 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
นอกจากการสร้างความรู้ด้านสุขภาพแล้ว การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงเป็นแนวทางหนึ่งที่มี

ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการภาวะฉุกเฉินฯ ซึ่งมักจะมีข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นจริงและเป็น
เท็จ จากการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสารโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับ PM2.5 ในปี 2561-2562 พบว่า 
ปี 2562 มีรายงานข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมากกว่าปี 2561 มากถึงเกือบ 7 เท่า และมีหน่วยงานที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อทุกช่องทางมากขึ้น มีข่าวเชิงลบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพถึงร้อยละ 17.97 รวมทั้งมีประชาชนโทรมาสอบถามสายด่วน 1422 มากขึ้น
อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามรูปที่ 13 และ 14)   
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รูปที่ 13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับฝุ่น PM2.5 ในปี 2561-2562 

รูปที่ 14 ข้อมูลข่าวสารเชิงลบโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับฝุ่น PM2.5 

ในภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สิ ่งสำคัญอย่างหนึ ่งที ่จะช่วยรักษาชีวิตของ
ประชาชน คือ การสื่อสารความเสี่ยง โดยเฉพาะการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ความเสี่ยง และเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติ เพ่ือปกป้องตนเอง บุคคลที่รัก และคนที่อยู่รอบ ๆ จากภาวะการเจ็บป่วยและสูญเสีย
จากความเสี่ยงต่อสุขภาพนั้น ประสิทธิภาพของการสื่อสารความเสี่ยงไม่ใช่เพียงรักษาชีวิตและลดการเจ็บป่วย 
แต่ยังสามารถลดผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายระหว่างภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุขนั้น ๆ ได ้ 

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องเรียนรู้เรื่องสื่อสารความเสี่ยง เพื่อไปถ่ายทอดหรือ
สื่อสารความเสี่ยงต่อให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน สื่อมวลชน ผู้บริหาร ผู้ที ่เราสื่อสารความเสี่ยงด้วย 
ให้รู้ เข้าใจ ตัดสินใจ หรือมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เราต้องการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ลดความตื่นตระหนกของสังคมจากโรคและภัยสุขภาพ แก้ไขข้อเข้าใจผิด ข่าวลือ และภาพลักษณ์เชิงลบ
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกภาพ ทางสื่อมวลชน สาธารณะ ทั้งในภาพของกรม กระทรวง และประเทศ 
สำหรับข้อเสนอการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับ PM2.5 ในปี 2562 ได้แก่ 

1) การตอบโต้ประเด็นเชิงลบที่รวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
2) ไม่ควรฟันธงทันที สิ่งใดใช่ ไม่ใช่ เช่น หน้ากากอนามัยและกระดาษทิชชูซ้อนลงไป 2 ชั้นใช้ไม่ได้

ให้ใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 เท่านั้น PM2.5 ไม่ทำให้จามเป็นเลือด ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน

3) บทบาทของหน่วยงาน มาตรการระยะสั้น ระยะยาว และคำแนะนำ
4) คำแนะนำ มาตรการใดที่ทำได้ ทำไม่ได้ สร้างผลกระทบด้านอื่น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย

N95 การแจกหน้ากากอนามัยเป็นภาพลักษณ์ แต่อาจต้องประเมินว่า ใครจำเป็น หรือไม่จำเป็น
6.2.1 เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

1) สร้างและส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5

2) เสริมความเชื่อมั่น และมั่นใจในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5

3) ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยรวมของโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

4) ส่งเสริมความสม่ำเสมอ และความโปร่งใสในการหาทางเลือก ข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5

5) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.2.2 หลักการสำคัญสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 

1) การกำหนดวัตถุประสงค์  (Objective) ต้องกำหนดหรือระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเราต้องการสร้าง
ความเข้าใจสิ่งใดบ้าง หรือต้องการแก้ปัญหาใด

2) การกำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target  Determination)  ต้องระบุให้แน่ชัดว่ากลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายคือใคร มีพ้ืนฐานการศึกษาหรือภูมิหลังอย่างไร

3) การกำหนดหัวเรื ่อง (Theme Setting)  ต้องกำหนดให้แน่นอนว่าแนวหัวเรื ่องนั ้นจะเน้น
ในทางใด อาจกำหนดเป็นสัญลักษณ์ ข้อความสั้น ๆ หรือคำขวัญ  เพื่อดึงดูดความสนใจและง่าย
ต่อการจดจำ

4) กำหนดช่วงระยะเวลา (Timing) ต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสม
ที่สุดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

5) การกำหนดสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้สื ่อ เครื่องมือ หรือเทคนิค
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

6) การกำหนดงบประมาณ ต้องกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยคำนึง
ถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
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6.2.3 สาระสำคัญของการสื ่อสารความเสี ่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 ประกอบด้วยเนื ้อหา
ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การจัดระบบหรือกลไก เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบโรคและภัยสุขภาพ 

1) กำหนดผู้ประสานงานหลักและทีมงานรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพจาก PM2.5 ในหน่วยงานทุกระดับ

2) กำหนดบุคลากร และปัจจัยเฉพาะที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 เช ่น งบประมาณ การสนับสนุน การให้บร ิการ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง

3) ฝึกอบรมและเตรียมพร้อมบุคลากรทดแทนด้านการสื่อสารความเสี่ยงหรือบุคลากร
รับผิดชอบงานด้านอื่น ซึ่งอาจเป็นบุคลากรจากสำนักวิชาการอื่น ๆ ในส่วนกลาง และ
หรือหน่วยงานของกรมควบคุมโรคในส่วนภูมิภาค

4) พัฒนาแผนตามสถานการณ์สมมุติ เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการสื่อสารความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5

5) ประมาณการผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 ที่มีต่อการดำเนินงานสื่อสาร
ความเสี่ยง

6) ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพจาก  PM2.5 การจัดการกรณีฉุกเฉิน และ
มีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

7) จัดทำแผนการติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน และมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
8) ทดสอบความพร้อมของแผนและการปฏิบัติงานตามแผน โดยทำการซ้อมแผนชนิดบน

โต๊ะ หรือฝึกซ้อมแผนแบบฝึกปฏิบัติจริง
ด้านที่ 2 การจัดสรรทรัพยากร และการประสานงานกับองค์กรภายนอก 

1) จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพจาก
PM2.5

2) จัดหาเครื่องมือ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรและลูกค้า เช่น โทรศัพท์
วิทยุสื่อสาร โทรสาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

3) จัดหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 และสามารถให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที

4) วางแผนและกำหนดรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนแผนการเตรียมพร้อมรับภาวะวิกฤต

โรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 โดยมีความเข้าใจในแผนและการตอบสนองร่วมกันและ
เพ่ือความเข้าใจในศักยภาพและการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

6) แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ด้านที่ 3 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 และการให้ความรู้แก่
ประชาชนและบุคลากร 

1) จัดหาและพัฒนาสื ่อ เพื ่อการให้การสื ่อสารความเสี ่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก
PM2.5

2) สื่อสารความเสี่ยง เพ่ือความตื่นตระหนก และความหวาดวิตกกังวลของประชาชน และ
บุคลากร รวมทั้งจัดการกับข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง

3) การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 แก่ประชาชนและบุคลากร โดยใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคล

4) จัดทำ จัดหา ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 และ
วิธีการปฏิบัติตน เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
เช่น สายด่วน เป็นต้น

5) กำหนด จัดหา แหล่งข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง และฉับไว ตลอดจน
สถานที่ที่สามารถให้บริการด้านการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจาก PM2.5

ด้านที่ 4 การเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศแก่นักท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าว 
1) แต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะทำงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
2) ร่วมหารือ ประสานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดประชุมคณะ

ที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ ในการวางแผนในการผลิตสื่อช่องทางการสื่อสาร
3) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นต่างชาติ ต่างด้าว และนักท่องเที่ยว ในพื้นที่รวมไปถึงคน

ไทยเชื้อสายอื่น ๆ เพ่ือทราบถึงเชื้อชาติ จำนวน และพฤติกรรมต่าง ๆ
4) ประสานกับหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (สปชส.) และสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ในพ้ืนที่
5) ดำเนินกิจกรรมกับสื่อต่างประเทศ โดยแปลเอกสาร ประสานงานและส่งข่าวให้สื่อ

ต่างประเทศ
6) จัดหาล่ามหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาร่วมทีมปฏิบัติการในพื้นที่
7) ประเมินผลการเผยแพร่

ด้านที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้ระบบการติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ 
เป็นกลไกกำกับ ติดตาม และประเมินผล การทำงานตามยุทธศาสตร์ในภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณา
การการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ เข้ากับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการใน 
ทุกระดับ 
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6.3 การสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบ

ซักถาม จนสามารถประเมิน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการ
จัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้   สำหรับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
นั้นเป็นทั้ง วิธีการ และ ผลลัพธ์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน รวมถึง บุคลากรในระบบสุขภาพทุกคน  

ลักษณะของคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีดังนี้ 
1) เข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาด้วยตนเองรวมถึงการดูแลตนเองที่มีความซับซ้อน
2) สามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
3) เมื่อเผชิญหลายทางเลือกที่ต้องตัดสินใจ ก็สามารถเลือกทางเลือกที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม
4) เมื่อจำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ รู้ว่าจะไปรักษาที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
5) สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับผู้อื่นในชุมชน และสามารถที่

จะกำหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชุนและสังคมได้

วิธีการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ดังนี้ 
1. พัฒนาชุดความรู้ที่จำเป็น (ภาคผนวก 4)
2. สื่อสารชุดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

1) สื่อมวลชน  เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
2) สื่อสิ่งพิมพ ์ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว หรือเอกสาร คู่มือต่าง ๆ
3) สื่อโสตทัศน์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม และ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสียงตามสายในชุมชน เป็นต้น
4) สื่อกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู ้ การลงชุมชน

ผ่านทีมปฏิบัติการฯ
5) สื่อบุคคล ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/อาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.) หรือแกนนำชุมชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกในการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุข และเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ สื่อสารและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน
นำไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้และเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ อสม. หรือแกนนำชุมชนมีบทบาทที่สำคัญ ดังนี้
(1) เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเชื่อมการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน

ในหมู่บ้าน เช่น การลดความเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงการรายงาน
หรือแจ้งข้อมูลความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทราบปัญหาสถานการณ์ปัญหาใน
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พื้นที่ เช่น ปัญหาฝุ่นละอองจากกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการเผาขยะ 
ในชุมชน เป็นต้น 

(2) เป็นผู้ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ในละแวกบ้าน คนในครอบครัว 
และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ 

(3) เป็นผู้นำ บุคคลต้นแบบ หรือแกนนำชาวบ้านในการจัดการชุมชน และเป็นแบบอย่างไป  
สู่การพัฒนาในระดับชุมชน 

(4) เป็นผู ้สร้างกระบวนการ เชิญชวน และประสานงานร่วมกับประชาชนในละแวกบ้าน/
หมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

6.4 ตัวอย่างชุดความรู้/คำแนะนำป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5

6.4.1 คำแนะนำสำหรับประชาชน 
คำแนะนำป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้คำแนะนำประชาชนในการ

ป้องกันและดูแลสุขภาพจาก PM2.5  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ คำแนะนำนำสำหรับประชาชนทั่วไป และคำแนะนำ
ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง และผู้ที่ออกกำลังกาย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
ประชาชนควรต ิดตามสถานการณ์ค ุณภาพอากาศทางเว็บไซต์และแอปพล ิเคช ันAir4thai 

ของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น เพจ “คนรักอนามัย 
ใส่ใจอากาศ PM2.5” เมื่ออยู่ในช่วงที่มี PM2.5 ในระดับส้มและสีแดง ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือ  
หากต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น นอกจากนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบ
อาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบปรึกษา
แพทย์ทันท ี

2) คำแนะนำสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
คำแนะนำสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก นักเรียน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรค

ประจำตัว และกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นละอองสูง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง (พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยริมถนน 
พนักงานกวาดถนน ตำรวจจราจร คนรับรถรับจ้างทั้งรถจักรยานยนต์ และรถสามล้อ และพนักงานส่งอาหาร) 
และผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง รายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเสี่ยง การดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
เด็กเล็ก 1) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5  ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ

เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
2) ควรดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับตั้งแต่

สีเขียว (26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป
3) ควรให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
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กลุ่มเสี่ยง การดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
4) ควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย

หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์ 
5) ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน
6) ปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน เพ่ือดักฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
7) ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่างที่

ทำให้เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น ไม่จอดรถ และติดเครื่องยนต์เป็น
เวลานานในบริเวณบ้าน

นักเรียน 1) สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง
2) ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอันใหม่ทุกวัน และทิ้งเมื่อพบว่าหน้ากากชำรุดหรือภาย

ในหน้ากากสกปรก
3) หากค่าฝุ่นสูง ให้งดการทำกิจกรรมนอกอาคารเรียนหรืออยู่นอกห้องเรียนให้น้อย

ที่สุด
4) สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจ

ไม่ออก แน่นหน้าอก รีบแจ้งครู/ผู้ดูแลนักเรียน นักศึกษา หรือไปห้องพยาบาล
5) จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5

ไมครอน
6) แกนนำนักเรียน นักศึกษา เป็นนักเรียน นักศึกษาอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพื่อน

นักเรียน นักศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
(1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือติดตามข่าวสารตาม

ช่องทางต่าง ๆ 
(2) เฝ้าระวังสังเกตอาการของเพื่อนนักเรียน นักศึกษา หากพบว่ามีอาการผิดปกติ 

เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบแจ้งครู/ผู้ดูแล
นักเรียน นักศึกษา หรือพาไปห้องพยาบาล 

(3) ตรวจดูความเรียบร้อยของเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ต้องสวมหน้ากากป้องกนัฝุ่น 
หากพบนักเรียน นักศึกษาไม่ได้สวมหน้ากากป้องกันฝุ ่น ให้แจ้งครู/ผู ้ดูแล
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือจัดหาหน้ากากสำรองให้สวมใส่ 

(4) จัดกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลและป้องกันตนเองแก่เพื่อน
นักเรียน นักศึกษา เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมความรู้ ป้ายแนะนำต่าง ๆ      
เป็นต้น 

(5) จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนที่ใช้ร่วมกันเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(6) สอดส่องกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 เช่น ติดเครื่องยนต์ขณะจอด เผาขยะ ใช้
เตาถ่านปรุงประกอบอาหาร หากพบกิจกรรมดังกล่าวให้แจ้งครู/ผู้ดูแลนักเรียน 
นักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
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2.5 ไมครอน เช่น สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อออกนอกอาคาร โดยถือปฏิบัติ
เป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

ผู้สูงอาย ุ 1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจ
อากาศ PM2.5” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ

2) ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับสีส้ม (51-90 มคก./ลบ.ม.) ควรลดเวลาทำกิจกรรมนอก
อาคาร เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้
สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5ในช่วงที่ปริมาณ PM2.5 ตั้งแต่ระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม.)
ขึ้นไป

3) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
4) ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นให้พร้อม
5) ควรสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ (ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่  เจ็บ

หน้าอก แน่นหน้าอก เมื่อยล้าผิดปกติ) ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดและไปพบแพทย์ทันที 
6) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่างที่ทำ

ให้เกิดควัน เป็นต้น
7) ปลูกต้นไม้เพ่ือดักฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
8) ไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน
9) ปิดประตูหน้าต่างบ้าน ให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน

ผู้ที่มีโรค
ประจำตัว 

1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5  ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจ
อากาศ PM2.5” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ

2) หลีกเลี ่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที ่ PM2.5 อยู ่ในระดับตั ้งแต่สีเขียว
(26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป

3) ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน  ควรสวมหน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 และไม่อยู่นอกบ้าน
เป็นเวลานาน

4) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
5) ควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของ

แพทย์อย่างเคร่งครัด
6) หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์  
7) ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่าง ที่ทำ

ให้เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
หญิงตั้งครรภ์ 1) ควรติดตามสถานการณ์ PM2.5  ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย

ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
2) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับตั้งแต่สีเขียว
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 (26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป 

3) ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 และไม่อยู่นอกบ้าน
เป็นเวลานาน

4) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
5) ควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของ

แพทย์อย่างเคร่งครัด
6) หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์  

ผู้ปฏิบัติงาน
กลางแจ้ง  
(พ่อค้าแม่ค้า
แผงลอยริมถนน 

1) ควรติดตามสถานการณ์ PM2.5  ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย
ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ

2) การจำหน่ายอาหารบนบาทวิถีบางจุดเป็นสถานที่ที่มีควันรถ ฝุ่นจากถนน  การเตรียม
ปรุงประกอบอาหารไม่มีที่กำบังเพียงพอ ทำให้อาหารในร้านโดยเฉพาะร้านที่เปิดโล่ง
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ดังนั้น ต้องป้องกันฝุ่นควัน
ไม่ให้ตกลงไปปนเปื้อนในอาหาร และการปรุงประกอบอาหารควรล้างเนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ให้สะอาดทุกครั้ง รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ควรล้าง
ให้สะอาดและมีการปกปิดอาหาร เช่น ใส่ตู้กระจก หม้อมีฝา

3) ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น ร้านค้าแผงลอยปิ้งย่าง ควรใช้เตาไร้ควันไม่ใช้ฟืน
หรือถ่านหุงต้มอาหาร

4) หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม) ขึ้นไป ควรสวมหน้ากากป้องกัน
ฝุ่นละอองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงสูง

5) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
6) สังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก

แน่นหน้าอก รีบไปพบแพทย์
ผู้ปฏิบัติงาน
กลางแจ้ง 
(พนักงานกวาด
ถนน ตำรวจ
จราจร คนรับรถ
รับจ้างท้ัง
รถจักรยานยนต์ 
และรถสามล้อ 
และพนักงานส่ง
อาหาร) 

1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5  ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจ
อากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ

2) หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม) ขึ้นไป ควรสวมหน้ากากป้องกัน
ฝุ่นละอองขณะอยู่นอกอาคาร และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงสูง

3) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและซักเสื้อผ้าที่สวมใส่  
4) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
5) หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการ

ผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก รีบไปพบแพทย์  



77 

กลุ่มเสี่ยง การดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
ผู้ที่ออกกำลัง
กายแจ้ง  

ในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน เริ ่มส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนที่มีการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้
ระยะเวลาในการทำกิจกรรมประมาณ 1 ชั่วโมง ควรมีการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
ดังนี้  
1) ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้าจากแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ

เว ็บไซต์ http://aqatmekong-servir.adpc.net/en/mapviewer/ หรือติดตาม
ข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ

2) ในช่วงที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
(1) เปลี่ยนเวลาการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนช่วงเช้า (เนื่องจากฝุ่น

ละอองช่วงเย็นจะเจือจางกว่า)  
(2) เปลี่ยนพื้นที่ออกกำลังกาย เช่น ออกกำลังกายในอาคาร/ในบ้าน หรือออก

กำลังกายในสวนที่มีต้นไม้ ไม่ควรออกกำลังกายบริเวณณริมถนน เป็นต้น  
(3) เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกาย เช่น เดินแทนการวิ่ง  (จากการใช้แรงมากมา

เป็นการใช้แรงปานกลางหรือน้อย) 
3) ประเมินตนเองก่อนและขณะออกกำลังกายทุกครั้ง สังเกตุอาการ หากพบว่ามี

อาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้งดหรือหยุด
ออกกำลังกายและไปพบแพทย์ 

4) เตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมง เพ่ือให้ร่างกายได้
พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนการฝึกซ้อมหรือออกกำลังกาย  กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน้อย 2 ลิตร/วัน

5) ไม่ควรใส่หน้ากาก N95 ขณะออกกำลังกายโดยเด็ดขาด

3) คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 สำหรับสถานที่เสี่ยง
สำหรับคำแนะนำสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นสถานที่เสี่ยง เช่น 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และศาสนสถานซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 
ผู้ดูแลควรมีวิธีการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

สถานทีเ่สี่ยง การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ 

1) ผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรัก
อนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ

2) ควรดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก
หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
ควรดูแลเป็นพิเศษ

3) ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้พร้อม
4) เตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วย กรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
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5) ควรดูแลผู้สูงอายุให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับ

ตั้งแต่สีเขียว (26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป
6) หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5

7) งดกิจกรรมนอกอาคาร เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น ในช่วงที่ปริมาณ
PM2.5 ตั้งแต่ระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป

8) ปลูกต้นไม้เพ่ือดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ
9) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
10) แจ้งสถานการณ ์และให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลรับรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เป็นต้น
11) ขอความร่วมมือร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย ทั้งภายในและนอกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ใช้เตาไร้ควันในการปิ้งย่าง
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือติดตามข่าวสารตาม
ช่องทางต่าง ๆ ทุกวัน เพ่ือหาทางป้องกันให้กับเด็กเล็ก และสื่อสารแจ้งข้อมูลให้บุคล
กรและผู้ปกครอง

2) ครูพี่เลี้ยง คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีผลจากปริมาณฝุ่นแบบชัดเจน เพื่อคอยสังเกต ดูแล
ป้องกัน และให้อยู่ในบริเวณห้องปลอดฝุ่นที่จัดเตรียมไว้

3) สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองและวิธีการป้องกันให้กับบุคคลากรในศูนย์เด็ก
เล็ก เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของเด็ก ตามแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพใน การจัดการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามระดับความ
เสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5

4) ควรดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที่ PM2.5  อยู่ในระดับ
ตั้งแต่สีเขียว (26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป เช่น งดการใช้สนามเด็กเล่นภายนอก
อาคาร ลดกิจกรรมที่ต้องออกไปภายนอกบริเวณ ปรับกิจกรรมที่สามารถทำใน
อาคารได้ เพ่ือลดการสัมผัสฝุ่นละออง

5) ควรให้เด็กดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว และจัดเมนูอาหารที่เป็น
ประโยชน์กับร่างกาย เพ่ือให้เด็กสุขภาพแข็งแรง

6) สำหรับเด็กเล็กที ่ยังต้องนอนกลางวัน ช่วงระยะเวลาการนอนพักกลางของเด็ก
ปฐมวัย ควรตรวจสอบภายในห้องว่ามีการสะสมของฝุ่นสูงหรือไม่ หากมีฝุ่นสูงอาจ
ปรับเปลี่ยนห้องสำหรับการนอนกลางวัน และกรณีมีเครื่องฟอกควรทำการเปิดเครื่อง
ฟอกก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที 

7) จัดทำมุมผู้ปกครอง เพ่ือประชาสัมพันธ์คำแนะนำในให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองและ
การดูแลเด็กช่วงฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน



79 

สถานทีเ่สี่ยง การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
8) สังเกตอาการเด็กเล็ก หากมีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตา คันตา ตาแดง ให้ใช้น้ำ

สะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากอาการรุนแรง
ให้ไปพบแพทย์ทันที

9) จัดเตรียมสำรองหน้ากากป้องกันฝุ ่นในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้พร้อม และ
ตรวจสอบให้เด็กสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน

10) ควรตรวจสอบหน้ากากอนามัย และให้เปลี่ยนอันใหม่ทุกวัน และท้ิงเมื่อพบว่า
หน้ากากชำรุดหรือภายในหน้ากากสกปรก

11) ปรับเวลาเข้าเรียนเพ่ือเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน และอาจ
กำหนดระยะเวลารับส่งเด็กของผู้ปกครองให้เหลื่อมเวลา

สถานศึกษา 1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือติดตามข่าวสารตามช่องทาง
ต่าง ๆ ทุกวัน เพ่ือหาทางป้องกันให้กับนักเรียน นักศึกษา

2) สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันตนเองแก่นักเรียน
นักศึกษาทุกวัน และสังเกตอาการนักเรียน นักศึกษา หากมีอาการผิดปกติ เช่น
เคืองตา คันตา ตาแดง ให้ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้หากอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที 

3) ควรดูแลเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการ
ผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์ 

4) ควรดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับตั้งแต่
สีเขียว (26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง การออกกำลังกาย
กลางแจ้ง

5) จัดเตรียมสำรองหน้ากากป้องกันฝุ่นในสถานศึกษาให้พร้อม
6) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง
7) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
8) ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถรับ-ส่งนอกสถานศึกษา หากจำเป็นต้องนำรถเข้ามา

