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คานา
จากสถานการณ์ฝุนละอองเกินมาตรฐานในช่วงต้นปีของทุกปี ทั้งพื้นที่เขตเมืองในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทยจาก
สาเหตุต่าง ๆ ทั้งการเผาในที่โล่ง การคมนาคม อุตสาหกรรม และหมอกควันข้ามแดน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
หากประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะทําให้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีผลทั้งในคนที่อยู่ในเมืองหลวงและชนบท ทั้งในประเทศที่กําลังพัฒนา
และพัฒนาแล้ว การสัมผัสเรื้อรังจะมีความเสี่ยงในการทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมทั้งมะเร็งปอด โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็นต้น
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นภารกิจหลักเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่สํ าคัญประเด็น หนึ่ งของกระทรวงสาธารณสุ ข และประเด็นมลพิษทางอากาศเป็นภัยคุกคาม
สุ ข ภาพภั ย หนึ่ ง ตามภารกิ จ ดั ง นั้ น กระทรวงสาธารณสุ ข โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มกั น จั ด ทํ า
คู่มือการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2563
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ในภารกิจ
ที่สําคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อ ให้หน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ โดยแบ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) การเฝูาระวังด้าน
สิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังด้านสุขภาพ การเปิดคลินิกมลพิษ การสื่อสารกับประชาชน การควบคุมและจัดการ
แหล่งกําเนิ ดและผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันนําไปสู่ การดูแลสุ ขภาพเพื่อลดและ
ปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป
กระทรวงสาธารณสุข
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บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัญหาจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจาก
ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางพื้นที่ในช่วงฤดู แล้งของทุกปี ซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาไฟปุา
และการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร การจราจร ภูมิประเทศและภาวะความ
กดอากาศสูงทําให้เกิดสภาวะอากาศปิด จึงทําให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น และนอกจากนี้ยังมีปัญหา
หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ทางภาคใต้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี ซึ่งหากประชาชน
ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็นต้น
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทํา คู่มือการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี
ฝุุ น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสํ าหรับเจ้าหน้า ที่
สาธารณสุขในการคุ้มครองปูองกันและดูแลสุขภาพประชาชนจาก PM2.5 และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ต่อไป
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)และผลกระทบต่อสุขภาพ
2.1 ฝุ่นละออง (Particulate Matter : PM )
ฝุุนละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยในบรรยากาศ ซึ่งมีขนาด
แตกต่างกันตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์บาง
ชนิดมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุุนจากโรงโม่หิน ฝุุนจากโรงไม้ แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจน
มองไม่เห็น ซึ่ง PM2.5 มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชน
ฝุุน ละอองขนาดขนาดเล็ก แบ่ งย่ อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ฝุุ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
1) PM2.5 ตามคําจํากัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุุนละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มี
เส้ น ผ่ า นศูน ย์ กลางเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน ฝุุ น ละเอี ย ดมีแ หล่ ง กํ าเนิ ดจากควั น เสี ย ของรถยนต์
โรงไฟฟูา โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จะทํา
ปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศทําให้เกิดเป็นฝุุนละเอียดได้
2) PM10 ตามคําจํากัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุุนหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน มีสภาพได้ทั้งของแข็งและของเหลวที่มีความดันและอุณหภูมิ
ปกติ มีแหล่งกําเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุฝุนจากกิจกรรมบด
ย่อย หิน เป็นต้น
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ทั้งนี้ PM2.5 ก่อให้เกิดผลกระทบได้ 3 ทาง เนื่องจาก
1) ฝุุนเป็นพิษเนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีหรือลักษณะทางกายภาพ
2) ฝุุนเข้าไปรบกวนการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
3) ฝุุนเป็นตัวพาหรือดูดซับสารพิษและพาเข้าสู่ร่างกาย
2.2 กลไกการเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ผลกระทบต่อสุขภาพที่มีความสั มพันธ์กับฝุุนละอองนั้น มีการศึกษามายาวนานและบ่งชี้ว่า PM2.5
มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่มีอาการเล็กน้อย จนถึงการเสียชีวิต โดยหากสูด PM2.5 เข้าสู่
ร่างกาย จะเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่อาการระคายของผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ เช่น เยื่อบุตา
และก่อให้เกิดอาการไอ จาม มีน้ํามูก จนถึงการอักเสบของไซนัส เจ็บคอ หายใจลําบาก ทําให้ เกิดโรคของระบบ
ต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด ระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ PM2.5 กับการเกิดโรคมะเร็งของระบบทางเดินหายใจ โดยสํานักงานวิจัย
มะเร็งระหว่างประเทศ (International Agency for Research on Cancer , IARC) ระบุว่ามลพิษทางอากาศ
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะ PM2.5 ได้ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen)
สําหรับมนุษย์ในกลุ่มที่ 1 โดยมีรายงานจาก ใน IARC monograph ว่า ภาระโรคจากมลภาวะการสัมผัสกับ
PM2.5 ทําให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรทั่วโลก 3.2 ล้านคน ในปี 2551 (จากการคาดการณ์) ส่วนใหญ่เกิดจาก
โรคหัวใจและหลอดเลื อดและตายจากมะเร็งปอด 223,000 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดในประเทศจีนและ
เอเซียตะวันออก รวมทั้งพบความสัมพันธ์ของการเกิดโรคเบาหวาน ทารกในครรภ์โตช้า การคลอดก่อนกําหนด
และเพิ่มการตายปริกําเนิดได้
องค์การอนามัยโลกระบุว่าการรับสัมผัส PM2.5 สูงกว่าค่าแนะนํา คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(มคก./ลบ.ม.) จะส่งผลให้การตายด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 - 20 การปุวยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตายและปุวยด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 - 5 การตายและปุวยด้วย
โรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผู้สูงอายุปุวยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่ม ร้อยละ 17 ผู้สูงอายุปุวย
ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มร้อยละ 7.6 และยังทําให้สภาพปอดในเด็กแย่ลง
ทั้งนี้ โดยปกติ ร่างกายมีกลไกในการกําจัดสารมลพิษหากเข้าสู่ร่างกายในเบื้องต้น ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเริ่มจากที่จมูก ซึ่งก็จะมีขนจมูกในการดักจับไว้ พอลึกลงมาที่หลอดลมจะมีเซลล์
คอยดักจับคอยพัดโบกขับออกไปโดยมีการหลั่ งสารคัดหลั่ง (mucus) สําหรับใช้ดักจับ ซึ่งก็จะดักจับฝุุนที่ใหญ่
กว่า 2.5 ไมครอนได้ แต่ PM2.5 จะสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนลึกได้ เช่น ไปที่ถุงลมฝอย และ
อาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดได้ และส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
กลไกการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
เมื่อ PM2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบ (Inflammation)
เยื่อบุผนังหลอดลมบวม เกิดการสร้างคัดหลั่งมากขึ้น จึงทําให้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ
หอบ นอกจากนี้ การอักเสบยังทําให้เกิดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชั่น (Oxidative stress) ก่อให้เกิดการ
สร้างอนุมูลอิสระเข้าไปทําลายระบบต่าง ๆ ในเซลล์ของปอด ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ซึ่งจะทําให้
เกิดมะเร็งปอดได้ในระยะยาว นอกจากนี้ PM2.5 ยังมีองค์ประกอบของสารเคมีบางชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHS) หรือ VOCs อาจทําให้เกิดการกลายพันธ์ของ DNA และส่งผล
ให้เกิดมะเร็งปอดได้
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กลไกการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เมื่อมีการสัมผัสในขนาดต่ําๆ อนุภาคขนาดเล็กมาก (Ultrafine particles (UFPs)) สามารถเข้าสู่
กระแสเลือดจะมีผลเป็นพิษสะสม (He X, Zhang H, Ma Y, et al., 2010) และจากการฝังตัวในผนังของเส้น
เลือด UFPs จะกระตุ้น oxidative stress และการอักเสบในบริเวณนั้นทําให้เกิด พลากเกาะผนังหลอดเลือด
(atherosclerotic plaque instability)และในที่สุดจะทําให้เกิด ลิ้มเลือดในเส้นเลือดส่งผลให้การไหลของ
กระแสเลือดไม่สะดวกไปจนถึงอุดตันได้ (Kilinc E, Van
Oerle R, Borissoff JI, et al., 2011) และยังพบการ
เต้นผิดจังหวะของหัวใจในสัตว์ทดลองซึ่งถูกฉีด อนุภาค
ขนาดเล็กมาก (Ultrafine Particles : UFPs) เข้าสู่
กระแสเลือด (Wold LE, Simkhovich BZ, Kleinman
MT, et al, 2006) โดยผลจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจ inotropic effect ของ UFPs นี้จะมีอันตรายต่อ
ผู้ ปุ ว ยที่ เ ป็ น โรคหั ว ใจ ซึ่ ง จะทํ า ให้ มี ค วามต้ อ งการ
ออกซิ เ จนมากขึ้ น และกระตุ้ น อาการหั ว ใจขาดเลื อ ด
นอกจากนี้ จากการวิจัยในหลอดทดลองยังพบว่า UFPs
มีผลกดการทํางานของหัวใจ ทําให้กล้ามเนื้อบีบตัวและ
สมรรถภาพหัวใจลดลง (Simkhovich BZ, Kleinman
MT, Kloner RA., 2008)
รูปที่ 1 กลไกการเกิดโรคจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
นอกจากนี้ ยังเกิดผลทางอ้อมของอนุภาคต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยการเพิ่ม oxidative stress
และกระตุ้นกลไกการอักเสบในปอดจากการสัมผัสอนุภาคเป็นตัวสําคัญในผลทางอ้อมนี้ เมื่อมีการกระตุ้นการอักเสบ
จะมีการเพิ่มระดับ pro-inflammatory cytokines เช่น CRP, IL6, IL-8 และ IL-1β ในกระแสเลือดของคนที่แข็งแรง
เมื่อสัมผัสกับ PM (Van Eeden SF, Tan WC, Suwa T, et al., 2001), (Gurgueira SA, Lawrence J, Coull B, et
al.,2002), (Meier R, Cascio WE, Ghio AJ, et al., 2014) โดยที่systemic inflammatory mediators เป็นความ
เสี่ยงในเรื่องการเกิด atherosclerosis และ pro-inflammatory mediators เหล่านี้จะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการเพิ่ม
การแข็งตัวของเลือดและความผิดปกติของผนังหลอดเลือดซึ่งจะทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดในที่สุด นอกจากนี้
กลไกที่พึ่งอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species; ROS) ยังเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นของ PM พบว่า มีการเพิ่มของ
ROS ในปอดและหัวใจของหนูทดลองหลังสัมผัส PMs โดย ROS มีความสัมพันธ์กับการเกิด atherosclerosis, ความ
ผิดปกติของระบบเลือด การเต้นผิดปกติของหัวใจ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ (Schriewer JM, Peek CB,
Bass J, et al., 2019)
อย่างไรก็ดี โอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นกับหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลัก
ได้แก่ 1) ปริมาณ PM2.5 ที่ได้รับ 2) ระยะเวลาการรับสัมผัส 3) ลักษณะกิจกรรมที่ทา เช่น การวิ่ง
ออกกําลังกาย การทํากิจกรรมหนัก 4) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับสัมผัส ได้แก่ อายุ ความไวต่อการรับสัมผัส
(Sensitivity) และสภาพปัจจัยภายนอก เช่น อาชีพ ลักษณะที่ตั้งและสภาพของที่ทํางานหรือที่พักอาศัยซึ่งจะ
ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของอาการของแต่ละรายบุคคล
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2.3 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (Vulnerable Populations) ที่เกิดจากปัญหา PM2.5 ดังนี้
โดยทั่วไปแล้วเมื่อร่างกายได้รับสัมผัสหรือสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น ๆ จะสามารถ
ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ ได้แก่ แสบจมูก จาม ไอ ฯลฯ ซึ่ง ประชาชนทั่ว ไปที่มีสุ ขภาพแข็งแรงจะมี
ความสามารถในการปรั บ ตั ว และฟื้ น ฟู ส ภาพร่ างกายได้ อ ย่า งรวดเร็ ว และไม่ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ขภาพใน
ระยะยาว แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้นเมื่อได้รับสัมผัสหรือสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกาย อาจเกิดปัญหาต่อ
สุขภาพจากการสัมผัสกับหมอกควันทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1) กลุ่มเด็กเล็ก ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีปัญหาการเจ็บปุวยหรือโรคเรื้อรังมาก่อน ก็ยังถือว่าเป็น กลุ่มเสี่ยง
เนื่ องจากปอดของเด็กยั งกําลั งพัฒ นา ทําให้มีความเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศมากกว่าในผู้ ใหญ่ที่มีสุ ขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจาก
- เด็กส่วนใหญ่มักใช้เวลาทํากิจกรรมอยู่นอกบ้าน/อาคารมากกว่าผู้ใหญ่เช่น สนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา ลานกิจกรรม ฯลฯ
- เด็กมักมีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวมากกว่ากว่าผู้ใหญ่ เช่น การวิ่งเล่น การกระโดด ปีนปุาย
- เด็กจะมีการหายใจเอาอากาศเข้ าสู่ ร่า งกาย (ปริ มาตรอากาศต่ อน้ํ าหนัก ตัว ) สู งกว่ าผู้ ใหญ่
ผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า มลพิษที่เกิดขึ้นจากฝุุนหรืออนุภาคมีความสัมพันธ์กับอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น และส่งผลทําให้ประสิทธิภาพของปอดลดลงโดยมีอาการ เช่น ไอ
หายใจลําบาก เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในทุกๆ 1 ppb (หนึ่งส่วนในพันล้านส่วนของ
อากาศ) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ที่เพิ่มขึ้น ทําให้สมรรถภาพปอดของเด็กที่เป็นโรคหอบหืด
ลดลง 2.12 ลิตรต่อนาที นอกจากนี้ยังพบว่า ทุกๆ 1 ppb ของโอโซนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออก
ไซค์ที่เพิ่มขึ้น ทําให้สมรรถภาพของปอดในเด็กลดลง 0.16 และ 1.60 ลิตรต่อนาที ตามลําดับ
ในลักษณะที่เสริมฤทธิ์กันโดย (พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช และคณะ, 2554) และจากผลงานวิจัย
จํานวนมากทั้งในและต่างประเทศ พบว่าสารมลพิษอากาศที่เป็นอันตรายตอสุขภาพเด็กมีหลาย
ชนิด ได้แก PM10, PM2.5, NO2, SO2 และ O3 ซึ่งมีผลตอการเจ็บปุวยของเด็กหลายดาน ไดแก
การเจ็บปุวยจากระบบทางเดินหายใจ การตายก่อนเวลาอันควรจากโรคระบบทางเดินหายใจ
การเขารักษาในโรงพยาบาลจากโรคทางเดินหายใจ (นิตยา วัจนะภูมิ, 2551)
2) ผู้สูงอายุ ผลจากการศึกษาในต่างประเทศ ได้มีการประมาณค่าการตายของกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิด
จากการรับสัมผัสกับมลพิษทางอากาศหรือฝุุน มีอัตราประมาณ 10:1,000 ในแต่ละปี โดยใน
กลุ่มผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของปอดและปัญหาโรคหัวใจ ทําให้มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากการสัมผั สกับฝุุนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบปูองกันของปอดจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
3) หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพกับการรับสัมผัสกับหมอกควันใน
กลุ่ ม หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ มี น้ อ ยมากหรื อ ไม่ มี เ ลย แต่ มี ก ารศึ ก ษาจํ า นวนมากที่ แ สดงหลั ก ฐานถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสควันบุหรี่ซ้ําๆ ทั้งการรับโดยตรงและโดยอ้อมในกลุ่มหญิง
ตั้ ง ครรภ์ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของควั น ไฟปุ า มี ห ลายชนิ ด ที่ ค ล้ า ยกั บ องค์ ป ระกอบของบุ ห รี่
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอีกหลาย ๆ แหล่งที่แสดงให้เห็นว่าการรับสัมผัสกับมลพิษทางอากาศใน
เมืองใหญ่ ๆ มีผลต่อน้ําหนักตัวของเด็กทารกและมักมีการคลอดก่อนกําหนด ดังนั้น จําเป็นต้อง
พิจารณาให้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสําคัญเช่นกัน
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4) ผู้ที่มีโรคประจาตัว กลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดทางสมองประเภทต่างๆ และผู้ที่โรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และภูมิแพ้ จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสัมผัส ฝุุนละออง ซึ่งควร
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยจากการศึกษาข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้
- ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบทําให้เกิดการเจ็บ
หน้าอกชั่ว คราว หั วใจวาย หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือหัวใจล้มเหลว โดยในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา โรคหั ว ใจและหลอดเลื อดเป็นสาเหตุการเสี ยชีวิตอันดับต้นๆ หรือปีล ะ
ประมาณร้อยละ 30 - 40 ของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด โดยที่การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดกับ ผู้ที่มี
อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป จากการศึกษาพบว่าระดับฝุุนในชนบทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ อาการใจสั่น และผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่มี
ปัญหาเป็นโรคปอดหรือหัวใจเรื้อรัง มักเคยมีการเกิดอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอาการ
ขึ้นไป ได้แก่ การหายใจได้ในช่วงสั้นๆ อาการแน่ นหน้าอก เจ็บหน้าอก คอ ไหล่ หรือแขน
หัวใจเต้นไม่คงที่ หรือเกิดอาการปวดศีรษะหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติ
- ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease : COPD)
เป็นกลุ่มโรคที่ทําให้เกิดความผิดปกติโดยผู้ปุวยจะมีอาการไอ หายใจลําบาก และมีเสมหะ
มากร่วมด้วย ซึ่งโรคนี้จะมีอาการแสดงคล้ายกับโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรค เช่น
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโปุงพองและโรคหอบหืด เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของโรค
มากขึ้น จึงมีผู้ให้คําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังว่าเป็นโรคเรื้อรังที่หลอดลมมีการ
อุดกั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างช้าๆจากผลการเกิดถุงลมปอดโปุงพองและทางหายใจเล็กๆ ในปอด
มีขนาดเล็กลงอย่างถาวร
- ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Asthma) เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นหลอดลมจะเกิดอาการอักเสบของเยื่อบุ
หลอดลม มีการบวมทําให้ หลอดลมตีบแคบลงขณะเดียวกันการอักเสบทําให้หลอดลมมี
ความไวต่ อการกระตุ้น และตอบสนอง โดยการหดเกร็ งของกล้ า มเนื้ อหลอดลมทํา ให้
หลอดลมตีบแคบลงไปอีก นอกจากนี้ หลอดลมที่อักเสบจะมีการหลั่งเมือกออกมามาก
ทําให้ท่อทางเดินหายใจตีบแคบ นอกจากนี้ กล้ามเนื้อท่อทางเดินหายใจยังเกิดการหดตัว
ทั้งหมดนี้ทําให้เกิดอาการหายใจลําบาก ไอ หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และรู้สึกแน่น
หน้าอก ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจพบริมฝีปากและเล็บมีสีเขียวคล้ํา
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3. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ประเทศไทย
3.1 สถานการณ์ PM2.5
สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปี 2562 มีแนวโน้มคุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ยังคงพบ
ปั ญ หาโอโซนและ PM2.5 โดยเฉพาะในเมื อ งขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารจราจรหรื อ บรรทุ ก ขนส่ ง หนาแน่ น
เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่มีการเผาในที่โล่ง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ จํานวน 64 สถานี ใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ในช่วงปี
2560-2562 สถานการณ์ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วงต้นปีและปลายปี โดยพื้นที่ เสี่ยง
ที่มีปัญหา PM2.5 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีการจราจรหรือบรรทุกขนส่งหนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา ขอนแก่น และพื้น ที่ที่มีการเผาในที่โล่ ง เช่น พื้นที่ภ าคเหนือ กาญจนบุรี ขอนแก่น พื้นที่เขต
อุตสาหกรรม เช่น สระบุรี รายละเอียดแต่ละพื้นที่ ดังนี้
1) หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ น่าน
และตาก) สาเหตุมาจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟปุาทั้งในประเทศไทยและประเทศพื้นบ้าน
การลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร ประกอบกับ ลักษณะภูมิประเทศ
และสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง
ความกดอากาศสูง ทําให้อากาศปิด ฝุุนละอองไม่แพร่กระจายและสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน
จากการเฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า ปริมาณของ PM2.5
มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 5 - 353 ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร (มคก./ลบ.ม) และค่ า สู ง สุ ด ที่ ตํ า บลเวี ย งพางคํ า
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดเชียงรายพบจํานวนวันเกินมาตรฐานสูงสุด 74 วัน (ค่ ามาตรฐาน
PM2.5 เท่ากับ 50 มคก./ลบ.ม) โดยเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ ปี 2562 กับปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน
พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้พบว่าปี 2562 ปริมาณของ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง โดยสถานการณ์
หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2561 – 2562 แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2561 – 2562
2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปริมาณ PM2.5 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่ วงต้นปี
ทั้งนี้ แหล่งกําเนิดหลัก เกิดจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ ง โรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมาจากการก่อสร้างซึ่งส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดทําให้ปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้น จากการเฝูา
ระวังสถานการณ์ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 2562 พบว่า ปริมาณ PM2.5
เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ธันวาคม 2561 ปริมาณ PM2.5 มีค่าอยู่ในช่วง
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4-134 มคก./ลบ.ม อยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง และจํานวนวัน
ที่เกินมาตรฐาน 59 วัน สําหรับแนวโน้มปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปี 2559 – 2562 มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แนวโน้มปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในกรุงเทพมหานคร ปี 2559 – 2562
3) พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ที่ประสบปัญหา PM2.5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลย จังหวัด
ขอนแก่น ภาคตะวันตก เช่น จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นต้น โดยสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรกรรมและพื้นที่ปุา ซึ่งในปี 2561 และปี 2562 พบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตกจะมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐานในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ดังรูปที่ 4
ซึ่งเป็นช่วงที่พบจํานวนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่จํานวนมากเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจุดความร้อนตาม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ในพื้นที่เกษตรมีจุดความร้อนสูงสุดถึงร้อยละ 50 ของจํานวนจุดความร้อนในพื้นที่
ทั้งหมด

รูปที่ 4 ปริมาณ PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่นและกาญจนบุรี (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)
โดยสรุป พบว่า หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหา PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาว ซึ่งมีสภาพอากาศปิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้ ดังนั้น
หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อคุ้มครอง ดูแลสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่
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บทที่ 1
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
1.1 แนวทางการดาเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและปูองกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 โดยแบ่งการดําเนินการเป็นระยะ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะวิกฤต
และระยะหลังเกิดเหตุ ดังนี้
1) ระยะเตรียมการ (กันยายน – พฤศจิกายน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทําแผนและแนวทางการ
ดําเนินงานสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน สื่อและอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ชี้แจงการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งติดตาม
สถานการณ์เป็นระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) เฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้คําแนะนําใน
การปฏิบัติตน
(2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชนในการปูองกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพและให้คําแนะนําให้ประชาชนจัดบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมให้สะอาด
งดการทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุนละออง เช่น การจุดธูป และเผาขยะ เป็นต้น
(3) เตรียมความพร้อมของในการดูแลกลุ่มเสี่ยง โดย
- สารวจและจัดทาทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสาคัญ สําหรับวางแผนการดําเนินงาน ทั้งการสื่อสารแจ้ง
เตือน การดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปูองกันสุขภาพ และการติดตาม
เฝูาระวังอาการในช่วงวิกฤต
- สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงแกนนํา
กลุ่ ม วั ย ต่ า งๆ ในชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น แกนนํ า ในการให้ คํ า แนะนํ า และดู แ ลกลุ่ ม เสี่ ย งในพื้ น ที่
โดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยงสําคัญ ได้แก่ ผู้ปุวยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง และเด็กเล็ก
(4) เตรียมความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุข ทั้งจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปูองกันส่วน
บุคคล และพิจารณาความพร้อมในการจัดตั้งคลินิกมลพิษในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อรักษา
และให้คําปรึกษาแก่ประชาชนที่สงสัยการเจ็บปุวยจากมลพิษ รวมถึงการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น
ในสถานพยาบาลทุกระดับ
(5) เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลื อ ด ระบบผิ ว หนั ง ระบบตา และกลุ่ ม โรคอื่ น ๆ และผลกระทบในระยะยาว ได้ แ ก่
โรคมะเร็ง และรายงานผู้ปุวยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกสัปดาห์
(6) เตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่น PM2.5
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และหากค่า PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน ขอให้จังหวัด
พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency
Operation Center: PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ระดับจังหวัด
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(7) สนับสนุนการการใช้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเครื่องมือ
เพื่อควบคุมการปล่อย PM2.5 จากแหล่งกําเนิดในพื้นที่ และการจัดการเหตุรําคาญจากฝุุนละอองผ่าน
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับพื้นที่
2) ระยะวิกฤต (ธันวาคม – พฤษภาคม) ดําเนินการเฝูาระวัง เตือนภัยสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่
มีปัญหา PM2.5 ให้แก่ประชาชน ให้รับทราบข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้ง
กําหนดบทบาทหน้าที่แต่ละหน่วยงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา PM2.5 กําหนดมาตรการและแนว
ทางการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี PM2.5 เมื่อเกิดเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงาน
ตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานฯ และจัดทํารายงานและผลปฏิบัติงาน กรณี PM2.5 ตามระดับสีการ
เตือนภัย ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับสีมาตรการและการดําเนินการ
ระยะมาตรการ
ระดับสี
ระยะเฝูาระวัง
(Surveillance)
ระยะแจ้งเตือน
(Alert)
ระยะเตือนภัย
(Warning I)
ระยะเตือนภัย
(Warning II)
ระยะวิกฤต
(Emergency)

ความหมายของสี

สีฟูา หมายถึง สถานการณ์อยู่ในระดับดีมาก
- PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา่ อยู่ในช่วง 0 - 25 มคก./ลบ.ม.
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในระดับดี
- PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา่ อยู่ในช่วง 26 - 37 มคก./ลบ.ม.
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในระดับปานกลาง
- PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา่ อยู่ในช่วง 38 – 50 มคก./ลบ.ม.
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
- PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 51 - 75 มคก./ลบ.ม.
- PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 76 - 90 มคก./ลบ.ม.
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ
- PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 91 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป

โดยมีมาตรการหลักในการดําเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่
1. เฝูาระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์
2. เฝูาระวังการเจ็บปุวย และสอบสวนโรค
3. สื่อสาร สร้างความรอบรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ประชาชน
4. ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการสาธารณสุข/คลินิกมลพิษ
5. มาตรการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ รายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละระยะ ดังตารางที่ 2
3) ระยะหลังเกิดเหตุ (มิถุนายน-กรกฎาคม) สรุปบทเรียนการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ประเมินผล
การดําเนินงาน และจัดทําแผนการดําเนินงานต่อไป
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แนวทางการปฏิบัติงานในระยะวิกฤต

รูปที่ 5 แนวทางการปฏิบัติงานในระยะวิกฤต
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รายละเอี ย ดมาตรการแนวทางการดํ า เนิ น งานด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข และกลไกการเปิ ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
กรณีฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับ
จังหวัด

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะวิกฤต (Emergency)
ระยะเฝ้าระวัง
(Warning II)
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.  PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
1. เฝูาระวังติดตาม
1. เฝูาระวังติดตาม
1. เฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 1. เฝู า ระวั ง ติ ด ตามสถานการณ์ 1. เฝู า ระวั ง ติ ด ตามสถานการณ์
สถานการณ์ PM2.5 ทุกวัน
สถานการณ์ PM2.5
PM2.5
PM2.5
PM2.5
2. รายงานการดําเนินงาน 2. สื่อสารสถานการณ์ PM2.5 2. สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ 2. สื่ อ สารเตื อ นภั ย สถานการณ์ 2. เตือนภัยสถานการณ์ PM2.5 และ
ทุกสัปดาห์ (วันศุกร์
และให้คําแนะนําการ
PM2.5 และให้คําแนะนําการ
PM2 . 5 และให้ คํ า แนะนํ า การ
ให้ คํ าแนะนํ า การ ปฏิ บั ติ ต น
เวลา 16.30 น.)
ปฏิบัติตน 1 ครั้ง/วัน
ปฏิบัติตน ทั้งประชาชนทั่วไป
ปฏิ บั ติ ต น ทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไป
ทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
3. รายงานรายสัปดาห์เสนอ และกลุม่ เสี่ยงตามระดับความ
และกลุ่ ม เสี่ ย งตามระดั บ ความ
ตามระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ระดับเขตสุขภาพ ทุกวั น รุนแรง (2 ครั้งต่อวัน)
รุนแรง (3 ครั้งต่อวัน)
(4 ครั้งต่อวัน)
ศุกร์ เวลา 15.00 น.
3. จั ด ตั้ งศู นย์ เ ฝู าร ะ วั ง แ ล ะ 3. เปิดศูนย์ปฏิบัติ การฉุกเฉินด้าน 3. เปิ ดศู น ย์ป ฏิ บัติ ก ารฉุ กเฉิ นด้ า น
ประสานงานด้านการแพทย์
การแพทย์ และสาธารณสุ ข
กา รแ พทย์ แ ละ สา ธา รณ สุ ข
และสาธารณสุข (Operation
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
Center :OC) กรณีฝุนละออง
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ขนาดไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน
ระดับจังหวัด (เมื่อ PM2.5 ≥ 76
ระดับจังหวัด
(PM2.5)
มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน
4. รายงานเสนอระดับเขตสุขภาพ
4. รายงานรายสัปดาห์เสนอ
4. รายงานรายสัปดาห์เสนอระดับ
- รายสัปดาห์เสนอเขตสุขภาพ
ระดับเขตสุขภาพ ทุกวันศุกร์
เขตสุขภาพทุกวัน เวลา 15.00 น.
ทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น.
เวลา 15.00 น.
- รายวันและข้อมูลพิเศษ เช่น
การอพยพประชาชนจาก
11

ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะเฝ้าระวัง
(Warning II)
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.  PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.

เฝ้าระวังสุขภาพ
1.เฝูาระวังสถานการณ์
สุขภาพทุกวัน

เฝ้าระวังสุขภาพ
1.เฝู า ระวั ง สถานการณ์
สุขภาพทุกวัน
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ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป

กรณี ไ ฟปุ า โรงเรี ย นสั่ ง ปิ ด
ฯลฯ เสนอระดับเขตสุขภาพ
ทุกวัน เวลา 15.00 น. (เมื่อ
เปิด PHEOC ระดับจังหวัด)
เฝ้าระวังสุขภาพ
เฝ้าระวังสุขภาพ
เฝ้าระวังสุขภาพ
1. เฝูาระวังสถานการณ์
1. เฝูาระวังสถานการณ์สุขภาพทุกวัน 1. เฝู า ระวั ง สถานการณ์ สุ ข ภาพ
สุขภาพทุกวัน และรายงาน
และรายงานเข้ าสู่ ระบบเฝูา ระวั ง
ทุ ก วั น รายงานข้ อ มู ล ผู้ ปุ ว ย
เข้าสู่ระบบเฝูาระวังสุขภาพ
สุขภาพรายสัปดาห์
ทุกวัน
รายสัปดาห์
2. กรณี ที่ พ บการเจ็ บ ปุ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
อย่ า ง ผิ ด ป ก ติ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุ ข ที่ เ ป็ น ที ม สอบสวน
โรค ลงพื้นที่สอบสวน วิเคราะห์
สถานการณ์ ติดตามความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น และส่ง
ต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรี ย มความพร้ อ มในภาวะ
ฉุกเฉิน เตรียมระบบส่งต่อผู้ปุวย
เพื่ อ รองรั บ ผู้ ปุ ว ย ที่ เ ป็ น ผลมา
จากปัญหา PM2.5

ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเฝ้าระวัง
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.
สื่อสาร สร้างความรอบรู้ใน สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องกับ 1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติ
ประชาชน
ตนที่ ถู ก ต้ อ งผ่ า นช่ อ งทาง
1. สื่อสารให้ข้อมูลการ
ต่าง ๆ ในพื้นที่
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องผ่าน 2. อส ม. /อสส ให้ ค วา ม รู้
ช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่
และติ ด ตามอาการของ
ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งและ
ให้ ค วามรู้ คํ า แนะนํ า แก่
ป ร ะ ชา ชน ในกา ร ดู แ ล
ตัวเองภายใต้สถานการณ์
ปัญหา PM2.5 และรายงาน
สถานการณ์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขทราบ

ดูแลสุขภาพประชาชน
จัดบริการสาธารณสุข/คลินกิ
มลพิษ
1. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น
ส่ ว นบุ ค คล แก่ ป ระชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
2. จั ดทํ าทะเบี ยกลุ่ มเสี่ ยงใน
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มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
(Warning II)
 PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.
สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ
สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ
1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติตนที่ 1. สื่อสารให้ข้อมูลการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ใน
ถูกต้องผ่า นช่องทางต่าง ๆ ใน
พื้นที่
พื้นที่
2. อสม./อสส ออกเยี่ ย มบ้ า น 2. อสม./อสส ออกเยี่ยมบ้าน ให้
ให้ ค วามรู้ แ ละติ ด ตามอาการ
ความรู้และติดตามอาการของ
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและให้
ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งและให้
ความรู้ คําแนะนําแก่ประชาชน
ความรู้ คําแนะนําแก่ประชาชน
ใน กา ร ดู แ ล ตั ว เ อ งภ า ย ใ ต้
ใ น ก า ร ดู แ ล ตั ว เ อ ง ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ปัญหา PM2.5 และ
สถานการณ์ปัญหา PM2.5 และ
ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห้
ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ
3. ขอความร่ ว มมื อ ประชาชนใน
การลดกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
PM2.5
ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการ ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการ
สาธารณสุข/คลินกิ มลพิษ
สาธารณสุข/คลินกิ มลพิษ
1. สนับสนุนอุปกรณ์ปูองกันส่วน 1. สนับ สนุน อุป กรณ์ ปูอ งกัน ส่ว น
บุคคล แก่ประชาชนโดยเฉพาะ
บุคคล แก่ประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยง
2. จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องปลอด 2. จัดเตรียมพื้นที่ หรือห้องปลอด
ฝุุนเพื่อรองรับผู้ปุวย โดยเฉพาะ
ฝุุนเพื่อรองรับผู้ปุวย โดยเฉพาะ

ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป
สื่อสาร สร้างความรอบรู้ฯ
1. สื่ อ สารให้ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ต นที่
ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่
2. อสม./อสส ออกเยี่ ย มบ้ า น ให้
ความรู้ และติ ด ตามอาการของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและให้ความรู้
คําแนะนําแก่ประชาชนในการดูแล
ตั ว เองภายใต้ ส ถานการณ์ ปั ญ หา
PM2.5 และรายงานสถานการณ์ให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ
3. หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ที ม หมอ
ครอบครั ว ออกเยี่ ย มบ้ า นเพื่ อ
ติ ด ตามอาการและดู แ ลสุ ข ภาพ
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการ
สาธารณสุข/คลินกิ มลพิษ
1. สนั บ สนุ น แจกจ่ า ยอุ ป กรณ์
ปูองกันส่วนบุคคลแก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
2. จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องปลอดฝุุน
เพื่อรองรับผู้ปุวย โดยเฉพาะกลุ่ม

ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเฝ้าระวัง
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.
ระดับพื้นที่ ได้แก่ เด็กเล็ก
0 -5 ปี ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์
ผู้สูงอายุ และผู้ปุวย เป็นต้น
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มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะวิกฤต (Emergency)
(Warning II)
 PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
เสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
3. ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น ที่ 3. เ ปิ ด ค ลิ นิ ก ม ล พิ ษ ในส ถา น 3. เปิดคลินิกมลพิษในสถานบริการ
เกี่ยวข้อง
บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/คลินิก mobile
- ดํ า เนิ น งานการเฝู า ระวั ง
โดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย งและ
สื่อสารเตือนภัยร่วมกัน เช่น
แจ้ งโรงเรี ย น ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
สถานดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ล ด
กิจกรรมภายนอกอาคาร
-ประสานสมาคม ชมรม
เอกชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มดู แ ล
ประชาชน เช่ น ลดกิ จ กรรม
กลางแจ้ ง จั ด ห้ อ งปลอดฝุุ น
ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมาย
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 1. ประสานความร่ ว มมื อ ในการ
เพื่อควบคุมการปล่อย PM2.5
เพื่อควบคุมการปล่อย PM2.5 ดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
จ า ก แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ภ า ย ใ ต้
จ า ก แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ภ า ย ใ ต้ แก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. 2535 และประสานขอ ขอยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้
ความร่วมมือประชาชนในการลด แรงมาก เช่น การแข่งกีฬกลางแจ้ง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5
แข่งฟุตบอล วิ่งมาราธอน เป็นต้น

ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะเฝ้าระวัง
(Warning II)
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.  PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.

ระดับเขต
ศูนย์อนามัย/ 1. เฝูาระวังติดตาม
1. เฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5 1. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฝู า ระวั ง และ
สุขภาพ สํานักงานปูองกัน
สถานการณ์ PM2.5
ทุ ก วั นแ ล ะ สุ ขภ า พ ร า ย
ประสานงานด้านการแพทย์
ควบคุมโรค
ทุกวัน
สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลใน
และสาธารณสุข (OC) กรณี
2. เฝูาระวังสถานการณ์
ภาพเขต
ฝุุนละอองขนาดไม่ เกิ น 2.5
สุขภาพทุกวัน
2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
ไมครอน (PM2.5)
3. รายงานการดําเนินงาน ให้กับจังหวัด
2. เ ฝู า ร ะ วั ง ส ถ า น ก า ร ณ์
ทุกสัปดาห์ (วันศุกร์ 3. สื่อสารสถานการณ์ PM2.5
PM2.5 ทุ ก วั น และสุ ข ภาพ
เวลา 16.30 น.)
และให้คําแนะนําการปฏิบัติ
รายสัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล
ตน ทั้งประชาชนทั่วไปและ
ในภาพเขต
กลุ่ ม เสี่ ย งตามระดั บ ความ 3. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
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ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป

3. กรณีระดับ PM2.5 ≥91 มคก./ลบม.
ติดต่อกัน 3 วัน
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิ จ ารณางดการทํ า กิ จ กรรม
กลางแจ้ ง เช่ น การแข่ งกี ฬ า
กลางแจ้ ง วิ่ ง มาราธอน การ
เ ล่ น ค อ น เ สิ ร์ ต ก ล า ง แ จ้ ง
พิ จ ารณายกเลิ ก การทํ า งาน
กลางแจ้ ง บางประเภทที่ มี
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพมาก
ควบคุ ม มาต รการ และล ด
PM2.5
1. เปิดศู นย์ปฏิ บัติการฉุกเฉินด้า น 1. เปิ ดศู นย์ ปฏิ บัติ ก ารฉุก เฉิ นด้ า น
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
การ แพทย์ แ ละ สาธาร ณสุ ข
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ระดั บ เขตสุ ข ภาพ (เมื่ อ จั งหวั ด
ระดับเขตสุขภาพ
เปิ ด PHEOC
มากกว่ า 1 2. เฝู า ระวั งสถานการณ์ PM2.5
จังหวัด)
ทุ ก วั น และสุ ข ภาพรายสั ป ดาห์
2. เฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพเขต
ทุกวันและสุขภาพรายสัปดาห์ 3. สื่ อ สาร เตื อ นภั ย สถานการณ์
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพเขต
PM2 . 5 และให้ คํ า แนะนํ า การ

ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเฝ้าระวัง
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.
รุนแรง
4. สํารองและแจกจ่ายอุปกรณ์
ปู อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล ให้ กั บ
ระดับจังหวัด
5. รายงานรายสัปดาห์เสนอกรม
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น.

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
(Warning II)
 PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.
ให้กับจังหวัด
3. สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์
4. สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์
PM2.5 และให้ คํ า แนะนํ า การ
PM2.5 และให้คําแนะนําการ
ปฏิ บัติ ตน ทั้ งประชาชนทั่ว ไป
ปฏิบัติตน ทั้งประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเสี่ยงตามระดับความ
และกลุม่ เสี่ยงตามระดับ
รุนแรง
ความรุนแรง
4. สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์
5. สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์
ปูองกันส่วนบุคคล ให้กับระดับ
ปูองกันส่วนบุคคล ให้กับระดับ
จังหวัด
จังหวัด
5. รายงานรายสัปดาห์เสนอกรม
6. รายงานรายสัปดาห์เสนอกรม
ทุกวัน เวลา 16.30 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น.

ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป

4.
5.
6.
7.

8.
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ปฏิ บั ติ ต น ทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไป
และกลุ่ ม เสี่ ย งตามระดั บ ความ
รุนแรง วันละ 4 ครั้ง
สนั บสนุ นและแจกจ่ ายอุ ปกรณ์
ปู อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล เวชภั ณ ฑ์
ให้แก่ระดับจังหวัด
ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานระดับจังหวัด
สุ่มตรวจประเมินห้องปลอดฝุุน
กรณีระดับ PM2.5 ≥ 91 มคก./ลบม.
ติดต่อกัน 3 วัน
- ระดมทรั พ ยากรด้ า นการ
แพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
และจากภาคส่ ว นอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
กรมปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย แม่ ทั พ ภาค
ชุมชน ภาคเอกชน ฯลฯ
จัดทํารายงานเสนอระดับกรม
- รายสัปดาห์ เสนอระดับกรม

ระดับ

ระดับกรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะเฝ้าระวัง
(Warning II)
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.  PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.

กรมอนามัย 1. เฝูาระวังติดตาม
/กรมควบคุมโรค/ สถานการณ์ PM2.5
กรมการแพทย์/
ทุกวัน
กรมสนับสนุน 2. เฝู า ระวั ง สถานการณ์
บริการสุขภาพ
สุขภาพทุกวัน
3. รายงานการดําเนินงาน
ทุกสัปดาห์(วันศุกร์เวลา
16.30 น.)

1. เ ฝู า ร ะ วั ง ส ถ า น ก า ร ณ์
PM2 . 5 วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ภ า พ
ประเทศ
2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
3. สื่อสาร เตือนภัย ให้ความรู้
4. เฝูา ระวั งและตอบโต้ ข่าวที่
เป็นเท็จ
5. รายงานรายสั ป ดาห์ เ สนอ
กองสาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น
ทุกวันจันทร์เวลา12.00 น.
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1. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฝู า ระวั ง และ
ประสานงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (OC) กรณี
ฝุุนละอองขนาดไม่เกิ น 2.5
ไมครอน (PM2.5)
2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
3. เฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
ในภาพประเทศ
4. ให้ ข่ า ว สื่ อ สาร เตื อ นภั ย
ในภาพกรม โดยผ่ า นช่ อ ง
ทางต่ า งๆ เน้ น ประชาชน
เป็นหลัก
5. ประสานงานหน่ ว ยงาน
ระดั บ กรม สนั บ สนุ น การ
ดํ า เนิ น งานของเขตและ
จังหวัด

1. เปิดศู นย์ปฏิ บัติการฉุกเฉินด้า น
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ระดับกรม (เมื่อเขตสุขภาพเปิด
PHEOC 2 เขตสุขภาพขึ้นไป)
2. เฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลใน
ภาพประเทศ
3. ให้ข่าว สื่อสาร เตือนภัย ใน
ภาพกรม โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ
4. จัดทีมปฏิบตั ิการลงพื้นที่ ให้
ความรู้ สร้างความตระหนัก
เรื่องฝุุนและการปูองกันตนเอง
ในกลุ่มเสีย่ ง
5. ประสานงานหน่วยงานระดับ

ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป

1.

2.
3.
4.
5.

ทุกวันศุกร์ เวลา16.30 น.
- รายวั น และข้ อ มู ล พิ เ ศษ
เสนอระดับกรมทุกวันเวลา
1 6 . 3 0 น . ( เ มื่ อ เ ปิ ด
PHEOC ระดับเขตสุขภาพ)
เปิ ดศู นย์ ปฏิ บัติ ก ารฉุก เฉิ นด้ า น
การ แพทย์ แ ละ สาธาร ณสุ ข
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ระดับกรม (เมื่อเขตสุขภาพเปิด
PHEOC 2 เขตสุขภาพขึ้นไป)
เฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5 และ
สุข ภาพ วิเ คราะห์แ ละรวบรวม
ข้อมูลในภาพประเทศ
ให้ข่าว สื่อสารเตือนภัย ในภาพ
กรม โดยผ่านช่องทางต่างๆ เน้น
ประชาชนเป็นหลัก
จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้ความรู้
สร้างความตระหนัก เรื่องฝุุนและ
การปูองกันตนเองใน กลุ่มเสี่ยง
ประสานงานหน่วยงานระดับกรม/
กระทรวง สนับสนุนการ

ระดับ

ระดับ
กระทรวง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะเฝ้าระวัง
(Warning II)
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.  PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.
6. รายงานรายสัป ดาห์เ สนอ
กรม สนับสนุนการดําเนินงาน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ทุก
ของเขตและจังหวัด
วันจันทร์ เวลา 12.00 น.
6. รายงานราย สั ป ดาห์ เ สนอ
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ทุกวัน
เวลา 12.00 น.

กองสาธารณสุข 1. เฝูาระวังติดตาม
1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 1. เ ปิ ด ศู น ย์ เ ฝู า ร ะ วั ง แ ล ะ
ฉุกเฉิน
สถานการณ์ PM2.5 ทุกวัน และประเมินสถานการณ์
ประสานงานด้ านการแพทย์
2. ประสานและสนับสนุน
และสาธารณสุข (OC) กรณี
อุปกรณ์ปูองกันส่วน
ฝุุ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5
บุคคล จัดสรรให้กับ
ไมครอน (PM2 . 5 ) สู่ ร ะดั บ
หน่วยงาน
จังหวัด เขตสุขภาพ และกรม
3. จัดทําแนวทางหรือมาตรการ 2. ประสานการให้ ข่ าว สื่ อ สาร
เพื่ อสนั บสนุ นการลดฝุุ น ความเสี่ยง โดยผู้ บริ หาร จาก
ละ อองของกร ะทรวง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาธารณสุข
3. ป ร ะ ส า น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
แจกจ่ ายอุ ปกรณ์ ปู องกั นส่ วน
บุคคลให้กับระดับเขต
4. สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ตัดสินใจ
5. รายงานรายสั ป ดาห์ เ สนอ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
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1. ประสานการให้ข่าว สื่อสารความ
เสี่ยง โดยผู้บริหาร จากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
(PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ระดั บ กระทรวง (เมื่ อ เขต
สุขภาพเปิ ด PHEOC 3 เขต
สุขภาพขึ้นไป )
3. ประสานการให้ข่าว สื่อสาร
ความเสีย่ ง โดยผู้บริหาร จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป
ดําเนินงานของเขตและจังหวัด
6. รายงานเสนอกองสาธารณสุ ข
ฉุกเฉิน รายสั ปดาห์ทุ กวั นจั นทร์
เวลา 12.00 น. รายวั น ทุ ก วั น
เ ว ล า 08 . 0 0 น . ( เ มื่ อเ ปิ ด
PHEOC ระดับกรม)
1. เปิ ด ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การฉุ ก เฉิ น ด้ า น
กา ร แ พ ทย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข
(PHEOC) กรณี ฝุุนละอองขนาดไม่
เกิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5) ระดั บ
กระทรวง (เมื่ อ เขตสุ ข ภาพเปิ ด
PHEOC 3 เขตสุขภาพขึ้นไป)
2. เฝูาระวัง สถานการณ์ PM2.5 และ
สุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม
3. ให้ข่าว สื่อสารความเสี่ยง โดย
ผู้บริหาร
4. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น ส่ ว น
บุคคล ให้กับระดับเขต
5. กรณีระดับ PM2.5 ≥ 91 มคก./
ลบม. ติดต่อกัน 3 วัน
- ประสานให้ข้อเสนอหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ยกเลิ ก กิ จ กรรม

ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแจ้งเตือน (Alert)
ระยะเตือนภัย 1 (Warning I)
ระยะเตือนภัย 2
ระยะเฝ้าระวัง
(Warning II)
PM2.5 : 0- 37 มคก./ลบ.ม. PM2.5 : 38- 50 มคก./ลบ.ม.  PM2.5 : 51-75 มคก./ลบ.ม.
PM2.5 : 76-90 มคก./ลบ.ม.
สาธารณสุ ข ทุ กวั น จั น ทร์
เวลา14.00 น.
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ระยะวิกฤต (Emergency)
 PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป
กลางแจ้งทุกชนิด โดยเฉพาะ
ในโรงเรียน พิจารณาปิดศูนย์
เด็กเล็ก ฯลฯ
- ระดมทรัพยากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
6. รายงานรายวั นและข้อ มู ลพิ เ ศษ
เสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขทุกวันเวลา 09.00 น
(เมื่อเปิดPHEOC ระดับกระทรวง)

1.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็น
2 ระยะ ดังนี้
1.2.1 ศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center; OC)
เมื่อเข้าสู่ระยะเกิดเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เฝูาระวัง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ PM2.5 และความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อแจ้งเตือน
ประชาชนและแจ้งหน่วยงานให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์
2) ประสานและติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการที่กําหนด
3) สรุปและรายงานสถานการณ์ ผลการดําเนินงานแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ
1.2.2 ศูน ย์ปฏิบัติการฉุ กเฉิ น ด้า นการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency
Operation Center, PHEOC) กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
เมื่อ PM2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยระดับ PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน
3 วัน หน่วยงานในแต่ละระดับจะดําเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public
Health Emergency Operations Center, PHEOC) กรณีฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ กรม และกระทรวง โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) อํานวยการ ควบคุม และประสานงานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก PM2.5 อย่างเร่งด่วน
2) ติดตาม เฝูาระวังและประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและแจ้งเตือนประชาชน
3) สนับสนุนการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหา
4) รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
5) สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบงานต่อไป
ทั้งนี้ เกณฑ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในแต่ละระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในแต่ละระดับ
หน่วยงาน
ระดับ
หลักเกณฑ์การเปิด/ปิดPHEOC
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
รับผิดชอบ
จังหวัด เปิด : เมื่อ PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. สํานักงาน
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ติดต่อกัน 3 วัน
สาธารณสุขจังหวัด
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ปิด : เมื่อ PM2.5 < 76 มคก./ลบ.ม.
- หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
หรือระบาดวิทยาเป็นผู้
ติดต่อกัน 6 วัน
ประสานงานและรายงานข้อมูล
ระดับจังหวัด
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ระดับ

หลักเกณฑ์การเปิด/ปิดPHEOC

เขต
สุขภาพ

เปิด: เมื่อจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้ านการแพทย์และสาธารณสุ ข
(PHEOC) กรณี ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) มากกว่า 1 จังหวัด
ปิด : เมื่อจังหวัดในเขตปิด PHEOC

กรม

เปิด: เมื่อเขตสุขภาพเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุ กเฉิ นด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข
(PHEOC) กรณี ฝุุนละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตั้งแต่ 2
เขตสุขภาพขึ้นไป
ปิด: เมื่อเขตสุขภาพปิด PHEOC

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1.สํานักงานเขต
สุขภาพ
2.สํานักงาน
ปูองกันและควบคุม
โรค
3.ศูนย์อนามัย
1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมการแพทย์
4. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

ผู้บัญชาการเหตุการณ์
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์
- ผู้อํานวยการสํานักปูองกันควบคุม
โรคเป็นผู้ประสานงาน และ
รายงานข้อมูลระดับเขตสุขภาพ
- อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
- ผู้ อํ า นวยการหน่ ว ยงานเป็ น
ผู้ ป ระสานงานและรายงาน
ข้อมูลระดับกรม

กระทรวง เปิด: เมื่อเขตสุขภาพเปิดศูนย์
กองสาธารณสุข
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ ฉุกเฉิน
ผู้ได้รับมอบหมายเป็น
สาธารณสุข(PHEOC) กรณี ฝุุนละออง
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
- ผู้ อํ า นวยการกองสาธารณสุ ข
ตั้งแต่ 3 เขตสุขภาพขึ้นไป
ฉุกเฉินเป็นผู้ ประสานงานและ
- ปิด: เมื่อเขตสุขภาพปิด PHEOC
รายงานผลระดับกระทรวง
หมายเหตุ : กรณีจังหวัดที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษหรือสถานีตรวจวัดที่ได้
มาตรฐาน ให้พิจารณาค่าฝุุนละอองจากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด
1.3 ระบบบัญชาการเหตุการณ์
1.3.1 โครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรณี ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ ดังรูปที่ 6
จากแผนภาพ กําหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ประสานงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ส่วนวางแผน
ส่วนสนับสนุน และส่วนการเงิน
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รูปที่ 6 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควัน

1.3.2 บทบาทหน้าที่
1.3.2.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
1) กําหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการบัญชาการเหตุการณ์
2) ติดตามสถานการณ์หมอกควัน
3) อํานวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด กํากับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการ
จัดการสถานการณ์หมอกควัน
4) บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ สําหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน
5) ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
6) ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิ นด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี หมอกควัน
7) เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ
8) มีอํานาจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มภารกิ จต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิ นฯ
หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
9) ดําเนิ น การอย่ างหนึ่งอย่างใด ตามอํานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center :
PHEOC) กรณี หมอกควัน ได้ตามเห็นสมควร
1.3.2.2 คณะทางานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning/STAG)
1) เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เปูาหมายในการจัดการภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์
2) ประสานและสนับสนุนด้านวิช าการให้กับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์
3) ประเมิน ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ เปูาหมาย เพื่อ ปรับปรุ ง
ยุทธศาสตร์ มาตรการ เปูาหมาย ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
4) จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) ใน
ระยะหลังเกิดเหตุ
5) จัดทํา Hazard Specific Plan แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และ
แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)
6) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2.3 คณะทางานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (Situation
Awareness)
1) ติดตาม เฝูาระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์
2) เสนอข้อพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
3) จัดทําสรุปรายงานสถานการณ์ประจําวัน และจัดทําเอกสารนําเสนอในที่ประชุม
4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.3.2.4 คณะทางานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
1) ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการเข้าการช่วยเหลือ
สถานที่เกิดเหตุประสานงาน และจัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
2) วางแผนและควบคุมสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่
3) วางแผนและเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ และการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม
4) วางแผนและเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ หรือเกิดสถานการณ์วิกฤต
5) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2.5 คณะทางานกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)
1) เฝู าระวัง ข้อ มู ล ข่ าวสารจากสื่ อ ต่ าง ๆ ทุก ช่อ งทาง และประเมิ น การรั บ รู้ข อง
สาธารณะจัดทําแผนการสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
2) จัดทําข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release) ประเด็นสาร (Talking point)
ที่ถูกต้องแม่นยํา ครบถ้วน และเหมาะกับสถานการณ์
3) ดําเนินการสื่อสารความเสี่ยง ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วย
รูปแบบและภาษาที่เหมาะสม
4) ประสานกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูล เผยแพร่และสื่อสารความเสี่ยง
5) ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและนอกกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ
ดําเนินการสื่อสารความเสี่ยง
6) ประเมิ น ผลและรายงานผลการดํ า เนิ นงานสื่ อ สารความเสี่ ย งต่ อ ผู้ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์
7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2.6 คณะทางานกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร
1) ตรวจสอบและจัดเตรียมระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมสนับสนุน
การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฯ (PHEOC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2.7 คณะทางานกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์ และส่งกาลังบารุง (Logistics and
Stockpiling)
1) จัดทําแผนสํารองและแผนการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
2) กระจาย ดู แ ล กํ า กั บ และจั ด ส่ ง เวชภั ณ ฑ์ ตามแผนการสนั บ สนุ น และความ
เหมาะสม
3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.3.2.8 คณะทางานกลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)
1) วางแผนงบประมาณของ PHEOC ในภาวะฉุกเฉิน
2) จัดทําธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ PHEOC
3) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน PHEOC
4) สนับสนุนงบประมาณให้ทีมปฏิบัติการได้ทันเวลา
5) บันทึกเวลาปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนตามวันเวลา
6) สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนการดําเนินการและความคุ้มค่า
7) จัดทําประกันชีวิต ดําเนินการเรียกร้อง ดูแลชดเชยค่าเสียหายสําหรับอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ
8) วางแผนงบประมาณชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติง านเช่น ค่าชดเชย
จากการที่ต้องหยุดปฏิบัติงาน
9) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2.9 คณะทางานกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
1) จัดทําทําเนียบเครือข่ายเพื่อการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข
2) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข
3) ประสานหาสถานที่ สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ให้เพียงพอ
4) ประสานจั ดการประชุม จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่างๆในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
5) สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสาร
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว
6) วางแผนและผลักดันให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7) ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกในทุกๆด้านให้กับ
กลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์
8) รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหตุการณ์
9) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 234/2562 เรื่อง เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข Public Health Emergency Operation Center :
PHEOC) กรณี หมอกควัน ดังภาคผนวก 1
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1.4 การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตามระดับสีความรุนแรง
ตารางที่ 4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน กรณีฝุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ช่องทาง
ความถี่
รายละเอียดการ
หน่วยงาน
ระดับ
รายงาน/ผลปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
ระยะเฝ้าระวังฯ ระยะแจ้งเตือน ระยะเตือนภัย 1 ระยะเตือนภัย 2
ระดับ 1. ข้ อ มู ล สถานการณ์ ผู้รับผิดชอบ : - Line หมอกควัน - รายงานรายสั ปดาห์ เ สนอระดั บเขตสุ ข ภาพ - รายงาน
จังหวัด
PM2.5 รายวัน
1. สํานักงาน
ภาคเหนือ/Line
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.
รายวันเสนอ
2. ข้อมูลสถานการณ์
สาธารณสุข
PM2.5 MOPH
ระดับเขต
ผลกระทบ
จังหวัด
- อีเมล์
สุขภาพทุกวัน
 จํานวนกลุ่มประชากร 2. สถานบริการ
Pher.moph@
เวลา 15.00 น.
ที่ได้รับผลกระทบ
สาธารณสุข
gmail.com
 จํานวนผู้ปุวยนอก
รายงานต่อ :
hia_doh@gmail.
ที่มารับบริการใน 1.สํ า นั ก งานเขต com
กลุ่มโรคเฝูาระวัง สุขภาพ
แบบรายงาน
3. ข้ อ มู ล สถานการณ์ 2.ศูนย์อนามัย PM_1 ภาคผนวก 3
จํานวนจุ ดความร้ อน
(Hotspot)
4. ข้ อ มู ล กิ จ กรรมเพื่ อ
ลดผลกระทบ
ระดับเขต 1. ข้อมูลสถานการณ์ ผู้รับผิดชอบ :
- รายงานรายสัปดาห์เสนอกรม ทุกวันศุกร์
- รายงาน
สุขภาพ
PM2.5 รายวันระดับ ศูนย์อนามัย
- เวลา 16.30 น.
รายวันเสนอ
เขต
รายงานต่อ :
กรม เวลา
2. ข้อมูลผลกระทบต่อ
กรมอนามัย
16.30 น.
กลุ่มประชากรระดับ
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ระยะวิกฤต
- รายงานรายวันเสนอ
เขตสุ ข ภาพ ทุ ก วั น
เวลา 15.00 น.
- รายงานรายวันและ
ข้อมูลพิเศษทุกวัน
เวลา 15.00 น.
(เมื่อเปิด PHEOC
ระดับจังหวัด)

- รายงานรายวัน
เสนอระดับกรม/
กระทรวง เวลา
16.30 น.
- รายงานรายวันและ

รายละเอียดการ
รายงาน/ผลปฏิบัติงาน
เขต
3. วิเคราะห์สถานการณ์
ผู้ปุวย กลุ่มโรคเฝูา
ระวังต่อวัน ระดับเขต
4. ข้อมูลสถานการณ์
จํานวนจุดความร้อน
5. ข้อมูลกิจกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบ
ภาพรวมระดับเขต
ระดับกรม 1. ข้อมูลสถานการณ์
PM2.5 รายวัน
ภาพรวม
2. ข้อมูลสถานการณ์
ผลกระทบและระดับ
ความรุนแรงต่อ
สุขภาพของ
ประชาชนในภาพรวม
3. ข้อมูลสถานการณ์
จํานวนจุดความร้อน
4. ประเมินสถานการณ์
คุณภาพอากาศและ
ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ :
1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุม
โรค
3. กรมการ
แพทย์
รายงานต่อ :
1. ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์
2. กอง
สาธารณสุข
ฉุกเฉิน
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ช่องทาง

ความถี่
ระยะเฝ้าระวังฯ ระยะแจ้งเตือน ระยะเตือนภัย 1 ระยะเตือนภัย 2

- รายงานรายสั ป ดาห์ เ สนปลั ด กระทรวง/
กองสาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น ทุ ก วั น จั น ทร์ เวลา
12.00 น.(ย้อนหลัง)

ระยะวิกฤต
ข้อมูลพิเศษ เสนอ
ระดับกรม ทุกวัน
เวลา 16.30 น. (เมื่อ
เปิด PHEOC ระดับ
เขตสุขภาพ )

- รายงานรายวัน - รายงานรายวั นเสนอ
เสนอ
ปลั ดกระทรวง/กอง
ปลัดกระทรวง/ สาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น
กองสาธารณสุข เวลา12.00น.(ย้อนหลัง)
ฉุกเฉิน
- รายงานรายวันและ
เวลา 12.00 น.
ข้อมูลพิเศษ เสนอ
(ย้อนหลัง)
ปลัดกระทรวง/กอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน
ทุกวัน เวลา 08.00 น.
(เมื่อเปิด PHEOC
ระดับกรม)

รายละเอียดการ
รายงาน/ผลปฏิบัติงาน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับประเทศกลุ่ม
เสี่ยง
5. จัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อมาตรการ
ปูองกันและการแก้ไข
ระดับ 1. ข้อมูลสถานการณ์
กระทรวง PM2.5 จํานวนจุดความ
ร้อน และผลกระทบต่อ
สุขภาพรายวันและ
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การ
เสียชีวิตการส่งต่อ ฯลฯ
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
มาตรการปูองกันและ
การแก้ไข
3. ข้อมูลสรุปการดําเนิน
งานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
ระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ :
กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน
รายงานต่อ :
1. ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์
2.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
3. รัฐมนตรี ว่า
การกระทรวง
สาธารณสุข
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ช่องทาง

ความถี่
ระยะเฝ้าระวังฯ ระยะแจ้งเตือน ระยะเตือนภัย 1 ระยะเตือนภัย 2

ระยะวิกฤต

- รายงานรายวันและ
ข้อมูลพิเศษ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุขทุกวัน
เวลา 09.00 น.(เมื่อ
ระดับกรมเปิด
PHEOC หรือเปิด
PHEOC ระดับ
กระทรวง)

บทที่ 2
การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
2.1.1 การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง ระบบที่ดําเนินอย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บ วิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อที่จะใช้ในการวางแผน ดําเนินการ และ
ประเมินผลโครงการ และนําผลที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ในการเฝู าระวังผลกระทบต่อสุ ขภาพจาก PM2.5 ตัว ชี้วัดที่ใช้ห ลั ก คือ ดัช นีคุณภาพอากาศ
(Air Quality Index ; AQI) และ PM2.5 ในบรรยากาศ โดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นดัชนีบ่งชี้ความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ โดยประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญ ลักษณ์เปรียบเทียบระดับของ
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย โดยมี แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากสถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศมาใช้ ใ นการเฝู า ระวั ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดทํามาตรการเพื่อปูองกัน และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึง การสื่อสารความ
เสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ หรือการตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเอง
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ที่ใช้อยูใ่ นประเทศไทย คํานวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คํานวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภท
ใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับ
จะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางที่ 5) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ
100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า
100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตารางที่ 5 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
AQI
PM2.5
PM10
O3
CO
NO2
SO2
(มคก./ลบ ม) (มคก./ลบ ม) (ppb)
(ppm)
(ppb)
(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
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ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคานวณ







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

อย่างไรก็ดี ในการเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ได้ใช้ค่า PM2.5 ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ที่มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เป็น
ดัชนีชี้วัดระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM2.5 ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแต่ละระดับมีแ นวทางในการปฏิบัติสําหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังตารางที่ 6 และ
ตารางที่ 7
ตารางที่ 6 ค่าเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ
ระดับ PM2.5
ระดับ
(มคก./ลบ.ม.)
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
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ตารางที่ 7 คําแนะนําในการปฏิบัติตนสําหรับประชาชนเพื่อปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในบรรยากาศ
ระดับ PM2.5
เฉลี่ย 24 ชม.

ระดับ

(มคก./ลบ.ม.)