จอดให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
9) ขอความร่วมมือร้านค้าแผงลอย ปิ้งย่างโดยใช้เตาไร้ควัน
10) ปลูกต้นไม้บริเวณสถานศึกษา หรือจัดสวนแนวตั้ง เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ

สำหรับรายละเอียดมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสถานศึกษา เพื ่อใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษา 
รายละเอียดดังภาคผนวก 5 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PM2.5 หมวดที่ 3 ข้อ Q 3.4 

ศาสนสถาน ศาสนสถาน เช่น ศาลเจ้าและวัด มักมีการจุดธูป การจุดธูปในแต่ละครั้งนั้นจะปล่อยสาร
มลพิษประกอบด้วย CO CO2 NO2 SO2 และอื่นๆ สารประกอบอินทรีย์ เช่น benzene 
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toluene xylenes รวมถึง Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) และ PM2.5 
ออกมา ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ เด็ก 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุด
กั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมควันธูป ดังนั้นอาคารในวัด 
ศาลเจ้า จึงควรดำเนินการ ดังนี้ 

1) การเลือกซื้อธูป ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะ
ภาษาไทย เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คำเตือน ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นำเข้า เป็นต้น
ลักษณะภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไมมีรอยฉีกขาด

2) หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น
ห้องแอร์ ห้องท่ีไม่มีประตูหน้าต่าง เป็นต้น

3) ควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือในที่ท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก
4) คอยดับควันธูปและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่

ตกค้าง
5) ใช้ธูปขนาดสั้นที่มีเนื้อธูปน้อย ๆ ก้านธูปต้องกลม เรียว และขนาดเล็ก แทนธูปขนาด

ยาว เพื่อให้เกิดควันในระยะเวลาที่สั้นกว่า หรือใช้ธูปไฟฟ้า
6) เมื่อเสร็จพิธีการสักการบูชาควรดับด้วยน้ำหรือทราย และเก็บธูปให้เร็วขึ้น
7) ควรทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจำเพื่อลดฝุ่นละอองจากควันธูป

ที่ตกค้าง
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาสนสถานที่ต้องสัมผัสควันธูปตลอดเวลาให้สวม

หน้ากากป้องกันฝุ ่นละออง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูปเป็นระยะเวลานานและ
ต่อเนื่อง ภายหลังการสัมผัสควันธูปควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น และตรวจ
สุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ รายการสื่อสนับสนุนเพ่ือการสื่อสารกับประชาชน ดังภาคผนวก 4 
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บทที ่7  
การควบคุมและจัดการแหลง่กำเนิดและผลกระทบตอ่สุขภาพ 

ภายใต้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

7.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

7.1.1 ที่มา 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองประชาชนใน

ด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ต้องการให้ประชาชนได้อยู่ใน “สภาวะที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพ” หรือสภาวะที่สมดุล หรือเป็นดุลยภาพแห่งชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 3 
ประการที่จะต้องสมดุลกัน คือ (1) สิ่งแวดล้อม (2) มลพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค (3) พฤติกรรมการดำรงชีพของ
มนุษย์ ปัจจุบันพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในมลพิษที่เป็นปัญหาในประเทศไทยขณะนี้คือ PM2.5 ซ่ึงเป็นมลพิษท่ีเกิดได้ทั้งจากการ
ประกอบกิจการ หรือกิจกรรม การกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
การจราจร การระเบิดหรือโม่หิน การก่อสร้าง การเผาขยะในที่โล่งหรือการเผาเพ่ือผลประโยชน์ทางการเกษตร 
การประกอบกิจการร้านอาหารหรือการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดควัน การจุดธูปไหว้พระ  
ไหว้เจ้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีพของมนุษย์ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ 
หอบหืด โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการควบคุมการประกอบกิจการ กิจกรรมหรือการกระทำต่าง  ๆ ให้ปฏิบัติถูกต้องด้วย
สุขลักษณะหรือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ ดังนั้นมาตรการทางด้านกฎหมายจึงกลายเป็นมาตรการ
ที่จำเป็น ในการรักษาสภาวะที่สมดุลขององค์ประกอบ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
มีหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ และควบคุมดูแล
สุขลักษณะการประกอบกิจการ ซึ่งการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุม
ปัญหาฝุ่น PM2.5 สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 

แนวทางที่ 1 การควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่เป็นสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข โดยใช้มาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตร่วมกับการกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการประกอบ
กิจการในข้อบัญญัติท้องถิ ่น ได้แก่ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มาตรา 20) กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ (มาตรา 32) ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (มาตรา 35, 40) และการจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 43)  

แนวทางท่ี 2 การควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ไม่ได้เป็นสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข โดยใช้มาตรการด้านการควบคุมเหตุรำคาญ  
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สำหรับรายละเอียดแนวทางการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองหรือการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพและการควบคุมเหตุรำคาญเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่อันจะเป็นประโยชนใ์น
การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี รายละเอียดดังนี้ 

7.1.2 การควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ ่นละอองที ่เป็นสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

7.1.2.1 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งกำเนิดฝุ่นเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่า

ด้วยการสาธารณสุข ตัวอย่างประเภทสถานประกอบการดังภาคผนวก 1 ในเอกสารแนบ ตามท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการประกอบกิจการไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วนั้น ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มี 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีใบอนุญาตแล้ว แต่มีการดำเนินกิจการหรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือมีการร้องเรียน หรือเจ้าพนักงานพบเห็นการประกอบกิจการที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ โดยเฉพาะการก่อให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้ เคียง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 45 ในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ
ที ่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขให้  
ฝุ่นละอองนั้นหมดไป หรือหากเคยได้รับคำสั่งให้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งตามมาตรา 45 เพ่ือสั่งให้หยุด
ดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง และแก้ไขเหตุดังกล่าวได้อีกครั้ง กรณีที่เหตุ
ดังกล่าวเป็นอันตรายร้ายแรง เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งตามมาตรา 45 ให้
หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวได้ทันทีจนกว่าเหตุนั้นจะหมดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงอย่างไรก็ได้ที่สามารถแก้ไขให้
เหตุดังกล่าวนั้นให้หมดไป หรือบรรเทาลง โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีประกอบการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงนั้นด้วย 

(2) กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 59 สามารถออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ในระยะเวลาตามสมควรแต่ไม่
เกิน 15 วัน 

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 60 สามารถออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวจะไม่สามารถขออนุญาตในกิจการนั้นได้อีกเป็น
เวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไขในการออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
- กิจการดังกล่าวถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้งและมีโอกาสที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
- กิจการดังกล่าวต้องคำพิพากษาว่ามีความผิด ไม่สามารถประกอบกิจการได้ 
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- กิจการดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 45 และ 59 จะมีโทษจำคุก  

ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสามารถปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หากเป็นผู้ได้รับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60 แต่ยังคงประกอบ
กิจการต่อไป จะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีทั้งโทษปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำ  
ทั้งปรับ อย่างไรก็ตามอัตราโทษจะข้ึนอยู่กับประเภทของกิจการ 

2) กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อพบว่ามีผู ้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่มีข้อบัญญัติควบคุมไว้แล้ว 
แต่ยังไม่มีใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งหรือออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 45 ให้หยุดประกอบ
กิจการทันที และให้มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เนื่องจากผู้ประกอบกิจการได้กระทำความผิดสำเร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไปด้วย ในฐานความผิดประกอบ
กิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ทั้งนี้ หากราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้มีการออกข้อบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการที ่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพไว้ ให้บังคับใช้มาตรการเหตุรำคาญเพ่ือจัดการปัญหาฝุ่นละอองต่อไปได้ 

7.1.2.2  การจัดการมูลฝอย 
มาตรการควบคุมการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (มาตรา 20) 

กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยที่ 
ถูกสุขลักษณะซึ่งสามารถกำหนดว่าห้ามกำจัดมูลฝอยโดยการเผาในที่โล่งได้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หากฝ่าฝืนกฎ
กระทรวงฯ มีโทษตามมาตรา 68  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

7.1.2.3 การควบคุมดูแลการประกอบกิจการตลาด ร้านอาหาร แผงลอย 
กรณีที่มีร้านค้าในตลาดมีการปรุงประกอบอาหารที่ก่อให้เกิดควัน หรือฝุ่นละออง หรือ

ดำเนินกิจการไม่ถูกสุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ ่น  มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ ่น ออกใบอนุญาต 
ควบคุมดูแล ตรวจตราให้คำแนะนำผู้จัดตั้งตลาดรวมทั้งร้านค้าในตลาดให้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งปรับ 
จำคุก หรือทั้งจำท้ังปรับ 

กรณีสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหารในสถานที่เอกชนที่มิใช่การขายของในตลาด
และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่อาจก่อให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง หรือมีการดำเนินกิจการที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
ควบคุมดูแล ตรวจตราให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและหรือ
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กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งปรับ จำคุก หรือท้ังจำทั้งปรับ 

7.1.3 การจัดการเหตุรำคาญ 
มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองไม่ได้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่า

ด้วยการสาธารณสุข (มาตรการด้านเหตุรำคาญ) มี 3 กรณี ได้แก่  
7.1.3.1 กรณีที่เป็นเหตุรำคาญโดยท่ัวไป 
1) กรณีแหล่งกำเนิดฝุ่นเป็นที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 27 วรรค

หนึ่ง ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ที่ก่อให้เกิดฝุ่นนั้น หากไม่ทราบหรือไม่มีผู้ก่อเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอำนาจในการปรับปรุงสถานที่นั้นจนเหตุรำคาญนั้นหมดไปได้ 

2) กรณีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง
ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของสถานที่เอกชนนั้นให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงแหล่งกำเนิดฝุ่น  
จนฝุ่นละอองนั้นหมดไปหรือบรรเทาลง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดมาตรการในการแก้ไข 
ปรับปรุงอย่างไรก็ได้ที่สามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวนั้นให้หมดไป หรือบรรเทาลง โดยต้องคำนึงถึงความเป็น  
ไปได้ในทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีประกอบการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงนั้นด้วย 

โดยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ที่ก่อเหตุเป็นราย ๆ ไป โดยต้องระบุ
วิธีการป้องกันหรือแก้ไข และกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรอให้มี  
ผู้ร้องเรียน หากพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

7.1.3.2 กรณีที่เหตุรำคาญนั้นอาจกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพ  

1) ในกรณีร้ายแรง อธิบดีกรมอนามัยมีอำนาจตามมาตรา 8 ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ก่อ
เหตุนั้นให้ระงับการดำเนินการที่ก่อให้เกิดฝุ่นตามที่เห็นสมควร หากผู้ก่อเหตุไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อธิบดีกรม
อนามัยสามารถสั ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือแจ้งต่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดให้ออกคำสั ่งให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นตามสมควร อีกท้ัง อธิบดี กรมอนามัยยังสามารถใช้อำนาจ
ตามมาตรา 8/1 ในการประสานขอให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบการออกคำสั่งตามมาตรา 8 
โดยไม่ชักช้า 

2) กรณีแหล่งกำเนิดฝุ ่นเป็นที ่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ ่นสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 27
วรรคสองในการจดัการระงับเหตุรำคาญนั้นตามที่จำเป็นและเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับผู้ก่อเหตุ 

3) กรณีแหล่งกำเนิดฝุ่นอยู่ในสถานที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 28
วรรคสามในการออกคำสั ่งเป็นหนังสือห้ามไม่ให้ใช้สถานที ่นั ้นจนกว่าจะมีการระงับการทำให้เกิด  
ฝุ่นละอองจนเป็นที่พอใจ 
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4) ในกรณีร้ายแรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจตามมาตรา 46 วรรคสองในการออกคำสั่งเป็นวาจา
หรือหนังสือแก่ผู้ก่อเหตุนั้นให้ระงับการดำเนินการที่ก่อให้เกิดฝุ่นตามที่เห็นสมควร แล้วจึงแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ และอาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่ผู้รับคำสั่งร้องขอภายใน 7 วัน 

7.1.3.3 กรณีที่แหล่งกำเนิดฝุ่นซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญนั้น มีหลายแหล่งและเกิดเหตุ
เป็นบริเวณกว้าง  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญได้ โดยต้องมีเงื ่อนไขครบทั้ง 
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น
2) มีแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญมากกว่า 1 แหล่ง
3) มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนจำนวนมากและ

ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง โดยต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุรำคาญ
- มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- มีผลประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 และ 28 หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 28/1 มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ โดยรายละเอียดการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ แสดงขั้นตอนดังแผนภูมิแสดงการควบคุม
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุรำคาญ 
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แผนภูมิแสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุรำคาญ

 

 

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในที่/ทาง
สาธารณะ 

เหตุรำคาญ 

เข้าไประงับ/จดัการได้
โดยบุคคลก่อเหตุเป็น

ผู้เสยีค่าใช้จ่าย 

เข้าไประงับ/จดัการได้โดย
เจ้าของ/ผู้ครอบครองถ้า

เกี่ยวข้องต้องเสียค่าใช้จ่าย 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

 (ผู้ว่าฯ กทม./
นายกเทศมนตรี/

นายกอบต.)
มีอำนาจ

เกิดขึ้นในสถานท่ี
เอกชน 

สั่งห้ามใช้/ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีนั้นจนกว่าแก้ไขได ้

สั่งให้บุคคลที่ก่อเหตุระงับ/
ป้องกัน

ภายในเวลาทีส่มควร 

ถ้าไม่แก้ไขและอาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง 

สั่งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง สถานที่ 
ระงับแก้ไข

ภายในเวลาอันสมควร 

ถ้าไม่แก้ไข ถ้าเป็นกรณีที่อาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง 

(1) ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุ
รำคาญ
(2) ประกาศการระงับเหตุรำคาญ
ตาม (1) และการจัดการเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดเหตุรำคาญในอนาคต
(3) ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุ
รำคาญตาม (1) โดยไม่ชักช้า ในกรณี
ที่เหตุรำคาญได้ถูกระงับลงแล้ว 

เมื่อมีเหตุรำคาญเกดิขึ้นเป็นบรเิวณกว้าง
จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ

สาธารณชน 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเปน็
เลขานุการ 

กำกับ ดูแล 
ให้อปท.ดำเนินการ 

และสนบัสนุน
ตามอำนาจหน้าที ่
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รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุรำคาญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
ละออง พ.ศ. 2562 ดังภาคผนวก 1 

 แสดงขั นตอนการประกา พื นที่ควบคุมเหตุร าคาญ 

 

 

 

 

 

การปร กา ก าหนดให้พ้ืน ี่ใดเป็น
พ้ืน ี่ควบคุมเหตุร าคาญ ต้อง มี 3
องค ปร กอบ ดังนี้ 

1. มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นใน
พ้ืน ี่นั้น 

2.  ห ่งก าเนิดเหตุราคาญ
มากกว่า 1  ห ่งขึ้น ป 

3. มี  กร  บต่อสุขภาพ
หรือสภาว ความเป็นอย ่ของ
ปร ชาชนจ านวนมาก   
ครอบค ุมพ้ืน ี่เป็นบริเวณ
กว้าง 

ต้องปรากฎลักษณะบ่งชี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
- มีผลกระทบรบกวนความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่า
เป็นผลมาจากเหตุร าคาญ 
- มีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
- มีผลประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

วิเคราะห์ สรุปผล ประเมิน
สถานการณ์ 

พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นว่า
สมควรประกาศพ้ืนที่ควบคุม
เหตุร าคาญหรือไม่

เห็นว่าสมควรประกาศพ้ืนที่
ควบคุมเหตุร าคาญ 

เห็นว่า ไม่ สมควรประกาศ
พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ 

ปร กา พ้ืน ี่ควบคุมเหตุ
ร าคาญ (ม. 28/1) 

ร งับเหตุร าคาญ 
(ม.27 หรือ ม. 28) 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันระงับเหตุ
ร าคาญ และการจัดการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญนั้น
เกิดข้ึนอีกในพ้ืนที่ที่ประกาศควบคุมเหตุร าคาญในอนาคต

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย และแจ้งให้
ผู้ประกอบการและผู้ก่อเหตุร าคาญในพ้ืนที่
ดังกล่าวทราบ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม ก ากับ สถาน
ประกอบกิจการ  หรือผู้ก่อเหตุร าคาญให้
เป็นไปตามประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ 

ประกาศยกเลิกพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ 
โดยไม่ชักช้า 

เมื่อเหตุร าคาญถูกระงับจนไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ของสาธารณชน 
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7.2 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรืออาการที่
เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งการรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่/หน่วย
บริการสาธารณสุขให้ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด  ให้หน่วยปฏิบัติการ
ดำเนินการสอบสวนโรค และจัดทำรายงานการสอบสวนโรคเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพ่ือรายงานการดำเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบ โดยสามารถ
ดูรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม
ได้ที ่https://ddc.moph.go.th/uploads/files/8420191010020910.PDF 
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ภาคผนวก 1        
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข       

เรื่อง การควบคุมป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562 
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เอกสารแนบ 1 
สถานประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ลำดับ ได้แก่ 

ลำดับที่ 1 สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ. . 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
ข้อ 1.1 กิจการ ี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ด้ ก่ 

1) กิจการ ี่เกี่ยวกับสัตว      ิตภัณฑ  ตัวอย่างเช่น การ  ิต โม่ ป่น บด  สม บรรจุ ส สม หรือ
กร   าอื่นใดต่อสัตว หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว หรือส่วนปร กอบของ
อาหารสัตว   

2) กิจการ ี่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ  อุปกรณ การ พ ย  เครื่องส าอาง   ิตภัณฑ   าความส อาด
ตัวอย่างเช่น การ  ิต โม่ บด  สม หรือบรรจุยา 

3) กิจการ ี่เกี่ยวกับการเกษตร ตัวอย่างเช่น
(1) การ  ิต หรือ บ่งบรรจุ ป้งมันสำป ห ัง  ป้งสาค   ป้งจากพืชหรือ ป้งอ่ืน  ๆใน ำนองเดียวกัน
(2)  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือ บ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(3) การขัด ก เ า  หรือบดเม ็ดพืช (7) การ  ิต ส สม หรือ บ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุ ี่น า ป  ิตปุ๋ย
(4) การตาก ส สม ขนถ่าย  ิต  ของมันสำป ห ัง ข้าวเป ือก อ้อย ข้าวโพด

4) กิจการ ี่เกี่ยวกับโ ห หรือ ร่ ตัวอย่างเช่น
(1)  การ  ิตภาชน  เครื่องปร ดับ เครื่องมือ อุปกรณ  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโ ห หรือ ร่
(2)  การถ ุง ร่ การห อม หรือห ่อโ ห  ุกชนิด ยกเว้นกิจการ ี่ ด้รับใบอนุญาต ใน 6 (1)
(3)  การก ึง เจา  เชื่อม ตี ตัด ปร สาน รีด หรืออัดโ ห ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ ฟฟ้า

ยกเว้นกิจการ ี่ ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(4) การ ำเหมือง ร่ ส สม  ยก คัดเ ือก หรือ ้าง ร่   

5) กิจการ ี่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องก  ตัวอย่างเช่น การต่อ ปร กอบ เคา  ป  ุ 
พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต  

6) กิจการ ี่เกี่ยวกับ ม้หรือกร ดาษ ตัวอย่างเช่น
(1)  การ  ิต ม้ขีด ฟ
(2)  การเ ื่อย ซอย ขัด  ส เจา  ขุดร่อง  ำคิ้ว หรือตัด ม้ด้วยเครื่องจักร
(3)  การ  ิต พ่น  าสารเค ือบเงา หรือสี  ต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ  ิตภัณฑ จาก ม้หวาย

ชานอ้อย 
(4)  การอบ ม้  
(5)  การ  ิต ส สม  บ่งบรรจุธ ป 
(6)  การ  ิตกร ดาษชนิดต่าง ๆ  
(7)  การเ าถ่าน หรือส สมถ่าน 
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7) กิจการ ี่เกี่ยวกับสิ่ง อ ตัวอย่างเช่น
(1)  การปั่นด้าย กรอด้าย  อ ้าด้วยเครื่องจักร หรือ อ ้าด้วยกี่กร ตุก
(2)  การส สมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเครา ห 
(3)  การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเครา ห ด้วยเครื่องจักร
(4)  การ อเสื่อ กร สอบ พรม หรือสิ่ง ออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร

8) กิจการ ี่เกี่ยวกับหิน ดิน  ราย ซีเมนต  หรือวัตถุ ี่ค ้ายค ึง ตัวอย่างเช่น
(1)  การ  ิตภาชน ดินเ าหรือ  ิตภัณฑ ดินเ า
(2)  การร เบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3)  การ  ิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือ  ิตภัณฑ อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต  หรือวัตถุ ี่ค ้ายค ึง
(4)  การส สม  สมซีเมนต  หิน ดิน  ราย วัสดุก่อสร้าง รวม ั้งการขุด ตัก ด ด โม่ บด หรือย่อย

ด้วยเครื่องจักร 
(5)  การเจียร  นเพชร พ อย หิน หรือกร จก หรือวัตถุ ี่ค ้ายค ึง  
(6)  การเ ื่อย ตัดหรือปร ดิษฐ หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ  ิตภัณฑ ต่างๆ 
(7)  การ  ิตชอ  ก ป นป าสเตอร  ป นขาว ดินสอพอง หรือเ าหินป น  
(8)  การ  ิตกร ดาษ ราย หรือ ้า ราย 
(9)  การ  ิตใย ก้ว หรือ  ิตภัณฑ จากใย ก้ว  
(10) การ ้าง การขัดด้วยการพ่น ราย งบนพื้น ิวกร จก  ก้ว หิน  

9) กิจการ ี่เกี่ยวกับปิโตรเ ียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก   สารเคมีต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
(1)  การ  ิต ส สม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(2)  การ  ิตสีหรือน้ำมัน สมสี
(3) การ  ิต ส สม ขนส่งดอก ม้เพ ิง หรือสารเคมีอันเป็นสว่นปร กอบในการ  ิตดอก ม้เพ ิง

ข้อ 1.2 กิจการรับ ำการเก็บขนหรือกำจัดม  ฝอย ตัวอย่างเช่น  เตาเ าม  ฝอย ั่ว ป เตาเ าม  ฝอยติดเชื้อ 
a. ลำดับที่ 2 สถานประกอบกิจการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 2.1 พร ราชบัญญัติการปร กอบกิจการพ ังงาน พ. .2550 ตัวอย่างเช่น โรงงาน  ิต ฟฟ้า 
 ี่ใช้เชื้อเพ ิงปร เภ ถ่านหิน น้ำมันเตา น้ำมันดีเซ  ชีวมว     ขย ชุมชน 

ข้อ 2.2 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้ ก่ 
1) โรงงานปร กอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด  ราย หรือดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือห ายอย่าง ตัวอย่างเช่น 
(1)  การโม่ บด หรือย่อยหิน 
(2)  การ ำเ ียงหิน กรวด  ราย หรือดิน ด้วยร บบสายพาน ำเ ียง 

2) โรงงานปร กอบกิจการเกี่ยวกับ ม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือห ายอย่าง ตัวอย่างเช่น
(1)  การเ ื่อย  ส ซอย เซา ร่อง หรือการ ปรร ป ม้ด้วยวิธีอ่ืน  ี่ค ้ายค ึงกัน
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(2)  การ ำวงกบ ขอบปร ต  ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานปร ต  หรือส่วนปร กอบ ี่ ำด้วย ม้
ของอาคาร 

(3)  การ ำ ม้วีเนียร  หรือ ม้อัด ุกชนิด  
(4)  การ ำฝอย ม้ การบด ป่น หรือย่อย ม้  
(5)  การถนอมเนื้อ ม้ หรือการอบ ม้ การเ าถ่านจาก ม้ 

3) โรงงานปร กอบกิจการเกี่ยวกับ  ิตภัณฑ เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือห ายอย่าง ตัวอย่างเช่น
(1)  การ ำ ม้ขีด ฟ วัตถุร เบิด หรือดอก ม้เพ ิง
(2)  การ ำถ่านกัมมันต  (activated carbon)

4) โรงงานก ั่นน้ำมันปิโตรเ ียม
5) โรงงานปร กอบกิจการเกี่ยวกับ  ิตภัณฑ จากปิโตรเ ียม ถ่านหิน หรือ ิก นต  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือห ายอย่าง ตัวอย่างเช่น 
(1)  การ ำเชื้อเพ ิงก้อนหรือเชื้อเพ ิงสำเร็จร ปจากถ่านหินหรือ ิก นต  ี่ ต่ง  ้ว 
(2)  การก ั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่ง ม่เป็นส่วนหนึ่งของการ  ิตก๊าซหรือเห ็ก 

6) โรงงาน  ิตภัณฑ  เครื่องกร เบื้องเค ือบ เครื่องปั้นดินเ า หรือเครื่องดินเ า    รวมถึง
การเตรียมวัสดุเพ่ือการดังก ่าว 

7) โรงงาน  ิตอิฐ กร เบื้องหรือ ่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าห อมโ ห  กร เบื้องปร ดับ
(architectural terracotta) รองในเตา ฟ ่อหรือยอดป ่อง ฟ หรือวัตถุ น ฟ จากดินเหนียว 

8) โรงงานปร กอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต  ป นขาว หรือป นป าสเตอร  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือห ายอย่าง
ตัวอย่างเช่น 

(1)  การ ำซีเมนต  ป นขาว หรือป นป าสเตอร   
(2)  การ ำเ ียงซีเมนต  ป นขาว หรือป นป าสเตอร ด้วยร บบสายพาน ำเ ียง หรือร บบ ่อ ม  
(3)  การ สมซีเมนต  ป นขาว หรือป นป าสเตอร  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือห ายอย่างเข้าด้วยกัน

หรือการ สมซีเมนต  ป นขาว หรือป นป าสเตอร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือห ายอย่างเข้าด้วยกับวัสดุอ่ืน 
9) โรงงานปร กอบกิจการเกี ่ยวกับ  ิตภัณฑ อโ ห อย่างใดอย่างหนึ ่ง หรือห ายอย่าง

ตัวอย่างเช่น การ ำ  ิตภัณฑ คอนกรีต   ิตภัณฑ คอนกรีต สม  ิตภัณฑ ยิบซัม หรือ  ิตภัณฑ ป นป าสเตอร  
10) โรงงานปร กอบกิจการเกี่ยวกับการถ ุง ห อม ห ่อ รีด ดึง หรือ  ิตเห ็ก หรือเห ็กก ้า

ในขั้นต้น 



98 

เอกสารแนบ 2 
ตัวอย่างมาตรการลดและป้องกันฝุ่นละออง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 1 มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ 
1) ติดตั้งอุปกรณ ควบคุมดักจับฝุ่น  อองใน ุกกร บวนการ  ิต ี่มีการป ่อยฝุ่น  ออง บำรุงรักษา

   ตรวจสอบปร สิ ธิภาพของอุปกรณ อย่างต่อเนื่อง 
2) ติดตามตรวจสอบการร บายฝุ่น  อองให้ ด้มาตรฐานตามกฎหมาย ี่กำหนด หากพบว่ามีค่าส งกว่า

มาตรฐานกำหนดหรือมี นวโน้มเป ี่ยน ป งส งขึ้น ต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบ  ก้ ข ัน ี 
3) จัดให้มีอุปกรณ ความป อดภัยในการ ำงานสำหรับ  ้ปฏิบัติงาน  ด้ ก่ หน้ากากป้องกันฝุ่น  ออง
4) กรณี ี่มีการกองเถ้าหรือเชื้อเพ ิง ั้งก่อน   ห ังการเ า หม้ ต้องมีมาตรการป้องกัน ม่ให้ฝุ่น  ออง

ฟุ้งกร จายส ่ชุมชน เช่น การใช้ ้าค ุม การฉีดน้ำโดยรอบ เพ่ือ ดการฟุ้งกร จาย 
5) กรณี ี่มีการตาก ส สม ขนถ่ายวัสดุ างการเกษตรหรืออื่น ๆ อันก่อให้เกิดฝุ่น  ออง ต้องป้องกัน

 ม่ให้ฝุ่น  อองฟุ้งกร จายส ่ชุมชน เช่น การเก็บในอาคาร ี่ปิดมิดชิด การใช้ ้าค ุมวัตถุดิบขณ ขนส่งหรือ ค ุม
กองวัสดุการเกษตรหรือวัสดุอ่ืน การฉีดน้ำโดยรอบ หรือป  กต้น ม้ส ง (เช่น อโ กอินเดีย ต้นสน) 

6) ให้มีการควบคุมการขนส่งภายในสถานปร กอบกิจการ เช่น การ ้าง ้อรถก่อนเข้า   ออกสถานปร กอบการ
การฉีดพรมน้ำบนถนน  

ข้อ 2 มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง 
1) หา้มมิให้มีการเ าป่า เ าม  ฝอย เ าวัสดุ เ าวัชพืช หรือเ าหญ้าใน ี่โ ่งหรือในชุมชน
2) สนับสนุนเป ี่ยนการกำจัดวัชพืช       ิต างการเกษตรเป็นการ ำปุ๋ยหมัก  ถก บหรือวิธีการอ่ืนๆ 

ข้อ 3 มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
1) ควบคุมให้เปิดพื้น ี่หน้างานเฉพา  ี่จำเป็น
2) ฉีดพรมพื้น ี่ก่อสร้าง   ฉีดพ่นหมอกน้ำในบริเวณ ี่มีกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อ ดการฟุ้งกร จาย

ของฝุ่น  ออง โดยเฉพา ในช่วงฤด   ้ง 
3) ตรวจสอบ บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต  เครื่องจักร ี่ใช้ก่อสร้าง เพ่ือ ดฝุ่น  อองเป็นปร จำ
4) ควบคุม ม่ให้กำจัดม  ฝอยด้วยการเ าก าง จ้งในบริเวณพ้ืน ี่ก่อสร้าง
5) ให้ควบคุมการขนส่งภายในพื้น ี่ก่อสร้าง เช่น การ ้าง ้อรถก่อนเข้า   ออกในพื้น ี่ก่อสร้าง

การฉีดพรมน้ำบนถนน  

ข้อ 4 มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการจราจร 
1) เข้มงวดการตรวจสอบยานพาหน  ม่ให้มีควันดำ
2) หากฝุ่น  อองเกินค่ามาตรฐาน ให้ปร สานกับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ี่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการต่อ ป
3) เข้มงวดให้ปิดค ุมยานพาหน ขนส่งวัสดุ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฟุ้งกร จายของฝุ่น  ออง

ข้อ 5 มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองในชุมชน 
โดยขอความร่วมมือสถานปร กอบกิจการ ดฝุ่น  ออง เช่น การฉีด ้างถนน การ ำม่านน้ำ    การเพ่ิมพ้ืน ี่สีเขียว 
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เอกสารแนบ 3 
คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนและแนวทางการปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ระดับ PM2.5

เฉลี่ย 24 ชม.
(มคก./ลบ.ม.) 

ระดับ PM10

เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก หญิงตั งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ  

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 
0-25 0-50 ดีมาก •  ำกิจกรรมก าง จ้ง   

 ่องเ ี่ยว ด้ตามปกติ
•  ำกิจกรรมก าง จ้ง    ่องเ ี่ยว

 ด้ตามปกต ิ
• เฝ้าร วังสถานการณ ฝุ ่น  อองขนาดเ ็กจากหน่วยงาน ี่

เกี่ยวข้อง
• จ ัดเตร ียม  นการดำเน ินงานควบคุมป้องก ันปัญหา

ฝุ่น  อองขนาดเ ็กในพื้น ี่
26-37 51 - 80 ดี •  ำกิจกรรมก าง จ้ง   

 ่องเ ี่ยว ด้ตามปกติ
• ควรห ีกเ ี่ยงการ ำกิจกรรมหรือออก

กำ ั งกายก า ง จ ้ ง  เ ช ่ น  ปั่ น
จักรยาน/วิ่ง

• เฝ้าร วังสุขภาพ ี่อาจเกิดขึ ้น หากมี
อาการ ิดปกติ เช่น  อบ่อย หายใจ
 ำบาก หายใจถี ่หายใจ ม่ออก หายใจ
มีเสียงวี้ด  น่นหน้าอก เจ็บหน้าอก 
ใจสั่น ค ื่น ส้ เมื่อย ้า ิดปกติ หรือ
วิงเวียน ีรษ  ให้รีบ ปพบ พ ย  

• ติดตามสถานการณ คุณภาพอากา  ุกวัน
• สื ่อสาร ให้ข ้อม  เร ื ่องการปฏิบัต ิตน ก่ปร ชาชน

ตามร ดับความรุน รง โดยเฉพา ก ุ่มเสี่ยง
• เตร ียมอุปกรณ ป ้องกันส ่วนบุคค  ยา   เวชภัณฑ 

ให้พร้อม
• ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้น ี่ ตรวจสอบรายชื่อ

ก ุ่มเสี่ยง ั้งปร เภ    จำนวนให้เป็นปัจจุบัน

38-50 81-120 ปานก าง • ควรห ีกเ ี่ยงการ ำกิจกรรม
หรือออกกำ ังกายก าง จ้ง
เช่น ปั่นจักรยาน/วิ่ง

• ควรห ีกเ ี่ยงการ ำกิจกรรมนอก
บ้านหรือออกกำ ังกายก าง จ้ง เช่น
ปั่นจักรยาน/วิ่ง ถ้าจำเป็นต้องออกนอก

• ติดตามสถานการณ คุณภาพอากา  ุกวัน
•  จ้งเตือนสถานการณ ฝ ุ ่น  อองขนาดเ ็ก    ให้

คำ น นำการปฏ ิบ ัต ิตน  ั ้ งปร ชาชน ั ่ว ป    
ก ุ่มเสี่ยงตามร ดับความรุน รง วัน   1 ครั้ง 
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ระดับ PM2.5

เฉลี่ย 24 ชม.
(มคก./ลบ.ม.) 

ระดับ PM10

เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก หญิงตั งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ  

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 
• เฝ้าร วังสุขภาพ ี่อาจเกิดขึ้น

หากมีอาการ ิดปกติ เช่น
 อบ่อย หายใจ ำบาก หายใจถี่ 
หายใจ ม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด 
 น่นหน้าอก เจ็บหน้าอก      ใจ
สั่น ค ื่น ส้ เมื่อย ้า ิดปกติ 
หรือวิงเวียน ีรษ  ให้รีบ ป
พบ พ ย  

บ้านให ้สวมหน้ากากป ้องก ันฝุ่ น
  อองขนาดเ ็ก 

•   ้ ี่มีโรคปร จำตัว ควรเฝ้าร วังอาการ
 ิดปกติ หากมีอาการ ิดปกติ เช่น  อ
บ่อย หายใจ ำบาก หายใจถี่ หายใจ
 ม่ออก หายใจมีเส ียงว ี ้ด  น่น
หน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น ค ื่น ส้ 
เมื่อย ้า ิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษ  
ให้รีบ ปพบ พ ย  

• สนับสนุนอุปกรณ ป้องกันส ่วนบุคค  ก่ปร ชาชน
โดยเฉพา ก ุ่มเสี่ยง

51-90 121- 180 เริ่มมี
  กร  บ
ต่อสุขภาพ 

• ควร ดหรือจำกัด การ ำ
ก ิจกรรมนอกบ ้าน   
ออกกำ ังกายก าง จ้ง
หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
  อองขนาดเ ็ก    เป ี่ยน
มาออกกำ ังกายใน ี่ ี่ ม่มี
ฝุ่น  ออง 

• เฝ้าร วังหรือสังเกตอาการ
 ิดปกติ หากมีอาการ ิดปกติ 
เช ่น  อบ ่อย หายใจ ำบาก 

•  ดเว าการ ำกิจกรรมออกนอก
บ้าน    ออกกำ ังกายก าง จ้ง ถ้า
จำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวม
หน้ากากป้องกันฝุ่น  อองขนาด
เ ็ก 

• หากมีอาการ ิดปกติ เช่น  อบ่อย หายใจ
 ำบาก หายใจถ ี ่  หายใจ ม ่ออก 
หายใจมีเสียงวี้ด  น่นหน้าอก เจ็บ
หน้าอก  ใจสั ่น ค ื ่น ส้ เมื ่อย ้า
 ิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษ  ให้รีบ ป
พบ พ ย   

• ติดตามสถานการณ คุณภาพอากา  ุกวัน
•  จ้งเต ือนสถานการณ ฝ ุ ่น  อองขนาดเ ็ก   ให้

คำ น นำการปฏิบัติตน  ั้งปร ชาชน ั่ว ป   ก ุ่ม
เสี่ยงตามร ดับความรุน รง วัน   2 ครั้ง 

• สนับสนุน  จกจ่ายอุปกรณ ป ้องกันส ่วนบุคค  ก่
ปร ชาชน โดยเฉพา ก ุ่มเสี่ยง

• จัดเตรียมพื้น ี่หรือห้องส อาดในสถาน ี่ราชการหรือ
ชุมชน เพ่ือรองรับก ุ่มเสี่ยง ี่ต้องด   เป็นพิเ ษ

• ควบคุม กำกับ หรือปร สานหน่วยงาน ี ่เก ี ่ยวข้อง
เพ ื ่อควบค ุมการป ่อยฝ ุ ่น  อองขนาดเ ็กจาก
 ห ่งกำเนิด 
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ระดับ PM2.5

เฉลี่ย 24 ชม.
(มคก./ลบ.ม.) 

ระดับ PM10

เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก หญิงตั งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ  

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 
หายใจถี่ หายใจ ม่ออก หายใจ
มีเสียงวี ้ด  น่นหน้าอก เจ็บ
หน้าอก ใจสั่น ค ื่น ส้ เมื่อย ้า
 ิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษ 
ให้รีบ ปพบ พ ย  

•   ้ ี ่มีโรคปร จำตัว ควรเตรียมยา
   อุปกรณ  ่ีจำเป็น 

• ปร สานหน่วยงาน ี ่เก ี ่ยวข ้อง เช ่น  จ ้งโรงเร ียน
  นย เด็กเ ็ก สถานด     ้ส งอายุ ให้ ดกิจกรรมภายนอก
อาคาร  

• ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้น ี่ ด   สุขภาพ
ปร ชาชน เช ่น ออกเยี ่ยมบ้าน ติดตามอาการของ
ปร ชาชนก ุ ่มเส ี ่ยง    ให้ความร  ้  คำ น นำ ก่
ปร ชาชนในการด   ตัวเอง

91 ขึ้น ป 181 ขึ้น ป มี
  กร  บ
ต่อสุขภาพ 

•  ดหรืองดการ ำกิจกรรมนอกบ้าน
หากจำเป็น ต้องสวมหน้ากาก
ป้องกันฝุ่น  อองขนาดเ ็ก 
• งดการออกกำ ังกายก าง จ้ง

ให้เป ี่ยนมาออกกำ ังกาย
ในอาคาร
• หากมีอาการ ิดปกติ เช่น  อบ่อย

หายใจ ำบาก หายใจถี่ หายใจ ม่ออก
หายใจมีเส ียงว ี ้ด  น่นหน้าอก
เจ ็บหน้าอก ใจสั ่น ค ื ่น ส้
เมื่อย ้า ิดปกติ หรือวิงเวียน
 ีรษ  ให้รีบ ปพบ พ ย  

• งดออกนอกบ้าน    ออกกำ ังกาย
ก าง จ้ง
• อย ่ในอาคาร ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ สวม

หน้ากากป้องกันฝุ่น  อองขนาดเ ็ก
 ุกครั้ง 
• หากมีอาการ ิดปกติ เช่น  อบ่อย หายใจ

 ำบาก หายใจถ ี ่  หายใจ ม ่ออก 
หายใจมีเสียงวี ้ด  น่นหน้าอก เจ็บ
หน้าอก ใจส ั ่น ค ื ่น ส ้ เม ื ่อย ้า
 ิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษ  ให้รีบ ป
พบ พ ย   
•  ้ ี่มีโรคปร จำตัว ควรเตรียมยา   

อุปกรณ  ี่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน 

• ติดตามสถานการณ คุณภาพอากา อย่างใก ้ชิด
•  จ้งเต ือนสถานการณ ฝ ุ ่น  อองขนาดเ ็ก   ให้

คำ น นำการปฏิบัติตน  ั้งปร ชาชน ั่ว ป   ก ุ่ม
เสี่ยง วัน   3 ครั้ง 

•  จกจ ่ายอ ุปกรณ ป ้องก ันส ่วนบุคค  ก ่ปร ชาชน
โดยเฉพา ปร ชาชนก ุ่มเสี่ยง 

• เปิดห้องส อาดเพ่ือรองรับก ุ่มเสี่ยง ี่ต้องด   เป็นพิเ ษ
• ควบคุม กำกับ หรือปร สานหน่วยงาน ี ่เก ี ่ยวข้อง

เพ ื ่อควบค ุมการป ่อยฝ ุ ่น  อองขนาดเ ็กจาก
 ห ่งกำเนิด 

• ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื ้น ี ่ ด   สุขภาพ
ปร ชาชน ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามอาการของปร ชาชน
โดยเฉพา ก ุ่มเสี่ยง
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ระดับ PM2.5

เฉลี่ย 24 ชม.
(มคก./ลบ.ม.) 

ระดับ PM10

เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก หญิงตั งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ  

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 
• ปร สานหน่วยงาน ี่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน   นย เด็กเ ็ก สถาน

  ้ส งอายุ เป็นต้น ให้ควรงดกิจกรรมภายนอกอาคาร    ขอ
ยกเ ิกกิจกรรมก าง จ้ง ี่ใช้ รงมาก เช่น การ ข่งกีฬา
ก าง จ้ง  ข่งฟุตบอ  วิ่งมาราธอน  

• เปิด  นย ปฏิบัติตอบโต้ภาว ฉุกเฉินเพื ่อ ก้ ขปัญหา
ฝุ่น  อองขนาดเ ็กร่วมกับหน่วยงานในพื้น ่ี

***กรณีร ดับ PM2.5 เ ่ากับ 151 มคก./ บ.ม. ขึ้น ป หาก
พิจารณา  ้วว ่า ม ่สามารถจัดการสภาพ วด ้อม ด้ 
ปร สานหน่วยงาน ี่เกี่ยวข้องปร เมินตนเองเบื้องต้น   
พิจารณายกเ ิกกิจกรรมก าง จ้ง เช่น ปิดโรงเรียน งดการ
 ำกิจกรรมก าง จ้ง เช่น การ ข่งกีฬาก าง จ้ง วิ่งมาราธอน 
การเ ่นคอนเสิร ตก าง จ้ง ยกเ ิกการ ำงานก าง จ้ง   
งดการ ำกิจกรรม ี่ก่อให้เกิดฝุ่น  อองขนาดเ ็ก 
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ภาคผนวก 2  

คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น 
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คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น
1) ประเภทหน้ากาก
หน้ากาก (Mask) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับการหายใจ รวมทั้งป้องกัน

อันตรายจากมลพิษต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในอากาศที่จะเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ เช่น ฝุ่นละออง สารระเหย 
ก๊าซ เป็นต้น  

หน้ากากท่ีใช้เพื่อการป้องกันฝุ่น สามารถแบ่งออก มี 2 แบบ ได้แก่ 
1. หน้ากากอนามัย (Surgical masks) ผลิตขึ้นจากใยสังเคราะห์

เช่น พอลิพรอพิลีน ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยหน้ากากอนามัยที ่มี
คุณภาพจะต้องมีชั้นกรองอย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อช่วยป้องกันเชื้อโรค มลพิษ
หรือของเหลวจากภายนอก และช่วยดูดซับสารคัดหลั่งหรือความชื้นที่มา
จากผู้ใช้ สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 3-5 ไมครอน  

มาตรฐานการทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มาตรฐาน
ทางฟิส ิกส์สำหรับการทดสอบหน้ากากอนามัยใช้คร ั ้งเด ียว สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อ้างอิงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลาย
ประเทศ เช่น มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ AS 4381-2002 มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้แก่ ASTM F 2101, ASTM F 2299, ASTM F 1862,MIL-M- 36954C และมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ 
ISO 22609 

สำหรับประเทศไทย การผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (มาตรฐานเลขที่ มอก. 2424-2552) โดยมีเนื้อหาสำคัญ

 เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของหน้ากากอนามัย วัสดุที่ใช้ในการผลิต คุณลักษณะของหน้ากากที่ได้มาตรฐานโดย

 หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป จะต้องมีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียขนาด 3 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 95% 
หน้ากากประเภทกรองละเอียดและประเภทต้านของเหลวซึมผ่าน จะต้องมีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย

 ขนาด 3 ไมครอน และสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 98 % รายละเอียดการบรรจุ 
การพิมพ์ฉลาก รวมถึงวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม 

2. หน้ากากกรองอากาศ (Respirators) หรือในมาตรฐานของ สมอ.
เรียกว่า “อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ” คือ อุปกรณ์ที่มีตัวกรองไว้ในตัว
เพื่อกรองอนุภาค ดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ทั้งนี้หน้ากรองอากาศมี
หลายยี ่ห้อ หลายขนาด หลายรูปแบบ สามารถเลือกได้โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค และขนาดที่กระชับกับใบหน้า เนื่องจากไม่มี
หน้ากากเฉพาะกลุ่ม และรูปแบบต่าง ๆ ของหน้ากากที่ออกแบบมาเพื่อเพ่ิม
ความสบายขณะสวมใส่ โดยตัวเลขด้านหลังบอกถึงประสิทธิภาพการกรอง 
เช่น 95 คือ สามารถกรองได้ 95% ซึ่งหน้ากากกรองอากาศที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิภาพการกรองตามมาตรฐานสากล เช่น   

หน้ากากกรองอากาศ

หน้ากากอนามัย
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1) มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) หน่วยงาน NIOSH ระดับมาตรฐาน N95, Surgical N95,
N99, N100, R95, P95, P99, P100

2) มาตรฐานประเทศจีน (China)  มาตรฐาน GB2626-2006 ระดับ KN90, KP90, KN95, KP95,
KN100, KP100

3) มาตรฐานไต้หวัน (Taiwan) มาตรฐาน CNS15980:2017 ระดับ Class A, Class B
4) มาตรฐานสหภาพยุโรป (Europe) มาตรฐาน EN149:2001  ระดับ FFP1, FFP2, FFP3
5) อ่ืน ๆ  ได้แก่ มาตรฐานออสเตรเลีย AS/NZS

2) การทดสอบประสิทธิภาพหน้ากาก
การทดสอบหน้ากากแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากาก

(Filter tester) และความกระชับของหน้ากาก (Fit test)  จากการศึกษาประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของ
หน้ากากประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้วัสดุเสริม เช่น ทิชชู หรืออื่น ๆ โดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด สรุปได้ดงันี้  
ตารางท่ี 14 ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย 

ประเภทหน้ากาก % ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่* 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์** 

เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา*** 

หน้ากาก N95 90.82 99.59 99.89 
หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น 48.08 66.37 38.63 
หน้ากากอนามัยซ้อน 2 ชิ้น - 89.75 - 
หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น  
และกระดาษทิชชู 1 แผ่น 

- 98.05 - 

หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น  
และกระดาษทิชชู 2 แผ่น 

90.80 67.04 87.62 

หน ้ากากอนาม ัย 1 ช ิ ้น และ
กระดาษทิชชู 4 แผ่น 

- - 94.80 

หมายเหตุ * ทดสอบโดยใช้เครื่องมือเก็บอากาศ Minival air sampler ไม่ได้ทดสอบการตรวจวัดระดับการ
กรองกับคน  

** ทดสอบโดยใช้เครื่อง Keken MT-03 และตรวจวัดระดับการกรองกับคน 
***ทดสอบโดยใช้เครื่อง Atomizer Aerosol Generator ของบริษัท TSI โมเดล 3076 ประสิทธิภาพ

การกรองเฉลี่ยที่อนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ไม่ได้ทดสอบการตรวจวัดระดับการกรองกับคน  
นอกจากนี้ ต้องทดสอบความกระชับหน้ากาก (Fit test) เป็นการทดสอบเพื่อให้มั ่นใจว่าผู้สวมใส่