0 - 25
26 - 37

ดีมาก
ดี

38 - 50

ปานกลาง

51 - 90

คาแนะนาในการปฏิบัติตนสาหรับประชาชน
ประชาชนทั่วไป

เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจาตัว

- ทํากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
- ทํากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

- ควรหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจ้ง
เช่น ปั่นจักรยาน/วิ่ง
- เฝูาระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น
ไอบ่ อย หายใจลํ า บาก หายใจถี่ หายใจไม่ ออก หายใจ
มีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า
ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

เริ่มมีผลกระทบต่อ - ควรลดหรือจากัด การทํากิจกรรมนอกบ้านและ
สุขภาพ
- ออกกําลังกายกลางแจ้ง หากจําเป็นต้องออกนอกบ้านให้
สวมหน้ากากปูองกัน PM2.5 และเปลี่ยนมาออกกําลังกาย
ในที่ที่ไม่มีฝุนละออง
- เฝูาระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติ
เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ
มีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า
ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
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- ทํากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
- ควรหลี ก เลี่ ยงการทํ า กิจ กรรมหรือออกกํา ลั ง กายกลางแจ้ ง เช่ น ปั่ น
จักรยาน/วิ่ง
- เฝูาระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลํ า บาก หายใจถี่ หายใจไม่ ออก หายใจมี เสี ย งวี้ ด แน่ น หน้ า อก เจ็ บ
หน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบ
แพทย์
- ควรหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนอกบ้านหรือออกกําลังกายกลางแจ้ง เช่น
ปั่น จักรยาน/วิ่ง ถ้า จํา เป็ น ต้องออกนอกบ้ านให้สวมหน้ ากากปู องกัน
PM2.5
- ผู้ที่มีโรคประจําตัว ควรเฝูาระวังอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติ
เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ ด
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
- ลดเวลาการทํากิจกรรมออกนอกบ้าน และออกกําลังกายกลางแจ้ง ถ้า
จําเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากปูองกัน PM2.5
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก
หายใจ มี เสีย งวี้ ด แน่น หน้า อก เจ็ บหน้ าอก ใจสั่น คลื่น ไส้ เมื่อยล้ า
ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็น

ระดับ PM2.5
เฉลี่ย 24 ชม.

ระดับ

(มคก./ลบ.ม.)

91 ขึ้นไป

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ

คาแนะนาในการปฏิบัติตนสาหรับประชาชน
ประชาชนทั่วไป

เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจาตัว

- ลดหรืองด การทํากิจกรรมนอกบ้าน หากจําเป็น ต้องสวม
หน้ากากปูองกัน PM2.5
- งดการออกกําลังกายกลางแจ้ง ให้เปลี่ยนมาออกกําลังกาย
ในที่ที่ไม่มีฝุนละออง
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่
หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก
ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไป
พบแพทย์

- งดออกนอกบ้าน และออกกําลังกายกลางแจ้ง
- อยู่ในอาคาร ถ้าต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากปูองกัน PM2.5 ทุกครั้ง
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก
หายใจ มี เสี ย งวี้ ด แน่ น หน้ า อก เจ็ บ หน้ า อก ใจสั่ น คลื่ น ไส้ เมื่ อยล้ า
ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างน้อย 5 วัน

แหล่งข้อมูล : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
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แหล่งข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แหล่งข้อมูลสําหรับการเฝูาระวังความถี่และเครื่องมือการเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่ต้องเก็บ แหล่งข้อมูล ความถี่
เครื่องมือเก็บข้อมูล
รวบรวม
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย
กรม
รายวัน จากการเฝูาระวังคุณภาพ
24 ชั่วโมงของ PM2.5 ควบคุมลพิษ
อากาศของกรมควบคุมมลพิษ
Link
:http://aqmthai.com/inde
x.phpและ
http://air4thai.pcd.go.th
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย
กรุงเทพ รายวัน จากการเฝูาระวังคุณภาพ
อากาศของ กรุงเทพมหานคร
24 ชั่วโมงของ PM2.5 มหานคร
Link :
http://www.bangkokairqu
ality.com/bma/index.php
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย เครื่องมือ
24 ชั่วโมงของ PM2.5 ตรวจวัด
คุณภาพ
อากาศ

รายวัน จากการเฝูาระวังคุณภาพ
อากาศจากเครื่องมือต่าง ๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์มลพิษทาง
อากาศเฉพาะระดับ
PM2.5 เพื่อนําไปเชื่อมโยง
กับข้อมูลทางสุขภาพ
วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์มลพิษทาง
อากาศ เฉพาะระดับ
PM2.5 เพื่อนําไปเชื่อมโยง
กับข้อมูลทางสุขภาพ
สําหรับพื้นที่ที่ไม่สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษใช้
เฝูาระวังและสื่อสารเตือน
ภัยเบื้องต้น

2.1.2 การเฝ้าระวังแหล่งกาเนิดและปัจจัยเสี่ยง
นอกจากการเฝูาระวังสถานการณ์ PM2.5 แล้ว ควรมีการค้นหาและเฝูาระวังปัจจัยเสี่ยงจากปัญหา
PM2.5 ในพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน ทั้งประชาชนทั่วไป หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้
เช่น โรงงาน หรือกิจการใดๆ ที่ก่อให้ฝุนละออง เช่น โรงเลื่อย ร้านซ่อม ปะ พ่นสีรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ โรงงาน
ทํา เฟอร์ นิ เ จอร์ ร้ า นแกะสลั กไม้ เป็ น ต้ น การก่ อ สร้า ง ปรั บ ปรุง อาคาร/สถานที่ การก่ อ สร้า งถนน พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่มีการเผา รวมทั้งค้นหาประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ปุวยโรคทางเดินหายใจ ผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดและหัวใจ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก กลุ่มด้อยโอกาส (คนจรจัด) ผู้ประกอบอาชีพที่
เสี่ยงต่อการรับสัมผั สมลพิษอากาศมากกว่าคนทั่วไป เช่น ตํารวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน
พ่อค้าแม่ค้าริมถนน เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการสํารวจสถานที่ที่ มีกลุ่มเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุุน PM2.5 เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน
กลุ่ มเสี่ ย งที่ต้องได้รับ การดูแล นํ ามาจัดทําแผนที่เสี่ ยงที่แสดงข้อมูลทั้งหมด (รูปที่ 7) เพื่อให้ ส ามารถเห็ น
ภาพรวมของพื้นที่ที่จะนํามาใช้ในการจัดทํามาตรการในการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อไป
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รูปที่ 7 ตัวอย่างแผนที่แสดงปัจจัยเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงจากการรับสัมผัส PM2.5
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สรุปกลไกการเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและแจ้งเตือน ดังรูปที่ 8
จัดทาทะเบียนแหล่งกาเนิดมลพิษ
ได้ แ ก่ โรงงาน หรื อ กิ จ การใดๆ ที่ ก่ อ ให้ ฝุ น ละออง
(โรงเลื่อย ร้านซ่อม ปะ พ่นสีรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ โรงงาน
ทําเฟอร์นิเ จอร์ ร้านแกะสลักไม้ เป็นต้น) การก่อสร้า ง
ปรั บ ปรุ ง อาคาร/สถานที่ การก่ อ สร้ า งถนน พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่มีการเผา

จัดทาทะเบียนกลุม่ เสี่ยง
ได้แก่ ผู้ปุวยโรคทางเดินหายใจ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดและหัวใจ
ผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก กลุ่มด้อยโอกาส
(คนจรจั ด ) ผู้ ป ระกอบอาชี พ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การรั บ สั ม ผั ส มลพิ ษ
อากาศมากกว่ า คนทั่ ว ไป เช่ น ตํ า รวจจราจร คนขั บ รถ
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.p
hp
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

กาหนดมาตรการในการจัดการ และสื่อสาร แจ้งเตือน

ระยะเฝ้าระวัง
(ระดับดีมาก – ดี)
PM2.5 0 – 37 มคก./ลบ.ม.

- เฝูาระวังและสื่อสาร
วันละ 1 รอบ
(06.00 น.)

ระยะแจ้งเตือน

ระยะเตือนภัย 1 และ 2

(ระดับปานกลาง)
PM2.5 38 – 50 มคก./ลบ.ม.

(ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
PM2.5 51 – 90 มคก./ลบ.ม.

- สื่อสารวันละ 2 รอบ
- อสม. ออกเยี่ยมบ้าน/
ให้คําแนะนํา
(06.00 น., 08.00 น.)

- สื่อสารวันละ 3 รอบ
- อสม. ออกเยี่ยมบ้าน/ให้
คําแนะนํา
- ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้
คําแนะนําเชิงรุก
(06.00 น., 12.00 น,
18.00 น.)

รูปที่ 8 กลไกการเฝูาระวังและสื่อสารแจ้งเตือน
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ระยะวิกฤต
(ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
PM2.5 91 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป

- สื่อสารวันละ 4 รอบ
- อสม. ออกเยี่ ย มบ้ า น/ให้
คําแนะนํา
- ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้
คําแนะนําเชิงรุก
- ทีมหมอครอบครั วลงพื้นที่
ให้คําแนะนํา/รักษาเบื้องต้น
(06.00 น., 12.00 น.,
18.00 น., 24.00 น.)

บทที่ 3
การเฝ้าระวังด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
3.1 การเฝ้าระวังสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
3.1.1 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5 เพื่อการเตรียมการและเป็น
เครื่องมือในการติดตามปัญหาสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อาจได้รับผลกระทบ
จาก PM2.5 ที่มีแนวโน้มจะเกิดความรุ นแรงมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นรูปแบบการเฝู าระวังเชิงรับ (passive
surveillance) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อกําหนดแนวทางเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษอากาศจาก PM2.5 ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2) เพื่อแสดงสถานการณ์แนวโน้มผลกระทบสุขภาพจากปัญหามลพิ ษอากาศจาก PM2.5 ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3) เพื่อเป็นแนวทางกําหนดมาตรการด้านสุขภาพและสนับสนุนนโยบายการควบคุมมลพิษทาง
อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ขั้นตอนและองค์ประกอบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ
1) การกําหนดโรคเพื่อการเฝูาระวังเป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ ได้แก่
โรคหอบหืด (Asthma) โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (COPD) โรคกล้ ามเนื้อหัว ใจขาดเลื อด (Acute Coronary
disease) ของผู้ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ถูกกําหนดเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวัง
2) การเก็บรวมรวบและการรายงานข้อมูล เจ้าหน้าที่ในแผนกฉุกเฉิน (ER) หรือแผนกผู้ปุวยนอก
(OPD) ของโรงพยาบาลเครือข่ายเฝูาระวัง โดยดําเนินการบันทึกข้อมูลและรายงานผู้ปุวยที่เข้ามารับการรักษา
ด้วยโรคที่กําหนดทุกวันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปที่กองระบาดวิทยาผ่านทาง
เว็บไซต์ (ยกเว้นผู้ปุวยที่นัดติดตาม/มารับยา)
3) กลุ่มเปูาหมายและเครือข่ายการเฝูาระวัง
(1) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เข้ามารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ที่อาศัยใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก
กรุ ง ธนบุ รี เหนื อ กรุ งธนบุ รี ใ ต้ และจั ง หวัด ในเขตปริ ม ณฑล 3 จัง หวั ด ได้ แก่ นนทบุ รี ปทุม ธานี และ
สมุทรปราการ ที่ปุวยด้วยโรคที่กําหนดให้เฝูาระวัง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโปุงพอง
และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น รวมถึงผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจําตัว ที่
อาจเกิดอาการกําเริบได้ง่ายจากการสูดดม PM2.5
(2) สถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวัง สถานบริการสาธารณสุขที่ถูกกําหนดเป็นเครือข่ายใน
การดําเนิน การเฝู าระวังผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา PM2.5 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 22 โรงพยาบาลเครือข่าย ดังนี้
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ตารางที่ 9 สถานบริการเครือข่ายการเฝูาระวัง
ลาดับ
เขต/โซน
เครือข่าย
1.

กรุงเทพเหนือ

2

2.

กรุงเทพกลาง

4

3.

กรุงเทพตะวันออก

3

4.

กรุงเทพใต้

4

5.

กรุงธนบุรีเหนือ

2

6.

กรุงธนบุรีใต้

3

7.
8.

จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี

1
1

9.

จังหวัดสมุทรปราการ

2

สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี โรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลตํารวจ และโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลบางปะกอก 9
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
และโรงพยาบาลพญาไท 3
สถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลเมืองสมุทร
ปูุเจ้าสมิงพราย

4) เครื่องมือเพื่อการเฝูาระวังผลกระทบด้านสุขภาพ คือ แบบรายงานผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5
ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ Google Form เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายงาน และวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละสัปดาห์และเดือน ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ
ได้แก่
- ข้ อ มู ล หน่ ว ยงานที่ ร ายงานระบุ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลจํ า นวน 22 แห่ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ปุวย ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ โรคประจําตัว วันที่เริ่มปุวย วันที่มาโรงพยาบาล
ลักษณะอาการ และการวินิจฉัย เป็นต้น
โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ :
https://datastudio.google.com/reporting/19glvnYM1o6hrkUSFGANoPybTjdHl3bi/page/R0Li?s=kRrNpujZzhI
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ตัวอย่างการบันทึกและแสดงผลข้อมูลในแบบรายงานผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ดังรูปที่ 9
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รูปที่ 9 ตัวอย่างการบันทึกและแสดงผลข้อมูล
5) การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต PM2.5 ให้รายงานข้อมูลทางออนไลน์ (online) ในกรณีที่ไม่สามารถ
ส่ง online ได้ ให้ส่งเป็นตาราง excel ตามตัวแปรที่กําหนดส่งไปยังกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคที่ E-mail:
Epienocc@gmail.com เพื่อจัดทํารายงานสถานการณ์เป็ นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับระยะ
วิกฤต เพื่อเสนอผู้บริหารและแจ้งเตือนประชาชนต่อไป
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3.1.2 การเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 1 – 12
3.1.2.1 แนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5
แหล่งข้อมูลการเฝ้าระวัง ใช้ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข โดยกําหนดเทมเพลต (template) ได้แก่ แฟูม ตัวแปร ICD10 ระยะเวลาในการส่งข้อมูล สําหรับ
ดึงข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์โรคที่กําหนดในการเฝูาระวัง
1) ตั ว แปรที่ ก าหนดในการเฝ้ า ระวั ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาล แผนก เพศ อาชี พ
โรคประจําตัว วันที่มารับการรักษา การวินิจฉัย (ตามรหัสโรคที่กําหนด)
2) ระยะเฝ้าระวัง กําหนดการเฝูาระวัง ดังนี้
- ระยะเฝูาระวัง (ช่วงเดือนธันวาคม–พฤษภาคม) เฝูาระวังและรายงานรายสัปดาห์
- ระยะปกติ (พฤษภาคม – พฤศจิกายน) เฝูาระวังและรายงานรายเดือน
- กรณีเกิดเหตุนอกเหนือเวลาที่กําหนด ให้ปรับช่วงเวลาเฝูาระวัง
- กรณีพื้นที่สีแดงและภาวะวิกฤต เฝูาระวังและรายงานรายวัน
โดยการเฝ้าระวังผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในกลุ่มโรคเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตา และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบในระยะยาว
เช่น โรคมะเร็ง และรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์
มีผู้ป่วยโรคหัวใจและ COPD เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมากกว่าปกติ ให้รายงานทันที โดยกลุ่มโรคเฝูาระวัง
จาก PM2.5 ดังนี้
ตารางที่ 10 กลุ่มโรคเฝูาระวังจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ลาดับ
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
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 (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J18 ทั้งหมด)
Influenza
J10 Influenza due to other identified influenza virus (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J10 ทั้งหมด)
J11 Influenza, virus not identified (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J11 ทั้งหมด)
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ลาดับ

2.

3.

4.

กลุ่มโรคเฝ้าระวัง
Acute pharyngitis
J02.0 Streptococcal pharyngitis
J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms
J02.9 Acute pharyngitis, unspecified
J31.0 Chronic rhinitis
Bronchitis
J20.9 Acute bronchitis, unspecified
กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด
Acute 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 (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I60 ทั้งหมด)
I61 Intracerebral haemorrhage (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I61 ทั้งหมด)
I62 Other non-traumatic intracranial haemorrhage (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 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)
กลุ่มโรคตาอักเสบ (รวม)
H10 Conjunctivitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H10 ทั้งหมด)
H11 Other disorders of conjunctiva (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H11 ทั้งหมด)
H13 Disorders of conjunctiva in diseases classified elsewhere (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 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 (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H18 ทั้งหมด)
H19 Disorders of sclera and cornea in diseases classified elsewhere (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย
H19 ทั้งหมด)
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (รวม)
L20 Atopic dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L20 ทั้งหมด)
L21 Seborrheic dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L21 ทั้งหมด)
L23 Allergic contact dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L23 ทั้งหมด)
L24 Irritant contact dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L24 ทั้งหมด)
L25 Unspecified contact dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L25 ทั้งหมด)
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ลาดับ

5.
6

กลุ่มโรคเฝ้าระวัง
L26 Exfoliative dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L26 ทั้งหมด)
L27 Dermatitis due to substances taken internally (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L27 ทั้งหมด)
L28 Lichen simplex chronicus and prurigo (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L28 ทั้งหมด)
L29 Pruritus (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L29 ทั้งหมด)
L30 Other dermatitis (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย L30 ทั้งหมด)
กลุ่มโรคอื่นๆ
Z77 Other contact with and (suspected) exposure hazardous to health (รหัสที่ขึ้นต้น
ด้วย Z77 ทั้งหมด)
Long-term effect
C34.9 Lung cancers

3) พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตสุขภาพที่
1 – 12 ดังนี้
ตารางที่ 11 พื้นที่เฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ 2
ตาก
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
3.2 แนวทางการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับมลพิษอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) (Event based Surveillance)
จากการเฝูาระวังผู้ปุวยที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ให้ดําเนินการสอบสวน เมื่อเกิดโรคหรือเหตุการณ์ที่
เข้าได้กับนิยามหรือเกณฑ์ที่กําหนด ดังต่อไปนี้
3.2.1 นิยาม
พื้นที่สีแดง หมายถึง พื้นที่ประสบปัญหา PM2.5 ที่รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษผ่านเว็บไซต์
Air4Thai จําแนกดังนี้
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1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง พื้นที่ระดับตําบลหรือแขวง ที่มีการตรวจวัดค่า
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่มีค่าตั้งแต่ 91 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป ติดต่อกัน 3 วัน
*กรณีตําบลหรือแขวงที่ไม่มีสถานีตรวจวัด ให้พิจารณาค่าฝุุนละอองจากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด
2) ต่างจังหวัด หมายถึง พื้นที่ระดับอําเภอที่มีการตรวจวัดค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่มีค่าตั้งแต่
91 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน หรือ ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ที่มีค่าตั้งแต่
201 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป ติดต่อกัน 3 วัน
* กรณีอําเภอใกล้เคียงและอยู่นอกเหนือที่ตั้งสถานีตรวจวัดให้พิจารณาลงสอบสวนเป็นรายกรณี
3.2.2 นิยามผู้ป่วยที่ต้องดาเนินการสอบสวนโรค (Patients to be investigated)
พบผู้เสียชีวิตหรือผู้ปุวยเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่สีแดง ที่เข้าได้ตามโรคหรือกลุ่มอาการข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) เสี ย ชี วิ ต โดยไม่ ทราบสาเหตุ ที่ มี อาการของโรค หอบหื ด (Asthma) โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute
Coronary Disease: ACD) ที่ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ
2) ผู้ปุวยโรคหอบหืด (Asthma) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Disease: ACD)
โรคปอดอุดกั้น เรื้ อรั ง (COPD) ที่มีอาการรุนแรง เข้ารับการรักษาเป็นผู้ ปุว ยใน (Inpatient)
จํานวน 2 รายขึ้นไป ภายใน 1 วัน
3) พบผู้ปุวยกลุ่มอาการ Allergy attack จํานวน 10 รายขึ้นไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน
โรงงาน สถานที่ทํางาน ชุมชน (ระดับหมู่บ้าน)
*หมายเหตุ กลุ่มอาการ Allergy attack คือ ไม่สามารถยืนยันเชื้อก่อโรคได้
เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสวนโรค
ตารางที่ 12 เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสวนโรค
เหตุการณ์
ทีมสอบสวนโรค
1. เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ที่มีอาการของโรคหอบ ทีมสอบสวนควบคุมโรค (ส่วนกลาง)
หืด (Asthma) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 ทีม สคร./สปคม.
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary
สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดล้อม กทม.
Disease: ACD) ที่ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีสาเหตุจาก
ทีม จังหวัด/ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
การติดเชื้อ
2. ผู้ปุวยโรคหอบหืด (Asthma) โรคหัวใจขาดเลือด ทีมสอบสวนควบคุมโรค (ส่วนกลาง)
เฉียบพลัน (Acute Coronary Disease:ACD) โรค  ทีม สคร./สปคม.
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการ สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดล้อม กทม.
รักษาเป็นผู้ปุวยใน (Inpatient) จํานวน 2 รายขึ้นไป ทีม จังหวัด/ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ภายใน 1 วัน จากสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน
โรงงาน สถานที่ทํางาน ชุมชน
(ระดับ
หมู่บ้าน)
3. พบผู้ปุวยกลุ่มอาการ Allergy attack จํานวน 10  ทีม สคร./สปคม.
รายขึ้นไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน โรงงาน สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดล้อม กทม.
สถานที่ทํางาน ชุมชน (ระดับหมู่บ้าน)
ทีม จังหวัด/สถานบริการสาธารณสุข (ศบส.)
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3.2.3 แนวปฏิบัติสาหรับผู้ที่เข้านิยามที่ต้องดาเนินการสอบสวนโรค
การสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ย วเนื่องกับมลพิษอากาศจาก PM2.5 มีขั้นตอนการดําเนินงาน 8
ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ทีมสอบสวนต้องตรวจสอบเหตุการณ์ (Verify)
เพื่อยืนยันว่ามีผู้ปุวยสงสัยเกิดจากการได้รับสัมผัส PM2.5 ในพื้นที่จริงหรือไม่ รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกี่ยวข้อง จากเวชระเบียน โปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (Hospital Information
System: HIS) เช่น HOSxP HospitalOS เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องประสานไปยังสํานักงานปูองกันควบคุมโรค
(สคร.) หรือสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ผ่านระบบทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation
Awareness Team:SAT) ทุกครั้ ง (ในกรณีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
(PHEOC) ให้ประสานข้อมูลผ่านกลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย)
ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันการวินิจฉัย ตรวจสอบข้อมูลอาการ อาการแสดงของผู้ปุวยหรือผู้ที่สงสัย
รวมถึงข้อมูลการเจ็บปุวยจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล เพื่อหาผลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางรังสี
หรือทางห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยโรคหรือโรคร่วม
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการ เตรียมบุคลากรพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง และแบบสอบถาม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคและพิษวิทยาของการรับสัมผัส PM2.5 รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือตรวจวัดปริมาณ PM2.5 ในกรณีที่จําเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ร่วมดําเนินการสอบสวนโรค
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํานิยามผู้ปุวย ทีมสอบสวนต้องกําหนดนิยามผู้ปุวย (Case Definition) เพื่อเป็น
ข้อตกลงร่วมกันในการค้นหาผู้ปุวยเพิ่มเติมในพื้นที่ กรณีการเจ็บปุวยหลังจากได้รับสัมผัส PM2.5 ยังไม่มีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการยืนยันสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด จึงกําหนดได้เฉพาะผู้ปุวยสงสัย (Suspected case)
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง รัศมี 500 เมตร จากบ้านผู้ปุวยหรือ
สถานที่ที่ผู้ปุวยใช้เวลาต่อวันมากที่สุด (เช่น แม่ค้าหาบเร่ ตํารวจจราจร จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น) ร่วมกับ
มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก
ขั้นตอนที่ 5 ค้นหาผู้ปุวยเพิ่มเติม โดยกระบวนการค้นหาทําได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การค้นหาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
1) ทบทวนทะเบียนผู้เข้ารับบริการในห้องฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงย้อนหลัง
3 ปี และปีปัจจุบัน (จํานวนเต็มปี ม.ค.-ธ.ค.) รหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง 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) ทบทวนจํานวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ในรอบ 31 วันก่อนหน้า จําแนกรายวัน
(แบบฟอร์ม PM_3)
วิธีที่ 2 การค้นหาภายในชุมชน โดยการสํารวจหาผู้ปุวยในโรงเรียน โรงงาน สถานที่ทํางาน ชุมชน
หรือหมู่บ้านที่อาศัยร่วมกัน โดยใช้นิยามผู้ปุวยที่ได้จัดทําขึ้นมา และทําการสํารวจสภาพแวดล้อมที่บ้านและ
ชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่อหาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยง และข้อมูลสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูล
เพิ่มเติมโดยการใช้แบบสอบถามรายบุคคลสําหรับผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยง (แบบฟอร์ม PM_2)
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ตัวอย่าง การกําหนดนิยามผู้ปุวยสงสัย (Suspected case)
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) คือ ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาชัย รัศมี 500 เมตร
ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562
(วันแรกทีต่ รวจพบค่าฝุุนละอองเกินมาตรฐาน) จนถึงวันที่ดําเนินการสอบสวนโรค
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยการนําข้อมูลสถานการณ์ที่ได้มา
แจกแจงตามสถานที่ เวลา และบุคคล (Place, Time and Person) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการรับสัมผัสฝุุน PM2.5
ที่ทําให้เกิดการเจ็บปุวย หรือกรณีผู้ที่มีโรคประจําตัว 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ปุวยโรคหอบหืด (Asthma) โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Disease: ACD) มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพอากาศหรือไม่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การควบคุมและปูองกัน เนื่องจากปัญหาจาก PM2.5 มีหลายสาเหตุ หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สิ่ง
ที่ทีมสอบสวนสามารถทําได้ คือ การลดผลกระทบด้านสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบเพื่อ
ปูองกันตนเอง เช่น ให้คําแนะนําแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ปูองกัน (หน้ากากอนามัย)
ที่เหมาะสม จัดหาห้องปลอดฝุุนในกรณีที่จําเป็น เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 8 การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ
1) การนาเสนอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบ โดยนําเสนอข้อมูลด้วยความชัดเจน
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานวิชาการและให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการปัญหาหรือการปูองกัน
ควบคุมโรค โดยกลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งกลุ่มนี้
จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล และสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยหลักการทางวิชาการ
2) การเขียนรายงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบทุกคนทราบและเข้าใจข้อสรุปที่ถูกต้อง
ตรงกัน รวมทั้งอาจเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนําไปสู่การควบคุม ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งการเขียนรายงานสอบสวนโรคสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
2.1) การเขียนรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report - Spotrep)
ทีมสอบสวนต้องเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์เบื้องต้นโดยเร็ว หลังจากปฏิบัติภารกิจใน
พื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีองค์ประกอบสําคัญ คือ รายละเอียดของเหตุการณ์ มาตรการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
มาตรการที่จะดําเนินการต่อไป ผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรดําเนินการ
ต่อไปเพื่อการปูองกัน ควบคุมหรือลดผลกระทบ
2.2) การเขียนรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ มีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรมีส่วนประกอบที่สําคัญที่บอกให้ทราบว่า เกิดอะไร เกิดกับใคร
ที่ไหน และเมื่อไหร่
(2) รายชื่อผู้เขียนรายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team)
(3) บทคั ด ย่ อ (Abstract) เน้ น สรุ ป ครอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ ง หมดของการรายงานการ
สอบสวนโรค คล้ายกับการสรุปสาระสําคัญในการรายงานเสนอผู้บริหาร
(4) บทนําและความเป็นมา (Introduction or Background) บอกถึงที่มาของการเกิด
เหตุการณ์เบื้องต้นที่ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก
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(5) วัตถุป ระสงค์ (Objectives) เป็นสิ่งที่จะกําหนดแนวทางการสอบสวนโรคและภัย
สุขภาพ ปกติควรมีประมาณ 2-3 ข้อ
(6) วิธีการศึกษา (Methods) เป็นกลวิธีที่จะกําหนดเพื่อค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ในการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
เหตุการณ์ ทั้งวิธีการเดินสํารวจ รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
(7) ผลการสอบสวน (Results) แสดงรายละเอียดของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสอบสวนข้อมูล ที่นํ าเสนอในรายงานการสอบสวนโรคและภัยสุ ขภาพ ประกอบด้ว ย ข้อมูล สํ าคัญ
เหตุการณ์ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านสุขภาพ (จากการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย บันทึกการรักษา การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) หากมีการดําเนินการควบคุม หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว อาจจะต้อง
เขียนรายละเอียดลงในผลการสอบสวนด้วย
(8) การแปลผลและวิจารณ์ผลการสอบสวน (Interpretation and Discussion) เน้น
การสังเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลการสอบสวน โดยต้องใช้ทั้งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถให้ข้อสรุปของการเกิดเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น
(9) ปัญหาอุปสรรค และข้อจํากัดในการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ (Limitation)
(10) สรุปผลการสอบสวน (Conclusion) เป็นการรายงานผลการสอบสวนที่ได้ข้อสรุปที่
ชั ด เจนสามารถตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ในขั้ น ตอนของการสรุ ป ผลการสอบสวน ควรมี
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ที่สอดคล้องกับสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถไป
ปฏิบัติได้จริง
(11) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เน้นการแสดงคําขอบคุณหน่ว ยงาน
หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ
(12) เอกสารอ้างอิง (References)
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บทที่ 4
การเปิดคลินิกมลพิษ
4.1 ที่มา
สืบเนื่องจากภาวะมลพิษโดยเฉพาะ PM2.5 ในประเทศไทยปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การลดแหล่ งกําเนิดจะมีผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามแม้จะปฏิบัติตัว ตาม
คําแนะนํา คือ หลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่ต้องออกนอกอาคาร เมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง โดยเฉพาะ
ในช่วงเช้าและบ่าย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บางคนต้องเข้าในพื้นที่ซึ่งมีมลพิษ หรืออาศัย
อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีมลพิษ และมลพิษมีผลต่อสุขภาพแล้ว ในการนี้ยังไม่มีหน่วยงานโดยเฉพาะที่จะดูแลสุขภาพของ
ประชาชนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว โดยที่มลพิษมีหลายชนิดและจะมีผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะ
เป็นโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคผิวหนัง และในระยะยาวจะเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด และมะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ ดังนั้น การติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนที่มีความจําเป็นต้องทํางาน และอาศัยอยู่ใน
เขตมลพิ ษ จึ ง เป็ น เรื่ องที่จํ าเป็ น ต้ องทํา ด้ว ย คลิ นิ กมลพิ ษ จึ งได้จั ดตั้ ง ขึ้ น เพื่ อตอบสนองต่ อประชาชนที่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการสัมผัสมลพิษที่เกิดขึ้น และติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนที่ต้องสัม ผัส
มลพิษเรื้อรังด้วย
คลินิกมลพิษเป็นคลินิกเฉพาะทางที่มีการกําหนดหน่วยงานหรือห้องตรวจให้เป็นคลินิกมลพิษโดยอาจจะ
เป็นห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง หรือห้องตรวจโรคจากการทํางาน ทั้งนี้ แพทย์และ
พยาบาลที่คลินิกมลพิษควรผ่านการอบรมด้านมลพิษ เพื่อสามารถเข้าใจการประเมินผู้ปุวยจากการสัมผัสมลพิษ
และทําการซักประวัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อลด ละ
เลี่ยงการสัมผัสมลพิษและสามารถปูองกันการเกิดอาการรุนแรงในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง ปูองกันการเกิดซ้ําในผู้ปุวยที่
เริ่มมีอาการ รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมผัส การลงรหัสการสัมผัส การวินิจฉัยเพื่อเฝูาระวังและ
ติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว กรณีที่แพทย์สงสัยหรือผู้ปุวยที่มีอาการมากอาจส่งตรวจพิเศษ เช่น การตรวจ
สมรรถภาพปอด เอ็กซเรย์ปอด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการติดตามผู้ปุวย
เป้าหมาย
1) เพื่อลดความรุนแรงและจํานวนการเกิดอาการ จนต้อง admit ในโรงพยาบาลในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อ
การเกิดอาการ
2) ให้การดูแลรักษาและปูองกันการเกิดซ้ําในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
3) เพื่อเฝูาระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว
4) จัดทําให้เป็นงานวิจัยในอนาคต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ประชาชนในเขตมลพิษที่มีอาการหรือสงสัยว่ามีอาการจากมลพิษได้รับการวินิจฉัยและรักษา
อย่างถูกต้อง
2) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศด้านมลพิษในอนาคต
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4.2 แนวทางการตรวจสุขภาพประชาชนที่มีปัญหาเนื่องจากมลพิษทางอากาศ
(ผู้ป่วยเดินเข้ามาในโรงพยาบาล)
4.2.1 การเปิดและปิดคลินิกมลพิษ
คลินิกมลพิษจะเปิดให้บริการเมื่อระดับ PM2.5 ≥ 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน และปิดให้บริการ
เมื่อระดับ PM2.5 < 76 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 6 วัน
4.2.2 แนวทางการดาเนินงาน
4.2.2.1 ห้องตรวจ
1) เมื่อผู้ปุวยเข้ามารักษา ให้รักษาตามปกติก่อน
(1) ถ้าเป็นผู้ปุวยปกติ คือตรวจไม่พบโรค มีแต่อาการ ถ้าแพทย์ผู้ตรวจไม่สงสัยอะไร
ให้แจกแผ่นพับเรื่องโรคและการปูองกันตนเอง แล้วให้กลับบ้าน
(2) ถ้าเป็นผู้ปุวยโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคตา ให้ทําการรักษา
ถ้าแพทย์ผู้ ตรวจไม่สงสั ยอะไร ให้ แจกแผ่ นพับเรื่องโรคและการปูองกันตนเอง
แล้วให้กลับบ้าน
(3) ถ้าแพทย์ผู้ตรวจสงสัยว่าเป็นโรคจากมลพิษทางอากาศให้ส่งต่อมาที่คลินิกมลพิษ
เพื่อให้คําปรึกษาและแนะนําในการปฏิบัติตนและวางแผนติดตาม
2) ผู้ปุวยที่ควรสงสัยว่าเป็นโรคจากมลพิษทางอากาศ โดยมีอาการและอาการแสดงของ
โรคทางเดินหายใจ (ไม่ใช่ไข้หวัด) โรคหัวใจ (โรคเดิมที่กําเริบขึ้นหรือ รักษาไม่หาย) โรค
ตา (การระคายเคืองตา หรือแสบตา) โรคผิวหนัง โดยเป็นผู้ที่ทํางานกลางแจ้งในเขต
มลพิษทางอากาศ เช่น ตํารวจจราจร คนขับรถเมล์ คนงานก่อสร้าง ให้ ส่งต่อมายัง
คลินิกมลพิษ
4.2.2.2 คลินิกมลพิษ
1) ที่คลินิกมลพิษ จะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบซักประวัติ ตามแบบฟอร์ม PM_4
2) เมื่อเตรียมตัวเข้าตรวจ
(1) ซักประวัติเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และประวัติตามโรคหรืออาการที่
เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจร่างกายโดยตรวจวัด Vital Sign ตรวจดูภาวะซีด ตรวจระบบหายใจ ระบบ
หัวใจ ผิวหนัง และอวัยวะอื่นตามความจําเป็น
(3) ตรวจภาพรังสีปอดเป็น base line ในผู้ปุวยต่อไปนี้ (ไม่ต้องทําทุกราย) คือ
- เป็นผู้ที่อาศัย ทํางานในเขตคุณภาพอากาศ สีส้ม หรือสีแดง
- เป็นผู้ที่มีอาการสงสัยจะเป็นโรคปอด โรคหัวใจ หรือมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นใน
อนาคต (เช่น การอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ทําอาชีพกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่น
ตํารวจจราจร คนขับรถเมล์ วิน มอเตอร์ไซค์ รับจ้าง แม่ค้า พ่อค้าข้างถนน
คนงานก่อสร้าง เนื่องจากจะติดตามในระยะยาว
- ผู้ที่สามารถมานัดติดตามอาการ (FU) ทีค่ ลินิกต่อเนื่องได้
- ไม่ต้องตรวจในสตรีมีครรภ์
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(4) ตรวจสมรรถภาพปอดเป็นข้อมูลพื้นฐาน
- เป็นผู้ที่อาศัย ทํางาน ในเขตคุณภาพอากาศ สีส้ม หรือสีแดง
- เป็นผู้ที่มีอาการสงสัยจะเป็นโรคปอด โรคหอบหืด ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือมีแนวโน้ม
ว่าน่าจะเป็นในอนาคต (เช่น การอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ทําอาชีพกลางแจ้ง
เป็นเวลานาน เช่น ตํารวจจราจร คนขับรถเมล์ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่ค้า
พ่อค้าข้างถนน คนงานก่อสร้าง เนื่องจากจะติดตามในระยะยาว
- ผู้ที่สามารถมานัดติดตามอาการ (FU) ทีค่ ลินิกต่อเนื่องได้
(5) ตรวจสมรรถภาพปอดและภาพรังสีปอดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) เฉพาะผู้ที่
เข้าเกณฑ์ตามแบบซักประวัติ ในผู้ปุวยโรคปอดหรือโรคหัวใจเรื้อรังที่อาศัย
หรือทํางานอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีคุณภาพอากาศสีเหลืองขึ้นไป รวมทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศสีเหลือง
3) ถ้าผู้ปุวยเป็นโรค ให้คําแนะนํา คือ
(1) ควรรั กษาโรคที่เป็นอยู่ให้ห ายหรือดีขึ้น โดยมาตามนัด และปฏิบัติตนตาม
คําแนะนําของแพทย์
(2) ถ้าเป็นโรคเรื้อรังควรรักษาให้อาการดีขึ้น
(3) ให้คําแนะนําว่า โรคที่เป็นยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากมลภาวะจริง แต่การ
ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา จะทําให้อาการดีขึ้น และทางแพทย์จะนัดหมายมา
ตรวจอาการเป็นระยะ ให้มาตามนัด
4) มลพิษเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรค ต่อไปนี้
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 หลอดลมอักเสบที่ไมระบุรายละเอียด
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มิได้ระบุลายละเอียดเป็นอย่างอื่น
ท่อลมอักเสบเรื้อรัง
ท่อลมกับหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
J43 โรคถุงลมโปุงพอง
J44 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
J45 โรคหืด
J46 โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุด
J47 โรคหลอดลมโปุงพอง
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J70 ภาวะของระบบหายใจจากสารภายนอกอื่น
J80 กลุ่มอาการหายใจลําบากในผู้ใหญ่
J99 ความผิดปกติของระบบหายใจในโรคที่จําแนกไว้ที่อื่น
โรคหัวใจและหลอดเลือด
I10-I15 โรคความดันโลหิตสูง
I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด
I140-I143 โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ
I144-I149 โรคของการเต้นของหัวใจและการนํากระแสไฟฟูาประสาท
I150 หัวใจล้มเหลว
โรคตา
H10 เยื่อตาอักเสบ
โรคผิวหนัง
L23 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้
L23.8 ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดจากสาเหตุอื่น
L23.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้ ไม่ระบุสาเหตุ
L24 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง
L24.8 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคืองที่เกิดจากสาเหตุอื่น
L24.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง ไม่ระบุสาเหตุ
L29 อาการคัน
L50 ลมพิษ
โรคมะเร็ง
C34. โรคมะเร็งทางเดินหายใจ (ปอด)
C34.0 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหลัก
C34.1 เนื้องอกร้ายของกลีบบนของหลอดลมหรือปอด
C34.2 เนื้องอกร้ายของกลีบกลางของหลอดลมหรือปอด
C34.3 เนื้องอกร้ายของกลีบล่างของหลอดลมหรือปอด
C34.8 เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของหลอดลมและปอด
C 67. เนื้องอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ
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รูปที่ 10 Flow chart การให้บริการผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
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4.3 คลินิกมลพิษเคลื่อนที่
กรณีที่คลินิกมลพิษต้องรับส่งต่อผู้ปุวยจากห้องตรวจโรคและผู้ปุวยเปูาหมายไม่สะดวกเดินทางไปคลินิก
มลพิษ ให้จัดทําเป็นคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ (mobile) โดยให้ทีมคลินิกมลพิษลงมาจัดตั้งคลินิก เพื่อซักประวัติ
ผู้ปุวยเปูาหมายก่อนเข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจโรค ดังนี้
1) ให้มีการติดปูาย คลินิกมลพิษและอาการที่เฝูาระวังให้มองเห็นได้ชัดในพื้นที่คลินิกมลพิษเคลื่อนที่
2) เมื่ อ ผู้ ปุ ว ยเปู า หมายเข้ า มาในโรงพยาบาลให้ ทํ า การซั ก ประวั ติ อ าการและการสั ม ผั ส ตามแบบ
ซักประวัติ ให้คําแนะนํา แจกแผ่นพับ ณ บริเวณจุดคลินิกมลพิษเคลื่อนที่
3) ให้พบแพทย์เฉพาะทางทําการวินิจฉัย รักษา ตามความประสงค์ของผู้ปุวย กรณีที่แพทย์สงสัยว่ามี
อาการจากมลภาวะทางอากาศให้ส่งพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่คลินิกมลพิษ
4) นัดติดตามหรือโทรศัพท์ติดตามอาการ
ในกรณีนี้คลินิกมลพิษและคลินิกมลพิษเคลื่อนที่จะมีจุดต่างกันที่บริเวณซักประวั ติและให้คําแนะนํา
โดยคลินิกมลพิษเคลื่อนที่จะมีจุดซักประวัติและให้คําแนะนําก่อนไปที่ห้องตรวจโรคเมื่อพบแพทย์ในห้องตรวจ
แล้วแพทย์จะส่งผู้ปุวยเปูาหมายไปที่คลินิกมลพิษ ซึ่งผู้ปุวยส่วนใหญ่เมื่อรับการรักษาแล้วจะไม่ไปที่คลินิกมลพิษ
4.4 การให้คาแนะนาเรื่องการสัมผัสมลพิษทางอากาศ
การให้คําแนะนําการปูองกันผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุุน PM2.5 เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติ
ตามคําแนะนําได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
1) จัดทําทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก กลุ่มโรคเรื้อรัง โรคปอด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง โดยในการดูแลกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไวต่อการเกิดอาการ การให้คําแนะนําในกลุ่ม
นี้มีเปูาหมายเพื่อลดความรุนแรงและจํานวนการเกิดอาการจนต้อง admit ในโรงพยาบาล
2) พิจารณาในด้านสภาพอากาศและอาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะอากาศ การให้คําแนะนําในกลุ่มนี้มีเปูาหมายให้การดูแลรักษาและปูองกันการเกิดซ้ํา
3) โรคหรืออาการที่เป็นอยู่ ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากมลพิษจริง แต่การปฏิบัติตนตามคําแนะนําจะ
ทําให้อาการดีขึ้น โดยจะนัดมาพบแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
4) กรณีที่มีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังควรดูแล รักษาตามคําแนะนําของแพทย์ โดยมาตามนัดและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์
การใหคาแนะนา
1) ไม่ควรออกกําลังหรือมีกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (ตามเกณฑ์
ที่กําหนด)
2) ถ้าจําเป็นต้องเข้าในเขตที่มีมลพิษทางอากาศสูงให้ควรใช้หน้ากากในการปูองกันตนเอง
3) ควรพักอาศัย ทํางานหรือมีกิจกรรมภายในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่าง และมี เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะ
ทําให้สัมผัส PM2.5 น้อยลงและอยู่ในอาคารได้นานขึ้น เครื่องฟอกอากาศที่ดีควรเป็นชนิด HEPA
(ปกติทุกเครื่องจะมี HEPA filter อยู่แล้ว) และถ้าอาศัยอยู่ริมถนนควรมี ผงอัลตราคาร์บอน
(ultracarbon) หนาพอสมควรอีกชั้นหนึ่งเพื่อกรองก๊าซพิษชนิดอื่นที่เป็น มลพิษทางอากาศ ได้แก่
ตะกั่ว เบนซีน เฮกเซน พีเอเอช บิวทาไดอีน ซัลเฟอร์ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น
4) คนทํางานกลางแจ้ง เช่น ตํารวจจราจร คนขับรถประจําทาง กรรมกรก่อสร้าง ควรหลีกเลี่ยงการ
ทํางานหรื อลดเวลาการทํางาน ถ้าทําไม่ได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น และเข้าไปพักในอาคาร
บ่อยครั้ง
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5) งดสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่อื่น ๆ เพราะมีผลเท่ากับการสัมผัสมลพิษขั้นรุนแรง ไม่ควรเข้าใกล้คนสูบ
บุหรี่เพื่อปูองกัน secondary smoker และต้องปูองกัน Tertiary smoker คือ ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่
อนุภาคจากบุหรี่จะตกอยู่บนพื้น ควรทําความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ําบ่อยครั้ง
6) PM2.5 จะลอยไปมาในอากาศ ไม่ติดเสื้อผ้า ตากผ้าได้ และไม่ตกลงมาติดอาหาร
7) การอยู่ในรถยนต์ แอร์รถเป็นระบบปิดหมุนเวียนอากาศในรถ แต่ไม่ได้กรองอากาศ ดังนั้นไม่ควรเปิด
ปิดหน้าต่างหรือประตูรถบ่อยเพื่อปูองกันไม่ให้ฝุนละอองเข้ามาในรถ
8) ควรเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้ได้รับสัมผัสฝุุนเพิ่มขึ้น เช่น การเผาใบไม้ กระดาษ ควันธูป การใช้ถ่านหุงต้ม
และกิจกรรมที่ทําให้มีการสัมผัสฝุุนเพิ่มขึ้น
9) ส่งข้อมูล การซักประวัติมาที่กลุ่ มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีว เวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ โทรศัพท์ 02-5174333 หรือทาง email :
occenv@gmail.com โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและส่งคืน รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลเป็นข้อมูลของประเทศต่อไป
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บทที่ 5
การสื่อสารความเสี่ยง
5.1 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
จากการเฝูาระวังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสารโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับ PM2.5 ในปี 2561-2562 พบว่า
ปี 2562 มีรายงานข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมากกว่าปี 2561 มากถึงเกือบ 7 เท่า และมี
หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อทุกช่องทางมากขึ้น มีข่าวเชิงลบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการ
ดําเนินงานปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพถึงร้อยละ 17.97 รวมทั้งมีประชาชนโทรมาสอบถามสายด่วน
1422 มากขึ้นอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามรูปที่ 11 และ 12)