หน้ากากยังสวมได้กระชับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันได้สูงที่สุด โดยเป็นการทดสอบค่าความพอดี 
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“fit factor” ซึ่งคือค่าอัตราส่วนของความเข้มข้นของสารทดสอบในอากาศภายนอกต่อความเข้มข้นของสาร
ทดสอบในอากาศภายในอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ เช่น หากหน้ากากมีค่า fit factor เท่ากับ 100 
หมายความว่า อากาศภายในหน้ากากนั ้นมีความสะอาดกว่าอากาศภายนอก 100 เท่า ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ (Occupational Safety and Health 
Administration ; OSHA) ของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ว่าหน้ากากแบบครึ่งหน้าจะต้องมีค่า fit factor ตั้งแต่ 
100 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน 

ดังนั้น การเลือกใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นควรเลือก 2 หลักการสำคัญดังนี้  

1. แผ่นกรองอากาศ (Filter test) → พิจารณาจากเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
2. การแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (Respirator Fit Test) → เลือกขนาดที่เหมาะสม

กับใบหน้าเพื่อให้ครอบกระชับ และทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (Fit test)
ในการใส่ทุกครั้ง โดยใช้มือทั้งสองข้างโอบรอบหน้ากากที่ทดสอบ จากนั้นหายใจออกแรง ๆ
กว่าปกติ ถ้าหน้ากากยังแนบสนิทจะไม่มีการรั่วของลมหายใจออกมา

3) คำแนะนำการใช้หน้ากาก
(1) การเลือกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ควรสังเกตวันหมดอายุ ขนาดเหมาะ ครอบได้กระชับ

จมูกและใต้คาง หน้ากากไม่หัก งอ บิดเบี้ยว เปื้อนหรือฉีกขาด ไม่มีกลิ่นฉุน และมีสายรัด
สองสาย  

(2) วิธีการสวมใส่ 

• หน้ากากอนามัย
- นำบานพับคว่ำลง ให้ขอบที่มีแถวลวด อยู่ด้านบน
- ดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องหู
- กดแถบลวดให้แนบสันจมูก
- ดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง

ทั้งนี้ ก่อนและหลังการใส่หน้ากากทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด รวมทั้งห้ามใช้หน้ากากร่วมกับคนอ่ืน
และห้ามนำไปซักแล้วนำมาใช้ใหม่ เนื่องจากเป็นหน้ากากท่ีใช้ได้ครั้งเดียว 
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รูปที่ 12 วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

• หน้ากากรองอากาศ
- สวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า ดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องหู หรือบางรุ่นให้ดึงสายรัด

ทั้งสองให้โอบรัดที่ศีรษะให้แน่น 
- กดโครงลวดให้แนบสันจมูก 
- ทดสอบการแนบสนิทของหน้ากาก (Fit test) โดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากาก

หายใจออกแรงกว่าปกติ ถ้าแนบสนิทกับใบหน้าจะไม่มีการรั่วของลมหายใจ 
ทั้งนี้ หน้ากากกรองอากาศ (Respirators) สามารถใช้ซ้ำได ้แต่ควรเปลี่ยนเมื่อใส่แล้วหายใจลำบากมาก

ขึ้น หรือฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับดังเดิม เปื้อนสารคัดหลั่ง หรือเปียก 

รูปที่ 13 วิธีการสวมใส่หน้ากาก N95 

ถ้าแนบสนิทจะไม่
มีการร่ัวของลม
หายใจ 

1. จับที่ห่วงสอง
ข้าง 

2. ขอบท่ีมีแถบ
ลวด 

3. คล้องหูสองข้าง  
แล้วปรับให้พอดี

4. ดัดแถบลวดขอบบน
ให้รับกับสันจมกู

ดึงหน้ากากขอบล่างให้คลุมลงมาถึงใต้คาง 

หันด้านที่มีสีเข้มหรือ     
สีมันวาวอยู่ด้านนอก 

ดัดขอบลวดด้านบนให้แนบกับ
ใบหน้า 

คล้องหู 2 ข้าง ให้ขอบลวดอยู่บนสันจมูก 
และรอยจีบพับคว่ำลง

จับที่ 2 ห่วง ถ้าหน้ากากไม่มีสี  
ให้ดูว่าสายคล้องหูแปพอยู่ด้านใด 
ให้เอาด้านนั นแนบใบหน้า
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(3) คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองในแต่ละกลุ่มเสี่ยง ดังนี้  
ตารางท่ี 15 คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองในแต่ละกลุ่มเสี่ยง 

ประเภท 
หน้ากาก 

ภาพ กลุ่มเสี่ยง* 
ผู้ที่ออก

กำลังกาย 

กลุ่มผู้ทำงาน
นอกอาคารเป็น

เวลานาน** 
1. หนากาก
อนามัย ✓ X ✓

2. หน้ากาก
กรองอากาศ 
(Respirators)  
- ชนิด N95** 

1) แบบพับได้ : พับเก็บได้ ง่าย
ต่อการพกพา 

ปรึกษาแพทย์ก่อนสวม
ใส่ เนื่องจากผู้ป่วยที่มี
โรคหลอดเลือด หัวใจ
หรือโรคปอด เหนื่อย
กว่าปกติ 

X ✓

2) แบบพับไม่ได้และมีวาลว :
หายใจสะดวก เนื่องจากมีวาล์ว
ระบายความชื้น 

ปรึกษาแพทย์ก่อนสวม
ใส่ เนื่องจากผู้ป่วยที่มี
โรคหลอดเลือด หัวใจ
หรือโรคปอด เหนื่อย
กว่าปกติ 

X ✓

หมายเหตุ : * กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุหญิงมีครรภและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 
        ** กลุ่มผู้ทำงานนอกอาคารเป็นเวลานาน เช่น ตำรวจ จราจร คนขับมอเตอร์ไซด์ รับจ้างและ

รถตุ๊กตุ๊ก แรงงานก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน คนกวาดถนน 
(4) ข้อควรระมัดระวัง 
1) หากใส่หน้ากากกรองอากาศ แล้วมีอาการหายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก เมื่อยล้า หรือปวด

ศีรษะ ให้ถอดหน้ากากออกและเปลี ่ยนวิธีป้องกันตนเอง เช่น เข้าไปอยู ่ในอาคารหรือ
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีฝุ่นสูง เป็นต้น

2) กลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ควรขอคำปรึกษา
แพทย์ก่อนใช้

3) เมื่อหน้ากากสกปาก ฉีกขาดหรือใส่แล้วอึดอัด หายใจไม่ออก ควรเปลี่ยนใหม่
4) การทิ้งหน้ากากท่ีใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติกหรือถุงซิปล็อค เพ่ือปิดปากถุงให้แน่นสนิท และนำไป

ทิ้งในถังขยะ



109 

ภาคผนวก 3 

แบบฟอร์มการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์ม PM_1 
แบบรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

กระทรวงสาธารณสุข 
พื้นที่ ………………………………….. วันที่ ..../....../..... เวลา ..................... 

1. สถานการณ์

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

    สถานการณ์สุขภาพ 
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

2. กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมภาพประกอบ

3. ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

4. แผนการดำเนนิงานต่อไป

ผู้รายงาน……………………………………………… 
หน่วยงาน.................................................... 

เบอร์ติดต่อ………………………………………….. 
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แบบฟอร์ม PM_2 
แบบสอบถามรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................
2. เพศ  O 1) ชาย    O 2) หญิง
3. อายุ ........................... ปี       4. น้ำหนักตัว........................... กิโลกรัม 5. สว่นสูง.............................
เซนติเมตร 
6. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี ................หมู่ ......... ถนน....................... ตำบล...................... อำเภอ............... จังหวัด
........................... 
7. โรคประจำตัว     O 1) หอบหืด     O 2) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง    O 3) หัวใจขาดเลือด   O 4) อ่ืนๆ ระบุ 
............................ 
8. ยาที่ใช้ประจำ
............................................................................................................................. ........................................ 
9. การรักษา O 1) ต่อเนื่อง     O 2) ไม่ต่อเนื่อง  
10. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยในพ้ืนที่ปัจจุบัน …………….ปี .................เดือน
11. สถานที่ และ ระยะเวลาในการสัมผัสพื้นที่สีแดง ก่อนเกิดอาการ 48 ชั่วโมง

11.1 …………………………………………ระยะเวลา ….… ปี …………เดือน ……………. วัน ……..ชัว่โมง................... 
11.2 …………………………………………ระยะเวลา ……. ปี …………เดือน ……………. วัน ……..ชัว่โมง...................  
11.3 …………………………………………ระยะเวลา ……..ปี …………เดือน ……………. วัน ……..ชั่วโมง................... 

12. อาชีพหลัก O 1) ทำนา/ทำสวน/ทำไร่  O 2) ว่างงาน/ไม่มีงานทำแน่นอน   O 3) รับจ้างทั่วไป โปรดระบุ 
………....... 

O 4) ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว โปรดระบุ …………………………………….   O 5) อ่ืนๆ 
ระบ.ุ.............................................. 
13. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่   O 1) ไม่สูบ   O 2) สูบ   ปริมาณที่สูบ………………ซอง สูบมา………………..ปี
14. คนในบ้านของท่านสูบบุหรี่หรือไม่  O 1) ไม่สูบ   O 2) สูบ
15. ลักษณะที่อยู่ของท่านเป็นอย่างไร   O 1) ห้องแถวหรือทาวน์เฮาส์    O 2) อพาร์ทเมนท์หรือคอนโด    O
3) บ้านเดี่ยว
16. อาการป่วย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)    O 1) หายใจลำบาก      O 2) หายใจมีเสียงหวีด   O 3) ไอ  

O 4) ผื่นคัน         O 5) แน่นหน้าอก       O 6) อ่ืนๆ ระบุ ..............................................  
17. ท่านได้รักษาตามอาการที่เกิดข้ึนในข้อ 16 หรือไม่

 O 1) ไม่ได้รักษา        O 2) ไปพบแพทย ์      O 3) ซื้อยากินเอง 
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18. ข้อมูลการสัมผัส
การสัมผัส ฝุ่นละออง/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า ปลิวเข้ามาในบ้านหรือบริเวณบ้านของท่าน ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ที่
ผ่านมา 

แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง/ควัน/เขม่า/เถ้า ไม่มี มี 
18.1 ควันจากการสูบบุหรี่ภายในบ้าน 
18.2 ควันจากการประกอบอาหาร 
18.3 ควันจากธูป 
18.4 ฝุ่น/เขม่าควันจากปั๊มน้ามัน 
18.5 ฝุ่น/ควันรถ จากยานพาหนะ เช่น ฝุ่นจากถนน/ รถบรรทุก 
18.6 ฝุ่น/ควันจากการเผาฟางข้าว/ไร่/นา/อ้อย 
18.7 ควันจากการเผาขยะหรือเศษใบไม้ 
18.8 ฝุ่นจากการขุดเจาะหิน 
18.9 ฝุ่นจากการก่อสร้าง 
18.10 ฝุ่น/ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบุประเภทของโรงงานที่เกิดฝุ่น
............................................ 
18.11 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกิดฝุ่น/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า 
ระบ.ุ...……………………............................…............. 

19. ท่านมีวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น/ควัน หรอืไม่
   O 1) ไม่ได้ป้องกัน  O 2) อยู่ในห้อง/อาคาร เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น/ควัน 
   O 3) ใช้หน้ากากอนามัย O 4) อ่ืน ๆ ระบ.ุ...............................................................
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แบบฟอร์ม PM_3 
แบบรายงานสถานการณ์ผู้เข้ารับบริการในห้องฉุกเฉิน 3 กลุม่โรค 

โรงพยาบาล .............................................................................. อำเภอ ........................................ ................ 
จังหวัด ........................................................ ............................. 

1. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จำแนกรายเดือน
1.1 โรคหอบหืด (J45-J46 และ J44.2)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
พ.ศ. .............. 
พ.ศ. .............. 
พ.ศ. .............. 

มัธยฐาน 3 ปี 

ปีปัจจุบัน 

1.2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (J44 ยกเว้น J44.2) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ.ศ. .............. 
พ.ศ. .............. 
พ.ศ. .............. 

มัธยฐาน 3 ปี 

ปีปัจจุบัน 

1.3 โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I24) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ.ศ. .............. 
พ.ศ. .............. 
พ.ศ. .............. 

มัธยฐาน 3 ปี 

ปีปัจจุบัน 
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2. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ในรอบ 31 วันก่อนหน้า จำแนกรายวัน
วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

วัน
/เดื

อน
 

โรค 

หอบหืด 
(J45-J46, 
J44.2) 

โรคปอด 
อุดกัน้
เรื้อรัง  
(J44 

ยกเวน้ 
J44.2) 

โรคหัวใจ 

ขาดเลอืด 

(I20-I24) 
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แบบฟอร์ม PM_4 
แบบฟอร์มการซักประวัติ อาการ/โรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ …………………………………… อายุ …………… ปี  เบอร์โทรศัพท์ .................................................. 

1. เพศ 1.1 ชาย  2.2 หญิง 
2. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน………………………………………………………………………………….............
3. ที่อยู่ที่ทำงาน………………………………………………………………………………(คนที่ทำงาน)
4. ที่อยู่โรงเรียน……………………………………………………………………………(นักเรียน)
5. ท่านเริ่มมีอาการก่อนมาโรงพยาบาล..............วัน
6. อาการที่มี

6.1  แน่นหน้าอก หายใจลำบาก 
6.2  ไอ 
6.3  เสมหะตลอดเวลา 
6.4  หอบหายใจเสียงดังหวีด 
6.5  ผื่นที่ผิวหนัง 
6.6  ระคายเคืองตา 
6.7  ตาแดง 
6.8  เจ็บหน้าอก 
6.9  อาการเหนื่อยมากต้องนั่งพักหรือจนทำงานไม่ได้ 

7. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
7.1  ไม่มี 
7.2  โรคความดันโลหิตสูง 
7.3  โรคเบาหวาน 
7.4  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
7.5  โรคปอด/หอบหืด 
7.6  หวัดเรื้อรัง 
7.7  โรคอ่ืน ๆ  

8. ท่านมีกิจกรรมที่สัมผัสฝุ่น
8.1  ไม่มี  
8.2  หุงต้มด้วยถ่าน    
8.3  เผาใบไม้ /ขยะ   
8.4  กวาดพื้น  
8.5  อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………………… 
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9. ท่านมีกิจกรรมที่สัมผัสฝุ่นระยะเวลา.......................(ช.ม./วัน)
10. ท่านมีกิจกรรมที่สัมผัสฝุ่น บ่อย.........................(วัน/สัปดาห)์
11. สถานที่ท่านทำงานเป็นอย่างไร

9.1  ในอาคาร 
9.2  กลางแจ้ง 
9.3  อยู่บ้าน/ทำงานที่บ้าน 

12. ก่อนมีอาการท่านออกนอกบ้านหรือไม่
12.1  ไม่ใช่ 
12.2  ใช่ ประมาณไม่เกินครึ่งวัน 
12.3   ใช่ ประมาณ 1 วัน 

13. ท่านสวมใส่หน้ากากขณะออกจากบ้านหรือไม่
13.1  ไม่ 
13.2  สวมทุกครั้ง 
13.3  สวมบางครั้ง 

14. ท่านใช้หน้ากากประเภทใด
14.1  N 95       
14.2  หน้ากากอนามัย     
14.3  อ่ืนระบุ................ 

15. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
15.1  ไม่สูบ 
15.2  สูบ จำนวน............ (มวน/วัน)  
15.3  เคยสูบ 

16. ท่านสัมผัสควันบุหรี่จากผู้สูบในบ้านหรือในที่ทำงานหรือไม่
16.1  ไม่ใช่ 
16.2  ใช่    

17. ท่านทราบว่าหมอกควันพิษที่เกิดข้ึนทำให้เกิดโรคอะไรหรือไม่
17.1  ไม่ทราบ 
17.2  ทราบ 
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แบบฟอร์ม PM_5 
แบบฟอร์มสุ่มประเมินปรมิาณฝุ่นละอองภายในอาคารห้องปลอดฝุ่น 

สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
แนวทางการเฝ้าระวังและสุ่มประเมินปริมาณฝุ่นละอองภายในอาคารห้องปลอดฝุ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขตรวจสอบการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นเพื่อป้องกันหรือลดการสัมผัสฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสำหรับอาคารสาธารณะ เช่น ศูนย์ประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีแนวทางดังนี ้

1) ให้คำแนะนำการจัดทำห้องปลอดฝุ่นในอาคารสาธารณะในชุมชน
2) สุ่มตรวจคุณภาพอากาศภายในห้องปลอดฝุ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ในอาคาร
3) ดำเนินการสุ่มเฝ้าระวังการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในอาคารสาธารณะตามแบบตรวจสอบ ดังนี้

แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) สำหรับการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ 
ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 

กา
รเลื

อก
ห้อ

ง 

 
 

ห้องห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้างและ
ไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี ่ หรือ
กิจกรรมอื่นท่ีเป็นแหล่งกำเนิดควัน  

 เลือกห้องท่ีช่องทางเข้าของฝุ่น เช่น ช่องว่างของประตูหรือหน้าต่าง น้อยท่ีสุด 
เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร  

 ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองภายในห้อง เช่น พรม หนังสือ 
ฯลฯ  
ขนาดพื้นท่ีพักอาศัยไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ 5.0 ตารางเมตรต่อคน 

กา
รค

วบ
คุม

แห
ล่ง

กำ
เน

ิด 

 ระดับที่ 1:  “การปิดประตู หน้าต่าง” 
 ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง  
 ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลป

ระตูหรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื ่นใด  ท่ี
สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท 

 ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้องเพิ่มเติม เช่น 
จุดเทียน จุดธูป หรือ การใช้สารเคมีในอาคาร 

 เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 
 กรณีมีพัดลมดูดอากาศท่ีไม่มีระบบดักจับฝุ่นไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศ 
 ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการใช้ไม้กวาดทำ

ความสะอาดหรือปัดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ 
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ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
 เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง ในช่วงเวลา

ท่ีมีฝุ่นน้อย เพื่อลดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) 
 ระดับที่ 2 : “ระบบกรองอากาศ” 

 เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้องโดยดำเนินการตามแนวทางระดับ 1  
 ใช้เครื่องฟอกอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ และ

มีขนาดท่ีเหมาะสมกับห้อง 
 ระดับที่ 3: “ระบบแรงดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ” 

 ดำเนินการตามแนวทางในระดับท่ี 1 
 ทำการติดตั ้งระบบอัดอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก 

(Intake Fan) ท่ีผ่านการลดปริมาณฝุ่นแล้ว  
 ใช้ฟิลเตอร์ระดับ MERV 11 ขึ้นไป เพื่อจ่ายเข้ามาภายในห้องเพื่อให้

ภายในห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศภายนอก  (Positive 
pressure)   

กา
รจ

ัดส
ภา

พแ
วด

ล้อ
ม 

 กำหนดจุดจอดรถหรือการรับส่งให้ห่างจากห้องปลอดฝุ่น 
 ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุ่น 
 งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมที ่ก ่อให้เกิดฝุ ่น เช่น จุดเทียน จุดธูป 

สูบบุหรี่หรือกิจกรรมอื่นท่ีเป็นแหล่งกำเนิดควัน เป็นต้น 
 ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ ่นละออง เช่น การทำความสะอาดถนน การติดต้ัง

สเปรย์ละอองน้ำเพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นมาจากพื้น  
 สร้างพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) ให้กับพื้นรอบบริเวณห้องปลอดฝุ่น  

ด้า
นส

ุขภ
าพ

 

 ควรมีการลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น 

 เตรียมยาและเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็น เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ยาประจำตัวและ
ชุดปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ และมีพื้นที่สำหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 จัดเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู ้ป่วยกรณีที ่ม ีผู ้ป่วยฉุกเฉินหรือมี  
อาการรุนแรง โดยมีช่องทางประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและ
โรงพยาบาลศูนย์ 

 จัดเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีอาการ
ร ุนแรง โดยม ีช ่องทางประสานงานก ับโรงพยาบาลแม ่ข ่ ายและ 
โรงพยาบาลศูนย์ 
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ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
 เฝ้าระวังและสังเกตบุคคลในห้องหรืออาคารสะอาดอย่างใกล้ชิด หากมี

อาการผิดปกติหรือน่าสงสัย เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ 
หรือหมดสติ ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที 

 

 
 

ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองเล็ก PM2.5 อย่างใกล้ชิดจากช่องทางสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพการดูแลและป้องกันตนเอง 
มีพื้นที่สันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

 การจัดเตรียมให้มีแสงสว่างภายในอาคารท่ีเพียงพอ 
 ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีไม่เป็นอันตรายภายในอาคาร เช่น วัตถุไวไฟ 


 
มีทางออกฉุกเฉินระบุอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ติดป้ายเตือนทางออกฉุกเฉิน 

 มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน 
 มีแผนอพยพฉุกเฉิน สถานที่นัดพบ และมีระบบแจ้งเตือนการอพยพ  กรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เสียงตามสายหรือสัญญาณเตือนภัย 

กา
รเฝ้

าร
ะว

ังป
ริม

าณ
 

ฝุ่น
ละ

ออ
ง 

 ตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM10 ภายในห้องปลอดฝุ่น 
 PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่ำกว่า 50 มคก./ลบ.ม. 
 PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่ำกว่า 120 มคก./ลบ.ม 
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ภาคผนวก 4 
รายการสื่อและสิ่งสนับสนุน 
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รายการสื่อสนับสนุน 
สำหรับรายการสื่อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานและในการให้
ความรู้และคำแนะนำสำหรับประชาชนทั้งรูปแบบคู่มืออินโฟกราฟฟิก สื่อมัลติมีเดียและคลิปเสียง โดยแบ่งเป็น 
นโยบาย กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับสถานที่เสี่ยง ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับประชาชน ชุดความรู้
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สปอตวิทยุ/คลิปวีดีโอ และอ่ืน ๆ  รายละเอียดดังนี้  

นโยบาย กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง”

https://bit.ly/2C3btII 

ประกาศกรมอนามัย  เรื่อง        
ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
บรรยากาศ

https://bit.ly/2qejBTK 

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 
เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562 

https://bit.ly/33bL0Vm 

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

https://bit.ly/2oTHnEq 

การใช้กลไกสาธารณสุขจังหวัด 
(คสจ.) ในการจัดการปัญหาฝุ่น
ละออง PM2.5  ตามพรบ.สธ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการ
จัดการฝุ่น PM2.5

https://bit.ly/2oTHnEq
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นโยบาย กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางการใช้มาตรการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ชุดข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
โปสเตอร์ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น 
PM2.5

https://bit.ly/36hHUkx 

โปสเตอร์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) 

https://bit.ly/2qaudTM 

ฝุ่นจิ๋วกับโรคร้าย 

https://bit.ly/2PYAoFt 

ผลต่อสุขภาพจากมลพิษใน
อากาศ 

https://bit.ly/2NtNDLw 

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

https://bit.ly/2PzpmpN 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองใน
บรรยากาศ 

https://bit.ly/36mSTcd 

ความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5

https://bit.ly/36As9oZ 

ฝุ่น PM 2.5 (infographic) 

https://bit.ly/34LatW2 

PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สำนักสื่อสารความเสี่ยง ฯ 

https://bit.ly/2PYAoFt
https://bit.ly/2NtNDLw
https://bit.ly/2PzpmpN
https://bit.ly/36mSTcd
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ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับสถานที่เสี่ยง
คำแนะนำป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก PM2.5 สำหรับ
โรงเรียน 

https://bit.ly/36jWxE1 

แนวทางการดูแลเด็กเล็ก 
สำหรับ..สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

https://bit.ly/34lbsfk 

การลดอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกลุ่มเสี่ยง 
(Sticker) 

สำนักสื่อสารความเสี่ยง ฯ 

การ ดอันตรายจากฝุ่น  ออง
ขนาดเ ็ก ในก ุ่มเสี่ยง (Poster) 
จำนวน 600 แผ่น

สำนักสื่อสารความเสี่ยง ฯ 

แนวทางการดูแลเด็กเล็ก
สำหรับผู้ปกครอง 

 https://bit.ly/2N5JNsN 

ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประชาชน

คำแนะนำดูแลลูกในวันที่เมือง
เปื้อนฝุ่น 

https://bit.ly/327IUUS 

แผ่นพับรู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5 

https://bit.ly/2NsUNQ 

คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง 
PM2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย 

https://bit.ly/2N5JNsN
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ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประชาชน 