รูปที่ 11 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสารโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับฝุุน PM2.5 ในปี 2561-2562

รูปที่ 12 ข้อมูลข่าวสารเชิงลบโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับฝุุน PM2.5
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5.1.1 ข้อเสนอจากการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับ PM2.5 ในปี 2562
การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เพราะมนุ ษ ย์ ต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
จะทําให้คนมีความรู้ และโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ขณะเดียวกันการสื่อสารที่รวดเร็วอาจนํามาซึ่งการกระจายข้อมูล
ข่าวสารเชิงลบ ข่าวลือ และข้อเข้าใจผิด ที่สามารถสร้างความตื่นตระหนักและผลกระทบเชิงลบต่อด้านอื่นๆ
ของประเทศได้เช่นเดียวกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สิ่ งสํ าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยรักษาชีวิตของ
ประชาชน คือ การสื่อสารความเสี่ยง โดยเฉพาะการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนรับรู้ความเสี่ยง และเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติ เพื่อปกปูองตนเอง บุคคลที่รัก และคนที่อยู่รอบ ๆ จากภาวะการเจ็บปุวยและสูญเสีย
จากความเสี่ยงต่อสุขภาพนั้น ประสิทธิภาพของการสื่อสารความเสี่ยงไม่ใช่เพียงรักษาชีวิตและลดการเจ็บปุวย
แต่ยังสามารถลดผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายระหว่างภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุขนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องเรียนรู้เรื่องสื่อสารความเสี่ยงเพื่อไปถ่ายทอดหรือ
สื่อสารความเสี่ยงต่อ ให้กลุ่มเปูาหมาย เช่น ประชาชน สื่อมวลชน ผู้บริหาร ผู้ที่เราสื่อสารความเสี่ยงด้ว ย
ให้รู้ เข้าใจ ตัดสินใจ หรือมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เราต้องการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ลดความตื่นตระหนกของสังคมจากโรคและภัยสุขภาพ แก้ไขข้อเข้าใจผิด ข่าวลือ และภาพลักษณ์เชิง
ลบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกภาพ ทางสื่อมวลชน สาธารณะ ทั้งในภาพของกรม กระทรวง และ
ประเทศ สําหรับข้อเสนอการเฝูาระวังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับ 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
5.1.2 เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
1) สร้างและส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
2) เสริมความเชื่อมั่น และมั่นใจในการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
3) ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยรวมของโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4) ส่งเสริมความสม่ําเสมอ และความโปร่งใสในการหาทางเลือก/ข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
5) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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5.1.3 ข้อควรรู้และควรกระทาในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)
1) รู้จักตัวเอง รู้ว่าหน่วยงานที่เราปฏิบัติงานมีบทบาทหน้าที่ทําอะไร เราอยู่ระดับไหน เราจะสื่อสาร
ความเสี่ยงเรื่องอะไร
2) รู้จักและเข้าใจผู้ฟัง รู้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลที่เราสื่อสารความเสี่ยงด้วยเป็นใคร มีบทบาท
หน้ า ที่ อ ะไร เช่ น เป็ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ญาติ ข องผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
3) สื่อสารความเสี่ยงให้ตรงประเด็น ชัดเจน และเจาะจง เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม เข้าใจ และให้
ความร่วมมือในสิ่งที่คุณกําลังประสานง่ายขึ้น
4) ให้ความสาคัญกับถ้อยคา น้ําเสียง ภาษากาย และสีหน้า ท่าทาง โดยต้องแสดงให้ความ
เคารพผู้ที่เราสื่อสารความเสี่ยงด้วย ไม่มองว่าเขาต่ํากว่าหรือเป็นผู้ที่ด้อยกว่าเรา
5) รับฟังและทาความเข้าใจ ก่อนอธิบาย เมื่อมีข้อซักถามหรือโต้แย้ง
6) คานึงถึงความเป็ นมนุษย์ของผู้ที่สื่อสารความเสี่ยงด้วย เช่น การสื่อสารด้วยวัจนะและ
อวัจนะที่ให้เกียรติ การไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นต้น
5.1.4 แนวทางในการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตขององค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยาม การสื่อสารความเสี่ยง ว่าหมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง
(risk manager) ถึงผู้รับสารหรือผู้ที่อยู่ในความเสี่ยง เช่น ประชาชน กลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ
(stakeholder) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยํา การสื่อสารความเสี่ยงมีอยู่ในทุกกระบวนการ
ดําเนินงานปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (WHO, 2541)
องค์การอนามัยโลกยังได้นิยาม การสื่อสารความเสี่ยง เพิ่มอีกดังนี้
- Trust คือ การสร้างความเชื่อมั่น หรือความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เราจะสื่อสารความเสี่ยง
- Announcing early คือ การสื่อสารความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเหตุการณ์
- Transparency หรือ ข้อมูลที่สื่อสารความเสี่ยงต้องโปร่งใส ไม่ปิดบัง และตรวจสอบได้
- The public หรือ การสื่อสารสาธารณะที่ไม่แบ่งฝุาย ไม่เลือกเฉพาะกับคนที่เรารัก
- Planning หรือ มีการวางแผนการดําเนินงาน โดยต้องเตรียมข้อความ ประเด็นที่จะสื่อสาร
เตรียมผู้ที่สื่อสารความเสี่ยงต้องเป็นผู้ที่มีเครดิตน่าเชื่อถือ และเตรียมช่องทางสื่อสาร เช่น
ทางสื่ อ ออนไลน์ ส มั ย ใหม่ หนั ง สื อ พิ ม พ์ โทรทั ศ น์ และการพบปะสาธารณชน (public
meeting)
ทฤษฎีแนวคิด Baruch Fischoff’s
- ต้องหาตัวเลข เช่น จํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ปุวย ผู้เสียชีวิต ผลเลือด x-ray
- ต้องบอกตัวเลขกับกลุ่มเปูาหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร สังคม สื่อมวลชน
- ต้องอธิบายตัวเลข
- ต้องแสดงให้เห็นอันตราย หรือความเสี่ยงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ต้องแสดงให้เห็นว่าจะจัดการกับตัวเลขนี้อย่างไร
- ปฏิบัติกับทุกคนด้วยดี ดูแลเหมือนเพื่อน
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การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ผู้ที่จะสื่อสารความเสี่ยงต้องรู้จักวิธีการประเมินความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพ ก่อนที่จะสื่อสารความเสี่ยงทุกครั้งเพื่อให้สามารถดําเนินงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ แต่ละเรื่องจะมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากความแตกต่างของกลุ่มเปูาหมายผู้เกี่ยวข้องความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงของกลุ่มเปูาหมาย ความ
รุนแรงและผลกระทบของอันตรายที่เกิดขึ้น แนวทางในการดําเนินการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น โดย
หลักการสําคัญที่ต้องคํานึงเหมือนกัน คือ การวางแผนการสื่อสารความเสี่ยง การเลือกสาระสําคัญในการสื่อสาร
วิธีการและความถี่ในการสื่อสาร รวมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
5.1.5 การประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจาก PM2.5 เพื่อการสื่อสารความเสี่ยง
ตามทฤษฎีของ ดร.ปีเตอร์ แซนด์แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความเสี่ยงชาวสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยง (risk) = ภัยคุกคาม (hazard) + การรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน (outrage)
ภัยคุกคาม หรือ Hazard คือ วัตถุ กิจกรรม วิธีการ ที่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงทําให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยได้ เช่น ฝุุนหิน สารตะกั่ว ยากําจัดศัตรูพืช การทํางานกับเครื่องจักรกล
หนัก การทํางานในโรงกลั่นน้ํามัน เป็นต้น
การรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน คือ การรับรู้ผลกระทบของภัยคุกคามนั้ นๆ ความกลัว ความ
วิตกกังวล ความโกรธ ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือกลุ่มเสี่ยง เช่น การรับรู้ความเสี่ยงของฝุุนหินที่อาจ
ทําให้เกิดโรคมะเร็ง ความกลัวโรคภูมิแพ้จากโรงกลั่นน้ํามัน ความโกรธของประชาชนรอบเหมือง เป็นต้น
การสื่อสารความเสี่ยงแบ่งตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแนวคิด ดร.ปีเตอร์ แซนด์แมน
1. การจัดการกับการรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน (outrage management) ดําเนินการ
สื่ อ สารความเสี่ ย งในกรณี ที่ ภั ย คุ ก คามที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนต่ํ า หรื อ ภั ย ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบ
แต่ประชาชนรับรู้ความเสี่ยงสูง มีความวิตกกังวลสูง ความกลัว หรือตื่นตระหนกต่อภัยคุกคามนั้น ๆ เช่น อาศัย
อยู่ในพื้นที่ที่มี PM2.5 อยู่ในระดับปกติ และทํางานหรืออาศัยอยู่ในห้องปรับอากาศ แต่กลัวว่าจะเป็นมะเร็งปอด
หรือได้รับผลกระทบจาก PM2.5
2. การให้ค วามรู้ ความเข้า ใจ เรื่ อ งผลกระทบต่ อสุขภาพจากภัยคุกคาม (precautionary
advocacy) คือ การรับรู้ความเสี่ยงของประชาชนหรือกลุ่มเปูาหมายต่ํา แม้ว่าภัยคุกคามนั้น ๆ มีความรุนแรง
และอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเจ็บปุวย บาดเจ็บ หรือขั้นเสียชีวิตได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังอยู่ในพื้นที่
ที่มีระดับ PM2.5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังทํากิจกรรมนอกบ้านเป็นเวลานานโดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ปูองกัน
3. การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต (Crisis communication) คือ การสื่อสารความเสี่ยงใน
ภาวะที่ภัยคุกคามนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนสูง ร่วมกับการรับรู้ความเสี่ยงของภัยคุกคามนั้น
สูงเช่นกัน เช่น พื้นที่ที่มี PM2.5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีรายงานผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมาก มี การหวาดกลัว
ความตื่นตระหนก การกักตุนหน้ากากอนามัย การร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ นอกจากการสื่อสาร
ความเสี่ยงให้ความรู้ความเข้าใจแล้ว อาจต้องจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและประชาชน
การดูแลสวัสดิภาพรวมทั้งการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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ทั้งนี้ในภาวะวิกฤตของโรคและภัยสุขภาพที่ เกิดจาก PM2.5 อาจส่งผลให้ความต้องการข้อมูลของ
ประชาชนสูงมาก และจะมีการส่งข้อมูลผิดๆ หรือข่าวลือจํานวนมาก การดําเนินงานสื่อสารความเสี่ยงผูกกับ
เงื่อนเวลา ต้องทันสถานการณ์และทันเวลา ต้องมีการตอบโต้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีการ
กําหนดช่องทางสื่อสารให้ถึงกลุ่มเปูาหมายหลั ก และส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้แก่เครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสาร หรือ สื่อใหม่ๆ เช่น ไลน์ บล็อก ซึ่งกลุ่มเปูาหมายหลักที่ควรมีการกําหนดประเด็น สาร
เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 มี 5 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้บัง คับ บัญ ชา ต้อ งรับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารก่อ นที่จ ะมีก ารสื ่อ สารความเสี ่ย งโรคและภัย
สุขภาพ เนื่องจากผู้บังคับ บัญชาจะเป็นทั้งผู้ที่จะอนุมัติห รืออนุญาตว่าข้อมูล ข่าวสารนั้นจะ
เผยแพร่ได้หรือไม่ และเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่สื่อสารความเสี่ยงกับสาธารณะ
2) เพื่อ นร่วมงาน หรือ เครือ ข่า ยที่ทํา งานร่ว มกัน เพราะในการสื่อสารความเสี่ย งโรคและภัย
สุขภาพจาก PM2.5 จําเป็น ต้องได้รับความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือในการดําเนินงาน
รวมทั้ง เป็น การเตรีย มการ เพื่อให้พร้อมรับ กรณีห ากเหตุการณ์นั้น ขยายความรุนแรงหรือ
พื ้น ที ่ที ่จํ า เป็น ต้อ งใช้ค นจํ า นวนมากในการดํ า เนิน การสื ่อ สารความเสี ่ย ง กรณี โ รคและ
ภัยสุขภาพจาก PM2.5
3) สื ่อ มวลชน หรือ นัก ข่า วสํ า นัก ข่า วต่า ง ๆ เพื ่อ ให้สื ่อ มวลชนขยายข้อ มูล ข่า วสารนี ้ไ ปสู่
สาธารณะ การสื่อสารความเสี่ยงกับสื่อมวลชนมักผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การ
ให้ข่าวสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการ
ประเมิน ของผู ้เ กี่ย วข้อ ง เพราะบางข้อ มูล ข่า วสารถ้า ให้ข ่า วเร็ว เป็น ผลดีต่อ การปูอ งกัน
ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 บางสถานการณ์ก ารให้ข่า วเร็ว อาจสร้า งความ
ตื่นตระหนก หรือการให้ข้อมูลข่าวสารช้าหรือไม่ตอบโต้ให้ผลดีมากกว่า อย่างไรก็ดี เน้นย้ํา
ว่า ต้อ งมีก ารประเมิน อย่ า งต่อ เนื ่อ ง และพึง ระลึก เสมอว่า ข่า วที ่อ อกจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจะเป็นข่าวที่ถูกต้องประชาชนควรรั บทราบ ถ้าข่าวออกจากหน่วยงานหรือบุคคลที่
ไม่เกี่ย วข้องอาจเป็น ข้อมูล ผิด ๆ ข้อมูล ไม่ถูกต้อง และสร้างความเสียหายให้กับหน่ว ยงาน
มากกว่า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจถูกกล่าวหาว่า ปกปิดข่าวกรณีเหตุการณ์โรคและภัย
สุขภาพจาก PM2.5 ได้
4) สาธารณะ หรือประชาชน เป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ ต้องมีการสื่อสารความเสี่ยงกรณีโรคและ
ภัยสุขภาพจาก PM2.5 ให้รับรู้รับทราบข้อมูล โดยในกลุ่มนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น ผู้ที่ได้รับผิด
กระทบโดยตรง ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ ผลกระทบโดยตรง และคนที ่ไ ม่เ กี ่ย วข้อ งแต่
จําเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลข่า วสาร ได้แก่
- ในกลุ่ม ที่เ กี่ย วข้อ งโดยตรง เช่น ผู้ปุว ย ผู้สูง อายุ หญิง ตั้ง ครรภ์ กลุ่ม เสี่ย งที่จ ะได้รับ
ผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพฯ ในกลุ่มนี้ ผู้ที่ทําหน้าที่สื่อสารความเสี่ยงจะต้องให้
ความสําคัญมากที่สุด ในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ ลดความ
เจ็บ ปุว ย ความเสี่ย งที่จ ะทําให้เ กิด ความรุนแรงของภัย และอัต ราการเสีย ชีวิต ข้อ มูล
ข่าวสารที่จะส่งถึงกลุ่มนี้ต้องเร็ว มีความจําเพาะ และก่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง เน้นย้ํา
ผู้สื่อสารความเสี่ยงต้องรักษาความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคนในกลุ่มนี้ ระมัดระวัง
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
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- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 เช่น ครอบครัว
ญาติพี่น้อง ประชาชนในชุมชนเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน เป็นต้น ในกลุ่มนี้สื่อสารความ
เสี่ย ง เพื่อ ลดความเสี่ย งในการเจ็บ ปุว ยหรือ ได้ รับ ผลกระทบ รวมทั้ง ลดการถูก ตีต รา
กีดกัน หรือกล่าวโทษผู้ปุวยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
- คนที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งโรคและภัยสุขภาพแต่จาเป็น ต้อ งได้รับ ทราบข้อ มูล ข่า วสาร หรือ
ประชาชนทั่วไปก็จําเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ควรปฏิบัติตนอย่างไร เป็นต้น
- นานาชาติ โรคและภัยสุขภาพอาจมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานในระดับนานาชาติ
การแจ้ง ให้กับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทราบเป็น ส่ว นหนึ่ง ที่ป ระเทศสมาชิก จํา เป็น ต้อ ง
ดําเนินการ
5.1.5 หลักการสาคัญสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) จะต้องกําหนด หรือระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเรา
ต้องการสร้างความเข้าใจสิ่งใดบ้าง หรือต้องการแก้ปัญหาใด
2) การกาหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target Determination) จะต้องระบุให้แน่ชัดว่า
กลุ่มประชาชนเปูาหมายคือใคร มีพื้นฐานการศึกษาหรือภูมิหลังอย่างไร
3) การกาหนดหัวเรื่อง (Theme Setting) ต้องกําหนดให้แน่นอนว่าแนวหัวเรื่องนั้นจะเน้น
ในทางใด อาจกําหนดเป็นสัญลักษณ์ ข้อความสั้น ๆ หรือคําขวัญ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
ง่ายต่อการจดจํา
4) ก าหนดช่ ว งระยะเวลา (Timing) ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดช่ ว งระยะเวลาหรื อ จั ง หวะเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
5) การกาหนดสื่อและเทคนิค ต่า ง ๆ จะต้องกํ าหนดให้ ชัดเจนว่าจะใช้สื่ อ เครื่องมือ หรื อ
เทคนิคให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มประชาชนเปูาหมาย
6) การก าหนดงบประมาณ ต้ อ งกํ า หนดงบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งานให้ ชั ด เจน
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
5.1.6 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
1) สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว หรือเอกสารที่เย็บเป็นเล่ม เช่น
วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสต่าง ๆ รายงานประจําปี
3) สื่อโสตทัศน์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4) สื่อกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
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5.1.7 สาระสาคัญของการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 ประกอบด้วยเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การจัดระบบหรือกลไก เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบโรคและภัยสุขภาพ
1) กําหนดผู้ประสานงานหลักและทีมงานรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงโรค
และภัยสุขภาพจาก PM2.5 ในหน่วยงานทุกระดับ
2) กําหนดบุคลากร และปัจจัยเฉพาะที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินงานสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 เช่น งบประมาณ การสนับสนุน การให้บริการ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง
3) ฝึกอบรมและเตรียมพร้อมบุคลากรทดแทนด้านการสื่อสารความเสี่ยงหรือบุคลากร
รับผิดชอบงานด้านอื่น ซึ่งอาจเป็นบุคลากรจากสํา นักวิชาการอื่นๆ ในส่วนกลาง
และหรือหน่วยงานของกรมควบคุมโรคในส่วนภูมิภาค
4) พัฒนาแผนตามสถานการณ์สมมุติ เพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
5) ประมาณการผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 ที่มีต่อการดําเนินงาน
สื่อสารความเสี่ยง
6) ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 การจัดการกรณีฉุกเฉิน และ
มีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ
7) จัดทําแผนการติดต่อสื่ อสารกรณีฉุกเฉิน และมีการปรับเปลี่ ยนเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง
8) ทดสอบความพร้อมของแผนและการปฏิบัติงานตามแผน โดยทําการซ้อมแผนชนิด
บนโต๊ะ หรือฝึกซ้อมแผนแบบฝึกปฏิบัติจริง
ด้านที่ 2 การจัดสรรทรัพยากร และการประสานงานกับองค์กรภายนอก
1) จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ
จาก PM2.5
2) จั ด หาเครื่ อ งมื อ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค ลากรและลู ก ค้ า เช่ น
โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โทรสาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
3) จัดหน่วยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 และสามารถให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที
4) วางแผนและกําหนดรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนแผนการเตรียมพร้อมรับภาวะ
วิกฤตโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 โดยมีความเข้าใจในแผนและการตอบสนอง
ร่วมกันและเพื่อความเข้าใจในศักยภาพและการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
6) แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ด้านที่ 3 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจากฝุน่ PM2.5 และการให้ความรู้แก่
ประชาชนและบุคลากร
1) จั ดหาและพั ฒ นาสื่ อ เพื่ อการให้ ก ารสื่ อสารความเสี่ ยงโรคและภัย สุ ขภาพจาก
PM2.5
2) สื่อสารความเสี่ยง เพื่อความตื่นตระหนก และความหวาดวิตกกังวลของประชาชน
และบุคลากร รวมทั้งจัดการกับข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง
3) การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5 แก่ประชาชนและบุคลากร
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคล
4) จัดทํา จัดหา ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
และวิธีการปฏิบัติตน เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทันเวลา
5) กํ า หนด จั ด หา แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งเที่ ย งตรง และฉั บ ไว
ตลอดจนสถานที่ที่สามารถให้บริการด้านการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการปูองกัน
และควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก PM2.5
ด้านที่ 4 การเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศแก่นักท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าว
1) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทํางาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
2) ร่วมหารือ ประสานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดประชุม
คณะที่ปรึกษาและคณะทํางานฯ ในการวางแผนในการผลิตสื่อช่องทางการสื่อสาร
3) วิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายที่เป็นต่างชาติ ต่างด้าว และนักท่องเที่ยว ในพื้นที่รวมไปถึง
คนไทยเชื้อสายอื่น ๆ เพื่อทราบถึงเชื้อชาติ จํานวน และพฤติกรรมต่าง ๆ
4) ประสานกับหน่วยงานสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (สปชส.) และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ในพื้นที่
5) ดําเนินกิจกรรมกับสื่อต่างประเทศ โดยแปลเอกสาร ประสานงานและส่งข่าวให้
สื่อต่างประเทศ
6) จัดหาล่ามหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาร่วมทีมปฏิบัติการในพื้นที่
7) ประเมินผลการเผยแพร่
ด้านที่ 5 การประเมินผลการดาเนินงาน โดยใช้ระบบการติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ
เป็นกลไกกํากับ ติดตาม และประเมินผล การทํางานตามยุทธศาสตร์ในภาครัฐ เพื่อให้
สอดคล้องกับการบูรณาการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ
เข้ากับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในทุกระดับ
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ตารางที่ 13 สิ่งที่พึงปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน
สิ่งที่พึงปฏิบัติ
สิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ
ปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าว เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติ อย่าทําตัวเหินห่างและเป็นปฏิปักษ์กับผู้สื่อข่าว
ต่อท่าน
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ อย่าใช้คําย่อ หรือศัพท์เทคนิค ซึ่งประชาชนทั่วไป
สถานที่
อาจไม่เข้าใจ
การเรียกชื่อบุคคล ตําแหน่ง ส่วนราชการหรือองค์กร หากผู้สัมภาษณ์ถามคําถามด้วยความก้าวร้าว
ที่เกี่ยวข้อง ต้องแน่ใจว่าถูกต้อง
อย่าแสดงความไม่พอใจ ควบคุมอารมณ์ก่อนจะ
ตอบคําถามด้วยความสงบ
พูดเฉพาะประเด็นสําคัญๆ และให้ข้อมูลสนับสนุนเท่า หลีกเลี่ยงการใช้คําสร้างสีสันเกินจริง พูดนอก
ที่จําเป็น
ประเด็นวกวน และยืดเยื้อ
พูดเฉพาะประเด็นที่รู้ แต่ไม่จําเป็นต้องพูดทุกสิ่งที่รู้
อย่ารีบตอบคําถามในทันที ควรฟังให้เข้าใจ คิดถึง
คําตอบแล้วจึงตอบ
ถ้าไม่สามารถตอบคําถามได้ ควรให้เหตุผลว่าเพราะ
อย่าคาดเดาสถานการณ์ หากไม่ทราบข้อเท็จจริง
เหตุใด
หาก “ไม่ทราบ” ให้ตอบตามตรง แต่ไม่ควรพูดว่า
อย่าประเมินสถานการณ์ต่ําหรือสูงกว่าความเป็น
“ไม่มีความคิดเห็น”
จริง
ถ้าผู้สื่อข่าวอ้างถึงข้อมูล หรือสถิติที่คลาดเคลื่อน
ห้ามลําเอียงหรือเลือกให้ข้อมูลกับสื่อใดสื่อหนึ่ง
ควรขอแก้ไขให้ถูกต้อง
ติดตามผลหลังการให้สัมภาษณ์ พร้อมอํานวย
อย่าติดสินบนเพื่อขอให้สื่อลงข่าวให้
ความสะดวกด้านข้อมูล
5.2 คาแนะนาป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
คําแนะนําปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพสําหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้คําแนะนําประชาชนในการ
ปูองกันและดูแลสุขภาพจาก PM2.5 แบ่งเป็นคําแนะนํานําสําหรับประชาชนทั่วไป และคําแนะนําในการดู แล
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สู งอายุ ผู้ที่มีโรคประจําตัว ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง และผู้ ที่ออกกําลังกาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
5.2.1 คาแนะนาสาหรับประชาชนทั่วไป
ประชาชนควรติ ด ตามสถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศทางเวปไซต์ แ ละแอปพลิ เ คชั น Air4thai
ของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น เพจ “คนรักอนามัย
ใส่ใจอากาศ PM2.5” เมื่ออยู่ในช่วงที่มี PM2.5 ในระดับส้มและสีแดง ควรงดการทํากิจกรรมนอกบ้าน หรือหาก
ต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากปูองกันฝุุน นอกจากนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบ
อาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบปรึกษา
แพทย์ทันที

62

5.2.2 คาแนะนาสาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
คําแนะนําสําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กเล็ก 2) ผู้สูงอายุ 3) ผู้ที่มีโรคประจําตัว
4) ผู้ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้ง 5) ผู้ที่ออกกําลังกาย 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
4) ควรดูแลเด็กที่มีโรคประจําตัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจลําบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์
5) ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน
6) ปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน เพื่อดักฝุุนละอองและมลพิษอากาศ
7) ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่างที่ทําให้
เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
8) ไม่จอดรถ และติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน
ผู้สูงอายุ
1) ติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจ
อากาศ PM2.5” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ
2) ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับสีส้ม (51-90 มคก./ลบ.ม.) ควรลดเวลาทํากิจกรรมนอก
อาคาร เช่น การออกกําลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น หากจําเป็นต้องออกนอกอาคารให้
สวมหน้ากากปูองกัน PM2.5ในช่วงที่ปริมาณ PM2.5 ตั้งแต่ระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม.)
ขึ้นไป
3) ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
4) ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อม
5) ควรสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ (ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่ เจ็บ
หน้าอก แน่นหน้าอก เมื่อยล้าผิดปกติ) ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดและไปพบแพทย์ทันที
6) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่างที่ทําให้
เกิดควัน เป็นต้น
7) ปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุุนละอองและมลพิษอากาศ
8) ไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน
9) ปิดประตูหน้าต่างบ้าน ให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน
ผู้ที่มีโรค
1) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ
ประจําตัว
เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
2) หลี ก เลี่ ย งการทํ า กิ จ กรรมนอกอาคาร ในช่ ว งที่ PM2.5 อยู่ ใ นระดั บ ตั้ ง แต่ สี เ ขี ย ว
(26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป
3) ถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากที่ปูองกัน PM 2.5และไม่อยู่นอกบ้านเป็น
เวลานาน
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4)
5)
6)
7)
หญิงตั้งครรภ์

1)
2)
3)
4)
5)

6)
พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า แผง 1)
ลอยริมถนน
2)

3)
4)
5)
6)
ตํารวจจราจร
พนักงานกวาด
ถนน คนขับรถ
รับจ้างประเภท
รถตุ๊ก ๆ

1)
2)

การดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ควรเตรียมยาประจําตัวและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทย์อย่างเคร่งครัด
หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่างที่ทําให้
เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ
เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับตั้งแต่สีเขียว (2637 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป
ถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากที่ปูองกัน PM 2.5 และไม่อยู่นอกบ้าน
เป็นเวลานาน
ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ควรเตรียมยาประจําตัวและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทย์อย่างเคร่งครัด
หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ
เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
การจําหน่ายอาหารบนบาทวิถีบางจุดเป็นสถานที่ที่มีควันรถ ฝุุนจากถนน การเตรียมปรุง
ประกอบอาหารไม่มีที่กําบังเพียงพอ ทําให้อาหารในร้านโดยเฉพาะร้านที่เปิดโล่ง เสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนฝุุนหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ดังนั้น ต้องปูองกันฝุุนควันไม่ให้ตก
ลงไปปนเปื้อนในอาหาร และการปรุงประกอบอาหารควรล้างเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ให้
สะอาดทุกครั้ง รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ควรล้างให้สะอาด
และมีการปกปิดอาหาร เช่น ใส่ตู้กระจก หม้อมีฝา
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น ร้านค้าแผงลอยปิ้งย่าง ควรใช้เตาไร้ควันไม่ใช้ฟืน
หรือถ่านหุงต้มอาหาร
หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม) ขึ้นไป ควรสวมหน้ากากปูองกัน
ฝุุนละอองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง
ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
สังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจไม่ออก
แน่นหน้าอก รีบไปพบแพทย์
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ
เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ
หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม) ขึ้นไป ควรสวมหน้ากากปูองกันฝุุน
ละอองขณะอยู่นอกอาคาร และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง
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3) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายและซักเสื้อผ้าที่สวมใส่
4) ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน
5) หากมีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ
เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก รีบไปพบแพทย์
ผู้ที่ออกกําลังกาย การออกกําลังกายในช่วงฝุุนสูงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เนื่องจาก
การออกกําลังกายจะทําให้อัตราการหายใจมากขึ้น ส่งผลให้โอกาสที่ PM 2.5ในอากาศจะ
เข้าสู่ร่างกายทางการหายใจมากขึ้น และไปขัดขวางการนําออกซิเจนสู่ร่างกาย ส่งผลให้
ปริมาณของออกซิเจนลดน้อยลง ทําให้ปอดและหัวใจทํางานหนักขึ้น WHO ระบุว่าประเภท
กิจกรรมทางกายที่ใช้แรงอย่างหนัก ได้แก่ ปีนเขา วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นฟุตบอล เทนนิส
เป็นต้น
คําแนะนํา แนวทางการปฏิบัติ สําหรับผู้ออกกําลังกาย :
1) เมื่ อ ระดั บ PM2.5 สู ง กว่ า 50 มคก./ลบ.ม. ควรเลี่ ย งออกกํ า ลั ง กายกลางแจ้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ สําหรับประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพดี
สามารถออกกําลังกายกลางแจ้งได้ปกติ แต่อย่างไรก็ดีควรติดตามสถานการณ์ฝุ น
ละอองก่ อ นตั ด สิ น ใจไปออกกํ า ลั ง กายการออกกํ า ลั ง กายในสวนสาธารณะเป็ น
ทางเลือกที่ดี เนื่องจากบริเวณที่อยู่ห่างจากถนนจะมีฝุนน้อยกว่า และต้นไม้จะช่วย
กรองฝุุนได้ ลดระยะเวลา หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในบริเวณที่มีฝุน เช่น ริมถนน
สูงและหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในช่วงเช้า และไม่ควรใส่หน้ากาก N95 ขณะ
ออกกาลังกายโดยเด็ดขาด
2) เมื่อระดับ PM2.5 สูงกว่า 91 มคก./ลบ.ม. ควรงดการออกกําลังกายกลางแจ้ง
5.3 คาแนะนาสาหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 สาหรับสถานที่เสี่ยง
สําหรับคําแนะนํา สําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นสถานที่เสี่ ยง เช่น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานศึกษา และศาสนสถานซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุน PM2.5 ผู้ดูแลควรมีวิธีการปูองกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
สถานทีเ่ สี่ยง
การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ
เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
2) ควรดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลําบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรค
ประจําตัวควรดูแลเป็นพิเศษ
3) ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้พร้อม
4) เตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ปุวยกรณีฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล
5) ควรดูแลผู้สูงอายุ ให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ใน
ระดับตั้งแต่สีเขียว (26-37 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป
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6) หากจําเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากปูองกัน PM2.5
7) งดกิจกรรมนอกอาคาร เช่น การออกกําลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น ในช่วงที่ปริมาณ
PM2.5 ตั้งแต่ระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป
8) ปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุุนละอองและมลพิษอากาศ
9) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
10) แจ้งสถานการณ์ และให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลรับรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เป็นต้น
11) ขอความร่วมมือร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย ทั้งภายในและนอกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใช้
เตาไร้ควันในการปิ้งย่าง
1) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และ
เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
2) ควรดูแลผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจลําบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์
3) แนะนําให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นมาด้วย
4) เตรียมความพร้อมในการส่งต่อนักเรียน นักศึกษากรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
5) หากจําเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากปูองกัน PM2.5
6) ปลูกต้นไม้รอบสถานศึกษา เพื่อดักฝุุนละอองและมลพิษอากาศ
7) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
8) แจ้งสถานการณ์ และให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้รับรู้และปฏิบัติตนถูกต้อง
9) ขอความร่วมมือร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ใช้เตาไร้
ควันในการปิ้งย่าง
10) ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถนอกสถานศึกษา หากจําเป็นต้องนํารถเข้ามาจอด
ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
สําหรับรายละเอียดมาตรการการจัดการเพื่อปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุน
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับ
สถานศึกษา รายละเอียดดังภาคผนวก 5
ศาสนสถาน เช่น ศาลเจ้าและวัด มักมีการจุดธูป การจุดธูปในแต่ละครั้งนั้นจะปล่อย
สารมลพิษประกอบด้วย CO CO2 NO2 SO2 และอื่นๆ สารประกอบอินทรีย์ เช่น
benzene toluene xylenes รวมถึง Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
และ PM2.5 ออกมา ทั้งนี้ ผู้ที่มคี วามเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่น
ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุง
ลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมควันธูป ดังนั้น
อาคารในวัด ศาลเจ้า จึงควรดําเนินการ ดังนี้
1) การเลื อ กซื้ อ ธู ป ควรเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ฉ ลาก และแสดงข้ อ ความครบถ้ ว น
โดยเฉพาะภาษาไทย เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คําเตือน ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นําเข้า
เป็นต้น ลักษณะภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไมมีรอยฉีกขาด
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สถานทีเ่ สี่ยง

การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
2) หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น
ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง เป็นต้น
3) ควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
4) คอยดับควันธูปและทําความสะอาดเป็นประจํา เพื่อลดฝุุนละอองจากควันธูปที่
ตกค้าง
5) ใช้ธูปขนาดสั้นที่มีเนื้อธูปน้อย ๆ ก้านธูปต้องกลม เรียว และขนาดเล็ก แทนธูป
ขนาดยาว เพื่อให้เกิดควันในระยะเวลาที่สั้นกว่า หรือใช้ธูปไฟฟูา
6) เมื่อเสร็จพิธีการสักการบูชาควรดับด้วยน้ําหรือทราย และเก็บธูปให้เร็วขึ้น
7) ควรทําความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจํา เพื่อลดฝุุนละอองจากควันธูปที่
ตกค้าง
สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาสนสถานที่ต้องสัมผัสควันธูปตลอดเวลา ให้สวม
หน้ ากากปูองกันฝุุ นละออง และหลี กเลี่ยงการสัมผัส ควันธูปเป็นระยะเวลานานและ
ต่อเนื่อง ภายหลังการสัมผัสควันธูปควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น และตรวจ
สุขภาพประจําปีอย่างต่อเนื่อง

5.4 การจัดทาห้องปลอดฝุ่น
การจัดเตรียมห้องปลอดฝุุน (Cleaner air shelter) ทั้งในบ้านเรือนและอาคารสาธารณะในชุมชน เช่น
ศูนย์ประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ดูแล
ผู้สูงอายุ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เป็นมาตรการดูแลสุขภาพประชาชนจากฝุุนละอองได้ รายละเอียดดังนี้
ห้องปลอดฝุ่น หมายถึง ห้องที่จัดเตรียมไว้ภายในบ้านหรืออาคารสาธารณะเพื่อลดการสัมผัสฝุุนละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยภายในห้องต้องมีค่า
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.
5.4.1 แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อม สาหรับอาคารสาธารณะ
ในช่วงที่ PM2.5 และ PM10 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงควร
จัดเตรียมห้องปลอดฝุุนในชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ประชาชนเข้ามาใช้ได้สะดวก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่
ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบริเวณที่
ปลอดภัยจากฝุุนละออง แนวทางในการจัดเตรียมห้องปลอดฝุุน สําหรับอาคารสาธารณะ มีดังนี้
5.4.1.1 เกณฑ์การเปิด-ปิด Cleaner air shelter สาหรับอาคารสาธารณะ
การเปิดห้องปลอดฝุ่น เมื่อค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 หรือ PM10 อยู่ในระดับ ดังนี้
1) ระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจํานวน 3 วันต่อเนื่อง (PM2.5 > 50 มคก./ลบ.ม.
หรือ PM10 > 120 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป)
2) ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM2.5 > 91 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10 > 181 มคก./
ลบ.ม.) จํานวน 1 วัน
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การปิดห้องปลอดฝุ่น เมื่อค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 ในบรรยากาศอยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ (PM2.5 ต่ํากว่า 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10 ต่ํากว่า 120 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป)
ติดต่อกัน 3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลห้องปลอดฝุุน
5.4.1.2 การคัดเลือกห้อง
1) เลือกห้องที่ตง้ั ห่างจากแหล่งกําเนิดฝุุนละออง เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้าง และ
ไม่ มี แ หล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ภายในห้ อ ง เช่ น จุ ด เที ย น จุ ด ธู ป หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ที่ เ ป็ น
แหล่งกําเนิดควัน
2) เลือกห้องที่ช่องทางเข้าของฝุุน เช่น ช่องว่างของประตู หรือ หน้าต่าง น้อยที่สุด เพื่อลด
การแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร (Air Exchange) หากมีห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศควรเลือกห้องนั้น
3) หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมของฝุุนละอองภายในห้อง เช่น พรม หนังสือ ฯลฯ
นอกจากนี้ กรณีการจัดทําห้องปลอดฝุุนในชุมชนขนาดใหญ่ ควรคํานึงถึงความหนาแน่น
ของคนที่มาพักภายในห้องให้เหมาะสม โดยควรมีความหนาแน่นไม่ควรน้อยกว่า 3.0 - 5.0 ตารางเมตรต่อคน
และมีระบบสาธารณูปโภคภายในห้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาพักทั้งหมด
5.4.1.3 การควบคุมแหล่งกาเนิด
สําหรับแนวทางการลดฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในห้องปลอดฝุุนมีแนว
ทางการควบคุมแหล่งกําเนิดฝุุนภายในห้องนั้น ๆ โดยแบ่งตามระดับประสิทธิภาพเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1: “การปิดประตู หน้าต่าง”
การปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด อย่างไรก็ดีวิธีนี้จะช่วยลดระดับฝุุนได้น้อยกว่าวิธีอื่น และต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่าในการลดปริมาณฝุุน โดยมีวิธีการดังนี้
1) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดปูองกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
2) ปิ ด ช่ อ งหรื อ รู ที่ อ ากาศภายนอกเข้ า อาคารได้ ด้ ว ยวั ส ดุ ปิ ด ผนึ ก เช่ น
ซีลประตู หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นใดที่
สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท
3) ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้อง เช่น จุดเทียน
ธูป การใช้สารเคมีในอาคาร
4) เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณี
มี พั ด ลมดู ด อากาศที่ ไ ม่ มี ร ะบบดั ก จั บ ฝุุ น ไม่ ค วรเปิ ด พั ด ลมดู ด อากาศ
ดัง กล่ า วเพราะจะเป็ น การดู ด อากาศข้ า งนอกที่ มี ฝุ น ละอองสู ง เข้ า มา
ภายในห้อง
5) ทําความสะอาดเป็นประจําทุกวั น โดยใช้ผ้าชุบน้ําแทนการใช้ไม้กวาดทํา
ความสะอาดหรือปัดฝุุนของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ
6) ควรทําการเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง
ในช่วงเวลาที่มีฝุนน้อย เพื่อลดการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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แนวทางดั ง กล่ า ว เป็ น แนวทางใน
การควบคุม PM2.5 ภายในห้องเบื้องต้น
ประสิ ท ธิ ภ าพการลดฝุุ น ขึ้ น กั บ ความ
ปิ ด สนิ ท ของห้ อ ง เพื่ อ ลดการซึ ม ผ่ า น
ของอากาศภายนอกที่ มี ป ริ ม าณฝุุ น
ละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง

ระดับที่ 2 : “ระบบกรองอากาศ”
ระบบกรองอากาศเป็ น วิ ธี การที่ เ พิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการลดฝุุ น ในห้ อ ง โดย
ดําเนินการตามแนวทางในระดับ ที่ 1 และการเพิ่มระบบดักจับฝุุน เช่น การใช้
เครื่องฟอกอากาศที่สามารถลดปริมาณฝุุนละอองได้ ทั้งนี้
อุปกรณ์ดังกล่าวควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง

ระดับที่ 3: “ระบบแรงดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ”
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน โดยดําเนินการ
ตามแนวทางในระดับ ที่ 1 และ 2 และทําการติดตั้งระบบอัดอากาศ โดยใช้พัดลม
ดูดอากาศจากภายนอก (Intake Fan) ที่ผ่านการลดปริมาณฝุุนแล้วด้วยวิธีการต่าง
ๆ เช่น การกรองฝุุนละออง โดยใช้ฟิลเตอร์ระดับ MERV 11 ขึ้นไปจ่ายเข้ามา
ภายในห้อง เพื่อให้ภายในห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศภายนอก ผลักดัน
ฝุุนออกจากอากาศภายในห้องอย่างต่อเนื่อง (Positive pressure) จนภายในห้อง
มีปริมาณฝุุนต่ํากว่ามาตรฐาน และ อาจมีพัดลมดูดอากาศออก (Exhaust Fan)
เพื่อดึงอากาศภายในอาคารบางส่วนออกไป โดยควรมีอัตราการดูดออกน้อยกว่า
อัตราการนําอากาศเข้ามา
5.4.1.4 การจัดสภาพแวดล้อม
1) กําหนดจุดจอดรถหรือการรับส่งให้ห่างจากห้องปลอดฝุุน
2) ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุุน
3) งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุน เช่น จุดเทียนธูป สูบบุรี่ เป็นต้น
4) ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุุนละออง เช่น การทําความสะอาดถนน การติดตั้งสเปรย์
ละอองน้ําเพื่อช่วยลดปริมาณฝุุนละอองที่ลอยขึ้นมาจากพื้น
5) สร้างพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ให้กับพื้นรอบบริเวณห้อง โดยอาจจัดเป็นสวน
แนวตั้ง (Green Wall) ปลูกพืชในพื้นที่ของระเบียงที่มีระแนงไม้ หรือปลูกไม้แขวน
ไม้ประดับ ไม้เลื้อยบนผนังหรือกําแพงตามริมถนน เลือกปลูกพรรณไม้ที่สามารถ
ดักฝุุน ได้ โดยเลือกลั กษณะใบเรียวเล็ ก หยาบ มีขน พื้นผิวใบเยอะ หรือผิ วใบที่
เหนียวจะทําให้ฝุนเกาะติดใบได้ดี
ทั้ง นี้ กรณี ที่ จั ดห้ อ งปลอดฝุุ น ที่ มี ค นมาอาศัย จํ า นวนมากต้ อ งคํ า นึ ง ถึ งมาตรการอื่ น ๆ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย ดังนี้
1) มาตรการด้านสุขภาพ
- ควรมีการลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อปูองกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น
- เตรี ย มยาและเวชภั ณฑ์ ที่จํ า เป็ น เช่ น ยาสามัญ ประจํ า บ้ า น ยาประจํ า ตั ว และชุ ด ปฐม
พยาบาล ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ และมีพื้นที่สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จั ด เตรี ย มความพร้ อ มระบบส่ ง ต่ อ ผู้ ปุ ว ยกรณี ที่ มี ผู้ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น หรื อ มี อ าการรุ น แรง
โดยมีช่องทางประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลศูนย์
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เฝูาระวังและสังเกตบุคคลในห้องหรืออาคารสะอาดอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ
เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และรีบนําส่งโรงพยาบาลทันที
- ติ ด ตามสถานการณ์ PM2.5 อย่ า งใกล้ ชิ ด จากช่ อ งทางสื่ อ สาร และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนในพื้นที่ทราบ
- อาจ มีการให้ความรู้เ กี่ยวกับ ผลกระทบต่ อสุ ขภาพการดูแลและปูองกันตนเองเมื่ออยู่ใน
สภาวะที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน และมีพื้นที่สันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึง
เครียดที่อาจจะเกิดขึ้น
2) มาตรการด้านความปลอดภัย
- การจัดเตรียมให้มีแสงสว่างภายในอาคารที่เพียงพอ
- ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายภายในอาคาร เช่น วัตถุไวไฟ
- มีทางออกฉุกเฉินระบุอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง ติดปูายเตือนทางออกฉุกเฉิน
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงทีพ
่ ร้อมใช้งาน
- มีแผนอพยพฉุกเฉิน สถานที่นัดพบ และมีระบบแจ้งเตือนการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เช่น เสียงตามสายหรือสัญญาณเตือนภัย
ทั้งนี้ แบบฟอร์มและแนวทางการสุ่มประเมินปริมาณฝุุนละอองภายในอาคารห้องปลอดฝุุน
สําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังภาคผนวก 3 แบบฟอร์ม PM_5
5.4.2 แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับบ้านเรือน
ในช่วงที่ PM2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุุนละอองในบรรยากาศ โดยอาจดําเนินกิจกรรมประจําวันภายในอาคารปิด
เป็นหลัก ทั้งนี้แนวทางการห้องปลอดฝุุนสําหรับประชาชนในบ้านเรือน เพื่อลดการสัมผัส PM2.5 และ PM10
มีแนวทางดังนี้
5.4.2.1 การเลือกห้อง
1) เลือกห้องที่ตั้งห่างจากแหล่งกําเนิดฝุุนละออง เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้าง
และไม่ ส ร้ า งแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ภายในห้ อ ง เช่ น จุ ด เที ย น จุ ด ธู ป สู บ บุ ห รี่ หรื อ
กิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกําเนิดควัน
2) เลือกห้องที่ช่องทางเข้าของฝุุน เช่น ช่องว่างของประตูหรือหน้าต่างน้อยที่สุด เพื่อลด
การแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร หากมีห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
ควรเลือกห้องนั้น
3) หลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมของฝุุนภายในห้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ พรม ฯลฯ
5.4.2.2 การควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในห้อง
1) การควบคุมอย่างง่าย
- ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดปูองกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้อง
- ทําความสะอาดห้องให้สะอาด
- ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู หรือ
เทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถปิดช่องดังกล่าว
ได้สนิท
-
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ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุนหรือควันเพิ่มขึ้นในห้อง เช่น จุดธูปเทียน สูบบุหรี่
หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกําเนิดฝุุน เป็นต้น
- เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณีมีพัดลม
ดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุุน ไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศดังกล่าว เพราะจะ
เป็นการดูดอากาศข้างนอกที่มีฝุนละอองสูงเข้ามาภายในห้อง
- ทําความสะอาดเป็ นประจํ าทุกวัน โดยใช้ ผ้า ชุบน้ํ าแทนการใช้ไม้กวาดทําความ
สะอาดหรือปัดฝุุนของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ
2) ทางเลือกเพิ่มเติมซึ่งเป็นวิธีการที่เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุุนในห้องโดยดําเนินการ
ตามแนวทางควบคุมอย่างง่าย และการเพิ่มระบบดักจับฝุุน เช่น การใช้เครื่องฟอก
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณฝุุนละอองได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวควรมี
ขนาดที่เหมาะสมกับห้อง
ข้อควรคํานึง : ควรทําการเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้องในช่วง
เวลาที่มีฝุนน้อยเพื่อลดการสะสมของคาร์บอนไดออกไชต์ (CO2) ภายในห้อง
5.4.2.3 การจัดสภาพแวดล้อม
1) งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุน เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่ หรือ
กิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกําเนิดควัน เป็นต้น
2) ดูแลถนนและบริเวณรอบบ้านไม่ให้เกิดฝุุนละออง
3) การปลูกต้นไม้โดยเลือกพรรณไม้ ที่สามารถดักฝุุนได้เลือกชนิดที่มีลักษณะใบหยาบ
พื้นที่ผิวใบมาก มีขน เป็นต้น
5.4.2.4 แนวทางอื่น ๆ
1) ควรเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็น เช่น ยาสามัญประจําบ้าน ยาประจําตัว และชุด
ปฐมพยาบาล
2) เฝู าระวัง และสั งเกตบุคคลในห้ องหรืออาคารสะอาดอย่างใกล้ ชิด หากมีอาการ
ผิดปกติหรือน่าสงสัย เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ
ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนําส่งโรงพยาบาลทันที
3) ติดตามสถานการณ์ฝุนละอองอย่างใกล้ชิดจากช่องทางสื่อสารของหน่วยงานหรือสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ
PM2.5”
-
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5.5 คาแนะนาการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น
5.5.1 ประเภทหน้ากาก
หน้ากาก (Mask) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปูองกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับการหายใจ เพื่อปูองกัน
อันตรายจากมลพิษต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในอากาศที่จะเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ เช่น ฝุุนละออง สารระเหย
ก๊าซ เป็นต้น
หน้ากากที่ใช้เพื่อการปูองกันฝุุน สามารถแบ่งออก มี 2 แบบ ได้แก่
1. หน้ากากอนามัย (Surgical masks) ผลิตขึ้นจากใยสังเคราะห์
เช่ น พอลิ พรอพิ ลี น ที่มีค วามปลอดภัย ต่ อผู้ ใช้ โดยหน้ ากากอนามัยที่ มี
คุณภาพจะต้องมีชั้นกรองอย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อช่วยปูองกันเชื้อโรค มลพิษ
หรือของเหลวจากภายนอก และช่วยดูดซับสารคัดหลั่งหรือความชื้นที่มา
จากผู้ใช้ สามารถปูองกันฝุุนละอองขนาดเล็กได้ถึง 3-5 ไมครอน
มาตรฐานการทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มาตรฐานทาง
ฟิสิ กส์ สํ าหรั บการทดสอบหน้ ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวนั้น สํานักงาน
หน้ากากอนามัย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อ้างอิงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานของหลายประเทศ เช่น มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ AS 4381-2002
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ASTM F 2101, ASTM F 2299, ASTM F 1862,MIL-M- 36954C
และมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ ISO 22609
2. หน้ากากกรองอากาศ (Respirators) หรือในมาตรฐานของ สมอ.
เรียกว่า “อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ” คือ อุปกรณ์ที่มีตัวกรองไว้ในตัว
เพื่อกรองอนุภาค ดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ทั้งนี้หน้ากรองอากาศมี
หลายยี่ ห้ อ หลายขนาด หลายรู ป แบบ สามารถเลื อกได้โ ดยพิ จารณาจาก
ประสิ ท ธิภ าพการกรอง ขนาดที่ก ระชับ กั บ ใบหน้า เนื่ องจากไม่มีห น้ากาก
เฉพาะกลุ่ม และรูปแบบต่าง ๆ ของหน้ากากที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสบาย
ขณะสวมใส่ โดยตัวเลขด้านหลังบอกถึงประสิทธิภาพการกรอง เช่น 95 คือ
สามารถกรองได้ 95%
ซึ่ ง หน้ า กากกรองอากาศที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
หน้ากากกรองอากาศ
ประสิทธิภาพการกรองตามมาตรฐานสากล เช่น
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) อื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานออสเตรเลีย AS/NZS
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5.5.2 การทดสอบประสิทธิภาพหน้ากาก
การทดสอบหน้ ากากแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประสิทธิภ าพการกรองอนุภาคของหน้ากาก
(Filter tester) และความกระชับของหน้ากาก (Fit test) จากการศึกษาประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของ
หน้ากากประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้วัสดุ เสริม เช่น ทิชชู หรืออื่น ๆ โดยคณะแพทยศาสตร์และเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 14 ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย
ประเภทหน้ากาก
% ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
*
**
เชียงใหม่
ธรรมศาสตร์
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
98.05
และกระดาษทิชชู 1 แผ่น
หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น
90.80
67.04
87.62
และกระดาษทิชชู 2 แผ่น
หน้ า กากอนามั ย 1 ชิ้ น และ
94.80
กระดาษทิชชู 4 แผ่น
หมายเหตุ * ทดสอบโดยใช้เครื่องมือเก็บอากาศ Minival air sampler ไม่ได้ทดสอบการตรวจวัดระดับการกรองกับคน
** ทดสอบโดยใช้เครื่อง Keken MT-03 และตรวจวัดระดับการกรองกับคน
***ทดสอบโดยใช้เครื่อง Atomizer Aerosol Generator ของบริษัท TSI โมเดล 3076 ประสิทธิภาพการกรองเฉลี่ยที่อนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ไม่ได้ทดสอบการตรวจวัดระดับการกรองกับคน