วิธีดูแลเด็กอย่างปลอดภัย

https://bit.ly/2qg6VMb 

คำแนะนำการใช้หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM2.5 

https://bit.ly/2PCItzA 

5 ข้อคนไทยพึงฉลาดรู้ในวันที่เมือง
เปื้อนฝุ่น 

https://bit.ly/32ofeTG 
5 กลุ่มเสี่ยง ทำงานกลางแจ้ง 
รับมือฝุ่นจิ๋ว

https://bit.ly/336qXHh 

ระวัง! ฝุ่นจิ๋ว PM.2.5 

https://bit.ly/2NW8BD3 

ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับ PM.2.5

https://bit.ly/32t7NKT
ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) 

https://bit.ly/36sLOHt 

การอ่านค่าฝุ่นกับการดูแล
ตนเองเบื้องต้น 

https://bit.ly/33urGCD 

ระดับค่าสี PM2.5 รู้ก่อนป้องกันก่อน

https://bit.ly/2pKgd3s

การดูแลป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุจาก PM2.5 

https://bit.ly/2qV4j6P 

วิธีการใส่หน้ากาก 

https://bit.ly/34oLHL7 

เลือกหน้ากากแบบไหนถึงเหมาะกับฝุ่น 
PM2.5 

https://bit.ly/32pSa73
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ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประชาชน
การรับมือกับฝุ่น PM2.5

ฉบับประชาชน 

https://bit.ly/2WRMhOT 

คำแนะนำประชาชนกรณี 
PM2.5

https://bit.ly/2Nr0TSm 

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัย  
จากฝุ่นควัน (infographic) 

https://bit.ly/2NrRHgk 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับ
ประชาชนทั่วไป (Roll Up) 
สำนักสื่อสารความเสี่ยง ฯ 

มาตรการลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
ละออง PM2.5 สำหรับโรงเรียน 

ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อไหร่ ? 

https://bit.ly/2wf9VM3 
ชุดความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ต้นไม้ 1 ต้น ลดมลพิษ ลดโลก
ร้อน เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี 

https://bit.ly/2N4xxJ5 

แผ่นพับลดฝุ่น..ด้วยต้นไม้ 

https://bit.ly/2JEauCV 

ห้องปลอดฝุ่นสำหรับอาคาร  สาธารณะ
และบ้านเรือน 

https://bit.ly/2Cp3Vjz 

3ส1ล 

https://bit.ly/36Igogg 

ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิต
และเป็นเหตุรำคาญ 

https://bit.ly/2weX5xl 

แนวทางการทำห้องฝุ่นสำหรับ
บ้านเรือนและอาคารสาธารณะ  

https://bit.ly/3kWXnxl 

https://bit.ly/2weX5xl
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สปอต/คลิปวีดีโอ
สปอตวิทยุ การป้องกันสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควัน ชื่อชุด 
“บอกต่อ” 

https://bit.ly/2C1DDDR 

Anaimation เรื่อง "รู้ทัน...
ป้องกันฝุ่น 2.5 ในกลุ่มเสี่ยง" 

https://youtu.be/8TBShTTyXfg 

VDO clip คำแนะนำในการออกกำลัง
กาย 

https://youtu.be/vj6ND7ftlzM 

การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันฝุ่น 
PM2.5

https://youtu.be/tjV5t3MoTPg 

การสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอน 

https://youtu.be/6wtgILKYLl8 

รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วย 3ส 1ล 

https://bit.ly/2JZbLEH 

แนวทางการจัดทำห้องสะอาด 

https://bit.ly/2rlfZ2Y 

5 พรรณไม้ดูดสารพิษในอากาศ 

https://bit.ly/2rqeyjY

วิดีโอสวมใส่หน้ากากN95 

 https://bit.ly/2puYc93

วิดีโอสวมใส่หน้ากากอนามัย

https://bit.ly/2N2yBx7 

การป้องกันตัวเองจากหมอก
ควันและฝุ่นละออง  

https://bit.ly/2CrxYHg 

วิธีใช้และการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

https://bit.ly/2HlqZCo 

https://bit.ly/2rlfZ2Y
https://bit.ly/2N2yBx7
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สปอต/คลิปวีดีโอ 
วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน PM 2.5

สำหรับผู้สูงอายุ

https://bit.ly/2uJbv8l 

การจัดทำห้องปลอดฝุ่น 

https://youtu.be/WvK3bEu
bVA4 

อ่ืน ๆ
คู่มือเฝ้าระวังผลกระทบต่อ 
สุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

https://bit.ly/2JZ9eKJ 

Roll up ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น 
PM 2.5

https://bit.ly/2Q0i5Qi 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) (Backdrop & Counter) 

จำนวน 1 ชุด 

สำนักสื่อสารความเสี่ยง ฯ

https://youtu.be/WvK3bEubVA4
https://youtu.be/WvK3bEubVA4
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ภาคผนวก 5 
คำถามที่พบบ่อย 
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หมวด 1: สถานการณม์ลพิษทางอากาศและนโยบายด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพ 

Q1.1: ฝุ่นละออง PM2.5 คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร? 

A1.1: ฝุ่นละออง (Particulate Matter) หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยใน
บรรยากาศ ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรม
ต่าง ๆของมนุษย์ บางชนิดมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุ่นจากโรงโม่หิน ฝุ่นจากโรงไม้ แต่บาง
ชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็น ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชน 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)   

PM10 และ PM2.5 ประกอบด้วยคำว่า PM ที่ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐาน
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนตัวเลข 10 หรือ 2.5 นั้น มาจากขนาดของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางฝุ่นละอองมีหน่วยเป็นไมครอน หรือไมโครเมตร (106) 

ดังนั้น PM2.5 ก็คือ ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กประมาณ 1 ใน 25 
ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม หากฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ล่องลอยอยู ่ในอากาศปริมาณมาก 
จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีหม่น หรือเกิดเป็นหมอกควัน  
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ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยควบคุมไม่ได้ ดังนี้ 
ปัจจัยท่ีควบคุมได้ ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ 

กิจกรรมของมนุษย์: 
• การเผาในที่โล่ง  เช่น เผาเศษวัสดุการเกษตร  เผาขยะ
• การจราจร
• การเผาไหม้เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
• การก่อสร้างอาคาร
• การสูบบุหรี่
• การใช้เตาปิ้งย่างที่ทำให้เกิดควัน
• สถานประกอบการต่าง ๆ  เช่น อู่ซ่อมรถ พ่นสีรถ

สภาพอุตุนิยมวิทยา: 
• อากาศเย็นและแห้ง
ความกดอากาศสูง 
• สภาพอากาศนิ่ง ทำให้ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่แพร่กระจาย 
ฝุ่นละอองแขวนลอยได้นาน 

ทั้งนี้ สาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีความแตกต่างกันตามแหล่งกำเนิดในแต่ละพ้ืนที่  
1) พื้นที่ภาคเหนือ มักเกิดจากปัญหาไฟป่าและการลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืช การเผา

เศษวัสดุทางการเกษตรประกอบกับภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ
ซึ่งในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง ความกดอากาศสูง ทำให้เกิดสภาวะอากาศปิด ความรุนแรงของปัญหา
จึงเพิ่มขึ้น

2) พื้นที่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ มีแหล่งกำเนิด
หลักมาจากรถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนน และเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดเครื่องยนต์
ขณะจอดอยู่กับที่ โดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรหนาแน่นและติดขัด ทำให้เกิดการสะสมตัวของ
มลพิษทางอากาศในปริมาณมาก

3) พื้นที่ภาคใต้  เกิดจากไฟไหม้ป่าพรุหรือมลพิษข้ามแดน
นอกจากนี้ยังเกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ ในบ้านเรือนหรือกิจกรรมชุมชน เช่น การจุดเตาถ่านในบ้านเรือน 

การปิ ้งหรือย่างอาหาร รวมถึงปฏิกิริยาเคมีในอากาศ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของ
ไนโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ทำปฏิกิริยากับสารอ่ืนในอากาศเกิดเป็นฝุ่นละเอียดได้ 

(แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ) 
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Q1.2: ทั่วโลกมีความตื่นตัวเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง  

A1.2: ประเด็นด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพเป็นประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็น
นโยบายที่ต้องร่วมกันจัดการทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย 

1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ความสำคัญกับ
มลพิษอากาศและสุขภาพ โดยกำหนดในเป้าหมายหลายภาคส่วน ทั้งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพ่ือ
ลดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ (SDG11) การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศใน
ครัวเรือน (SDG7) การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13) อันนำไปสู่การ
ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศทั่วโลก (SDG3.9) และข้อตกลงอื่นที่
สอดคล้อง เช่น ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งย้ำให้เห็นความจำเป็นในการบูรณาการข้าม
ภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นร่วมกันเพื่อการคุ้มครอง ดูแลสุขภาพประชาชน อันเป็นหัวใจ
สำคัญของการพัฒนา โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง

2) องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้ประเด็นมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็น 1 ใน 5 ประเด็นขับเคลื่อนสำคัญของในปี 2562 – 2566 และได้จัดทำแผน
ระดับโลกในการเพิ่มความสามารถในการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและ
จัดทำ Roadmap to Enhance Global Response แผนนี้ได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก สมัยที่ 68

3) การประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561 ทางองค์การอนามัยโลก เน้นย้ำความสำคัญในการลดจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศให้ได้ 2 ใน 3 ภายในปี 2573 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ
ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเด็ก ซึ่งเป็น
กำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยมีข้อเสนอให้ประเทศสมาชิกร่วมกันดำเนินการต่อไปนี้ 
1) พัฒนาข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของมลพิษทางอากาศและสุขภาพ
2) ทำให้ได้ตามเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศให้ได้ 2 ใน 3 ภายใน

ปี 2573 
3) พัฒนามาตรการสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพอากาศทั ้งในบรรยากาศและในครัวเรือน

จากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรม ขนส่ง พลังงาน เกษตรกรรมและครัวเรือน รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักแก่ทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ การเข้าถึงพลังงานที่สะอาด 
คุณภาพอากาศในเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(แหล่งที่มา: การประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  30 
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561) 
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Q1.3: ปัญหาการเจ็บป่วยและการตายจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและการตาย
จากมลพิษทางอากาศอย่างไร? 

A1.3: มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขที ่สำคัญใน 
ระดับโลก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิต 7 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง หอบหืดและมะเร็งปอด โดยองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ ( International Agency for Research 
on Cancer: IARC) ระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ ซึ ่งจากรายงาน
สถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งปอดในปี 2561 พบว่า ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งปอดสูงถึง 1.8 
ล้านคน และมีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคนี้ประมาณ 2.1 ล้านคน  

โดย 4.3 ล้านคนทั่วโลก พบว่า การเสียชีวิตทุก ๆ ปี เป็นผลมาจากการได้รับสัมผัสกับมลพิษอากาศ
ภายในบ้าน เช่น จากเชื้อเพลิงที่ทำอาหาร และ 3 ล้านคนทั่วโลก พบปัจจัยการเสียชีวิตที่ได้รับสัมผัสจาก 
ฝุ่นละอองที่พบในมลพิษทางอากาศ และสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ร้อยละ 63 ยังมีการใช้
เชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ไม้ ในการทำอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเสียชีวิต ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าแนะนำของ 
WHO เทียบกับค่า PM10 จะพบว่าส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ
ค่อนข้างสูง 
(แหล่งที่มา: องค์การอนามัยโลก , 2562) 

Q1.4: มาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง”? 
A1.4: จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในช่วงต้นปีของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนด
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์2562 และต่อมาใน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้“การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการแกไขปญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของ
ประเทศ และในพื้นที่วิกฤต โดยการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนและเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละอองด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่ง
กำ เนิด) และ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ดังรูป 
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(แหล่งที่มา: 
1. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม.2562.แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนวาระ

แห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.2562. Infographic แผนปฏบิติั

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”)
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หมวด 2 ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
Q2.1: PM2.5 มีกลไกการเกิดโรคอย่างไร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร? 

A2.1: เมื่อร่างกายรับสัมผัส PM2.5 จะก่อให้เกิดอาการในระยะสั้น เช่น 
•  ไอหรือจาม หากมีอาการไอหรือจามแรง ๆ อาจทำให้เส้นเลือดฝอยในจมูกแตก และทำให้ไอเป็นเลือด

หรือจามเป็นเลือดได้ ทั้งนี้ควรประเมินตนเองด้วยว่ามีอาการป่วยอื่นร่วมด้วยหรือไม่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง 
นอกจากนี้ อาการไอหรือจามเป็นเลือดยังอาจเกิดกับผู้เป็นโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบได้  
(นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์, 2562 ; รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล, 2562) 

•  ระคายเคืองผิวหนัง ผื่น คัน 
•  ระคายเคืองตา แสบตาหรือตาแดง หากเป็นผู้ที่มีความผิดปกติกับดวงตาอยู่แล้ว เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ 

หรือภูมิแพ้ขึ้นตา หรือผู้ใช้คอนแทคเลนส์ประจำ รวมไปถึงผู้ที่มีภาวะตาแห้ง อาจทำให้มีอาการระคายเคืองตา 
หรือตาแดงมากกว่าปกต ิ(รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, 2562 ; นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์, 2562) 

และเมื่อหายใจเอา PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย จะเข้าสู่ปอดไปจนถึงถุงลมปอด ทำให้ปอดอักเสบ การทำงาน
ของปอดมีประสิทธิภาพลดลง และเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งหากได้รับสัมผัสในระยะยาวจะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณ ความเป็นพิษ และระยะเวลาที่รับสัมผัส ได้แก่  

•  ระบบหัวใจและหลอดเลือด: อาจทำให้เกิดเหตุรุนแรงเฉียบพลันกับกล้ามเนื้อหัวใจได้ รวมทั้ง หัวใจ
วาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นแรงขึ ้น และมีความเสี ่ยงที่จะตายจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
นอกจากนั้น ยังทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบจนถึงตายได้ เนื่องจากการสัมผัสกับมลพิษในอากาศเป็น
ระยะยาวเพ่ิมความเสี่ยงที่จะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และเลือดมีความ
หนืดเพิ่มข้ึนซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้ 

•  ระบบทางเดินหายใจ: ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจและที่ทำให้โรคกำเริบขึ้น  
ซึ่งรวมถึงโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

•  โรคมะเร็งปอด โดย International Agency for Research on Cancer; IARC ได้ระบุว่า Outdoor 
Air pollution เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 

•  รบกวนการทำงานของร่างกายในการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นตัวนำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ทำให้
น้ำตาลไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากเลือดไปสู่เซลล์ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ทำให้เกิดโรคเบาหวาน 

•  มีผลต่อการคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ และการผิดปกติของทารกแรกคลอด 
(Stieb และคณะ, 2555 ; Stolbach Kim และ Kabir, 2558) และอาจมีผลกระทบต่อพัฒนาการและระบบ
สมองของทารก ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์อยู่ในพ้ืนที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงระหว่างตั้งครรภ์ หรือสูบบุหรี่หรือได้รับ
ควันบุหรี่จากบุคคลใกล้ชิด มีโอกาสที่ PM2.5 จะเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดความบกพร่องในการลำเลียงอาหาร
และออกซิเจนผ่านรกที่ไปเลี้ยงตัวอ่อนในครรภ์ ส่งผลให้ทารกมีน้ำหนักน้อยหรือคลอดก่อนกำหนดได้ (Feng 
และคณะ, 2559) ทั้งนี้ ยังมีงานวิจัยระบุว่ามลพิษทางอากาศทำให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงแท้งพอ ๆ กับการสูบบุหรี่ 
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และยังพบอนุภาคมลพิษทางอากาศที่รกของทารกในครรภ์ด้วย โดยประเมินผลกระทบในระยะสั้นของมลพิษ
ทางอากาศ พบว่า PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น 10 µg/m3 เฉลี่ย 3 วันและ 7 วัน มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการแท้ง
เพ่ิมข้ึน แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Claire L.Leiser และคณะ, 2561) 

อย่างไรก็ด ียังไม่มีผลงานวิจัยรองรับว่าคนที่สูดฝุ่นเข้าไปจะทำให้เป็นโรคอ้วน แต่ทั้งนี้ คนอ้วนนั้นมีความ
เสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หากร่างกายได้รับ PM2.5 ในระยะยาว อาจกระตุ้นให้เกิดอาการผิดปกติ
ของระบบไหลเวียนโลหิตได้ (Scott Weichenthal และคณะ, 2557) รวมทั้ง ยังไม่มีข้อมูลแสดงให้เห็นชัดเจน
ถึงความสัมพันธ์ต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย (นพ.วิทวัส ศิริประชัย, 2562) 

(แหล่งที่มา:  
1. Claire L.Leiser แล ะคณะ .  (2561). Acute effects of air pollutants on spontaneous pregnancy 

loss: a case-crossover study. 
2. Scott Weichenthal,  Jane A. Hoppin and Francois Reeves. (2557). Obesity and the 

Cardiovascular Health Effects of Fine Particulate Air Pollution.) 

 

Q2.2: เมื่อรับสัมผัส PM2.5 เข้าสู่ร่างกายแล้ว ร่างกายสามารถขับออกมาได้หรือไม่? 

A2.2: ร่างกายมีกลไกในการกำจัดสารมลพิษหากเข้าสู่ร่างกายในเบื้องต้น ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระบบทางเดิน
หายใจส่วนต้นเริ่มจากที่จมูก ซึ่งก็จะมีขนจมูกในการดักจับไว้ พอลึกลงมาที่หลอดลมจะมีเซลล์คอยดักจับคอย
พัดโบกขับออกไปโดยมีการหลั่งสารคัดหลั่ง (mucus) สำหรับใช้ดักจับ ซึ่งก็จะดักจับฝุ่นที่ใหญ่กว่า 2.5 ไมครอน
ได้ แต่พวกฝุ่นที่ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 จะสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนลึกได้ เช่น 
ไปที่ถุงลมฝอย ซึ่งเป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยนอากาศดีที่มีออกซิเจนและอากาศเสียที่มีคาร์บอนไดออกไซด์           
ในบริเวณนี้ร่างกายจะไม่มีการหลั่งสารคัดหลั่งเหล่านั้นออกมา เพราะผนังถุงลมฝอยบางมาก หากสารคัดหลั่ง
เหล่านั้นถูกขับออกมา จะไปรบกวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ แต่ร่างกายของเรายังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังคอยทำ
หน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมอยู่ ซึ ่งก็จะเป็นพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือพวกแมคโครฟาจ แต่อย่างไรก็ตาม 
สารเคมีบางตัวกำจัดยากและใช้เวลากำจัดนาน ซึ่งถ้าเราได้รับเข้าไปเยอะ ก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้  

อย่างไรก็ดี ในระยะแรก แม้ว่าร่างกายจะมีการหลั่งสารคัดหลั่งบริเวณหลอดลมฝอยได้ดี แต่ถ้าได้รับ
สัมผัสไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งสารพวกนั้นมากขึ้น ขณะเดียวกันผนัง
หลอดลมก็จะค่อย ๆ หนาขึ้น จนมีขนาดแคบลง และป่วยเป็นโรคหอบหืด (Asthma) หรือโรคทางเดินหายใจ
อ่ืน ๆ ตามมา  
(แหล่งที่มา ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ เร่ือง “ตอบคำถามเร่ืองฝุ่น PM2.5” รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ช่อง 9 MCOT.) 
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Q2.3: ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง? 

A2.3: เนื ่องจาก PM2.5 ในแต่ละจุดแต่ละเวลาอาจไม่เท่ากัน ผลกระทบต่อสุขภาพจึงขึ ้นอยู ่ก ับหลาย
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) “ปริมาณของฝุ่นละออง” ในพ้ืนที่นั้น ๆ ว่ามี PM2.5 สูงหรือไม่ เช่น ริมถนน
2) “ช่วงเวลา” กับ “ระยะเวลา” ที่สัมผัส
3) “ชนิดกิจกรรมที่ทำ” ในพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 สูง เช่น ออกกำลังกาย ทำงานหนัก เป็นต้น จะมีความ

เสี่ยงมากกว่ากิจกรรมที่ใช้แรงน้อย 
4) “ลักษณะของบุคคล” โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มที่มีโรค

ประจำตัวที่ไวต่อผลกระทบ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือทำงานอยู่บริเวณพื้นที่ที่ค่าฝุ่นละอองสูงและได้รับสัมผัสฝุ่นละอองเป็น

เวลานาน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

(แหล่งที่มา: 
1. กรมอนามัย. มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
2. กรมควบคุมโรค. ฝุ่น PM2.5 )

Q2.4: วิธีสังเกตอาการว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นผลกระทบจาก PM2.5  
A2.4: ประชาชนสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นที่อาจเกิดจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ดังนี ้

• ระคายเคืองตาหรือแสบตา
• ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือแสบจมูก
• ระคายเคืองผิวหนัง
• อึดอัด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ หรือเด็กที่เป็นโรคระบบ

ทางเดินหายใจ อาจมีอาการกำเริบ และเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมากข้ึน 
และเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้ว ประชาชนต้องคอยดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงมากขึ้น หากอาการยังไมทุ่เลาลง ควรรีบไปพบแพทย์  

(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เร่ือง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ) 
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Q2.5: ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก PM2.5? 

A2.5: กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก PM2.5 เนื่องจากมีความอ่อนแอและภูมิต้านทานต่ำ คือ เด็กเล็ก 
เพราะปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจถี่ และมีผิวหนังบอบบางกว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
และเด็กมักใช้เวลาทำกิจกรรมนอกบ้านหรืออาคาร เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานกิจกรรม ฯลฯ และยัง
เคลื่อนไหวมากกว่าผู้ใหญ่ เช่น การวิ่งเล่น การกระโดด การปีนป่าย ทำให้เด็กมีการหายใจเอาปริมาตรอากาศ
เข้าสู่ร่างกายสูงกว่าผู้ใหญ่ นอกจากนี้ เด็กเล็กอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก 

นอกจากกลุ่มเด็กเล็กยังมีกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ อีก ได้แก่ กลุ่มนักเรียน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่ มผู้สูงอายุ 
เนื่องจากกลไกการป้องกันระบบทางเดินหายใจจะลดลงตามอายุ ทำให้ไวต่อการเป็นโรคหรือติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มประชาชนที่ทำงานนอกอาคาร เช่น ตำรวจ
จราจร คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรถตุ๊กตุ๊ก กรรมกรก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้าริม
ถนน พนักงานกวาดถนน พนักงานเก็บขยะ คนขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารสาธารณะ      
ไม่ปรับอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกอาคารเป็นเวลานาน จะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองสูง  

(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. แนวทางการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก) 

  

Q2.6: PM2.5 มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไร และมีวิธีป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างไร? 

A2.6: เมื่อสัตว์เลี้ยงสูดดมอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กมากเกินและเป็นเวลานาน อาการของสัตว์ที่เกิดขึ้นได้ 
คือ ไอ หายใจลำบาก อ้าปากหายใจ หายใจเสียงดังกว่าปกติ หายใจถี่ เหงือกซีด ซึม อ่อนแรง ระคายเคืองตา      
มีน้ำตาไหล มีน้ำมูกมาก กินอาหารลดลง และหิวน้ำบ่อย ซึ่งถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาไปพบ
สัตวแพทย์  

วิธีป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมีดังนี้ 
1. ดูดฝุ่นบ้านและที่นอนของสัตว์เลี้ยง 
2. งดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการจุดธูปภายในบ้าน 
3. ถูพ้ืนบ่อย เพื่อขจัดคราบฝุ่น 
4. อาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงบ่อย ๆ 
5. หลีกเลี่ยงพาสัตว์เลี้ยงออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน โดยเฉพาะริมถนน หรือในวันที่มีฝุ่นสูง  
6. ควรเลี้ยงในบ้าน 
7. ล้างบ้านสัตว์เลี้ยงบ่อยขึ้น 

(แหล่งที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาการในสัตว์เลี้ยงและวิธีป้องกันภัยจากฝุ่น PM2.5) 
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Q2.7: ฝุ่น PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ให้เราติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น  
A2.7: แม้จะยังไม่มีการวิจัยยืนยันว่าไวรัสโควิด-19 จะแพร่ผ่านฝุ่น PM2.5 หรือไม่ แต่ตัวฝุ่นก็อาจทำให้เกิดการ
ติดเชื้อได้ง่าย และมีอาการรุนแรงในกลุ่มคนไข้บางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนไข้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โรคภูมิแพ้ โรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคหอบ หืด กลุ่มเหล่านี้ก็มีโอกาสถูกกระตุ้นให้มีอาการแย่ลง ทำให้ภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายเปลี่ยนไป และอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

ดังนั้นทุกคนต้องป้องกันตัวเองทั้งฝุ่น PM2.5 และไวรัสโควิด-19 เพราะทุกคนมีสิทธิติดเชื้อได้เท่ากัน แต่
การแสดงออกอาการของโรคจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น ควรสวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงพ้ืนที่คนแออัด อยู่บ้าน และ
เว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยการลดแพร่ระบาดของไวรัส และผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 
(แหล่งทีม่า : นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/290479) 
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หมวด 3: การดูแลและป้องกันสุขภาพ 

Q3.1: ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างไร? 