นอกจากนี้ ต้องทดสอบความกระชับหน้ากาก (Fit test) เป็นการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สวมใส่
หน้ากากยังสวมได้กระชับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันได้สูงที่สุด โดยเป็นการทดสอบค่าความพอดี
“fit factor” ซึ่งคือค่าอัตราส่วนของความเข้มข้นของสารทดสอบในอากาศภายนอกต่อความเข้มข้นของสาร
ทดสอบในอากาศภายในอุปกรณ์ปูองกั นทางเดินหายใจ เช่น หากหน้ากากมีค่า fit factor เท่ากับ 100
หมายความว่า อากาศภายในหน้ากากนั้นมีความสะอาดกว่าอากาศภายนอก 100 เท่า ซึ่ง คณะกรรมการ
บริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ (Occupational Safety and Health
Administration ; OSHA) ของสหรัฐอเมริกา กําหนดไว้ว่าหน้ากากแบบครึ่งหน้า จะต้องมีค่า fit factor ตั้งแต่
100 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน
ดังนั้น การเลือกใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นควรเลือก 2 หลักการสาคัญดังนี้
1. แผ่นกรองอากาศ (Filter test)  พิจารณาจากเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
2. การแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (Respirator Fit Test)  เลือกขนาดที่เหมาะสม
กับใบหน้าเพื่อให้ครอบกระชับ และทําการทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (Fit
test) ในการใส่ทุกครั้ง โดยใช้มือทั้งสองข้างโอบรอบหน้ากาก จากนั้นลองหายใจออกแรง ๆ
กว่าปกติ ถ้าหน้ากากยังแนบสนิทจะไม่มีการรั่วของลมหายใจออกมา
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5.5.3 คาแนะนาการใช้หน้ากาก
1) การเลือกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ควรสังเกตวันหมดอายุ ขนาดเหมาะ ครอบได้กระชับ
จมูกและใต้คาง หน้ากากไม่หัก งอ บิดเบี้ยว เปื้อนหรือฉีกขาด ไม่มีกลิ่นฉุน และมีสายรัดสองสาย
2) วิธีการสวมใส่
(1) หน้ากากอนามัย
1) นําบานพับคว่ําลง ให้ขอบที่มีแถวลวด อยู่ด้านบน
2) ดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องหู
3) กดแถบลวดให้แนบสันจมูก
4) ดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง
5) ทั้งนี้ ก่อนและหลังการใส่หน้ากากทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด รวมทั้งห้ามใช้หน้ากาก
ร่วมกับคนอื่นและห้ามนําไปซักแล้วนํามาใช้ใหม่ เนื่องจากเป็นหน้ากากที่ใช้ได้ครั้งเดียว

ที่ 2 ห่วง ถ้าหน้ากากไม่มีสี ให้ดู
1. จัจัว่บาบสายคล้
ที่ห่วองสอง
หันด้านที
่มีแ่มถบ
สี ีเข้มหรือ
งหูแปพอยูด่ ้านใด ให้เอา 2. ขอบที
มันลวด
วาวอยูด่ ้านนอก
ด้านนั
ข้นา้ แนบใบหน้
ง า

4. ดัดดัแถบลวดขอบบน
ดขอบลวดด้านบนให้
ให้แนบกั
รับกับสัใบหน้
นจมูกา

สี

คล้อองหู
งหู ส2 องข้
ข้าง าให้งขอบลวดอยูบ่ นสันจมูก
3. คล้
บคว่่าลง
แล้วและรอยจี
ปรับให้บพพัอดี

5. ดึงหน้ากากขอบล่างให้คลุมลงมาถึงใต้คาง

รูปที่ 13 วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย
(2) หน้ากากรองอากาศ
- สวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า ดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องหู หรือบางรุ่นให้ดึงสาย
รัดทั้งสองให้โอบรัดที่ศีรษะให้แน่น
- กดโครงลวดให้แนบสันจมูก
- ทดสอบการแนบสนิทของหน้ากาก (Fit test) โดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากาก
หายใจออกแรงกว่าปกติ ถ้าแนบสนิทกับใบหน้าจะไม่มีการรั่วของลมหายใจ
- ทั้งนี้ หน้ากากกรองอากาศ (Respirators) สามารถใช้ซ้ําได้แต่ควรเปลี่ยนเมื่อใส่แล้ว
หายใจลําบากมากขึ้น หรือฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับดังเดิม เปื้อนสารคัดหลั่ง หรือเปียก
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ถ้าแนบสนิทจะไม่
มีการรั่วของลม
หายใจ

รูปที่ 14 วิธีการสวมใส่หน้ากาก N95
3) คาแนะนาการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองในแต่ละกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
ตารางที่ 15 คําแนะนําการใช้หน้ากากปูองกันฝุุนละอองในแต่ละกลุ่มเสี่ยง
ประเภท
หน้ากาก

ภาพ

1. หนากาก
อนามัย
2. หน้ากาก 1) แบบพับได้ : พับเก็บได้ ง่าย
กรองอากาศ ต่อการพกพา
(Respirators)
- ชนิด N95**

กลุ่มเสี่ยง*

ผู้ที่ออกกาลัง
กาย

กลุ่มผู้ทางาน
นอกอาคารเป็น
เวลานาน**



X



X



X



ปรึกษาแพทย์ก่อน
สวมใส่ เนื่องจาก
ผู้ปุวยที่มีโรคหลอด
เลือด หัวใจหรือโรค
ปอด เหนื่อยกว่า
ปกติ
2) แบบพับไม่ได้และมีวาลว : ปรึกษาแพทย์ก่อน
หายใจสะดวก เนื่องจากมีวาล์ว สวมใส่ เนื่องจาก
ระบายความชื้น
ผู้ปุวยที่มีโรคหลอด
เลือด หัวใจหรือโรค
ปอด เหนื่อยกว่า
ปกติ

หมายเหตุ : * กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุหญิงมีครรภและกลุ่มที่มีโรคประจําตัว
** กลุ่มผู้ทํางานนอกอาคารเป็นเวลานาน เช่น ตํารวจ จราจร คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรถตุ๊กตุ๊ก แรงงานก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน คนกวาดถนน
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5.5.4 ข้อควรระมัดระวัง
1) หากใส่หน้ากากกรองอากาศ แล้วมีอาการหายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก เมื่อยล้า หรือปวด
ศี ร ษะ ให้ ถ อดหน้ า กากออกและเปลี่ ย นวิ ธี ปู อ งกั น ตนเอง เช่ น เข้ า ไปอยู่ ใ นอาคารหรื อ
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุนสูง เป็นต้น
2) กลุ่มที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ควรขอคําปรึกษา
แพทย์ก่อนใช้
3) เมื่อหน้ากากสกปาก ฉีกขาดหรือใส่แล้วอึดอัด หายใจไม่ออก ควรเปลี่ยนใหม่
4) การทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติกหรือถุงซิปล็อค เพื่อปิดปากถุงให้แน่นสนิท และนําไป
ทิ้งในถังขยะ
ทั้งนี้ รายการสื่อสนับสนุนเพื่อการสื่อสารกับประชาชน ดังภาคผนวก 4
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บทที่ 6
การควบคุมและจัดการแหล่งกาเนิดและผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองประชาชนใน
ด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ต้องการให้ประชาชนได้อยู่ใน “สภาวะที่เหมาะสมกับการ
ดํ า รงชี พ ” หรื อ สภาวะที่ ส มดุ ล หรื อ เป็ น ดุ ล ยภาพแห่ ง ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ปั จ จั ย หรื อ องค์ ป ระกอบ
3 ประการที่จะต้องสมดุลกัน คือ (1) สิ่งแวดล้อม (2) มลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค (3) พฤติกรรมการ ปฏิบัติ
ของมนุ ษย์ แต่ปัจ จุ บั นพบว่ามีแหล่ งกําเนิ ดมลพิษเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เป็นปัญหาในประเทศไทยขณะนี้คือ PM2.5 ซึ่งเป็นมลพิษที่เกิดได้ทั้ง
จากการประกอบกิจการ หรือกิจกรรมการกระทําต่างๆ ในชีวิตประจําวั นของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
การจราจร การระเบิดหรือโม่หิน การก่อสร้าง การเผาขยะในที่โล่งหรือการเผาเพื่อผลประโยชน์ทางการเกษตร
การประกอบกิจการร้านอาหารหรือการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดควัน การจุดธูปไหว้พระไหว้
เจ้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดํารงชีพของมนุษย์ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบ
หืด โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น ด้วยเหตุ
นี้จึงต้องมีการควบคุมการประกอบกิจการ กิจกรรมหรือหรือการกระทําต่างๆ ให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
หรือเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาการ มาตรการทางด้านกฎหมายจึงกลายเป็นมาตรการที่จําเป็น ในการ
รักษาสภาวะที่สมดุลขององค์ประกอบ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีหลักการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าพนักงานท้ องถิ่นสามารถใช้
อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุเดือดร้อนรําคาญ และควบคุมดูแลการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งการใช้ม าตรการตามกฎหมายว่า ด้ว ยการสาธารณสุข ในการควบคุม
ปัญหาฝุุน PM 2.5 สามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การควบคุมแหล่ งกําเนิ ดฝุุ น โดยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ควบคุมการประกอบกิจการ ได้แก่ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มาตรา 20) กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (มาตรา 32) ตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (มาตรา 40) และการจําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 43)
แนวทางที่ 2 การควบคุมเหตุรําคาญจากฝุุน โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น “ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุ
รําคาญ” โดยมีเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว้ ดังนี้
1. มีแหล่งกําเนิดเหตุรําคาญในพื้นที่นั้น
2. มีแหล่งกําเนิดเหตุรําคาญมากกว่า 1 แหล่ง
3. มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนจํานวนมากและ
ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง (โดยมีลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุราคาญ
 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 มีผลประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
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สําหรับแนวรายละเอียดแนวทางการควบคุมแหล่งกําเนิดฝุุนหรือการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและการควบคุมเหตุรําคาญเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาฝุุนละออง PM2.5 ในพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์ในการ
คุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี รายละเอียดดังนี้
6.1 การควบคุมแหล่งกาเนิดฝุ่น
6.1.1 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งกําเนิดฝุุนเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข ตัวอย่างประเภทสถานประกอบการดังภาคผนวก 2 เอกสารแนบ ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการประกอบกิจการไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วนั้น ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นควบคุมกํากับดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีใบอนุญาตแล้ว แต่มีการดําเนินกิจการหรือ
ปฏิ บั ติ ไ ม่เ ป็ น ไปตามกฎหมาย หรื อ มีก ารร้ อ งเรีย น หรื อ เจ้า พนัก งานพบเห็ น การประกอบกิจ การที่ ไม่ ถู ก
สุขลักษณะ โดยเฉพาะการก่อให้เกิดฝุุนละออง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้ เคียง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) เจ้ าพนั ก งานท้อ งถิ่น สามารถใช้ อํานาจตามมาตรา 45 ในการออกคํา สั่ งให้ ผู้ ประกอบ
กิจการที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดําเนินการปรับปรุง และแก้ไขให้
ฝุุนละอองนั้นหมดไป หรือหากเคยได้รับคําสั่งให้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรําคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคําสั่งตามมาตรา 45 เพื่อสั่งให้หยุด
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
- กิจการดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ หากฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอํานาจตามมาตรา 45 และ 59 จะมีโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้ งจําทั้งปรับ และสามารถปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง หากเป็นผู้ได้รับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60 แต่ยังคงประกอบ
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กิจการต่อไป จะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีทั้งโทษปรับ หรือจําคุก หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ อย่างไรก็ตามอัตราโทษจะขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ
2) กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) เมื่อพบว่ามีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่มีข้อบัญญัติควบคุมไว้แล้ว แต่ยัง
ไม่มีใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้หยุดประกอบกิจการทันที และให้มาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเนื่องจากผู้ประกอบกิจ การได้กระทําความผิด
สําเร็ จแล้ ว ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น รวบรวมพยานหลั กฐานเพื่อดําเนินการตามกระบวนการดําเนินคดีตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไปด้วย ในฐานความผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่
เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อํานาจตามมาตรา 45 ในการออกคําสั่งให้ผู้ประกอบกิจการที่
ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดําเนินการปรับปรุง และแก้ไขให้ฝุนละอองนั้นหมดไป หรือหาก
เคยได้รับคําสั่งให้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
ออกคําสั่งตามมาตรา 45 เพื่อสั่งให้หยุดดําเนินกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง และแก้ไขเหตุดังกล่าวได้อีก
ครั้ง กรณีที่เหตุดังกล่าวเป็นอันตรายร้ายแรง เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคําสั่งตามมาตรา 45 ให้หยุด
ดําเนิ นกิจการเป็นการชั่วคราวได้ ทัน ทีจนกว่าเหตุนั้นจะหมดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
กําหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงอย่างไรก็ได้ที่สามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวนั้นให้หมดไป หรือบรรเทาลง
โดยต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีประกอบการกําหนดมาตรการในการ
แก้ไขปรับปรุงนั้นด้วย หากฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอํานาจตามมาตรา 45 จะมีโทษจําคุกไม่
เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และสามารถปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ทั้งนี้ หากราชการส่ วนท้องถิ่นยังไม่ได้มี การออกข้อบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพไว้ ให้บังคับใช้มาตรการเหตุรําคาญเพื่อจัดการปัญหาฝุุนละอองต่อไปได้
61.2 การจัดการมูลฝอย
มาตรการควบคุมการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (มาตรา 20)
กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะโดยกําหนดห้ามเผาในที่โล่งได้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หากฝุาฝืนกฎกระทรวงฯ มีโทษตามมาตรา 68
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
6.1.3 การควบคุมดูแลการประกอบกิจการตลาด ร้านอาหาร
กรณีที่มีร้านค้าในตลาดมีการปรุงประกอบอาหารที่ก่อให้เกิดควัน หรือฝุุนละออง หรือ
ดํ า เนิ น กิ จ การไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ออกใบอนุ ญ าต
ควบคุมดูแล ตรวจตราให้คําแนะนําผู้จัดตั้งตลาดรวมทั้งร้านค้าในตลาดให้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 หากฝุาฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งปรับ
จําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ
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กรณีสถานที่จําหน่ายอาหารหรือร้านอาหารในสถานที่เอกชนที่มิใช่การขายของในตลาด
และการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่อาจก่อให้เกิดควัน หรือฝุุนละออง หรือมีการดําเนินกิจการที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ควบคุมดูแล ตรวจตราให้คําแนะนํา เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและหรือ
กฎกระทรวงสุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ จํ า หน่ า ยอาหาร พ.ศ. 2561 แล้ ว แต่ ก รณี หากฝุ า ฝื น จะมี โ ทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งปรับ จําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ
6.2 การจัดการเหตุราคาญ
มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งกําเนิดฝุุนไม่ได้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การ
สาธารณสุข (มาตรการด้านเหตุรําคาญ) มี 3 กรณี ได้แก่
6.2.1 กรณีที่เป็นเหตุราคาญโดยทั่วไป
1) กรณีแหล่งกําเนิดฝุุนเป็นที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อํานาจตามมาตรา 27 วรรค
หนึ่ง ในการออกคําสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ที่ก่อให้เกิดฝุุนนั้น หากไม่ทราบหรือไม่มีผู้ก่อเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจในการปรับปรุงสถานที่นั้นจนเหตุรําคาญนั้นหมดไปได้
2) กรณีแหล่งกําเนิดอยู่ในที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อํานาจตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง
ในการออกคําสั่งเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของสถานที่เอกชนนั้นให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงแหล่งกําเนิดฝุุน จนฝุุน
ละอองนั้น หมดไปหรื อบรรเทาลง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนดมาตรการในการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไรก็ได้ที่สามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวนั้นให้หมดไป หรือบรรเทาลง โดยต้องคํานึงถึงความเป็นไป
ได้ในทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีประกอบการกําหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงนั้นด้วย
โดยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ที่ก่อเหตุเป็นราย ๆ ไป โดยต้องระบุ
วิธีการปู องกันหรื อแก้ไข และกําหนดระยะเวลาในการปฏิบั ติตามคํ าสั่ งให้ ชั ดเจน ทั้งนี้ ไม่จํ าเป็นต้ องรอให้ มี
ผู้ร้องเรียน หากพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
6.2.2 กรณีที่เหตุราคาญนั้นอาจกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพ
1) ในกรณีร้ายแรง อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจตามมาตรา 8 ในการออกคําสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ก่อ
เหตุนั้นให้ระงับการดําเนินการที่ก่อ ให้เกิดฝุุนตามที่เห็นสมควร หากผู้ก่อเหตุไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง อธิบดีกรม
อนามั ย สามารถสั่ ง เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ แจ้ ง ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ อ อกคํ า สั่ ง ให้ น ายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดดําเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นตามสมควร อีกทั้ง อธิบดี กรมอนามัยยังสามารถใช้อํานาจ
ตามมาตรา 8/1 ในการประสานขอให้ ค ณะกรรมการสาธารณสุ ขจั ง หวั ดหรือ คณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานครดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบการออกคําสั่งตามมาตรา 8 โดย
ไม่ชักช้า
2) กรณีแหล่งกําเนิดฝุุนเป็นที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อํานาจตามมาตรา 27 วรรค
สองในการจัดการระงับเหตุรําคาญนั้นตามที่จําเป็นและเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกับผู้ก่อเหตุ
3) กรณีแหล่งกําเนิดฝุุนอยู่ในสถานที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อํานาจตามมาตรา
28 วรรคสามในการออกคําสั่งเป็น หนังสือห้ามไม่ใ ห้ใ ช้ส ถานที่นั้น จนกว่าจะมีก ารระงับ การทําให้เ กิด ฝุุน
ละอองจนเป็นที่พอใจ
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4) ในกรณีร้ายแรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตามมาตรา 46 วรรคสองในการออกคําสั่งเป็น
วาจาหรือหนังสือแก่ผู้ก่อเหตุนั้นให้ระงับการดําเนินการที่ก่อให้เกิดฝุุนตามที่เห็นสมควร แล้วจึงแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ และอาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคําสั่งเป็นหนังสือตามที่ผู้รับคําสั่งร้องขอภายใน 7 วัน
6.2.3 กรณีที่แหล่งกาเนิดฝุ่นซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดเหตุราคาญนั้น มีหลายแหล่งและเกิดเหตุ
เป็นบริเวณกว้าง
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น สามารถประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญได้ โดยต้องมีเงื่อนไขครบทั้ง
3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) มีแหล่งกําเนิดเหตุรําคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น
2) มีแหล่งกําเนิดเหตุรําคาญมากกว่า 1 แหล่ง
3) มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนจํานวนมากและ
ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุรําคาญ
- มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- มีผลประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้ หากฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอํานาจตามมาตรา 27 และ 28 หรือฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่อาศัยอํานาจตามมาตรา 28/1 มีโทษจําคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ โดยรายละเอียดการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ แสดงขั้นตอนดังแผนภูมิแสดงการควบคุม
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุรําคาญ
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แผนภูมิแสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุร่าคาญ
เหตุรําคาญ

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในที่/ทาง
สาธารณะ

สั่งให้บุคคลที่ก่อเหตุระงับ/
ปูองกัน
ภายในเวลาทีส่ มควร

ถ้าไม่แก้ไขและอาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น
เลขานุการ

เกิดขึ้นในสถานที่
เอกชน

กํากับ ดูแล และสนับสนุน
ให้อปท.ดําเนินการ ตามอํานาจหน้าที่
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(ผู้ว่าฯ กทม./
นายกเทศมนตรี/
นายกอบต.)
มีอํานาจ

สั่งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง สถานที่
ระงับแก้ไข
ภายในเวลาอันสมควร

ถ้าไม่แก้ไข

ถ้าเป็นกรณีที่อาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง

เข้าไประงับ/จัดการได้โดย
เจ้าของ/ผู้ครอบครองถ้า
เกี่ยวข้องต้องเสียค่าใช้จ่าย

เข้าไประงับ/จัดการได้
โดยบุคคลก่อเหตุเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่าย

สั่งห้ามใช้/ยินยอมให้ใช้
สถานที่นั้นจนกว่าแก้ไขได้

(1) ประกาศกําหนดพื้นที่ควบคุมเหตุ
รําคาญ
(2) ประกาศการระงั บ เหตุ รํ า คาญ
ตาม (1) และการจัดการเพื่อปูองกัน
มิให้เกิดเหตุรําคาญในอนาคต
(3) ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุ
รําคาญตาม (1) โดยไม่ชักช้า ในกรณี
ที่เหตุรําคาญได้ถูกระงับลงแล้ว

เมื่อมีเหตุราคาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง
จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชน
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แสดงขั้นตอนการประกา พื้นที่ควบคุมเหตุร่าคาญ
รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

การประกา กาหนดให้พื้นที่ใดเป็น
พื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ ต้อง มี 3
องค์ประกอบ ดังนี้

วิเคราะห์ สรุปผล ประเมิน
สถานการณ์

1. มีเหตุราคาญเกิดขึ้นใน
พื้นที่นั้น

พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นว่า
สมควรประกาศพื้นที่ควบคุม
เหตุรําคาญหรือไม่

เห็นว่า ไม่ สมควรประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ
ระงับเหตุราคาญ
(ม.27 หรือ ม. 28)

2. แหล่งกาเนิดเหตุราคาญ
มากกว่า 1 แหล่งขึ้นไป

เห็นว่าสมควรประกาศพื้นที่
ควบคุมเหตุรําคาญ
ประกา พื้นที่ควบคุมเหตุ
ราคาญ (ม. 28/1)

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปูองกันระงับเหตุ
รําคาญ และการจัดการเพื่อปูองกันมิให้มีเหตุรําคาญนั้น
เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ที่ประกาศควบคุมเหตุรําคาญในอนาคต

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
และแจ้งให้
ผู้ประกอบการและผู้ก่อเหตุรําคาญในพื้นที่
ดังกล่าวทราบ

3. มีผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือสภาวะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนจานวนมากและ
ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณ
กว้าง
ต้องปรากฎลักษณะบ่งชี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีผลกระทบรบกวนความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่า
เป็นผลมาจากเหตุรําคาญ
- มีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน
- มีผลประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม กํากับ สถาน
ประกอบกิจการ หรือผู้ก่อเหตุรําคาญให้
เป็นไปตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ
เมื่อเหตุรําคาญถูกระงับจนไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน

ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ
โดยไม่ชักช้า

รูปที่ 13 แผนภูมิแสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุรําคาญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกคําแนะนําต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่อง การควบคุมปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุ น
ละออง พ.ศ. 2562 ดังภาคผนวก 2
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เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562
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เอกสารแนบ 3
ค่าแนะน่าการปฏิบัติตนส่าหรับประชาชนและแนวทางการปฏิบัติส่าหรับราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ระดับ PM2.5 ระดับ PM10 ผลกระทบ
ค่าแนะน่าในการปฏิบัติตนส่าหรับประชาชน
แนวทางการปฏิบัติส่าหรับราชการส่วนท้องถิ่น
เฉลี่ย 24 ชม. เฉลี่ย 24 ชม. ต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป
เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
(มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.)
ผู้ที่มีโรคประจ่าตัว
0-25
0-50
ดีมาก  ทากิจกรรมกลางแจ้งและ  ท ากิ จ กรรมกลางแจ้ ง และท่ อ งเที่ ย วได้  เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหน่วยงาน
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ตามปกติ
ที่เกี่ยวข้อง
 จัดเตรียมแผนการดาเนินงานควบคุมป้องกันปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่
26-37
51 - 80
ดี
 ทากิจกรรมกลางแจ้งและ  ควรหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมหรือออกกาลังกาย  ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากา ทุกวัน
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ
กลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน/วิ่ง
 สื่อสาร ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตนแก่ประชาชน
 เฝ้ าระวั งสุ ขภาพที่ อาจเกิ ดขึ้ น หากมี อาการ ตามระดับความรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลาบาก หายใจถี่  เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ยาและเวชภัณฑ์
หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก ให้พร้อม
เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ  ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจสอบ
หรือวิงเวียน ีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
รายชื่อกลุ่มเสี่ยงทั้งประเภทและจานวนให้เป็นปัจจุบัน
38-50
81-120 ปานกลาง  ควรหลีกเลี่ยงการทากิจกรรม  ควรหลี ก เลี่ ย งการท ากิ จ กรรมนอกบ้ า น  ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากา ทุกวัน
หรือออกกาลังกายกลางแจ้ง
หรือออกกาลังกายกลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน/  แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และให้
เช่น ปั่นจักรยาน/วิ่ง
วิ่ง ถ้าจาเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากาก คาแนะนาการปฏิบัติตน ทั้งประชาชนทั่วไปและ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
กลุ่มเสี่ยงตามระดับความรุนแรง วันละ 1 ครั้ง
หากมีอาการผิดปกติ เช่น  ผู้ที่มีโรคประจาตัว ควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติ  สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่ประชาชน
ไอบ่อย หายใจลาบาก หายใจถี่
หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลาบาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
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ระดับ PM2.5 ระดับ PM10 ผลกระทบ
เฉลี่ย 24 ชม. เฉลี่ย 24 ชม. ต่อสุขภาพ
(มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.)

51-90

121- 180

ค่าแนะน่าในการปฏิบัติตนส่าหรับประชาชน
ประชาชนทั่วไป
เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ่าตัว
หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
แน่ นหน้ าอก เจ็ บหน้ าอก
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่ น คลื่ นไส้
ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ
เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษะ ให้รีบ
หรือวิงเวียน ีรษะ ให้รีบไป
ไปพบแพทย์
พบแพทย์
เริ่มมี  ควรลดหรือจากัด การทา  ลดเวลาการทากิจกรรมออกนอกบ้าน และ
ผลกระทบ
กิ จ กรรมนอกบ้ า นและ
ออกกาลั งกายกลางแจ้ง ถ้าจาเป็นต้องออก
ต่อสุขภาพ
ออกก าลั ง กายกลางแจ้ ง
นอกบ้ านให้ สวมหน้ ากากป้ องกั นฝุ่ นละออง
หากจาเป็นต้องออกนอกบ้าน
ขนาดเล็ก
ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น  หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลาบาก
ละอองขนาดเล็ ก และเปลี่ ยน
หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
มาออกกาลังกายในที่ที่ไม่มี
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่ น คลื่ นไส้
ฝุ่นละออง
เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษะ ให้รีบไป
พบแพทย์
 เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติ
หากมี อาการผิ ดปกติ เช่ น  ผู้ ที่ มี โ รคประจ าตั ว ควรเตรี ย มยาและ
ไอบ่อย หายใจลาบาก หายใจถี่
อุปกรณ์ที่จาเป็น
หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
แน่ นหน้ าอก เจ็ บหน้ าอก
ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ
หรือวิงเวียน ีรษะ ให้รีบไป
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แนวทางการปฏิบัติส่าหรับราชการส่วนท้องถิ่น

 ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากา ทุกวัน
 แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและให้
คาแนะนาการปฏิบัติตน ทั้งประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเสี่ยงตามระดับความรุนแรง วันละ 2 ครั้ง
 สนับสนุน แจกจ่ายอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลแก่
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
 จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสะอาดในสถานที่ราชการ
หรือชุมชน เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเ ษ
 ควบคุม กากับ หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควบคุ มการปล่ อยฝุ่ นละอองขนาดเล็ กจาก
แหล่งกาเนิด
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งโรงเรียน
ูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ให้ลดกิจกรรม
ภายนอกอาคาร
 ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ดู แ ล

ระดับ PM2.5 ระดับ PM10 ผลกระทบ
เฉลี่ย 24 ชม. เฉลี่ย 24 ชม. ต่อสุขภาพ
(มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.)

91 ขึ้นไป

181 ขึ้นไป

ค่าแนะน่าในการปฏิบัติตนส่าหรับประชาชน
ประชาชนทั่วไป
เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ่าตัว
พบแพทย์

มี
 ลดหรืองดการทากิจกรรมนอกบ้าน
ผลกระทบ หากจ าเป็ น ต้ องสวมหน้ ากาก
ต่อสุขภาพ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 งดการออกกาลั งกายกลางแจ้ ง
ให้ เปลี่ ยนมาออกกาลั งกาย
ในอาคาร
 หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจลาบากหายใจถี่ หายใจไม่ออก
หายใจมี เสี ยงวี้ ด แน่ นหน้ าอก
เจ็ บ หน้ า อก ใจสั่ น คลื่ นไส้
เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

แนวทางการปฏิบัติส่าหรับราชการส่วนท้องถิ่น

 งดออกนอกบ้าน และออกกาลังกายกลางแจ้ง

 อยู่ในอาคาร ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ สวมหน้ากาก 

ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกครั้ง
 หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลาบาก
หายใจถี่ หายใจไม่ อ อก หายใจมี เ สี ย งวี้ ด 
แน่ น หน้ า อก เจ็ บ หน้ า อก ใจสั่ น คลื่ น ไส้
เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน ีรษะ ให้รีบไป 
พบแพทย์
 ผู้ที่มีโรคประจาตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ 
ที่จาเป็นอย่างน้อย 5 วัน
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สุขภาพประชาชน เช่น ออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม
อาการของประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง และให้ ค วามรู้
คาแนะนาแก่ประชาชนในการดูแลตัวเอง
ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากา อย่างใกล้ชิด
แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและให้
คาแนะนาการปฏิบัติตน ทั้งประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเสี่ยง วันละ 3 ครั้ง
แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่ประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เปิดห้ องสะอาดเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแล
เป็นพิเ ษ
ควบคุม กากับ หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควบคุ มการปล่ อยฝุ่ นละอองขนาดเล็ กจาก
แหล่งกาเนิด
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ดู แ ล
สุขภาพประชาชน ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ
ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ูนย์เด็กเล็ก
สถานผู้สูงอายุ เป็นต้น ให้ควรงดกิจกรรมภายนอกอาคาร
และขอยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก เช่น

ระดับ PM2.5 ระดับ PM10 ผลกระทบ
เฉลี่ย 24 ชม. เฉลี่ย 24 ชม. ต่อสุขภาพ
(มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.)

ค่าแนะน่าในการปฏิบัติตนส่าหรับประชาชน
ประชาชนทั่วไป
เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ่าตัว

แนวทางการปฏิบัติส่าหรับราชการส่วนท้องถิ่น
การแข่งกีฬากลางแจ้ง แข่งฟุตบอล วิ่งมาราธอน
 เปิด ูนย์ปฏิบัติตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็กร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
***กรณีระดับ PM2.5 เท่ากับ 151 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปิดโรงเรียน
งดการทากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การแข่งกีฬากลางแจ้ง
วิ่งมาราธอน การเล่นคอนเสิร์ตกลางแจ้ง ยกเลิกการ
ทางานกลางแจ้งและงดการทากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์ม PM_1
แบบรายงานสถานการณ์และผลการดาเนินงานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
กระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ …………………………………..
วันที่ ..../....../.....
เวลา .....................
1. สถานการณ์
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
สถานการณ์สุขภาพ
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. กิจกรรมการดาเนินงาน พร้อมภาพประกอบ

3. ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

4. แผนการดาเนินงานต่อไป

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

เบอร์ติดต่อ…………………………………………..
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แบบฟอร์ม PM_2
แบบสอบถามรายบุคคลสาหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................
2. เพศ O 1) ชาย O 2) หญิง
3. อายุ ........................... ปี
4. น้ําหนักตัว........................... กิโลกรัม
5. ส่วนสูง............................. เซนติเมตร
6. ที่อยู่ บ้านเลขที่ ................หมู่ ......... ถนน....................... ตําบล...................... อําเภอ............... จังหวัด...........................
7. โรคประจําตัว O 1) หอบหืด O 2) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง O 3) หัวใจขาดเลือด O 4) อื่นๆ ระบุ ............................
8. ยาที่ใช้ประจํา .....................................................................................................................................................................
9. การรักษา O 1) ต่อเนื่อง
O 2) ไม่ต่อเนื่อง
10. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน …………….ปี .................เดือน
11. สถานที่ และ ระยะเวลาในการสัมผัสพื้นทีส่ ีแดง ก่อนเกิดอาการ 48 ชั่วโมง
11.1 …………………………………………ระยะเวลา ….… ปี …………เดือน ……………. วัน ……..ชั่วโมง...................
11.2 …………………………………………ระยะเวลา ……. ปี …………เดือน ……………. วัน ……..ชั่วโมง...................
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) อื่นๆ ระบุ...............................................
13. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ O 1) ไม่สูบ O 2) สูบ ปริมาณทีส่ ูบ………………ซอง สูบมา………………..ปี
14. คนในบ้านของท่านสูบบุหรี่หรือไม่ O 1) ไม่สูบ O 2) สูบ
15. ลักษณะที่อยู่ของท่านเป็นอย่างไร O 1) ห้องแถวหรือทาวน์เฮาส์ O 2) อพาร์ทเมนท์หรือคอนโด O 3) บ้านเดี่ยว
16. อาการปุวย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) O 1) หายใจลําบาก O 2) หายใจมีเสียงหวีด
O 3) ไอ
O 4) ผื่นคัน
O 5) แน่นหน้าอก O 6) อื่นๆ ระบุ ..............................................
17. ท่านได้รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นในข้อ 16 หรือไม่
O 1) ไม่ได้รักษา
O 2) ไปพบแพทย์ O 3) ซื้อยากินเอง
18. ข้อมูลการสัมผัส
การสัมผัส ฝุุนละออง/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า ปลิวเข้ามาในบ้านหรือบริเวณบ้านของท่าน ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไม่มี
มี
แหล่งกําเนิดฝุุนละออง/ควัน/เขม่า/เถ้า
18.1 ควันจากการสูบบุหรีภ่ ายในบ้าน
18.2 ควันจากการประกอบอาหาร
18.3 ควันจากธูป
18.4 ฝุุน/เขม่าควันจากปัม๊ น้ามัน
18.5 ฝุุน/ควันรถ จากยานพาหนะ เช่น ฝุุนจากถนน/ รถบรรทุก
18.6 ฝุุน/ควันจากการเผาฟางข้าว/ไร่/นา/อ้อย
18.7 ควันจากการเผาขยะหรือเศษใบไม้
18.8 ฝุุนจากการขุดเจาะหิน
18.9 ฝุุนจากการก่อสร้าง
18.10 ฝุุน/ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบุประเภทของโรงงานที่เกิดฝุุน............................................
18.11 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดฝุุน/ ควัน/ เขม่า/ เถ้า ระบุ....……………………............................….............

19. ท่านมีวิธีปูองกันตนเองจากฝุุน/ควัน หรือไม่
O 1) ไม่ได้ปูองกัน
O 2) อยู่ในห้อง/อาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุุน/ควัน
O 3) ใช้หน้ากากอนามัย
O 4) อื่น ๆ ระบุ................................................................
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แบบฟอร์ม PM_3
แบบรายงานสถานการณ์ผู้เข้ารับบริการในห้องฉุกเฉิน 3 กลุ่มโรค
โรงพยาบาล .............................................................................. อําเภอ ........................................................
จังหวัด .....................................................................................
1. จํานวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการ 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.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.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.

พ.ศ. ..............
พ.ศ. ..............
พ.ศ. ..............
มัธยฐาน 3 ปี
ปีปัจจุบัน

1.3 โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I24)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ..............
พ.ศ. ..............
พ.ศ. ..............
มัธยฐาน 3 ปี
ปีปัจจุบัน
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2. จํานวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ในรอบ 31 วันก่อนหน้า จําแนกรายวัน
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/เดือน

วัน

โรค
หอบหืด
(J45-J46,
J44.2)

โรคปอด
อุดกัน้
เรื้อรัง
(J44

ยกเว้น
J44.2)

โรคหัวใจ
ขาดเลือด
(I20-I24)
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แบบฟอร์ม PM_4
แบบฟอร์มการซักประวัติ อาการ/โรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม
ชื่อ …………………………………… อายุ …………… ปี เบอร์โทรศัพท์ ..................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
1.1 ชาย
2.2 หญิง
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน………………………………………………………………………………….............
ที่อยู่ที่ทํางาน………………………………………………………………………………(คนที่ทํางาน)
ที่อยู่โรงเรียน……………………………………………………………………………(นักเรียน)
ท่านเริ่มมีอาการก่อนมาโรงพยาบาล..............วัน
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  โรคอื่น ๆ
8. ท่านมีกิจกรรมที่สัมผัสฝุุน
8.1  ไม่มี
8.2  หุงต้มด้วยถ่าน
8.3  เผาใบไม้ /ขยะ
8.4  กวาดพื้น
8.5  อื่น ๆ ระบุ………………………………………
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9. ท่านมีกิจกรรมที่สัมผัสฝุุนระยะเวลา.......................(ช.ม./วัน)
10. ท่านมีกิจกรรมที่สัมผัสฝุุน บ่อย.........................(วัน/สัปดาห์)
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  อื่นระบุ................
15. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
15.1  ไม่สูบ
15.2  สูบ จํานวน............ (มวน/วัน)
15.3  เคยสูบ
16. ท่านสัมผัสควันบุหรี่จากผู้สูบในบ้านหรือในที่ทํางานหรือไม่
16.1  ไม่ใช่
16.2  ใช่
17. ท่านทราบว่าหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นทําให้เกิดโรคอะไรหรือไม่
17.1  ไม่ทราบ
17.2  ทราบ
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แบบฟอร์ม PM_5
แบบฟอร์มสุ่มประเมินปริมาณฝุ่นละอองภายในอาคารห้องปลอดฝุ่น
สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

การควบคุมแหล่งกาเนิด

การเลือกห้อง

แนวทางการเฝูาระวังและสุ่มประเมินปริมาณฝุุนละอองภายในอาคารห้องปลอดฝุุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขตรวจสอบการจัดเตรียมห้องปลอดฝุุนเพื่อปูองกันหรือลดการสัมผัสฝุุนละอองจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสําหรับอาคารสาธารณะ เช่น ศูนย์ประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีแนวทางดังนี้
1) ให้คําแนะนําการจัดทําห้องปลอดฝุุนในอาคารสาธารณะในชุมชน
2) สุ่มตรวจคุณภาพอากาศภายในห้องปลอดฝุุนอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในอาคาร
3) ดําเนินการสุ่มเฝูาระวังการจัดเตรียมห้องปลอดฝุุนในอาคารสาธารณะตามแบบตรวจสอบ ดังนี้
แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) สาหรับการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ
ประเด็น
รายละเอียด
หมายเหตุ
 ห้องห่างจากแหล่งกําเนิดฝุุนละออง เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้างและไม่
 มีแหล่งกําเนิดมลพิษภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่ หรือกิจกรรมอื่น
ที่เป็นแหล่งกําเนิดควัน
 เลือกห้องที่ช่องทางเข้าของฝุุน เช่น ช่องว่างของประตูหรือหน้าต่าง น้อยที่สุด
เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร
 ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุุนละอองภายในห้อง เช่น พรม หนังสือ ฯลฯ
ขนาดพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ 5.0 ตารางเมตรต่อคน
 ระดับที่ 1: “การปิดประตู หน้าต่าง”
 ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดปูองกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
 ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู
หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นใด ที่สามารถปิด
ช่องดังกล่าวได้สนิท
 ไม่ สร้ า งกิ จกรรมที่ ก่ อ ให้เกิ ดมลพิ ษ ทางอากาศภายในห้อ งเพิ่ ม เติ ม เช่ น
จุดเทียน จุดธูป หรือ การใช้สารเคมีในอาคาร
 เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
 กรณีมีพัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุุนไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศ
 ทําความสะอาดเป็นประจําทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ําแทนการใช้ไม้กวาดทํา
ความสะอาดหรือปัดฝุุนของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ
 เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง ในช่วงเวลาที่
มีฝุนน้อย เพื่อลดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2)
 ระดับที่ 2: “ระบบกรองอากาศ”
 เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุุนในห้องโดยดําเนินการตามแนวทางระดับ 1
 ใช้เครื่องฟอกอากาศ หรืออุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณฝุุนละอองได้ และมี
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ประเด็น

รายละเอียด

การจัดสภาพแวดล้อม











ด้านสุขภาพ





ความปลอดภัย










ขนาดที่เหมาะสมกับห้อง
ระดับที่ 3: “ระบบแรงดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ”
 ดําเนินการตามแนวทางในระดับที่ 1
 ทํ า การติ ด ตั้ ง ระบบอั ด อากาศโดยใช้ พั ด ลมดู ด อากาศจากภายนอก
(Intake Fan) ที่ผ่านการลดปริมาณฝุุนแล้ว
 ใช้ฟิลเตอร์ระดับ MERV 11 ขึ้นไป เพื่อจ่ายเข้ามาภายในห้องเพื่อให้ภายใน
ห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศภายนอก (Positive pressure)
กําหนดจุดจอดรถหรือการรับส่งให้ห่างจากห้องปลอดฝุุน
ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุุน
งดกิ จ กรรมการเผาหรื อ กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ฝุุ น เช่ น จุ ด เที ย น จุ ด ธู ป
สูบบุหรี่หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกําเนิดควัน เป็นต้น
ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุุนละออง เช่น การทําความสะอาดถนน การติดตั้งสเปรย์
ละอองน้ําเพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดฝุุนละอองที่ลอยขึ้นมาจากพื้น
สร้างพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ให้กับพื้นรอบบริเวณห้องปลอดฝุุน
ควรมีการลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น
เตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็น เช่น ยาสามัญประจําบ้าน ยาประจําตัวและ
ชุดปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ และมีพื้นที่สําหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
จั ด เตรี ย มความพร้ อ มระบบส่ ง ต่ อ ผู้ ปุ ว ยกรณี ที่ มี ผู้ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น หรื อ มี
อาการรุ น แรง โดยมี ช่ อ งทางประสานงานกั บ โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยและ
โรงพยาบาลศูนย์
จัดเตรี ยมความพร้ อมระบบส่ง ต่อ ผู้ปุวยกรณีที่มีผู้ปุวยฉุ กเฉินหรื อมี อาการ
รุ น แ ร ง โ ดยมี ช่ อ ง ทา ง ประสา นง า นกั บ โ ร ง พ ยา บาลแ ม่ ข่ า ยแ ละ
โรงพยาบาลศูนย์
เฝูาระวังและสังเกตบุคคลในห้องหรืออาคารสะอาดอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ
ผิดปกติหรือน่าสงสัย เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมด
สติ ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนําส่งโรงพยาบาลทันที
ติดตามสถานการณ์ ฝุนละอองเล็ก PM2.5 อย่างใกล้ชิ ดจากช่อ งทางสื่อ สาร
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพการดูแลและปูองกันตนเอง
มีพื้นที่สันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น
การจัดเตรียมให้มีแสงสว่างภายในอาคารที่เพียงพอ
ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายภายในอาคาร เช่น วัตถุไวไฟ
มีทางออกฉุกเฉินระบุอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง
ติดปูายเตือนทางออกฉุกเฉิน
มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
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หมายเหตุ

ประเด็น

การเฝ้าระวังปริมาณ
ฝุ่นละออง




รายละเอียด
หมายเหตุ
มีแผนอพยพฉุกเฉิน สถานที่นัดพบ และมีระบบแจ้งเตือนการอพยพ กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่น เสียงตามสายหรือสัญญาณเตือนภัย
ตรวจวัดปริมาณฝุุน PM2.5 และ PM10 ภายในห้องปลอดฝุุน
 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
สําหรั บรายการสื่ อสนับ สนุ น ที่เกี่ย วข้องกับ การดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขเพื่อปูองกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อใช้สนับสนุนการดําเนินงานและในการให้
ความรู้และคําแนะนําสําหรับประชาชนทั้งรูปแบบคู่มืออินโฟกราฟฟิก สื่อมัลติมีเดียและคลิปเสียง โดยแบ่งเป็น
นโยบาย กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สําหรับสถานที่เสี่ยง ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพสําหรับประชาชน ชุดความรู้
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สปอตวิทยุ/คลิปวีดีโอ และอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้
นโยบาย กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
แห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษ ค่าเฝูาระวังผลกระทบต่อ
เรื่อง การควบคุมปูองกันผลกระทบต่อ
ด้านฝุุนละออง”
สุขภาพฝุุนละอองขนาดเล็กใน สุขภาพจากฝุุนละออง พ.ศ. 2562
บรรยากาศ

https://bit.ly/2C3btII
https://bit.ly/2qejBTK

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

https://bit.ly/33bL0Vm

การใช้กลไกสาธารณสุขจังหวัด สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการ
(คสจ.) ในการจัดการปัญหาฝุุน จัดการฝุุน PM2.5
ละออง PM2.5 ตามพรบ.สธ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

https://bit.ly/2oTHnEq

ชุดข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
โปสเตอร์ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น โปสเตอร์ฝุนพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ฝุุนจิ๋วกับโรคร้าย
PM2.5

https://bit.ly/36hHUkx

https://bit.ly/2qaudTM
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https://bit.ly/2PYAoFt

ชุดข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ผลต่อสุขภาพจากมลพิษใน
ฝุุนละอองในบรรยากาศ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองใน
อากาศ
บรรยากาศ

https://bit.ly/2NtNDLw
ความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5

https://bit.ly/36As9oZ

https://bit.ly/2PzpmpN
ฝุุน PM 2.5 (infographic)

https://bit.ly/34LatW2

https://bit.ly/36mSTcd
PM 2.5 ฝุุนละอองขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สํานักสื่อสารความเสี่ยง ฯ

ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับสถานที่เสี่ยง
คาแนะนาป้องกันผลกระทบต่อ แนวทางการดูแลเด็กเล็ก
สุขภาพจาก PM2.5 สาหรับ
สําหรับ...สถานพัฒนาเด็ก
โรงเรียน
ปฐมวัย

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

https://bit.ly/36jWxE1

สํานักสื่อสารความเสี่ยง ฯ

https://bit.ly/34lbsfk

การลดอันตรายจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ในกลุ่มเสี่ยง
(Poster) จานวน 600 แผ่น

สํานักสื่อสารความเสี่ยง ฯ
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ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับประชาชน
คําแนะนําดูแลลูกในวันที่เมือง
แผ่นพับรู้ทันปูองกันฝุุน PM2.5
เปื้อนฝุุน

https://bit.ly/327IUUS
วิธีดูแลเด็กอย่างปลอดภัย

แนวทางการดูแลเด็กเล็กสําหรับ
ผู้ปกครอง

https://bit.ly/2NsUNQ
คําแนะนําการใช้หน้ากาก
ปูองกันฝุุนจิ๋ว PM2.5

https://bit.ly/2N5JNsN
5 ข้อคนไทยพึงฉลาดรู้ในวันที่เมือง
เปื้อนฝุุน

https://bit.ly/2PCItzA
ระวัง! ฝุุนจิ๋ว PM.2.5

https://bit.ly/32ofeTG
ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับ PM.2.5

https://bit.ly/2qg6VMb
5 กลุ่มเสี่ยง ทํางานกลางแจ้ง
รับมือฝุุนจิ๋ว

https://bit.ly/336qXHh
https://bit.ly/2NW8BD3
ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับประชาชน
ค่าเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
การอ่านค่าฝุุนกับการดูแล
จากฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ตนเองเบื้องต้น
ไมครอน (PM2.5)

https://bit.ly/36sLOHt

https://bit.ly/33urGCD
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https://bit.ly/32t7NKT
ระดับค่าสี PM2.5 รู้ก่อนปูองกันก่อน

https://bit.ly/2pKgd3s

ชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับประชาชน
การดูแลปูองกันผลกระทบต่อ
วิธีการใส่หน้ากาก
สุขภาพของผู้สูงอายุจาก PM2.5

เลือกหน้ากากแบบไหน
ถึงเหมาะกับฝุุน PM2.5

https://bit.ly/34oLHL7
https://bit.ly/2qV4j6P
การรับมือกับฝุุน PM2.5
ฉบับประชาชน

คําแนะนําประชาชนกรณี
PM2.5

https://bit.ly/32pSa73
การปูองกันตนเองให้ปลอดภัย
จากฝุุนควัน (infographic)

https://bit.ly/2WRMhOT
ฝุุนละอองขนาดเล็กสําหรับ
ประชาชนทั่วไป (Roll Up)

https://bit.ly/2Nr0TSm

https://bit.ly/2NrRHgk

สานักสื่อสารความเสี่ยง ฯ
ชุดความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ต้นไม้ 1 ต้น ลดมลพิษ ลดโลก
แผ่นพับลดฝุุน..ด้วยต้นไม้
ร้อน เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี

https://bit.ly/2N4xxJ5

https://bit.ly/2JEauCV
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ห้องปลอดฝุุนสําหรับอาคาร สาธารณะ
และบ้านเรือน

https://bit.ly/2Cp3Vjz

ชุดความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3ส1ล

https://bit.ly/36Igogg
สปอต/คลิปวีดีโอ
สปอตวิทยุ การปูองกันสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควัน ชื่อชุด
“บอกต่อ”

Anaimation เรื่อง "รู้ทัน...
ปูองกันฝุุน 2.5 ในกลุ่มเสี่ยง"

VDO clip คําแนะนําในการออกกําลัง
กาย

https://bit.ly/2C1DDDR

https://youtu.be/8TBShTTyXfg

การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันฝุุน
PM2.5

การสวมหน้ากากปูองกันฝุุน
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

รับมือฝุุน PM 2.5 ด้วย 3ส 1ล

https://youtu.be/6wtgILKYLl8

https://bit.ly/2JZbLEH

https://youtu.be/tjV5t3MoTPg

แนวทางการจัดทําห้องสะอาด

https://bit.ly/2rlfZ2Y

https://youtu.be/vj6ND7ftlzM

5 พรรณไม้ดูดสารพิษในอากาศ วิดีโอสวมใส่หน้ากากN95

https://bit.ly/2puYc93
https://bit.ly/2rqeyjY
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สปอต/คลิปวีดีโอ
วิดีโอสวมใส่หน้ากากอนามัย

https://bit.ly/2N2yBx7

อื่น ๆ
คู่มือเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข

การปูองกันตัวเองจากหมอก
ควันและฝุุนละออง

https://bit.ly/2CrxYHg

Roll up ในวันที่เมืองเปื้อนฝุุน
PM 2.5

ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) (Backdrop & Counter)
จํานวน 1 ชุด

https://bit.ly/2JZ9eKJ

https://bit.ly/2Q0i5Qi
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สํานักสื่อสารความเสี่ยง ฯ

ภาคผนวก 5
มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สาหรับสถานศึกษา
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มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
เมื่อสถานการณ์ฝุ น ละอองขนาดเล็ กเข้ าสู่ ระยะเกิดเหตุ สถานศึ กษาหรือศู นย์พัฒ นาเด็ กเล็ ก
สามารถนําแนวทางการปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพสําหรับนักเรียน โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของฝุุน
ละอองขนาดเล็ก ดังตาราง
ระดับ PM2.5
ระดับ AQI
มาตรการ
(มคก./ลบ.ม.)
0 - 25
นักเรียนทุกคน : ทํากิจกรรมได้ตามปกติ
0 - 25
(ดีมาก)
26-37
26-50
(ดี)
38-50
51 -100
(ปานกลาง)

51-90
101-200
(เริ่มมี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ)

1. นักเรียนทุกคน : ทํากิจกรรมได้ตามปกติ
2. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ให้พิจารณาลดการเรียนพลศึกษาและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. นักเรียนทุกคน : ลดการทํากิจกรรมนอกอาคาร
2. นั ก เรี ย นที่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ให้พิจารณายกเว้นการเรียนพลศึกษา
และกิจกรรมกลางแจ้ง หากต้องออกข้างนอกอาคาร ควรใส่หน้ากาก
ปูองกันฝุุน
ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการปูองกัน
ตนเองแก่ นั ก เรี ย นทุ ก เช้ า และสั ง เกตอาการนั ก เรี ย น หากมี อ าการ
ผิ ด ปกติ เช่ น เคื อ งตา คั น ตา ตาแดง ให้ ใ ช้ น้ํ า สะอาดล้ า งดวงตา
หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากอาการรุนแรงให้ไป
พบแพทย์ทันที
3. นักเรียนทุกคน : ควรเรียนในชั้นเรียน สําหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ
อาจจะได้รับการพิจารณายกเลิกตามความเหมาะสม หากหากต้อง
ออกข้างนอกอาคาร ควรใส่หน้ากากปูองกันฝุุน
4. นักเรียนชั้นอนุบาล :
- ให้เรียนในห้องเรียนที่จัดเป็นห้องปลอดฝุุน เข้าแถวในชั้นเรียน
- ยกเลิกการออกกําลังกายกลางแจ้ง สําหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
อื่นๆ และอาจจะได้รับการพิจารณายกเลิกตามความเหมาะสม
- หากหากต้องออกข้างนอกอาคาร ควรใส่หน้ากากปูองกันฝุุน
5. นั ก เรี ย นที่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น หอบหื ด ควรให้ อยู่ภ ายในอาคารที่ปิดประตู
หน้าต่างให้สนิท หรือในห้องปลอดฝุุน งดการออกกําลังกายกลางแจ้ง
และต้องได้รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด
ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการปูองกัน
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ระดับ AQI

ระดับ PM2.5
(มคก./ลบ.ม.)

มาตรการ

ตนเองแก่นักเรียนจํานวน 2 ครั้ง คือ ช่ว งเช้า และบ่าย สั งเกตอาการ
นั ก เรี ย น หากมี อาการผิ ด ปกติ เช่ น เคื อ งตา คัน ตา ตาแดง ให้ ใ ช้ น้ํ า
สะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หาก
อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
91 ขึ้นไป
6. นักเรียนทุกคน :
- ควรอยู่ภายในอาคาร หรือห้องเรียน และปิดประตูและหน้าต่าง
201 ขึ้นไป
ให้สนิท
(มีผลกระทบ
- ลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง
ต่อสุขภาพ)
และการออกกําลังกายกลางแจ้ง นักเรียนสามารถออกมาพัก
ในช่วงพักระหว่างคาบเรียนหรือพักกลางวันได้ แต่ไม่ควรอยู่
กลางแจ้งเป็นเวลานาน
7. เด็กเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ
- ควรอยู่ภายในอาคาร หรือห้องเรียนที่มีประตูและหน้าต่างปิด
สนิท หรือห้องปลอดฝุุนที่มีเครื่องปรับอากาศ/เครื่องฟอกอากาศ
- งดการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจ้ง
- ต้องได้รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด
ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการปูองกัน
ตนเองแก่นักเรียนจํานวน 3 ครั้ง คือ ช่วงเช้า เที่ยง และบ่าย และสังเกต
อาการนักเรียน หากมีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตา คันตา ตาแดง ให้ใช้
น้ําสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หาก
อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับสถานศึกษา
1) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น
2) ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถรับ-ส่งนอกสถานศึกษา หากจําเป็นให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
3) ขอความร่วมมือร้านค้าแผงลอย ปิ้งย่างโดยใช้เตาไร้ควัน
4) ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนเพื่อดักฝุุนละอองและมลพิษอากาศ
แนวทางการปิดสาหรับสถานศึกษา
กรณีที่ PM2.5 เกินมาตรฐาน โรงเรียนควรมีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โรงเรียนอาจใช้แนวทางการปิด
โรงเรี ย นนี้ นี้ เพื่อประกอบการพิจ ารณา ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ขึ้น อยู่กับดุ ล ยพินิจ ของผู้ ที่ เกี่ยวข้องหรื อผู้ อํานวยการ
โรงเรียน โดยแนวทางการปิดโรงเรียน มีดังนี้
1) หากระดับ PM2.5 ≥ 91 มคก./ลบ.ม. (AQI ≥ 201) ขึ้นไป ติดต่อกัน 3 วัน ระดับชั้นอนุบาล
อาจพิจารณายกเลิกการเรียนการสอน
2) หากระดับ PM2.5 ≥ 191 มคก./ลบ.ม. (AQI ≥ 301) ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ให้พิจารณายกเลิกการเรียนการสอน
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ภาคผนวก 6
คาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PM2.5
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หมวด 1: สถานการณ์มลพิษทางอากาศและนโยบายด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพ
Q1.1: ฝุ่นละออง PM2.5 คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร?
A1.1: ฝุ่นละออง (Particulate Matter) หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยใน
บรรยากาศ ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรม
ต่าง ๆของมนุษย์ บางชนิดมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุุนจากโรงโม่หิน ฝุุนจากโรงไม้ แต่บาง
ชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็น ซึ่งฝุุนละอองขนาดเล็กมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ
ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
PM10 และ PM2.5 ประกอบด้วยคําว่า PM ที่ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคําเรียกค่ามาตรฐาน
ของฝุุนละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนตัวเลข 10 หรือ 2.5 นั้น มาจากขนาดของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางฝุุนละอองมีหน่วยเป็นไมครอน หรือไมโครเมตร (106)
ดังนั้น PM2.5 ก็คือ ฝุุนละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กประมาณ 1 ใน 25
ส่ ว นของเส้ น ผ่ า ศูน ย์ กลางของเส้ น ผม หากฝุุ นละอองขนาดเล็ ก PM2.5 ล่ อ งลอยอยู่ใ นอากาศปริมาณมาก
จะเห็นท้องฟูาเป็นสีหม่น หรือเกิดเป็นหมอกควัน
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ปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็กในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยควบคุมไม่ได้ ดังนี้
ปัจจัยที่ควบคุมได้
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
กิจกรรมของมนุษย์:
สภาพอุตุนิยมวิทยา:
 การเผาในที่โล่ง เช่น เผาเศษวัสดุการเกษตร เผาขยะ
 อากาศเย็นและแห้ง
 การจราจร
ความกดอากาศสูง
 การเผาไหม้เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
 สภาพอากาศนิ่ง ทําให้ฝุน
 การก่อสร้างอาคาร
ละอองขนาดเล็กไม่แพร่กระจาย
 การสูบบุหรี่
ฝุุนละอองแขวนลอยได้นาน
 การใช้เตาปิ้งย่างที่ทําให้เกิดควัน
 สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถ พ่นสีรถ
ทั้งนี้ สาเหตุของฝุุนละอองขนาดเล็กมีความแตกต่างกันตามแหล่งกําเนิดในแต่ละพื้นที่
1) พื้นที่ภาคเหนือ มักเกิดจากปัญหาไฟปุาและการลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืช การเผา
เศษวัสดุทางการเกษตรประกอบกับภูมิประเทศที่มีลั กษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ
ซึ่งในช่วงหน้ าแล้งอากาศแห้ ง ความกดอากาศสูง ทําให้เกิดสภาวะอากาศปิด ความรุนแรงของ
ปัญหาจึงเพิ่มขึ้น
2) พื้นที่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ มีแหล่งกําเนิด
หลักมาจากรถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนน และเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดเครื่องยนต์
ขณะจอดอยู่กับที่ โดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรหนาแน่นและติดขัด ทําให้เกิดการสะสมตัวของ
มลพิษทางอากาศในปริมาณมาก
3) พื้นที่ภาคใต้ เกิดจากไฟไหม้ปุาพรุหรือมลพิษข้ามแดน
นอกจากนี้ยังเกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ ในบ้านเรือนหรือกิจกรรมชุมชน เช่น การจุดเตาถ่านในบ้านเรือน
การปิ้ ง หรื อ ย่ างอาหาร รวมถึ ง ปฏิกิ ริ ย าเคมี ใ นอากาศ เช่ น ก๊า ซซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2 ) ออกไซต์ ข อง
ไนโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ทําปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศเกิดเป็นฝุุนละเอียดได้
(แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)
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Q1.2: ทั่วโลกมีความตื่นตัวเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
A1.2: ประเด็นด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพเป็นประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญและได้กําหนดเป็น
นโยบายที่ต้องร่วมกันจัดการทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย
1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ความสําคัญกับ
มลพิษอากาศและสุขภาพ โดยกําหนดในเปูาหมายหลายภาคส่วน ทั้งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ (SDG11) การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศใน
ครัวเรือน (SDG7) การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13) อันนําไปสู่การ
ลดการเจ็บปุวยและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศทั่วโลก (SDG3.9) และข้อตกลงอื่นที่
สอดคล้อง เช่น ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งย้ําให้เห็นความจําเป็นในการบูรณาการข้าม
ภาคส่วน เพื่อบรรลุเปูาหมายข้างต้นร่วมกันเพื่อการคุ้มครอง ดูแลสุขภาพประชาชน อันเป็นหัวใจ
สําคัญของการพัฒนา โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง
2) องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสําคัญและกําหนดให้ประเด็นมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็น 1 ใน 5 ประเด็นขับเคลื่อนสําคัญของในปี 2562 – 2566 และได้จัดทําแผน
ระดับโลกในการเพิ่มความสามารถในการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศและ
จัดทํา Roadmap to Enhance Global Responde 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) ทําให้ได้ตามเปูาหมายในการลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศให้ได้ 2 ใน 3 ภายใน
ปี 2573
3) พัฒ นามาตรการสํ าคัญในการปรับปรุงคุณภาพอากาศทั้งในบรรยากาศและในครัว เรือน
จากแหล่งกําเนิ ดต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรม ขนส่ง พลังงาน เกษตรกรรมและครัวเรือน รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักแก่ทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 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: มลพิษทางอากาศเป็น หนึ่งในปัจ จัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดปัญหาสาธารณสุ ขที่สําคัญใน
ระดับโลก ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดการเสียชีวิต 7 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง หอบหืดและมะเร็งปอด โดยองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research
on Cancer: IARC) ระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ ซึ่งจากรายงาน
สถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งปอดในปี 2561 พบว่า ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งปอดสูงถึง 1.8
ล้านคน และมีรายงานการพบผู้ปุวยรายใหม่ด้วยโรคนี้ประมาณ 2.1 ล้านคน
โดย 4.3 ล้านคนทั่วโลก พบว่าการเสียชีวิตทุก ๆ ปี เป็นผลมาจากการได้รับสัมผัสกับมลพิษอากาศ
ภายในบ้าน เช่น จากเชื้อเพลิงที่ทําอาหาร และ 3 ล้านคนทั่วโลก พบปัจจัยการเสียชีวิตที่ได้รับสัมผัสจาก
ฝุุนละอองที่พบในมลพิษทางอากาศ และสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าร้อยละ 63 ยังมีการใช้
เชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ไม้ ในการทําอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเสียชีวิต ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าแนะนําของ
WHO เทียบกับค่า PM10 จะพบว่าส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ
ค่อนข้างสูง
(แหล่งที่มา: องค์การอนามัยโลก , 2562)
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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 ทั้งนี้ควรประเมินตนเองด้วยว่ามีอาการปุวยอื่นร่วมด้วยหรือไม่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
นอกจากนี้ อาการไอหรือจามเป็นเลือดยังอาจเกิดกับผู้เป็นโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบได้
(นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์, 2562 ; รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล, 2562)
 ระคายเคืองผิวหนัง ผื่น คัน
 ระคายเคืองตา แสบตาหรือตาแดง หากเป็นผู้ที่มีความผิดปกติกับดวงตาอยู่แล้ว เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ
หรือภูมิแพ้ขึ้นตา หรือผู้ใช้คอนแทคเลนส์ประจํา รวมไปถึงผู้ที่มีภ าวะตาแห้ง อาจทําให้มีอาการระคายเคืองตา
หรือตาแดงมากกว่าปกติ (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 หั ว ใจเต้ น ผิ ดจั งหวะ หั ว ใจเต้น แรงขึ้ น และมีค วามเสี่ ยงที่จ ะตายจากภาวะหั ว ใจหยุด เต้น เฉี ยบพลั น
นอกจากนั้น ยังทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบจนถึงตายได้ เนื่องจากการสัมผัสกับมลพิษในอากาศเป็น
ระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และเลือดมีความ
หนืดเพิ่มขึ้นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้
 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 และการผิ ดปกติของทารกแรกคลอด
(Stieb และคณะ, 2555 ; Stolbach Kim และ Kabir, 2558) และอาจมีผลกระทบต่อพัฒนาการและระบบ
สมองของทารก ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์อยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงระหว่างตั้งครรภ์ หรือสูบบุหรี่หรือได้รับ
ควันบุหรี่จากบุคคลใกล้ชิด มีโอกาสที่ PM2.5 จะเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดความบกพร่องในการลําเลียงอาหาร
และออกซิเจนผ่านรกที่ไปเลี้ยงตัวอ่อนในครรภ์ ส่งผลให้ทารกมีน้ําหนักน้อยหรือคลอดก่อนกําหนดได้ (Feng
และคณะ, 2559) ทั้งนี้ ยังมีงานวิจัยระบุว่ามลพิษทางอากาศทําให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงแท้งพอ ๆ กับการสูบบุหรี่
และยังพบอนุภาคมลพิษทางอากาศที่รกของทารกในครรภ์ด้วย โดยประเมินผลกระทบในระยะสั้นของมลพิษ
ทางอากาศ พบว่า PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น 10 µg/m3 เฉลี่ย 3 วันและ 7 วัน มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการแท้ง
เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (Claire L.Leiser และคณะ, 2561)
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อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับว่าคนที่สูดฝุุนเข้าไปจะทําให้เป็นโรคอ้วน 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 และคณะ. (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
พัดโบกขับ ออกไปโดยมีการหลั่ งสารคัดหลั่ง (mucus) สําหรับใช้ดักจับ ซึ่งก็ จะดักจับฝุุ นที่ใหญ่กว่า 2.5
ไมครอนได้ แต่พวกฝุุนที่ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 จะสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนลึก
ได้ เช่น ไปที่ถุงลมฝอย ซึ่งเป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยนอากาศดีที่มีออกซิเจนและอากาศเสียที่มีคาร์บอนไดออกไซด์
ในบริเวณนี้ร่างกายจะไม่มีการหลั่งสารคัดหลั่งเหล่านั้นออกมา เพราะผนังถุงลมฝอยบางมาก หากสารคัดหลั่ง
เหล่านั้นถูกขับออกมา จะไปรบกวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ แต่ร่างกายของเรายังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังคอยทํา
หน้าที่กําจัดสิ่ งแปลกปลอมอยู่ ซึ่งก็จ ะเป็ นพวกเซลล์ เม็ดเลื อดขาวหรือพวกแมคโครฟาจ แต่อ ย่างไรก็ตาม
สารเคมีบางตัวกําจัดยากและใช้เวลากําจัดนาน ซึ่งถ้าเราได้รับเข้าไปเยอะ ก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้
อย่างไรก็ดี ในระยะแรก แม้ว่าร่างกายจะมีการหลั่งสารคัดหลั่งบริเวณหลอดลมฝอยได้ดี แต่ถ้าได้รับ
สัมผัส ไปเป็ นระยะเวลานาน ๆ ร่ างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่ งสารพวกนั้นมากขึ้น ขณะเดียวกันผนัง
หลอดลมก็จะค่อย ๆ หนาขึ้น จนมีขนาดแคบลง และปุวยเป็นโรคหอบหืด (Asthma) หรือโรคทางเดินหายใจ
อื่น ๆ ตามมา
(แหล่งที่มา ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ เรื่อง “ตอบคาถามเรื่องฝุ่น PM2.5” รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ช่อง 9 MCOT.)
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Q2.3: ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง?
A2.3: เนื่องจาก PM2.5 ในแต่ละจุดแต่ละเวลาอาจไม่เท่ากัน ผลกระทบต่อสุขภาพจึงขึ้นอยู่กับหลาย
องค์ประกอบ ได้แก่
1) “ปริมาณของฝุุนละออง” ในพื้นที่นั้น 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 ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือทํางานอยู่บริเวณพื้นที่ที่ค่าฝุุนละอองสูงและได้รับสัมผัสฝุุนละอองเป็น
เวลานาน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองมากกว่ากลุ่มอื่น
(แหล่งที่มา:
1. กรมอนามัย. มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
2. กรมควบคุมโรค. ฝุ่น PM2.5