A3.1: แม้มลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ประชาชนก็สามารถป้องกันได้ โดยป้องกันไม่ให้
มลพิษทางอากาศเข้าสู่ร่างกายหรือให้เข้าน้อยท่ีสุด และดูแลไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้ 

1) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ การประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศจากสื่อ หรือช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน เป็นต้น โดยให้
สังเกตสีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพควร
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

2) ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เช่น มีอาชีพอยู่กลางแจ้งต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานานหรืออาศัย
ในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด 
หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นและต้องดูแลป้องกันตนเองเป็นพิเศษ  

3) ในช่วงที่ฝุ่นละอองสูง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน
4) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 และต้องใส่ให้ถูกวิธี
5) หากมีอาการระคายเคืองตาหรือแสบตา ไม่ควรขยี้ตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด สำหรับผู้ที่เป็นต้อลม

ต้อเนื้อ หรือภูมิแพ้บริเวณดวงตา รวมทั้งผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ควรหาแว่นตาที่มีขอบด้านบนและด้านข้าง และ
หากมีอาการผิดปกติ เช่น คันตามาก ตาแดงมาก มีข้ีตาสีเขียวหรือเหลือง หรือตามัวลง ให้รีบไปพบจักษุแพทย์  
(รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, 2562 ; นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์, 2562) 

6) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ โดยการเช็ด/ถู แบบเปียก และเปิดพัดลมให้
อากาศหมุนเวียน 

7) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเช้า และบริเวณที่มีฝุ่นสูง เช่น ริมถนน และห้ามสวมใส่หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นทุกชนิดขณะออกกำลังกายโดยเด็ดขาด หรือเปลี่ยนมาออกกำลังกายในบ้าน 

8) ดื่มน้ำสะอาด 8 - 10 แก้วต่อวัน และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
9) สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและคนในครอบครัว หากพบว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียน

ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอ่ืน ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 
(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย) 
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Q3.2: หากต้องเดินทางหรือเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง (ระดับสีส้ม สีแดง) จะดูแลตนเองอย่างไร 

A3.2: หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารในวันที่ฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน (มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
ประชาชนควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และอยู่นอกอาคารให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อลด
ปริมาณฝุ่นละอองที่เข้าสู่ร่างกาย  

อย่างไรก็ดี หากต้องเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงฝุ่นละออง ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 
1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย
2. ปรับแผนการเดินทางหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น อาจเลื่อนเวลาในการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง

หากเลี่ยงได ้ควรงดเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง โดยเฉพาะในพ้ืนที่สีแดง 
3. ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่นั้น ควรลดระยะเวลาการสัมผัสฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด ควรสวมหน้ากาก

ป้องกันฝุ่นละออง 
4. เมื่อกลับถึงบ้าน ให้อาบน้ำ ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด

 (แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย) 

Q3.3: ช่วงเวลาใดที่จะสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้? 

A3.3: ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้เมื่อ PM2.5 อยู่ในระดับสีฟ้าและสีเขียว ซึ่งเป็นระดับที่มี
คุณภาพอากาศดี แต่ถ้า PM2.5 อยู่ในระดับสีเหลืองขึ้นไป ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ 
ช่วงเวลา ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากแอพลิเคชัน Air4Thai  

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากได้เมื่อ PM2.5

อยู่ในระดับสีฟ้า แต่ถ้า PM2.5 อยู่ในระดับสีเขียวขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการทำกิจกรรมดังกล่าว 

(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เร่ือง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ) 
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Q3.4: ในช่วงฝุ่น นักเรียนสามารถทำกิจกรรมท่ีอยู่กลางแจ้งได้หรือไม่? 
A3.4: ความเหมาะสมในการทำกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน ให้ดูจากมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ในการจัดการของโรงเรียนตามระดับฝุ่นละออง PM2.5 ดังนี้ 

ระดับ AQI 
ระดับ PM2.5 
(มคก./ลบ.ม.) 

มาตรการสำหรับโรงเรียน 

0 - 25 
(ดมีาก) 

0 - 25 นักเรียนทุกคน : ทำกิจกรรมได้ตามปกต ิ
 

26-50 
(ด)ี 

26-37 1. นักเรียนทุกคน : ทำกิจกรรมได้ตามปกต ิ
2. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ 
     ทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ให้พิจารณาลดการเรยีนพลศึกษาและ   
     กิจกรรมกลางแจ้ง  

51 -100 
(ปานกลาง) 

38-50 1. นักเรียนทุกคน : ลดการทำกิจกรรมนอกอาคาร 
2. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ  เช่น       

หอบหืด ให้พิจารณายกเว้นการเรียนพลศึกษาและกิจกรรมกลางแจ้ง  หากต้องออกข้าง
นอกอาคาร ควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น 

ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันตนเองแก่นักเรียนทุกเช้า 
และสังเกตอาการนักเรียน หากมีอาการผิดปกติ เช่น  เคืองตา คันตา ตาแดง ให้ใช้น้ำสะอาด
ล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
ทันท ี

101-200 
(เริ่ม               

มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ) 

 
 
  

51-90 1. นักเรียนทุกคน : ควรเรียนในชั้นเรียน สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื ่น ๆ อาจจะได้รับ               
การพ ิจารณายกเล ิกตามความเหมาะสม หากหากต ้องออกข ้างนอกอาคาร                     
ควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น 

2. นักเรียนชัน้อนุบาล :  
- ให้เรียนในห้องเรียนที่จดัเป็นห้องปลอดฝุ่น เขา้แถวในช้ันเรียน 
- ยกเลิกการออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ และอาจจะได้รับ

การพิจารณายกเลิกตามความเหมาะสม 
- หากหากต้องออกข้างนอกอาคาร ควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น 

3. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ  เช่น      
หอบหืด ควรให้อยู่ภายในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรือในห้องปลอดฝุ่น งดการ
ออกกำลังกายกลางแจ้ง และต้องได้รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด 

ครู :  สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันตนเองแก่นักเรียนจำนวน 
2 ครั้ง คือช่วงเช้าและบ่าย  สังเกตอาการนักเรียน หากมีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตา คันตา 
ตาแดง ให้ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากอาการ
รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที 

201 ขึ้นไป 91 ข้ึนไป 1. นักเรียนทุกคน :  
- ควรอยู่ภายในอาคาร หรือห้องเรียน และปิดประตูและหนา้ต่างให้สนิท 
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ระดับ AQI 
ระดับ PM2.5 
(มคก./ลบ.ม.) 

มาตรการสำหรับโรงเรียน 

(มี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ) 

- ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง และการออกกำลังกาย
กลางแจ้ง นักเรียนสามารถออกมาพักในช่วงพักระหว่างคาบเรียนหรอืพักกลางวันได้ 
แต่ไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน 

2.  เด็กเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

- ควรอยูภ่ายในอาคาร หรือห้องเรยีนท่ีมีประตูและหนา้ต่างปิดสนิท หรือห้องปลอด
ฝุ่นที่มีเครื่องปรับอากาศ/เครื่องฟอกอากาศ  

- งดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง 
- ต้องได้รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด 

 ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันตนเองแก่นักเรียนจำนวน 
3 ครั้ง คือ ช่วงเช้า เที่ยง และบ่าย และสังเกตอาการนักเรียน หากมีอาการผิดปกติ เช่น เคือง
ตา คันตา ตาแดง ให้ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้
หากอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที 

(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. มาตรการการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการของโรงเรียนตามระดับฝุ่นละออง PM2.5) 
 

Q3.5: การล้างจมูกช่วยลดฝุ่นละอองได้หรือไม่ และมีขั้นตอนการล้างจมูกอย่างไร? 

A3.5: การล้างจมูกสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองได้เบื้องต้น การล้างจมูก 
ถือเป็นการทำความสะอาดโพรงจมูกด้วยการชะล้างเอาน้ำมูก หนอง สิ่งสกปรกในโพรงจมูกออกไป  การล้าง
จมูกยังช่วยลดจำนวนเชื้อโรค มลพิษ ฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ สิ่งระคายเคือง และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของ
ร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ในโพรงจมูก รวมไปถึงไซนัส นอกจากนี้ การล้างจมูกยังช่วยป้องกันการลุกลามของ
เชื้อโรคจากจมูกและไซนัสขึ้นไปหูชั้นกลาง หรือลงไปสู่ปอดได้ด้วย 

ขั้นตอนการล้างจมูก ดังนี้ 
1. อุ่นน้ำเกลือก่อนล้างจมูกเสมอ แล้วนำน้ำเกลือเทใส่ภาชนะปากกว้าง เช่น ชาม  
2. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือประมาณ 10 - 15 ซีซี สำหรับผู้ใหญ่ และปริมาณ 5 ซีซี สำหรับเด็ก 
3. นั่งโน้มตัวไปข้างหน้าและก้มหน้าเล็กน้อยให้อยู่เหนือภาชนะรองรับน้ำเกลือ เริ่มล้างจมูกข้างที่โล่งกว่าก่อน 
4. นำปลายกระบอกฉีดยาใส่เข้าไปในจมูกเล็กน้อย อ้าปากแล้วหายใจเข้าเต็มที่แล้วกลั้นหายใจไว้ 
5. ดันกระบอกสูบเบา ๆ ให้น้ำเกลือไหลเข้าจมูกช้า ๆ หลังจากท่ีน้ำเกลือไหลออกจากจมูกหรือปากแล้ว 

จึงจะหายใจได้  
6. ดันน้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูกทุกทิศทาง และควรล้างโพรงจมูกสลับข้างไปมา 
7. ในการล้างแต่ละครั้งควรล้างจนกว่าจะรู้สึกว่าจมูกโล่ง ไม่มีน้ำมูก หรือสิ่งสกปรกอยู่ในจมูก และ

น้ำเกลือท่ีไหลออกมาเหมือนกับน้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในโพรงจมูก 
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8. หลังจากล้างจมูก สามารถสั่งน้ำมูกหรือน้ำเกลือที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกได้ตามปกติ และสามารถบ้วน
น้ำเกลือและน้ำมูกส่วนที่ไหลลงคอ รวมทั้งเสมหะในคอออกมาได้  
(แหล่งที่มา: โรงพยาบาลศิริราช ปิยการุณย์) 
 
 

Q3.6: คำแนะนำสำหรับผู้ออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นประจำในช่วงท่ีฝุ่นสูง? 

A3.6: 1. ก่อนออกกำลังกายกลางแจ้งควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์  
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย หรือช่องทางอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน เป็นต้น  

2. หากมีระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง 
โดยเฉพาะในช่วงเช้า เพราะเป็นช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงมาก และบริเวณริมถนน รวมทั้งบริเวณท่ีมีการก่อสร้างต่าง ๆ  

3. เปลี่ยนมาออกกำลังกายในบ้านหรืออาคารแทน 
ทั้งนี้ ขณะออกกำลังกายห้ามใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้อง

หายใจแรง เร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ 
 

(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย) 

 

Q3.7: การใช้งานหน้ากากในการป้องกันฝุ่นละออง? 

A3.7: หากต้องไปในพื้นที่เสี ่ยงที่มีฝุ ่นสูง จำเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เพราะสามารถช่วยลด
ผลกระทบจากการได้รับสัมผัส PM2.5 ได้ โดยสามารถใช้หน้ากากอนามัยและ N95 ได้ อย่างไรก็ดี หน้ากาก
อนามัยจะมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคน้อยกว่า N95  ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองประมาณ 95-100% 
ในขณะที่หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพการกรองอนุภาคประมาณ 38-66% ทั้งนี้ ผู้สวมใส่ N95 จะรู้สึกอึดอัด
ในการใช้มากกว่าหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอด
เลือด ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนใช้  

นอกจากนี้ ขนาดและวิธีการใส่หน้ากากที่ถูกต้องก็มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองอนุภาคด้วยเช่นกัน 
โดยหากใส่ขนาดใหญ่กว่าหน้า หรือ หลวมจะทำให้ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคลดลง และทุกครั้งที่ใช้ต้องใส่
ให้กระชับใบหน้าให้มากท่ีสุด  ดังนั้น นอกจากเลือกประเภทหน้ากากแล้ว ต้องพิจารณาขนาดของหน้ากากและ
ทดสอบความกระชับของหน้ากากเมื่อสวมใส่ทุกครั้ง 
 

(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)  
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Q3.8: วิธีสังเกตหน้ากากปลอม?  
A3.8: หน้ากาก N95 ปลอม สามารถสังเกตได้ดังนี้ 

1. ราคา หน้ากาก N95 ของปลอมจะมีราคาถูกกว่าปกติ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 35 – 50 
บาท/ชิ้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของหน้ากาก ทั้งนี้ควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

2. ลักษณะหน้ากาก มีจุดสังเกตดังนี้ 
• หน้ากากอาจมีความบางกว่าปกติ มีกลิ่นเหม็น 
• คุณภาพการพิมพ์บนหน้ากาก ถุงบรรจุหน้ากาก และรูปแบบตัวอักษร (Font) ที่พิมพ์บนวาล์ว  

ของจริงจะมีความคมชัดมากกว่าของปลอม 
• หากเป็นหน้ากากที่มีวาล์ว สีของวาล์วด้านในหน้ากากของจริงจะมีสีเหลืองเข้มกว่าของปลอม  

3. ตรวจสอบรหัสสินค้าที่เว็บไซต์ เช่น หากต้องการตรวจสอบว่าหน้ากากนั้นได้รับการรับรองจาก 
NIOSH สามารถตรวจสอบได้ที่ https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/ หรือหน้ากาก N95 ยี่ห้อ 3M สามารถ
นำรหัสสินค้าไปตรวจสอบได้ท่ี safeguard.3m.com เป็นต้น  
 (แหล่งที่มา: 

1. Thai-Safety บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 
2. พญ. วรรณวนัช เสถียนธรรมมณี. (2562). วิธีเลือกหน้ากาก N95. https://www.honestdocs.co/choose-

mask-pm25. 
3. Centers for Disease Control and Prevention. (2562). The National Personal Protective 

Technology Laboratory (NPPTL).  wwwn.cdc.gov/NIOSH-CEL/. 
4. 3M safe Guard. Validation. (2562). safeguard.3m.com/Guest#/Validation. 
5. Great Join Marketing Sdn. Bhd. (2560). How to recognize a fake 3M N95 8210 Respirator in a 

minute?. https://www.greatjoinmarketing.com/single-post/2017/06/22/How-to-recognize-a-
fake-3M-N95-8210-Respirator-in-a-minute-1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
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Q3.9: การใช้วาสลีนทาในรูจมูกช่วยดักจับฝุ่นละอองหรือละอองเกสรดอกไม้ได้หรือไม่? 

A3.9: การใช้วาสลีนทาในรูจมูก ไม่ได้ช่วยดักจับสกัดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และถ้าใช้ในปริมาณมากอาจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ 

• กลไกการออกฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ของปิโตเลียม เจลลี่ (Petroleum jelly) คือ ตัวยาจะเคลือบ
ผิวหนังเป็นฟิล์มบาง ๆ  ป้องกันผิวหนังมิให้สูญเสียความชื้น รวมถึงช่วยปกป้องไขมันในบริเวณผิวหนัง จึงทำให้
ผิวหนังอ่อนนุม คงสภาพที่แข็งแรง ที่รวมถึงการช่วยฟื้นสภาพของผิวหนังใหดีมากขึ้น  

• ความไม่พึงประสงค์ รบกวนกระบวนการขับของเสียออกจากรูขุมขนที่ผิวหนัง หรือจากบาดแผลที่ทา
ปิโตรเลียม เจลลี่ จึงอาจส่งผลให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน การสมานตัวของแผลช้าลง และป โตเลียม เจลลี่ 
อาจทำลายและขัดขวางการสร้างสารคอลลาเจน (Collagen), สารอิลาสติน (Elastin, โปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้
ผิวหนังเกิดการยืดหยุน) รวมถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของร่างกาย จึงอาจส่งผลให้เซลล์ผิวหนังแก่ตัวเร็ว นอกจากนั้น
การทาปโตเลียม เจลลี่ยังทำให้รูสึกเหนียวเหนอะหนะ และสามารถทำให้ผิวหนังบริเวณทายาจับสิ่งสกปรก เช่น 
ฝุ่นละออง แบคทีเรีย ไวตามรูขุมขน จนอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังส่วนที่ทายาได ้

(แหล่งที ่มา: ศูนย์เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี ่ยงเพื ่อเพิ ่มความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ ระดับกระทรวง : สาสุขชัวร์                    
(Risk Response For Health Literacy Center: RRHL)) 
 
 
Q3.10: ในช่วงมีฝุ่นสูงสามารถวิ่งมาราธอนได้หรือไม่? 

A3.10: ไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมดังกล่าวก่อน เพราะการวิ่งแข่งขันมาราธอน 
ต้องใช้เวลาวิ่งกลางแจ้งเป็นเวลานานกว่าปกติ ซึ่งในขณะวิ่งอัตราการหายใจจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกาย
ต้องหายใจลึกข้ึน หายใจเร็ว ผลระยะสั้นที่เกิดขึ้นต่อร่างกายทันที คือ ระคายเคืองทางเดินหายใจ เจ็บคอ น้ำมูก
ไหล ส่วนผลในระยาว คือ เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น  

(แหล่งที่มา: นพ.อุดม อัศวุตมางกุร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย) 
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Q3.11: Nasofilter (แผ่นกรองรูจมูก) สามารถใช้ป้องกัน PM2.5 ได้หรือไม?่ 

A3.11: ไม่ได้ จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับแผ่นกรองจมูก ซึ่งเป็นแผ่นกรองเมมเบรน 2 ชั้น พบว่า
สามารถป้องกันภูมิแพ้จากละอองเกสรหรืออนุภาคที่มีขนาดเท่ากับเกสรดอกไม้ (ขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน) 
เท่านั้น และช่วยลดอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score: TNNSS) คือ คัดจมูก น้ำมูกไหล 
คันจมูก ระคายเคือง และจาม 
ข้อมูลเพิ่มเติม  

1) เว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  https://www.chula.ac.th/news/16235/ศ.นพ.ฉันชาย 
สิทธิพันธุ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรค ระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤต เปิดเผยว่าในทางการแพทย์มีอุปกรณ์ซึ่งเรียกว่าตัวกรองจมูก (Nasal Filter) มีลักษณะ
คล้ายแผ่นกรองใสเข้าไปในรูจมูกทั้งสองข้าง มีคุณสมบัติในการช่วยลดฝุ่นควันหรือสิ่งแปลกปลอมเขาผ่านลม
หายใจเข้าไปในจมูกได้ จากข้อมูลทางการแพทย์ใช้อุปกรณ์นี้มุ่งลดการหายใจเอาสารที่ทำให้เกิดภูมิแพเข้า            
สู่ร่างกายทางจมูกได้ เช่น ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ แต่ขอย้ำเน้นว่า ถ้าลมเข้าจมูกได้น้อยลงเราจะหายใจทาง
ปากมากขึ้น ซึ่งการหายใจทางปากจะทำให้ฝุ่นเข้าร่างกายได้ และขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่มากพอจะยืนยันการใช้ 
Nasal Filter ควบคกูับหนากากอนามัย  

2) ปี 2560 บริษัทสตาร์ทอัพในสังกัด Indian Institute of Technology (IIT) Delhi สถาบันชั้นนำ
ของอินเดียพัฒนาแผ่นกรองฝุ่น PM2.5  ทำจากนาโนไฟเบอร์ ใช้ปิดแค่รูจมูกในชื่อ "Nasofilter" มีจำหน่ายทาง 
Amazon ราคาเพียงชิ้นละประมาณ 5 บาท ที่ถูกออกแบบมาสำหรับพอดีกับในรูจมูกเพ่ือป้องกันสารก่อภูมิแพ้
เกสรดอกไม้ สารมลพิษทางอากาศ ซึ่งนักประดิษฐ์ อายุ 25 ปี ชื่อปราทีก ชารมา (Prateek Sharma) กล่าวว่า
สามารถป้องกัน PM2.5 ได้ถึง 95% และยืนยันว่า “แผ่นกรองรูจมูก” ของเขานั้นใส่ง่ายไม่อึดอัด ไม่ทำให้พูดไม่
ชัด ไม่เหมือนหน้ากากอนามัยที่ปิดบังใบหน้าไปครึ่งหนึ่งซึ่งในการเข้าไปทำธุรกรรมบางสถานที่ อาจถูกขอให้
ถอดหนากากออก รวมทั้งหน้ากากชนิด N95 อาจทำให้เสียงพูดอูอ้ี หากใช้แต่สำหรับ “แผ่นรองรูจมูก” แลวจะ
ไม่มีปัญหาเหล่านี้ ราคาของแผ่นกรองรูจมูกนี้จะอยู่ในระดับที่คนอินเดียส่วนใหญ่มีกำลังซ้ือได้ คือประมาณ 16 
เซนต์สหรัฐฯ ใช้ไดน้าน 8 ชั่วโมงต่อแผ่น หลังจากประสิทธิภาพก็จะลดลงต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ ทั้งนี้ยังไม่มีผลิต
ขายในร้านขายยาทั่วไป แตส่ามารถสั่งซื้อออนไลน์ได ้

3) ปี 2558 เคยมีการศึกษาวิจ ัยทางคลินิก เกี ่ยวกับแผ ่นรองจมูกผลิตในประเทศเดนมาร์ก                  
ชื่อการค้า Rhinix เป็นแผ่นกรองเมมเบรน 2 ชั้นที่ผลิตมาเพื่อป้องกันภูมิแพ้ในฤดูกาลที่มีละอองเกสรหรือ 
อนุภาคใหญ่กว่า 10 ไมครอน โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สวมแผ่นกรองจริงกับแผ่นกรองหลอก (Placebo) 
พบว่าแผ่นกรองช่วยลดอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score:TNNSS) อย่างมีนัยสำคัญ 
ประกอบด้วยคัดจมูก น้ำมูกไหล ระคายเคือง คันจมูกและจาม  

(แหล่งที ่มา: ศูนย์เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี ่ยงเพื ่อเพิ ่มความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ ระดับกระทรวง : สาสุขชัวร์                   
(Risk Response For Health Literacy Center: RRHL)) 
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Q3.12: การกินอาหาร วิตามิน หรือสมุนไพรช่วยต้านภัยฝุ่นได้หรือไม่? 
A3.12: การกินอาหารที่มีประโยชน์ช่วยเสริมภูมิร่างกายให้แข็งแรงเพื่อต้านฤทธิ์มลพิษ ดังนั้น ควรเลือก
รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยปกป้องหรือ
ยับยั้งความเสียหายของเซลล์ที่เกิดขึ้นจากสารอนุมูลอิสระ ในกรณีที่รับประทานอาหารไม่เพียงพออาจเลือกกิน
วิตามินเสริม แต่ไม่ควรรับประทานเกินปริมาณที่กำหนด ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร  
เนื่องจากอาจสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ โดยอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่  

วิตามิน ประโยชน์ ตัวอย่างอาหาร 
วิตามินเอ 
และเบต ้า -
แคโรทีน 

ช่วยส่งเสริมระบบทางเดินหายใจและระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ทำงานของปอดดีขึ้น 

แหล่งอาหารจากสัตว์ เช่น น้ำมันตับปลา ตับสัตว์ 
เนื ้อสัตว์ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม แหล่ง
อาหารจากพืช ผักใบเขียวเข้ม ผักและผลไม้สี
เหลืองหรือส้ม เช่น ตำลึง ผักบุ้ง แครอท ฟักทอง 
มันเทศเหลือง มะม่วง มะละกอสุก เป็นต้น  

วิตามินบี 2 ช่วยขจัดอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเซลล์ถูกทำลาย เนื้อสัตว์ ไข่ นม 
วิตามินซ ี ขจัดอนุมูลอิสระต่าง ๆ ทั้งในและนอกเซลล์ 

ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ป้องกัน
การเสื่อมของเนื้อเยื่อเซลล์ และลดภาวะการ
อักเสบที่อาจเกิดจากฝุ่นได ้ 

พบมากผลไม้และผักใบเขียวต่าง ๆ เช่น ฝรั่ง 
มะขามป้อม มะขามเทศ เงาะ มะละกอ ส้มโอ 
พริกหวาน คะน้า บรอกโคลี ดังนั้น ช่วงนี้ต้อง
เน้นรับประทานพืชผักผลไม้ให้เพียงพอวันละ 
400 กรัม หรือประมาณ 5-7 กำมือ 

วิตามินอี  กำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่าง ๆ
ในร่างกาย ต้านการอักเสบ และช่วยสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค   

น้ำมันพืชต่าง ๆ   เช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมัน รำ
ข้าว น้ำมันถั่วเหลือง  ถั่วเมล็ดแห้ง อโวคาโด ฯลฯ  

โอเมก้า-3 มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในกลุ่มผู้ใหญ่และ
ผู ้ส ูงอายุที ่อาศัยในแหล่งที ่ม ีฝ ุ ่น PM2.5 สูง 
พบว่าการได้รับน้ำมันปลา 2 กรัมต่อวัน ช่วย
ลดผลเสียต่อสุขภาพของฝุ่นนี้ได้  

พบมากในปลาต่าง ๆ เช่น ปลาทะเล หรือปลา
น้ำจืด เช่น ปลาทู ปลาดุก ปลาช่อน ฯลฯ 
อาหารทะเล ถั่ว นม 

ซัลโฟราเฟน 
(Sulforaphane) 

กำจัดสารพิษและต้านมะเร็งได้ มีรายงานการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกทั ้งในกลุ่มวัยรุ ่นและวัย
ผู ้ใหญ่ พบว่าการได้รับสารซัลโฟราเฟนจาก
บรอกโคลี อาจช่วยลดผลเสียต่อสุขภาพจากฝุ่น 
PM2.5 ได ้

พบมากในบรอกโคลี และผักตระกูลกะหล่ำ
ต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า 
กวางตุ้ง ผักกาดขาว 

 (แหล่งที่มา:  
1. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย  
2. PiOne. (2560). สารอนุมูลอิสระในร่างกายคืออะไร?. https://pione.co.th/ipl-solutions/what-is-free-radical/. 
3. พญ.ธิศรา วีรสมัย. (2561). มลภาวะรอบตัว..ภัยร้ายสร้างอนุมูลอิสระ ทำลายถึงระดับเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญชี้ 

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) สารสีแดงช่วยได้.  https://www.ryt9.com/s/prg/2859304. 
4. ภญ.ศตพร สมเลศ และดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู. (2562). สมุนไพรกับการดูแสสุขภาพในสภาวะฝุ่นพิษ PM2.5. 

DTAM newsletters, 2(6) เดือนมีนาคม, 3.) 

https://www.ryt9.com/s/prg/2859304
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Q3.13: การใช้หน้ากากอนามัยซ้อนด้วยกระดาษทิชชู 2 ชั้น สามารถกรอง PM2.5 หรือใช้แทนหน้ากาก 
N95 ได้หรือไม่ ? 
A3.13:  การวิจัยหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดต่าง ๆ มักเน้นที่ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น (filtration efficiency-
FE) ซึ่งมีหลายงานวิจัยที่พบว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้ในห้องผ่าตัด (surgical mask) โดยเฉพาะถ้าใช้หลายชั้น 
หรือมีวัสดุอื่น เช่น ผ้า กระดาษ หรือสารเคมีร่วมด้วย จะสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดจิ๋วได้พอสมควร  แต่ก็
น้อยกว่าหน้ากากชนิด N95 ทั้งสิ้น โดยมีการวิจัยได้ทำการศึกษาการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดต่าง ๆ ใน
สถานการณ์จริง รวมทั้งมีการทดสอบว่ามีการรั่วไหลของอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก พบว่า แม้ว่า
หน้ากากบางชนิดจะมี FE ดีแต่อาจใช้ป้องกัน PM2.5 ในการใช้งานจริงได้ไม่ดี ที่ได้ผลดีที่สุดก็ยังคงเป็นหน้ากาก
ชนิด N95 ซึ่งอากาศสามารถรั่วเข้าไปได้เพียง 9% ในขณะที่หน้ากากที่ใช้ในห้องผ่าตัด อากาศรั่วเข้าไปได้ 35% 
แต่ถ้าใช้ผ้ายืดช่วยรัดที่ขอบหน้ากากจะช่วยให้อากาศรั่วเข้าได้น้อยลงเป็น 24% แต่อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกอึดอัดได้ 
แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจังหวัด
เชียงใหม่. คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa 
 
 
Q3.14: หากบ้านหรือที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมถนนที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 สูง ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ หากมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบายหรือสงสัยว่าป่วยจาก PM2.5 ในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 สูง สามารถเขา้ไป
รับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน 
A3.14: หากไม่สบายหรือสงสัยว่ามีอาการไม่สบายจาก PM2.5 สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลหรือสถาน
บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือคลินิกมลพิษโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และคลินิกมลพิษในโรงพยาบาล       
อื่น ๆ ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถไปรับบริการได้ที่คลินิกมลพิษ corner ที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง หรือสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น ที่คลินิกมลพิษออนไลน์ 
http://www.pollutionclinic.com พร้อมกับรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
(แหล่งที่มา : โรงพยาบาลนพรัตราชธานี กรมการแพทย์)
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หมวด 4: การจัดสภาพแวดล้อมป้องกันฝุ่นละออง 

 
Q4.1: การปิดประตูและหน้าต ่างในช ่วงท ี ่ม ีฝ ุ ่นส ูง และจำเป ็นต ้องอย ู ่ ในบ ้านทั ้งว ัน โดยไม ่มี
เครื่องปรับอากาศ จะมีอากาศหายใจหรือไม่ หรือควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อ
เพิ่มอากาศภายในบ้าน? 

A4.1: ยังมีอากาศสำหรับการหายใจอย่างปกติ การใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านทั้งวัน โดยการปิดประตูหน้าต่าง และ
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนภายในห้องลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ไ ด้อยู่ในระดับที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในห้อง เนื่องจากอากาศภายนอกยังสามารถซึมผ่านเข้ามายังภายใน
ห้องหรือบ้านได้ แต่การใช้ชีวิตอยู ่ในสภาพดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดอาการอึดอัด เนื่องจากไม่มีอากาศ
หมุนเวียน การเปิดพัดลมเพื ่อให้อากาศภายในห้องหรือบ้านเกิดการเคลื ่อนที ่จะช่วยลดความอึดอัดได้ 
นอกจากนี ้หากห้องดังกล่าวมีแสงแดดส่องถึงหรือมีความร้อนเข้ามาจากภายนอก การปิดประตูหน้าต่างภายใน
บ้านอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของความร้อนภายในห้องหรือภายในบ้านบ้าน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปิดหน้าต่าง
เพ่ือระบายความร้อนและระบายอากาศเป็นบางครั้ง ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นน้อย เช่น ช่วงเวลากลางวัน 

ส่วนการติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศนั้นไม่ได้ช่วยเพ่ิมอากาศภายในบ้าน เนื่องจาก
ถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องเท่านั้น ดังนั้น หากต้องปิดประตูหน้าต่าง และอยู่ในบ้าน 
ทั้งวัน เพิ่มการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่หรือพัดลมไอเย็น  จะสามารถลดความร้อน และทำให้รู ้สึก       
สบายขึ้น ทั้งนี้ การใช้พัดลมไอเย็นควรมีการเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ เพ่ือลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในน้ำ  

(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

 
Q4.2: ภายในอาคาร ห้าง บ้าน มี PM2.5 หรือไม่? 

A4.2: ฝุ่น PM2.5 ภายในอาคาร ห้าง หรือบ้าน มีแหล่งกำเนิดหลักมาจากภายนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ 
PM2.5 สามารถเดินทางเข้ามาสู่อาคารได้ โดยเดินทางผ่านช่องเปิดต่าง ๆ ของอาคาร ดังนั้น  ปริมาณฝุ่น PM2.5 

ภายในอาคาร มักจะแปรผันตรงกับปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายนอก หากปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายนอกสูง จะส่งผลให้ 
PM2.5 ภายในอาคารสูงด้วย นอกจากนี้ PM2.5 ภายในอาคาร ยังเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารเอง เช่น         
การทำอาหารโดยใช้เชื้อเพลิงแข็ง การสูบบุหรี่ภายในอาคาร การจุดธูป เป็นต้น  

(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
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Q4.3: คอนโดชั้นบนมีอากาศดีกว่าชั้นล่างหรือไม่? 

A4.3: ไม่แตกต่าง โดยปกติแล้วคุณภาพอากาศมีการเปลี ่ยนแปลงตามระยะทางที ่ห่างจากแหล่งกำเนิด         
หากบริเวณชั้นล่างอยู่ใกล้ถนน (น้อยกว่า 10 เมตร) อาจได้รับผลกระทบของฝุ่นจากถนน ส่งผลให้บริเวณชั้น
ล่างอาจมีปริมาณฝุ่นสูงกว่าชั้นบน หากคอนโดดังกล่าวไม่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิด (เช่น ถนน การเผาในที่โล่ง 
หรือ โรงงานอุตสาหกรรม) PM2.5 ที่บริเวณชั้นล่าง และชั้นสูงของคอนโด มักมีแนวโน้มความเข้มข้นใกล้เคียงกัน 
สำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 100 เมตร 

(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

 

Q4.4: การฉีดน้ำบริเวณหน้าบ้านช่วยป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านได้หรือไม่? 

A4.4: ไม่สามารถป้องกันได้ การดักจับฝุ่น PM2.5 โดยใช้ละอองน้ำ เป็นหลักการหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดฝุ่นละออง
ทั่วไป อย่างไรก็ตามการกำจัดฝุ่นดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำมากเพียงพอ และมีการควบคุมอยู่ในพ้ืนที่ที่
จำกัด การฉีดน้ำหน้าบ้านไปยังในอากาศ โดยไม่มีการควบคุมขนาดของละอองหยดน้ำ พื้นที่การฉีด และ
ปริมาณน้ำที่ใช้ ละอองหยดน้ำที่เกิดขึ้นอาจมีขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้เนื่องจากแรงตึง
ผิวของน้ำ ทั้งนีค้วามชื้นที่เพ่ิมข้ึน อาจทำให้ปริมาณ PM2.5 ในบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านลดลงได้เพียงเล็กน้อย  

การฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณพื้นถนน จะช่วยในการลดฝุ่นที่ลอยขึ้นมาจากการที่รถยนต์วิ่งผ่านได้
มากกว่าการฉีดน้ำไปในอากาศ 

(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

 

Q4.5: PM2.5 เข้าไปในรถยนต์ระหว่างที่เปิดแอร์และขับรถได้หรือไม่ และหากอยู่ในรถจะปลอดภัยจาก 
PM2.5 หรือไม่? 

A4.5: ไม่แตกต่าง ปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายในรถยนต์ มักมีปริมาณความเข้มข้นเท่ากับปริมาณ PM2.5 ภายนอก
รถขณะที่มีการเปิดประตูครั้งสุดท้าย เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถ อากาศภายในรถยนต์จะถูก
หมุนเวียนผ่านฟิลเตอร์กรองอากาศ ซึ่งส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ถูกดักจับบางส่วน อย่างไรก็ตาม ฟิวเตอร์ของระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์นั้นไม่ได้มีความละเอียดมากพอสำหรับการดักจับฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง จึงทำ
ให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายในรถยนต์นั้น มีค่าสูงใกล้เคียงกับภายนอก  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ในหนึ่งวันมักได้รับสัมผัส PM2.5 ภายใน
รถยนต์เพียงระยะเวลาที่สั้น (1 - 2 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น) อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย 

(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
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Q4.6: มีวิธีลด PM2.5 ในบ้านอย่างไร? 
A4.6: ประชาชนสามารถลดปริมาณฝุ่นในบ้านด้วยวิธี 3ส 1ล ดังนี้  

1ส. สะสาง โดยคัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไป เพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น เช่น 
อุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ หนังสือพิมพ์เก่า นิตยสาร วารสาร เป็นต้น โดยเฉพาะห้องที่อยู่เป็นประจำควรมี
เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของให้น้อยชิ้นที่สุด จะทำให้ทำความสะอาดทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม  

2ส. สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เช็ดถูทำความสะอาดพ้ืนและตาม
ซอกมุมต่าง ๆ เพื ่อป้องกันการฟุ ้งกระจายของฝุ ่น รวมทั ้งล ้างอุปกรณ์เครื ่องใช ้ต ่าง ๆ เช ่น พัดลม 
เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศ มุ้งลวด ให้สะอาดอยู่เสมอ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
เครื่องใช้ดังกล่าวด้วย ส่วนเครื่องนอนควรซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนเป็นประจำ รวมทั้งควร     
ซักทำความสะอาดผ้าม่านด้วย  

3ส. สร้าง ประชาชนควรสร้างสุขนิสัยในการดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีฝุ่นละอองสูง อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
รอบบริเวณบ้าน โดยปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะใบหนา หยาบ มีขน เพ่ือช่วยดักฝุ่น เช่น ทองอุไร ตะขบฝรั่ง จามจุรี 
เป็นต้น 

1ล. ลดหรือเลี่ยง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม เช่น การจุดธูป-เทียน การเผาขยะ การจุด       
เตาถ่าน และการสูบบุหรี่ รวมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดควันดำ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ประชาชนต้องหมั่นรักษาความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพ้ืนที่ในบ้านและรอบบริเวณบ้าน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากาก
ปิดจมูกและปากทุกครั้ง จะช่วยป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายได้ 

นอกจากนี ้ ในช่วงที ่มีฝุ ่นสูงมาก ประชาชนโดยเฉพาะกลุ ่มเสี่ยงควรอยู ่ในห้องปลอดฝุ ่น เพ่ือ             
ลดการสัมผัส PM2.5 และ PM10 และควบคุมปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องดังกล่าว โดย 

1. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทั้งนี้การปิดประตูหน้าต่าง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนภายในห้องลดลง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

2. ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกสามารถเข้าไปในห้องได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู เทป หรือ
วัสดุอื่นที่สามารถปิดช่องหรือรูได้สนิท 

3. เปิดพัดลมเพ่ือหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณีมีพัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุ่นไม่ควรเปิด
พัดลม ดูดอากาศดังกล่าว เพราะจะเป็นการดูดอากาศข้างนอกท่ีมีฝุ่นละอองสูงเข้ามาภายในห้อง 

4. เปิดหน้าต่างและประตูเพื ่อให้มีการระบายอากาศภายในห้องในช่วงเวลาที ่มีฝ ุ ่นน้อย เช่น                  
เวลากลางคืนหรือเท่ียงที่คาดว่าจะมีฝุ่นน้อยเพ่ือลดการสะสมของ CO2 

5. การเลือกใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติมที่สามารถกรองฝุ่นละอองภายในห้องได้ เช่น ใช้เครื่องฟอกอากาศ และ
ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง 

หากประชาชนปฏิบัติดังข้างต้น จะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในห้องได้ประมาณ 30 - 40 % 
(แหล่งที่มา:  

1. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. ทำบ้านให้สะอาดสดใส รับมือฝุ่น PM2.5 ด้วย 3ส1ล 
2. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Cleaner air shelter) และการจัด

สภาพแวดล้อมเพ่ือลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก) 
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Q4.7: เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศช่วยลด PM2.5 ได้หรือไม่ หากต้องการเลือกรุ่น/ยี่ห้อที่มี
ประสิทธิภาพต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง และการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ถูกต้องควรติดตั้งอย่างไร? 
A4.7: เครื่องฟอกอากาศที่ขายในท้องตลาดของประเทศไทยนั้น มีหลักการในการกำจัด PM2.5 ที่แตกต่างกัน 
โดยเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ระบบกรองผ่านฟิลเตอร์ เป็นหลักการที่มีใช้มากที่สุด ทั้งนี้เครื่องฟอกอากาศส่วน
ใหญ่นั้น มีประสิทธิภาพในการลด PM2.5 ได้จริง แต่อาจมีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพการกำจัดของ
แต่ละยี่ห้อ ส่วนเครื่องปรับอากาศ ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบช่วยในการลดปริมาณ PM2.5 ภายในอาคาร
เพ่ิมเติมเข้าไป เช่น การดักจับด้วยแผ่นฟิลเตอร์ หรือการดักจับด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการ
ลด PM2.5 นั้น อาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อ เช่นเดียวกับเครื่องฟอกอากาศ 

ทั้งนี้เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องปรับอากาศ คือ การสร้างอากาศเย็นภายในอาคาร ดังนั้นการใช้
เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพในการกำจัด PM2.5 ได้ดีกว่าเครื่องปรับอากาศเสมอ 

สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการเลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัด PM2.5 ได้ 
ควรพิจารณาถึง “ปริมาณการสร้างอากาศบริสุทธิ์”หรือ“Clean Air Delivery Rate” ขนาดพื้นที่ท่ีเหมาะสม 
กับการใช้งาน หากเครื่องดังกล่าวมีปริมาณการสร้างอากาศบริสุทธิ์สูง หมายถึงสามารถกำจัด PM2.5 ภายใน
พ้ืนที่ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้เวลาน้อยในการลดปริมาณฝุ่นในอาคาร) ทั้งนีป้ระเภทของฟิลเตอร์ใน
เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในห้องปิด มักส่งผลต่อปริมาณการสร้างอากาศบริสุทธิ์ ฟิลเตอร์
ประเภท HEPA เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสมและมีความสามารถในการสร้าง
ปริมาณอากาศบริสุทธิ์สูง 

วิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ถูกต้อง คือ นำด้านที่ไม่มีการดูดอากาศเข้าไปยังภายในเครื่อง เช่น 
บริเวณด้านหลังของเครื่องไปชิดกับผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง ช่วยให้สามารถดูดอากาศทั้งหมดภายในห้อง
ได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีพ้ืนที่ใดภายในห้องที่อากาศเดินทางเข้าไปยังเครื่องฟอกอากาศไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
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Q4.8: การปลูกต้นไม้ช่วยลดฝุ่นละอองได้อย่างไร? 

A4.8: ต้นไม้ช่วยลดฝุ่นได้ 7 - 24% ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ โดยเฉพาะ “ใบ” ช่วยดักจับฝุ่นได้ดี ซึ่งฝุ่นที่ลอยอยู่
ผ่านต้นไม้จะติดค้างอยู่บนผิวใบ และเมื่อฝนตกหรือรดน้ำ ฝุ่นเหล่านั้นจะถูกชะล้างลงดินและท่อระบายน้ำไป 
ลักษณะของต้นไม้ที่ดักฝุ่นได้ดี ได้แก่ 

- ใบเรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขน หรือผิวใบเหนียว จะทำให้ฝุ่นเกาะติดใบได้ดี เช่น พืชตระกูลสนดักจับฝุ่น
ได้ดีมาก  

- ลำต้น กิ่งก้านที่โครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อน เช่น ไม้เลื้อยชนิดต่างๆ 
- ไม่ควรปลูกไม้ผลัดใบ เพราะบางช่วงไม่มีใบดักจับฝุ่น 
- ต้นไม้ที่มีผิวใบโดยรวมมาก 

ตัวอย่างต้นไม้ที่แนะนำ ได้แก่ สนฉัตร สนทะเล สนสองใบ แก้ว จามจุรี พวงครามออสเตรเลีย การเวก 
ไทรเกาหลี คริสติน่า โมก ทองอุไร ตะขบ ศรีตรัง แปรงล้างขวด อโศกอินเดีย หางนกยูงไทย นนทรี เป็นต้น  
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถปลูกเป็นรั้วต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้กระถาง ปลูกตามระเบียง เกาะผนัง เกาะกำแพง และขึ้น
หลังคา เช่น ปลูกต้นโมกริมรั้ว ปลูกตีนตุ๊กแกเกาะกำแพง เป็นต้น  

(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย) 

 
 

Q4.9: ในช่วงที่ฝุ่นละอองในบรรยากาศสูง ถ้าอยู่ในอาคารหรือบ้าน ควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อใหร้ะบาย
อากาศภายในห้องหรือไม่ ? 
A4.9: จากการตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอาคารและในบ้าน พบว่า ในช่วงที่ฝุ่นละอองในบรรยากาศสูง การอยู่
ในอาคารหรือบ้านที่เปิดประตูหน้าต่างตามปกติ จะได้รับปริมาณฝุ่นละอองเท่ากับนอกบ้าน อย่างไรก็ดี ในช่วง
ที่ฝุ่นละอองในบรรยากาศสูง มีคำแนะนำให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองจากข้างนอก
เข้ามาข้างในบ้าน แต่การปิดประตู/หน้าต่าง จะทำให้การระบายอากาศภายในห้องไม่ดี การระบายอากาศถือ
เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการระบายอากาศที่ไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนและฝุ่นละออง รวมถึงการสะสม
ของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ภายในห้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนั้น จึงควรมีการระบายอากาศ
ออกจากห้องหรือพื้นที่ เพื่อควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่สบายได้ และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามา
แทนที่ได้ โดยอาจใช้การเปิดหน้าต่าง/ประตู หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในบางช่วงเวลาทีฝุ่่นละอองภายนอก
อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน เพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง และนำอากาศสะอาดจากภายนอกเข้า
มายังภายในห้อง และลดปริมาณ CO2 ที่จะเกิดข้ึนได ้
(แหล่งทีม่า:  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 
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Q4.10: การอยู่ในห้องแอร์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ห้องเรียน ห้องทำงาน หรือห้องรับแขก จะ
ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควันหรือไม่ ? 
A4.10: การตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอาคารและในบ้าน พบว่า หากห้องแอร์เหล่านั้นซีลอากาศไม่สนิท มีช่อง
ให้อากาศจากภายนอกเข้าได้ง่าย หรือมีคนเข้าออกตลอดเวลา ปริมาณฝุ่นควัน PM2.5 ในห้องจะลดลงได้น้อย
มาก หรือแทบจะไม่ได้เลย แต่สำหรับห้องแอร์ที่ซีลอากาศค่อนข้างดี ถ้าปิดประตูหน้าต่างให้สนิท จะทำให้ฝุ่น
ควัน PM2.5 ลดลงได้บ้าง แต่จะลดลงได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของนอกบ้าน 
(แหล่งทีม่า:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจงัหวัดเชียงใหม่. 
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa) 

 
 
Q4.12: หากต้องการทำให้ภายในห้องมีปริมาณฝุ่นละอองลดลง แต่ไม่มีห้องแอร์ ควรทำอย่างไร ? 
A4.12: สำหรับห้องที่ไม่ติดแอร์หรือในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น การใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA 
สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ดี แต่ต้องปิดประตูหน้าต่างทุกบานด้วย ไม่ต้องกลัวเรื่องอากาศไม่ถ่ายเทเพราะ
ปกติจะมีช่องตามขอบหน้าต่างประตูให้อากาศภายนอกรั่วไหลเข้าไปในบ้านได้ หากอากาศร้อนสามารถเปิดพัด
ลมได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นห้องแอร์ 
(แหล่งทีม่า:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจงัหวัดเชียงใหม่. 
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa) 

 
 

Q4.13: ในรถยนต์ควรติดเครื่องฟอกอากาศหรือไม่ ? 
A4.13: ระบบปรับอากาศและกรองอากาศในรถยนต์ที่ได้รับการดูแลสม่ำเสมอได้ผลดีมาก สามารถลดปริมาณ
ฝุ่นได้เร็วและถึงระดับปลอดภัยได้จนอาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศช่วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณภาพ
อากาศแย่มาก ๆ เช่น ปริมาณ PM2.5 เกิน 150 มคก./ลบม. ระบบกรองอากาศของรถยนต์อย่างเดียวอาจจะทำ
ให้ฝุ่น PM2.5 ลดลงได้น้อยและช้า อาจต้องใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA ช่วย 
(แหล่งทีม่า:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจงัหวัดเชียงใหม่. 
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa) 

 
 
 
 
 
 

https://www.cmaqhi.org/qa
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หมวด 5: การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ 
 

Q5.1: ค่า AQI คืออะไร แตกต่างจากค่า PM2.5 อย่างไร? 
A5.1: ค่า AQI คือ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในภาพรวม
ที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่  

1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
3. ก๊าซโอโซน (O3)  
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซ่ึงแต่ละระดับจะใช้สี

เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่า
เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดง
ว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  

ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 นั้นเป็นคนละตัวกับค่า AQI  โดยกรมควบคุม
มลพิษกำหนดค่ามาตรฐานของประเทศไทย โดยใช้ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งหากค่า PM2.5 สูงกว่า 50 
มคก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI PM2.5 

(มคก./ลบ ม) 
PM10 

(มคก./ลบ ม) 
O3 

(ppb) 
CO 

(ppm) 
NO2 

(ppb) 
SO2 

(ppb) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

0-25 0-25 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100 
26-50 26-37 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200 
51-100 38-50 81-120 51-70 6.5-9.0 107-340 301-400 
101-200 51-90 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400 
201 ขึ้นไป 91 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป 

ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวณ 
• PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m3 

• PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m3 

• O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000 

• CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000 

• NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง : ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000 

• SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง : ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000 

(แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. (2562). ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ. http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php.) 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php
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Q5.2: เราสามารถเช็คข้อมูล PM2.5 ได้จากที่ไหนบ้าง และจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานการณ์ PM2.5 ในแต่ละวัน
จะเป็นอย่างไร และระดับไหนถึงเรียกว่า วิกฤต?  

A5.2: ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล PM2.5 และสามารถดูคำแนะนำในการปฏิบัติตน ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ 
1. air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชั ่น “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีการเข้าถึงข้อมูล
สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี https://goo.gl/okLJTm 
2. bangkokairquality.com/bma/home ของกรุงเทพมหานคร  
3. anamai.moph.go.th/ ของกรมอนามัย  
4. Facebook Fanpage : “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข 
5. การประกาศ แจ้งเตือนจากสื่อต่างๆ หรือช่องทางอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่น โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน  

สำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน แบ่งระดับ PM2.5 ออกเป็น 5 สี คือ สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสี
แดง ทั้งนี้ หาก PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง ถือเป็นระดับวิกฤต เพราะเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก 
ประชาชนต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  
 
(แหล่งท่ีมา: กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เร่ือง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ)  

 

Q5.3: ทำไมค่า AQI จากเว็บไซต์ aqicn.org และ PM2.5 จากเว็บไซต์ airvisual.com จึงมีค่าไม่เท่ากับ
เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพิษ? 
A5.3: การรายงานค่า AQI ของเว็บไซต์ aqicn.org ใช้วิธีการต่างกับกรมควบคุมมลพิษ เช่น เกณฑ์ของดัชนี
คุณภาพอากาศ การคำนวณ การแบ่งช่วงชั้นความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ การกำหนดสีของแต่ละช่วง
ชั้น จึงทำให้ค่าที่แสดงในเว็บไซต์ aqicn.org นี้ มีตัวเลขและระดับสีต่างกับกรมควบคุมมลพิษ  
ส่วนการรายงานค่า PM2.5 นั้น เว็บไซต์ airvisual.com จะรายงานค่า PM2.5 แบบรายชั่วโมง ส่วนเว็บไซต์ของ
กรมควบคุมมลพิษจะรายงานด้วยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งยังแสดงระดับสีตามเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศของสหรัฐอเมริกา (US.EPA) จึงทำให้ค่าที่แสดงและระดับสีต่างกับกรมควบคุมมลพิษ 
 (แหล่งที่มา:  
1. กรมควบคุมมลพิษ. (2562). ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ. http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php. 
2. Airnow. (2562). Air Quality Index (AQI) Basics. https://airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi. 
3. เคร ือข ่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย. (2562). “สม ุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean Air White Paper). 

http://www.tei.or.th/file/library/2019-clean-air-white-paper_26.pdf.) 
 
 

 

https://goo.gl/okLJTm
http://www.tei.or.th/file/library/2019-clean-air-white-paper_26.pdf
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Q5.4: สถานีตรวจวัด PM2.5 ของประเทศไทยมีทีไ่หนบ้าง ? 
A5.4: 1. สถานีตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 70 สถานี ใน 38 จังหวัด โดยแบ่งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 65 สถานี และรถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศ 5 สถานี ใน 5 จังหวัด 

- กรุงเทพมหานคร : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 12 สถานี และปริมณฑล 5 จังหวัด : สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 11 สถานี 

- ภาคกลาง 5 จังหวัด: สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 6 สถานี  
- ภาคเหนือ 9 จังหวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 15 สถานี         
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 3 สถานี  
- ภาคตะวันออก 5 จังหวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 9 สถานี และรถโมบายตรวจวัด

คุณภาพอากาศ 1 สถานี  
- ภาคใต้ 10 จังหวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 7 สถานี และรถโมบายตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ 4 สถานี  
2. สถานีตรวจวัด PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร: สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 30 สถานี     

โดยดูข้อมูลได้จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/       
(แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562)  

 
Q5.5: ทำไมถึงรายงานค่า PM2.5 ด้วยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อวัน? 
A5.5: แม้องค์การอนามัยโลกจัดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมลพิษ
ทางอากาศตัวอื่นๆ ฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยแบบกึ่งเฉียบพลันกึ่งเรื้อรัง แต่ยังไม่เข้าขั้น
เฉียบพลันทันที (acute effect) เหมือนก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจน           
ไดออกไซด์ (NO2) และอื่นๆ ที่ต้องกำหนดมาตรฐานความเข้มข้นเป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและต้องจัดการ
คุณภาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐานนั ้นตลอดเวลา ค่ามาตรฐานของ PM2.5 จึงเหมาะจะคำนวณเป็น           
ค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงมากกว่า 

นอกจากนี้ PM2.5 เป็นมลพิษที่ก่ออันตราย หรือโรคเรื้อรัง หากรับเข้าสู่ร่างกายสะสมต่อเนื่องเป็น
เวลานาน จึงต้องกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะยาว 1 ปีควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยในลักษณะเรื้อรัง (chronic effect)  
(แหล่งที่มา: สำนักข่าวออนไลน์ The Momentum. (2562). ค่ามาตรฐาน PM2.5 ที่ควรทำความเข้าใจ. 
 https://themomentum.co/pm-2-5-air-quality-index/) 
 

 
 
 
 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
https://themomentum.co/pm-2-5-air-quality-index/
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Q5.6: เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซ็นเซอร์ (sensor) ต่างกับเครื่องมือตรวจวัดแบบมาตรฐาน
อย่างไร ใช้ได้หรือไม?่ 
A5.6: วิธ ีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประกอบด้วยวิธ ีการตรวจวัดที ่เป็นว ิธ ีมาตรฐาน 
(Reference Method) และวิธีเทียบเท่า (Equivalent Method) โดยการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ     
มีวิธีการดังนี้  
1. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นเครื่องอ้างอิงได้  โดยเก็บตัวอย่างอากาศไป

ตรวจหาระดับมลพิษโดยตรง เป็นเครื่องที่ให้ค่าการตรวจวัดที่ได้มาตรฐานที่สุด ซึ่งหน่วยงานของรัฐมักจะใช้
ในสถานีตรวจวัดต่าง ๆ ข้อเสียคือราคาแพง และใช้เวลาในการตรวจวัดค่อนข้างนาน จึงไม่ได้ค่าที่เป็น real 
time 

2. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองเทียบเท่ากับเครื่องอ้างอิง เช่น TEOM, BAM และ EDM 
180 เป็นต้น ข้อดีกว่าแบบแรกคือสามารถได้ค่าตรวจวัดเร็วกว่า เช่น เป็นรายชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น แต่ก็ยัง
มีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ดี เนื ่องจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศมีราคาแพง และมีการติดตั้งในบางพื้นที่ 
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศในอาคารและเฝ้าระวังด้วยตนเอง 

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศดวยเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก มีราคาและคุณภาพที่หลากหลาย หลักการของ
การตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนุภาคของเซ็นเซอร์ เป็นการวัดทางออมโดยอาศัยคุณสมบัติการกระเจิงของ
แสงที่สองผ่านสารอนุภาคขนาดต่าง ๆ (Light Scattering) และประมวลผล ออกมาเป็นความเข้มข้นของสาร
อนุภาคขนาดต่าง ๆ  ข้อดีของเครื่องวัดคุณภาพอากาศขนาดเล็ก คือ หาง่าย ราคาถูกกว่าเครื่องวัดมาตรฐาน 
อย่างดีก็ดี เครื่องเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจะถูกออกแบบและสอบเทียบให้ใช้งานภายในอาคาร ดังนั้น ในการนำมา
ประกอบเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อนำไปใช้งานนอกอาคาร ซึ่งจะมีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอกรบกวนคาที่ไดจ้ากการวัดเป็นอย่างมาก เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แรงและทิศทางลม เป็นต้น 

ดังนั้น ในเบื้องต้น ประชาชนสามารถใช้เพื่อดูแนวโน้มและเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น แต่ไม่สามารถใช้เพ่ือการอ้างอิงได้ 

(แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ ) 
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A5.7: การตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซ็นเซอร์ (sensor) มี
หลักการทำงานอย่างไร 
Q5.7: เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซ็นเซอร์ (sensor) อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ เซ็นเซอร์
ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซ และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนุภาค แต่ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมักเกิดจากการเผาในที่โล่ง จึงทำให้เกิดการปล่อยสารอนุภาคขนาด
เล็กแขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นสาเหตุหลัก จึงเน้นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนุภาคเท่านั้น 
ซึ่งการตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนุภาคของเซ็นเซอร์ที่เลือกใช้เป็นการวัดทางอ้อมโดยอาศัยคุณสมบัติการ
กระเจิงของแสงที่ส่องผ่านสารอนุภาคขนาดต่าง ๆ และประมวลผลออกมาเป็นความเข้มข้นของสารอนุภาค
ขนาดตา่ง ๆ ซึ่งในรุ่นปัจจุบันสามารถวัดสารอนุภาคได้ถึง 3 ขนาด คือ PM10, PM2.5 และ PM1.0 
(แหล่งทีม่า:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจงัหวัดเชียงใหม่. 
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa) 

 

Q5.8: วิธีสังเกตสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ?  
A5.8: เนื่องจาก PM2.5 มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถลอยในอากาศได้เป็นเวลานาน และ
อาจมีสารพิษที่เกาะมาด้วย หากPM2.5 ล่องลอยอยู่ในอากาศปริมาณมาก จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีหม่น หรือเกิด
เป็นหมอกควันนั่นเอง 
 การสังเกตลักษณะท้องฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เริ่มมีสภาพอากาศปิดที่อาจส่งผลต่อปัญหาการ
สะสมของฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองจะถูกความกดอากาศกดไว้ ไม่สามารถลอยออกไปสู่บรรยากาศได้ ทำให้
เห็นสภาพของอากาศ ดังรูป 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
นอกจากนี้ การใช้การสังเกตด้วยสายตา หรือใช้ทัศนียภาพในการมองเห็นเป็นตัวแทนของเครื่อง

ตรวจวัด เพื่อประมาณค่าระดับอนุภาค ณ เวลาในขณะนั้น ๆ โดย กำหนดช่วงระยะทาง ( กิโลเมตร) ในการ
มองเห็นจุดหรือตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายในการมอง เช่น ภูเขา เจดีย์ ตึกสูง เพื่อประเมินค่าระดับอนุภาคของ      
ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เช่น หากมองไม่เห็นตึกสูงที่อยู่ไกลกว่า 6 กิโลเมตร แสดงว่าฝุ่นละอองเริ่มอยู่ใน         
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ระดับปานกลาง หากมองไม่เห็นในระยะ 4 กิโลเมตร แสดงว่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
(แหล่งที่มา : กรมอนามัย)  

 
Q5.9: ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กของแต่ละประเทศต่างกันอย่างไร และประเทศไทยใช้ค่ามาตรฐาน
เท่าไหร่  
A5.9: ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีการกำหนดค่าแนะนำและค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดค่าแนะนำ (Guideline) ของ PM2.5 ที่ 25 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเป้าหมายเฉพาะช่วงเวลา ( Interim Target: IT) ไว้อีก 3 ลำดับ ได้แก่   
75 (IT-1), 50 (IT-2) และ 37.5 (IT-3) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เนื ่องจากค่าแนะนำขององค์การ
อนามัยโลกจะมีค่าความเข้มข้นที่ต่ำมาก ซึ่งเป็นไปได้ยากที่หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา
จะสามารถดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ได้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัย
โลกในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้เสนอค่าเป้าหมายชั่วคราว เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ 
เลือกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศตนเองให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้น ๆ เมื่อประเทศได้ดำเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ก็สามารถที่จะปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศนั้น ๆ ไปสู่
ระดับที่เข้มข้นขึ้นตามค่าเป้าหมายเฉพาะช่วงเวลาระยะถัดไป จนนำไปสู่ค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ในที่สุด  
 ประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สำหรับ PM2.5 เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดจากได้รับ PM2.5 ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สหราชอาณาจักร (UK) กลุ่มประเทศยุโรป (EU) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยองคก์รพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ US.EPA ได้กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 35 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ย 1 ปี เท่ากับ 15 มคก./ลบ.ม.  
 ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50 มคก./ลบ.ม. 
และค่าเฉลี่ย 1 ปี เท่ากับ 25 มคก./ลบ.ม. ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้ เมื่อเทียบกับค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก 
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มาตรฐานของประเทศไทยอยู่ที่ interim target 2 ขององค์การอนามัยโลก  เนื่องจากให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ความพร้อมและเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบัน  ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาปรับปรุง
มาตรฐาน โดยปรับไปเป็นเป้าหมายระยะที่ 3 (IT-3) ขององค์การอนามัยโลก และสุดท้ายก็ไปสู่ค่าแนะนำ
ขององค์การอนามัยโลกได้ ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  
 ทั้งนี้ มีความแตกต่างระหว่างค่ามาตรฐาน (Standard) กับค่าแนะนำ (Guideline) คือ  ค่า standard และ 
มีผลในเรื่องของกฎหมายอยู่ด้วยเพราะเป็นการกำหนดขึ้นมาภายใต้กฎหมายแต่ guideline ของ WHO ไม่
มีผลบังคับในเรื่องของกฎหมาย เป็นเพียงข้อแนะนำให้แต่ละประเทศนำไปปฏิบัติเท่านั้น 
 ( แหล่งที่มา :  
1. กรมควบคุมมลพิษ.ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
2. กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เร่ือง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ 
3. องค์การอนามัยโลก.(2005). WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide 
and sulfur dioxide.) 
 
 
 
Q5.10: ทำไมต้องใช้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ 
A5.10: ในอดีตก่อนที่เราจะรู้จัก PM2.5 เป็นอย่างดี ทุกประเทศก็ใช้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
หรือ PM10 ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI แต่เมื่อมีการศึกษาวิจัยมากขึ้นก็เป็นที่ยืนยันชัดเจน
แล้วว่า ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว หรือ PM2.5 มีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่า PM10 หลายเท่า ในปัจจุบันประเทศส่วน
ใหญ่ต่างก็นำค่าความเข้มข้นของ PM2.5 มาร่วมในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI แล้วแทบท้ังสิ้น ซึ่ง
ระดับที่มีผลเสียต่อสุขภาพนั้น ความเข้มข้นของ PM2.5 จะต่ำกว่าของ PM10 มาก จึงจะให้ค่า AQI ที่สูงกว่า 
PM10 เป็นอย่างมาก ดังนั ้นหากใช้แต่ PM10 ในการคำนวณค่า AQI จะได้ค่าที ่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก 
ประชาชนจึงอาจได้รับการแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ระมัดระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากมลภาวะ
ทางอากาศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
(แหล่งทีม่า:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจงัหวัดเชียงใหม่. 
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cmaqhi.org/qa
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Q5.11: ถ้าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM2.5) ดีกว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทำไมยังต้อง
วัดค่า PM10 อีก 
A5.11: เนื่องจากต้นกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 
มักจะสูงขึ้นจากการจราจร การก่อสร้าง การรื้ออาคาร การขุดเจาะบ่อหรือปรับพื้นดิน สร้างถนน ฝุ่นเหมือง 
เป็นต้น แต่ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วหรือ PM2.5 มักเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้งและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งต้นกำเนิดของมลพิษอาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น จึงยังต้องมีการตรวจค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองทั้งสองควบคู่กันไป หากค่าใดสูงจะสามารถบอกถึงต้นกำเนิดของฝุ่นละอองในพื้นที่
นั้น ๆหรือ ณ เวลานั้น ๆ ได ้
(แหล่งทีม่า:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และจงัหวัดเชียงใหม่. 
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน. จาก https://www.cmaqhi.org/qa) 
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หมวด 6 : กฎหมาย 
 

Q6.1: ถ้าโรงเรียนมีการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายพื้นที่ของโรงเรียน ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ หากแจ้งให้ทางโรงเรียนดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ไม่ที
การดำเนินการใด ๆ เพื่อลดฝุ่นละออง จะสามารถทำอย่างไร หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
A6.1: กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุรำคาญ/ผู้พบเห็นเหตุรำคาญ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตที่รับผิดชอบ
สถานที่เกิดเหตุรำคาญ เพ่ือเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
(แหล่งทีม่า : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย) 

 
Q6.2: กรณีที ่ผู ้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้พื ้นที ่ที ่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เป็นพื้นที่ภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะมีผลใช้
บังคับทุกพื้นที่ในจังหวัดทันทีหรือไม่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องประกาศเองอีกครั้ งเพื่อบังคับในพื้นที่
ของตนเอง 
A6.2: ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 ในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนของผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือนายอำเภอสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 21 ในการดำเนินงานใด ๆ ตาม
ความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นกัน ซึ่งการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติโดยกำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ  ก็เป็นหนึ่งในขอบเขตอำนาจที่สามารถกระทำได้ กรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือขัดขวางการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจตามกำหมายข้างต้นจะมีโทษตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ทั้งนี้ กรณีท่ีจังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่นออกประกาศซึ่งมีผลใช้บังคับในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ไม่ได้มีกำหนด
หลักเกณฑ์ในการดำเนินการเอาไว้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ก่อนการประกาศควรมีการศึกษาสถานการณ์ใน
ขณะนั้น เพื ่อไม่ให้ออกประกาศออกมาซ้อนทับกัน หรือหากจะประกาศควรกำหนดให้รายละเอียดและ
มาตรการมีความสอดคล้องกัน เพ่ือป้องกันความสับสน 
(แหล่งทีม่า : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการป้องกนัแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)) 
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Q6.3: เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการคิดค่าปรับกับผู้กระทำผิดกรณีการเผาในที่โล่ง โดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขใช่หรือไม่ 
A6.3:  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อำนาจในการเปรียบเทียบ
ปรับเป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ดังนั ้น เจ้าหน้าที ่ตำรวจจึงมีบทบาทเฉพาะในกรณีที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าความผิดดังกล่าวสมควรได้รับโทษจำคุก เจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าของสำนวน
จึงจะดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพ่ือให้เสนอสำนวนต่ออัยการ และให้มีการดำเนินคดี ในชั้นศาล
ต่อไป 
(แหล่งทีม่า : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการป้องกนัแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)) 

 
Q6.4: หากราชการส่วนท้องถิ่นประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว ยังจะต้องประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
หรือไม่ 
A6.4: การประกาศภัยพิบัติโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และการประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุรำคาญโดยอาศัยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นการใช้อำนาจคนละส่วนกัน หากราชการส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรว่าการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โปรดศึกษา
หลักเกณฑ์การใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวให้ละเอียดก่อนดำเนินการ 
 กรณีประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตามพะราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ราชการส่วนท้องถิ่นก็สามารถประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญได้ หากสถานการณ์มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้ 
 1. มีแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น 
 2. มีแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญมากกว่า 1 แหล่ง 
 3. มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป้นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนจำนวนมากและครอบคลุม
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง โดยปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

➢ มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุรำคาญ 
➢ มีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
➢ มีผลประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

(แหล่งทีม่า : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการป้องกนัแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5))  
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รายชื่อผู้จัดทำ 
 

 

ที่ปรึกษา 
 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒ ิ   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย 
 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์   อธิบดีกรมควบคุมโรค 

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์   อธิบดีกรมการแพทย์ 
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา    รองอธิบดีกรมอนามัย 
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
นายแพทย์อดุลย์  บัณฑุกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กรมการแพทย์ 
แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ   ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและ 

สิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค 
นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
บรรณาธิการ 

นางนภพรรณ นันทพงษ์    ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย 
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ผู้จัดทำ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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รายชื่อผู้ประสานงาน 
 
บทที่ 1 แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM2.5)  
1. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

 โทร: 02-590-4362 
 Email: pun_pun7@hotmail.com 

 
บทที่ 2 ระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
1. นางสาวณัฐชญา น้อยยา   กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   

โทร : 025901934 ต่อ 912   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 Email: eoc.phem@gmail.com 
2. นางสาวถนอมศรี อนันต์   กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   

โทร : 0873560679    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Email: thanormsri.envi@gmail.co 

3. นายสุบรรณ สิงห์โต      กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   
โทร : 08 7254 5261     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Email: Tumsingto23@gmail.com 

4. นายพงศ์พัทธ์ ชัยชุมพล    กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   
โทร : 06 1857 1119    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Email: Pongpat.moph@gmail.com 

 
บทที่ 3 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
1. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

 โทร: 02-590-4362 
 Email: pun_pun7@hotmail.com 
2. นายบวร มิตรมาก    กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

โทร : 0 2590 3865, 0 2590 3866  กรมควบคุมโรค 
Email: envoccsupport@googlegroups.com 

 
 

mailto:pun_pun7@hotmail.com
mailto:thanormsri.envi@gmail.co
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บทที่ 4 การเฝ้าระวังด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
1. นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

โทร : 0 2590 3899
Email: epienocc@gmail.com, phirunwut@gmail.com

2. นายบวร มิตรมาก กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร : 0 2590 3865, 0 2590 3866 กรมควบคุมโรค 
Email: envoccsupport@googlegroups.com

3. นายฤทธิไกร นามเกษ กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
โทร : 0 2590 3899
Email: epienocc@gmail.com

บทที่ 5 การจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
1. นายแพทย์ศุภกร  ตุลย์ไตรรัตน์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ 
2. นางวรรณา  จงจิตรไพศาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ 

โทร : 097-260-1051
Email: occenv.apple@gmail.com

3. นางสาวนิรมล สุหลงกูด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ 
โทร : 025174333
email: occenv@gmail.com

4. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
 โทร: 02-590-4362
Email: pun_pun7@hotmail.com

บทที่ 6 การสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
1. ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม 

สุขภาพ กรมควบคุมโรค 
โทร : 02-5903855, 085-1882684 
Email: pk_taisu@yahoo.com 

2. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
 โทร: 02-590-4362
Email: pun_pun7@hotmail.com

3. นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทร : 02-590-4362 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
Email: Nark_sawat@hotmail.co

mailto:occenv.apple@gmail.com
mailto:occenv@gmail.com
mailto:pun_pun7@hotmail.com
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บทที่ 7 การควบคุมและจัดการแหล่งกำเนิดและผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

โทร : 02-590-4219
Email: sakuna.k@anamai.mail.go.th

2. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
โทร : 02-590-4219
Email: palakorn.c@anamai.mail.go.th

3. นายบวร มิตรมาก กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร : 0 2590 3865, 0 2590 3866 กรมควบคุมโรค 
Email: envoccsupport@googlegroups.com

mailto:palakorn.c@anamai.mail.go.th