Q2.4: วิธีสังเกตอาการว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นผลกระทบจาก PM2.5
A2.4: ประชาชนสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นที่อาจเกิดจากการรับสัมผัสฝุุนละอองขนาดเล็ก ได้ดังนี้
 ระคายเคืองตาหรือแสบตา
 ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือแสบจมูก
 ระคายเคืองผิวหนัง
 อึดอัด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ หรือเด็กที่เป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาจมีอาการกําเริบ และเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น
และเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้ว ประชาชนต้องคอยดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงมากขึ้น หากอาการยังไม่ทุเลาลง ควรรีบไปพบแพทย์
(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง 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 การปีนปุาย ทําให้เด็กมีการหายใจเอาปริมาตรอากาศ
เข้าสู่ร่างกายสูงกว่าผู้ใหญ่ นอกจากนี้ เด็กเล็กอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก
นอกจากกลุ่ มเด็กเล็กยั งมีกลุ่ มเสี่ ยงอื่น ๆ อีก ได้แก่ กลุ่ มนักเรียน กลุ่ มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่ มผู้สู งอายุ
เนื่องจากกลไกการปูองกันระบบทางเดินหายใจจะลดลงตามอายุ ทําให้ไวต่อการเป็นโรคหรือติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัว และกลุ่ มประชาชนที่ทํางานนอกอาคาร เช่น ตํารวจ
จราจร คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรถตุ๊กตุ๊ก กรรมกรก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้าริม
ถนน พนักงานกวาดถนน พนักงานเก็บขยะ คนขับรถและพนังงานเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารสาธารณะไม่
ปรับอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกอาคารเป็นเวลานาน มีโอกาสได้รับฝุุนละอองสูง
(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก)

Q2.6: PM2.5 มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไร และมีวิธีป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างไร?
A2.6: เมื่อสัตว์เลี้ยงสูดดมอากาศที่มีฝุนละอองขนาดเล็กมากเกินและเป็นเวลานาน อาการของสัตว์ที่เกิดขึ้นได้
คือ ไอ หายใจลําบาก อ้าปากหายใจ หายใจเสียงดังกว่าปกติ หายใจถี่ เหงือกซีด ซึม อ่อนแรง ระคายเคืองตา
มีน้ําตาไหล มีน้ํามูกมาก กินอาหารลดลง และหิวน้ําบ่อย ซึ่งถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาไปพบ
สัตวแพทย์
วิธีปูองกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบจากฝุุนละอองขนาดเล็กมีดังนี้
1. ดูดฝุุนบ้านและที่นอนของสัตว์เลี้ยง
2. งดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการจุดธูปภายในบ้าน
3. ถูพื้นบ่อย เพื่อขจัดคราบฝุุน
4. อาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงบ่อย ๆ
5. หลีกเลี่ยงพาสัตว์เลี้ยงออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน โดยเฉพาะริมถนน หรือในวันที่มีฝุนสูง
6. ควรเลี้ยงในบ้าน
7. ล้างบ้านสัตว์เลี้ยงบ่อยขึ้น
(แหล่งที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาการในสัตว์เลี้ยงและวิธีป้องกันภัยจากฝุ่น PM2.5)
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หมวด 3: การดูแลและป้องกันสุขภาพ
Q3.1: ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างไร?
A3.1: แม้มลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ประชาชนก็สามารถปูองกันได้ โดยปูองกันไม่ให้
มลพิษทางอากาศเข้าสู่ร่างกายหรือให้เข้าน้อยที่สุด และดูแลไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้
1) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ การประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่ต้องเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศจากสื่อ หรือช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน เป็นต้น โดยให้
สังเกตสีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุุนละอองที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุ ขภาพควร
ปฏิบัติตนตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
2) ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เช่น มีอาชีพอยู่กลางแจ้งต้องสัมผัสฝุุนเป็นเวลานานหรืออาศัย
ในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ปุวยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด
หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุุนและต้องดูแลปูองกันตนเองเป็นพิเศษ
3) ในช่วงที่ฝุนละอองสูง ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมนอกบ้าน
4) ถ้าจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุุนสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 และต้องใส่ให้ถูกวิธี
5) หากมีอาการระคายเคืองตาหรือแสบตา ไม่ควรขยี้ตา ให้ล้างตาด้วยน้ําสะอาด สําหรับผู้ที่เป็นต้อลม
ต้อเนื้อ หรือภูมิแพ้บริเวณดวงตา รวมทั้งผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ควรหาแว่นตาที่มีขอบด้านบนและด้านข้าง และ
หากมีอาการผิดปกติ เช่น คันตามาก ตาแดงมาก มีขี้ตาสีเขียวหรือเหลือง หรือตามัวลง ให้รีบไปพบจักษุแพทย์
(รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, 2562 ; นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์, 2562)
6) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทําความสะอาดบ้านอยู่เสมอ โดยการเช็ด/ถู แบบเปียก และเปิดพัดลมให้
อากาศหมุนเวียน
7) หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในช่วงเช้า และบริเวณที่มีฝุนสูง เช่น ริมถนน และห้ามสวมใส่หน้ากาก
ปูองกันฝุุนทุกชนิดขณะออกกําลังกายโดยเด็ดขาด หรือเปลี่ยนมาออกกําลังกายในบ้าน
8) ดื่มน้ําสะอาด 8-10 แก้วต่อวัน และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
9) สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและคนในครอบครัว หากพบว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก วิง เวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)
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Q3.2: หากต้องเดินทางหรือเข้าไปทางานในพื้นที่เสี่ยง (ระดับสีส้ม สีแดง) จะดูแลตนเองอย่างไร
A3.2: หากจําเป็นต้องออกนอกอาคารในวันที่ฝุนสูง เกินมาตรฐาน (มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ประชาชนควรใส่หน้ากากปูองกันฝุุนละออง และอยู่นอกอาคารให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อลด
ปริมาณฝุุนละอองที่เข้าสู่ร่างกาย
อย่างไรก็ดี หากต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุุนละออง ควรปฏิบัติตัวดังนี้
1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย
2. ปรับแผนการเดินทางหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น อาจเลื่อนเวลาในการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
หากเลี่ยงได้ ควรงดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดง
3. ถ้าจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่นั้น ควรลดระยะเวลาการสัมผัสฝุุนละอองให้น้อยที่สุด ควรสวมหน้ากาก
ปูองกันฝุุนละออง
4. เมื่อกลับถึงบ้าน ให้อาบน้ํา ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด
(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

Q3.3: ช่วงเวลาใดที่จะสามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้?
A3.3: ประชาชนทั่วไปสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้เมื่อ PM2.5 อยู่ในระดับสีฟูาและสีเขียว ซึ่งเป็นระดับที่มี
คุณภาพอากาศดี แต่ถ้า PM2.5 อยู่ในระดับสีเหลืองขึ้นไป ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้ง
ทั้งนี้ ช่วงเวลา ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากแอพลิเคชัน Air4Thai
สําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้ง หรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากได้เมื่อ PM2.5
อยู่ในระดับสีฟูา แต่ถ้า PM2.5 อยู่ในระดับสีเขียวขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการทํากิจกรรมดังกล่าว
(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ)
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Q3.4: ในช่วงฝุ่น นักเรียนสามารถทากิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งได้หรือไม่?
A3.4: ความเหมาะสมในการทํากิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน ให้ดูจากมาตรการการปูองกันผลกระทบต่อ
สุขภาพในการจัดการของโรงเรียนตามระดับฝุุนละออง PM2.5 ดังนี้
ระดับ
AQI
0 - 25
(ดีมาก)
26-50
(ดี)

ระดับ PM2.5
(มคก./ลบ.ม.)
0 - 25

51 -100
(ปาน
กลาง)

38-50

101-200
(เริ่มมี
ผลกระท
บต่อ
สุขภาพ)

51-90

26-37

201 ขึ้น 91 ขึ้นไป
ไป
(มี
ผลกระท
บต่อ

มาตรการสาหรับโรงเรียน
นักเรียนทุกคน : ทํากิจกรรมได้ตามปกติ
1. นักเรียนทุกคน : ทํากิจกรรมได้ตามปกติ
2. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ให้พิจารณาลดการเรียนพลศึกษาและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. นักเรียนทุกคน : ลดการทํากิจกรรมนอกอาคาร
2. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ
หืด ให้พิจารณายกเว้นการเรียนพลศึกษาและกิจกรรมกลางแจ้ง หากต้องออกข้างนอก
อาคาร ควรใส่หน้ากากปูองกันฝุุน
ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการปูองกันตนเองแก่นักเรียนทุกเช้า
และสังเกตอาการนักเรียน หากมีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตา คันตา ตาแดง ให้ใช้น้ําสะอาด
ล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
ทันที
1. นักเรียนทุกคน : ควรเรียนในชั้นเรียน สําหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆอาจจะได้รับการ
พิจ ารณายกเลิ ก ตามความเหมาะสม หากหากต้ อ งออกข้ างนอกอาคาร ควรใส่
หน้ากากปูองกันฝุุน
2. นักเรียนชัน้ อนุบาล :
- ให้เรียนในห้องเรียนที่จดั เป็นห้องปลอดฝุุน เข้าแถวในชั้นเรียน
- ยกเลิกการออกกําลังกายกลางแจ้ง สําหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ และอาจจะได้รับ
การพิจารณายกเลิกตามความเหมาะสม
- หากหากต้องออกข้างนอกอาคาร ควรใส่หน้ากากปูองกันฝุุน
3. นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ
หืด ควรให้อยู่ภายในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรือในห้องปลอดฝุุน งดการออก
กําลังกายกลางแจ้ง และต้องได้รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด
ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการปูองกันตนเองแก่นักเรียนจํานวน
2 ครั้ง คือช่วงเช้าและบ่าย สังเกตอาการนักเรียน หากมีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตา คันตา
ตาแดง ให้ใช้น้ําสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากอาการ
รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
1. นักเรียนทุกคน :
- ควรอยู่ภายในอาคาร หรือห้องเรียน และปิดประตูและหน้าต่างให้สนิท
- ลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง และการออกกําลังกาย
กลางแจ้ง นักเรียนสามารถออกมาพักในช่วงพักระหว่างคาบเรียนหรือพักกลางวันได้
แต่ไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน
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ระดับ
AQI
สุขภาพ)

ระดับ PM2.5
(มคก./ลบ.ม.)

มาตรการสาหรับโรงเรียน
2. เด็กเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
- ควรอยูภ่ ายในอาคาร หรือห้องเรียนที่มีประตูและหน้าต่างปิดสนิท หรือห้องปลอด
ฝุุนที่มีเครื่องปรับอากาศ/เครื่องฟอกอากาศ
- งดการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจ้ง
- ต้องได้รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด
ครู : สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการปูองกันตนเองแก่นักเรียนจํานวน
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: การล้างจมูกสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุุนละอองได้เบื้องต้น การล้างจมูกถือ
เป็นการทําความสะอาดโพรงจมูกด้วยการชะล้างเอาน้ํามูก หนอง สิ่งสกปรกในโพรงจมูกออกไป การล้างจมูก
ยังช่วยลดจํานวนเชื้อโรค มลพิษ ฝุุนละออง สารก่อภูมิแพ้ สิ่งระคายเคือง และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของ
ร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ในโพรงจมูก รวมไปถึงไซนัส นอกจากนี้ การล้างจมูกยังช่วยปูองกันการลุกลามของ
เชื้อโรคจากจมูกและไซนัสขึ้นไปหูชั้นกลาง หรือลงไปสู่ปอดได้ด้วย
ขั้นตอนการล้างจมูก ดังนี้
1. อุ่นน้ําเกลือก่อนล้างจมูกเสมอ แล้วนําน้ําเกลือเทใส่ภาชนะปากกว้าง เช่น ชาม
2. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ําเกลือประมาณ 10 - 15 ซีซี สําหรับผู้ใหญ่ และปริมาณ 5 ซีซี สําหรับเด็ก
3. นั่งโน้มตัวไปข้างหน้าและก้มหน้าเล็กน้อยให้อยู่เหนือภาชนะรองรับน้ําเกลือ เริ่มล้างจมูกข้างที่โล่งกว่า
ก่อน
4. นําปลายกระบอกฉีดยาใส่เข้าไปในจมูกเล็กน้อย อ้าปากแล้วหายใจเข้าเต็มที่แล้วกลั้นหายใจไว้
5. ดันกระบอกสูบเบา ๆ ให้น้ําเกลือไหลเข้าจมูกช้า ๆ หลังจากที่น้ําเกลือไหลออกจากจมูกหรือปากแล้ว
จึงจะหายใจได้
6. ดันน้ําเกลือเข้าไปในโพรงจมูกทุกทิศทาง และควรล้างโพรงจมูกสลับข้างไปมา
7. ในการล้างแต่ละครั้งควรล้างจนกว่าจะรู้สึกว่าจมูกโล่ง ไม่มีน้ํามูก หรือสิ่งสกปรกอยู่ในจมูก และ
น้ําเกลือที่ไหลออกมาเหมือนกับน้ําเกลือที่ฉีดเข้าไปในโพรงจมูก
8. หลังจากล้างจมูก สามารถสั่งน้ํามูกหรือน้ําเกลือที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกได้ตามปกติ และสามารถบ้วน
น้ําเกลือและน้ํามูกส่วนที่ไหลลงคอ รวมทั้งเสมหะในคอออกมาได้
(แหล่งที่มา: โรงพยาบาลศิริราช ปิยการุณย์)
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Q3.6: คาแนะนาสาหรับผู้ออกกาลังกายกลางแจ้งเป็นประจาในช่วงที่ฝุ่นสูง?
A3.6: 1. ก่อนออกกําลังกายกลางแจ้งควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กรม
ควบคุมมลพิษ กรมอนามัย หรือช่องทางอื่น ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน เป็นต้น
2. หากมีระดับฝุุนละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้ง
โดยเฉพาะในช่วงเช้า เพราะเป็นช่วงที่มีค่าฝุุนสูงมาก และบริเวณริมถนน รวมทั้งบริเวณที่มีการก่อสร้างต่าง ๆ
3. เปลี่ยนมาออกกําลังกายในบ้านหรืออาคารแทน
ทั้งนี้ ขณะออกกาลังกายห้ามใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให้ร่างกายต้อง
หายใจแรง เร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทํางานหนักมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้
(แหล่งที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

Q3.7: การใช้งานหน้ากากในการป้องกันฝุ่นละออง?
A3.7: หากต้องไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีฝุนสูง จําเป็นต้องใส่หน้ากากปูองกันฝุุนละออง เพราะสามารถช่วยลด
ผลกระทบจากการได้รับสัมผัส PM2.5 ได้ โดยสามารถใช้หน้ากากอนามัยและ N95 ได้ อย่างไรก็ดี หน้ากาก
อนามัยจะมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคจะน้อยกว่า N95 โดย N95 ประสิทธิภาพการกรองเฉลี่ย 95 –
100% ในขณะที่หน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคประมาณ 38%- 66% และ N95 ผู้สวมใส่จะ
รู้สึกอึดอัดในการใช้มากกว่าหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ผู้ที่ มีโรคประจําตัว เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนใช้
นอกจากนี้ ขนาดและวิธีการใส่หน้ากากที่ถูกต้องก็มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองอนุภาคด้วยเช่นกัน
โดยหากใส่ขนาดใหญ่กว่าหน้า หรือ หลวมจะทําให้ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคลดลง และทุกครั้ งที่ใช้ต้องใส่
ให้กระชับใบหน้าให้มากที่สุด 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 จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/ หรือ หน้ากาก N95
ยี่ห้อ 3M สามารถนํารหัสสินค้าไปตรวจสอบได้ที่ safeguard.3m.com เป็นต้น
(แหล่งทีม่ า:
1. Thai-Safety บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
2. พญ. วรรณวนัช เสถียนธรรมมณี . (2562). วิธีเลือกหน้ากาก N95. https://www.honestdocs.co/choosemask-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-afake-3M-N95-8210-Respirator-in-a-minute-1.)
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Q3.9: การใช้วาสลีนทาในรูจมูกช่วยดักจับฝุ่นละอองหรือละอองเกสรดอกไม้ได้หรือไม่?
A3.9: การใช้วาสลีนทาในรูจมูก ไม่ได้ช่วยดักจับสกัดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และถ้าใช้ในปริมาณมากอาจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้
• กลไกการออกฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ของปิโตเลียม เจลลี่ (Petroleum jelly) คือ ตัวยาจะเคลือบ
ผิวหนังเป็นฟิล์มบาง ๆ ปองกันผิวหนังมิให้สูญเสียความชื้น รวมถึงช่วยปกปูองไขมันในบริเวณผิวหนัง จึงทําให้
ผิวหนังอ่อนนุม คงสภาพที่แข็งแรง ที่รวมถึงการช่วยฟื้นสภาพของผิวหนังใหดีมากขึ้น
• ความไม่พึงประสงค์ รบกวนกระบวนการขับของเสียออกจากรูขุมขนที่ผิวหนังและ/หรือจากบาดแผลที่
ทาปิโตรเลียม เจลลี่ จึงอาจส่งผลให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน และ/หรือ การสมานตัวของแผลช้าลง และ
ปโตเลียม เจลลี่ อาจทําลายและขัดขวางการสร้างสารคอลลาเจน (Collagen), สารอิลาสติน (Elastin, โปรตีน
ชนิดหนึ่งที่ช่วยใหผิวหนังเกิดการยืดหยุ น) รวมถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของร่างกาย จึงอาจส่งผลให้เซลล์ผิวหนัง
แกตัวเร็ว นอกจากนั้นการทาปโตเลียม เจลลี่ยังทําให้รูสึกเหนียวเหนอะหนะ และสามารถทําใหผิวหนังบริเวณ
ทายาจับสิ่งสกปรก เช่น ฝุุน แบคทีเรีย ไวตามรูขุมขน จนอาจเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังสวนที่ทายาได้
(แหล่งที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับกระทรวง : สาสุขชัวร์ (Risk
Response For Health Literacy Center: RRHL))

Q3.10: ในช่วงมีฝุ่นสูงสามารถวิ่งมาราธอนได้หรือไม่?
A3.10: ไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมดังกล่าวก่อน เพราะการวิ่งแข่งขันมาราธอน
ต้องใช้เวลาวิ่งกลางแจ้งเป็นเวลานานกว่าปกติ ซึ่งในขณะวิ่งอัตราการหายใจจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกาย
ต้องหายใจลึกขึ้น หายใจเร็ว ผลระยะสั้นที่เกิดขึ้นต่อร่างกายทันที คือ ระคายเคืองทางเดินหายใจ เจ็บคอ
น้ํามูกไหล ส่วนผลในระยาว คือ เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เป็นต้น
(แหล่งที่มา: นพ.อุดม อัศวุตมางกุร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย)
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Q3.11: Nasofilter (แผ่นกรองรูจมูก) สามารถใช้ป้องกัน PM2.5 ได้หรือไม่?
A3.11: ไม่ได้ จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับแผ่นกรองจมูก ซึ่งเป็นแผ่นกรองเมมเบรน 2 ชั้น พบว่า
สามารถปูองกันภูมิแพ้จากละอองเกสรหรืออนุภาคที่มีขนาดเท่ากับเกสรดอกไม้ (ขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน)
เท่านั้น และช่วยลดอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score: TNNSS) คือ คัดจมูก น้ํามูกไหล
คันจมูก ระคายเคือง และจาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
1) เวปไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.chula.ac.th/news/16235/ศ.นพ.ฉันชาย
สิทธิพันธุ รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรค ระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤต เปิดเผยว่าในทางการแพทย์มีอุปกรณ์ซึ่งเรียกว่าตัวกรองจมูก (Nasal Filter) มีลักษณะ
คล้ายแผ่นกรองใสเข้าไปในรูจมูกทั้งสองข้าง มีคุณสมบัติในการช่วยลดฝุุนควันหรือสิ่งแปลกปลอมเขาผ่านลม
หายใจเข้าไปในจมูกได้ จากข้อมูล ทางการแพทย์ใช้อุปกรณ์นี้มุ่งลดการหายใจเอาสารที่ ทําให้เกิดภูมิแพเข้า
สู่ร่างกายทางจมูกได เช่น ฝุุนละออง เกสรดอกไม แต่ขอย้ําเน้นว่า ถ้าลมเข้าจมูกได้น้อยลงเราจะหายใจทาง
ปากมากขึ้น ซึ่งการหายใจทางปากจะทําให้ฝุนเข้าร่างกายได้ และขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่มากพอจะยืนยันการใช้
Nasal Filter ควบคูกับหนากากอนามัย
2) ป 2560 บริษัทสตาร์ทอัพในสังกัด Indian Institute of Technology (IIT) Delhi สถาบัน ชั้นนํา
ของอินเดียพัฒนาแผ่นกรองฝุุน PM2.5 ทําจากนาโนไฟเบอร์ ใช้ปิดแค่รูจมูกในชื่อ "Nasofilter" มีจําหน่ายทาง
Amazon ราคาเพียงชิ้นละประมาณ 5 บาท ที่ถูกออกแบบมาสําหรับพอดีกับในรูจมูกเพื่อปูองกันสารก่อภูมิแพ้
เกสรดอกไม สารมลพิษทางอากาศ ซึ่งนักประดิษฐ์ อายุ 25 ป ชื่อปราทีก ชารมา (Prateek Sharma) กล่าวว่า
สามารถปองกัน PM2.5 ไดถึง 95% และยืนยันว่า “แผ่นกรองรูจมูก” ของเขานั้นใส่ง่ายไมอึดอัด ไม่ทําให้พูดไม
ชัด ไมเหมือนหนากากอนามัยที่ปิดบังใบหน้าไปครึ่งหนึ่งซึ่งในการเข้าไปทําธุรกรรมบางสถานที่ อาจถูกขอให้
ถอดหนากากออก รวมทั้งหนากากชนิด N95 อาจทําให้เสียงพูดอูอี้ หากใช้แต่สําหรับ “แผ่นรองรูจมูก” แลวจะ
ไม่มีปัญหาเหล่านี้ ราคาของแผ่นกรองรูจมูกนี้จะอยู่ในระดับที่คนอินเดียส่วนใหญ่มีกําลังซื้อได คือประมาณ 16
เซยต์สหรัฐฯ ใช้ได้นาน 8 ชั่วโมงต่อแผ่น หลังจากประสิทธิภาพก็จะลดลงตองเปลี่ยนแผ่นใหม่ ทั้งนี้ยังไมมีผลิต
ขายในร้านขายยาทั่วไป แต่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้
3) 2558 เคยมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ แผ่ น รองจมู ก ผลิ ต ในประเทศเดนมาร์ ก
ชื่อการค้า Rhinix เป็นแผ่นกรองเมมเบรน 2 ชั้นที่ผลิตมาเพื่อปูองกันภูมิแพ้ในฤดูกาลที่มีละอองเกสรหรือ
อนุภาคใหญ่กว่า 10 ไมครอน โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สวมแผ่นกรองจริงกับแผ่นกรองหลอก (Placebo)
พบว่าแผ่นกรองช่วยลดอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score:TNNSS) อย่างมีนัยสําคัญ
ประกอบด้วยคัดจมูก น้ํามูกไหล ระคายเคือง คันจมูกและจาม
(แหล่ ง ที่ ม า: ศู น ย์ เฝ้ า ระวัง และตอบโต้ค วามเสี่ ย งเพื่ อ เพิ่ ม ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ ระดั บ กระทรวง : สาสุ ข ชั วร์
(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 เพื่อช่วยปกปูองหรือ
ยับยั้งความเสียหายของเซลล์ที่เกิดขึ้นจากสารอนุมูลอิสระ ในกรณีที่รับประทานอาหารไม่เพียงพออาจเลือกกิน
วิตามิน เสริม แต่ไม่ควรรับ ประทานเกินปริมาณที่กําหนด ควรอยู่ภ ายใต้คําแนะนําของแพทย์และเภสั ชกร
เนื่องจากอาจสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ โดยอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่
วิตามิน
ประโยชน์
ตัวอย่างอาหาร
วิตามินเอ ช่วยส่งเสริมระบบทางเดินหายใจและระบบ แหล่ งอาหารจากสั ตว์ เช่น น้ํามันตับปลา ตับ
และเบต้ า - ภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ช่ว ยให้ ประสิ ทธิภ าพ สั ต ว์ เนื้ อ สั ตว์ ไข่ นม และผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ากนม
แคโรทีน
การทํางานของปอดดีขึ้น
แหล่ งอาหารจากพืช ผั กใบเขียวเข้ ม ผั ก และ
ผลไม้สีเหลืองหรือส้ม เช่น ตําลึง ผักบุ้ง แครอท
ฟั ก ทอง มั น เทศเหลื อ ง มะม่ ว ง มะละกอสุ ก
เป็นต้น
วิตามินบี 2 ช่วยขจัดอนุมูลอิสระ ช่วยปูองกันเซลล์ถูก เนื้อสัตว์ ไข่ นม
ทําลาย
วิตามินซี
ขจัดอนุ มูลอิสระต่าง ๆ ทั้งในและนอกเซลล์ พบมากผลไม้และผักใบเขียวต่าง ๆ เช่น ฝรั่ง
ปูองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ปูองกัน มะขามปูอม มะขามเทศ เงาะ มะละกอ ส้มโอ
การเสื่อมของเนื้อเยื่อเซลล์ และลดภาวะการ พริกหวาน คะน้า บรอกโคลี ดังนั้นช่วงนี้ต้อง
อักเสบที่อาจเกิดจากฝุุนได้
เน้นรับประทานพืชผักผลไม้ให้เพียงพอวันละ
400 กรัม หรือประมาณ 5-7 กํามือ
วิตามินอี
กําจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่าง ๆ น้ํามันพืชต่าง ๆ เช่น น้ํามันข้าวโพด น้ํามันรํา
ในร่ า งกาย ต้ า นการอั ก เสบ และช่ ว ยสร้ า ง ข้าว น้ํามันถั่วเหลือง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
ถั่วเมล็ดแห้ง อโวคาโด ฯลฯ
โอเมก้า-3 มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในกลุ่มผู้ใหญ่และ พบมากในปลาต่าง ๆ เช่น ปลาทะเล หรือปลา
ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย ในแหล่ ง ที่ มี ฝุ น PM2.5 สู ง น้ําจืด เช่น ปลาทู ปลาดุก ปลาช่อน ฯลฯ
พบว่าการได้รับน้ํามันปลา 2 กรัม ต่อวัน ช่วย อาหารทะเล ถั่ว นม
ลดผลเสียต่อสุขภาพของฝุุนนี้ได้
ซัลโฟราเฟน กําจัดสารพิษและต้านมะเร็งได้ มีรายงานการ พบมากในบรอกโคลี และผักตระกูลกะหล่ําต่าง
( Sulforaph ศึกษาวิจัยทางคลินิกทั้งในกลุ่ มวัยรุ่นและวัย ๆ เช่น กะหล่ําปลี
ane)
ผู้ใหญ่ พบว่าการได้รับ สารซัลโฟราเฟนจาก กะหล่ําดอก คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว
บรอกโคลี อาจช่ว ยลดผลเสียต่อสุขภาพจาก
ฝุุน PM2.5 ได้
(แหล่งที่มา:
1.
2.
3.
4.

สานักโภชนาการ กรมอนามัย
PiOne. (2560). สารอนุมูลอิสระในร่างกายคืออะไร?. https://pione.co.th/ipl-solutions/what-is-free-radical/.
พญ.ธิศรา วีรสมัย. (2561). มลภาวะรอบตัว..ภัยร้ายสร้างอนุมูลอิสระ ทาลายถึงระดับเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญชี้ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) สารสีแดงช่วยได้. https://www.ryt9.com/s/prg/2859304.
ภญ.ศตพร สมเลศ และดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู. (2562). สมุนไพรกับการดูแสสุขภาพในสภาวะฝุ่นพิษ PM2.5. DTAM newsletters, 2(6) เดือนมีนาคม, 3.)
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หมวด 4: การจัดสภาพแวดล้อมป้องกันฝุ่นละออง
Q4.1: การปิ ด ประตู แ ละหน้ า ต่ า งในช่ ว งที่ มี ฝุ่ น สู ง และจ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ใ นบ้ า นทั้ ง วั น โดยไม่ มี
เครื่องปรับอากาศ จะมีอากาศหายใจหรือไม่ หรือควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อ
เพิ่มอากาศภายในบ้าน?
A4.1: ยังมีอากาศสาหรับการหายใจอย่างปกติ การใช้ชีวิตอยู่ ภายในบ้านทั้งวัน โดยการปิดประตู หน้าต่าง
และไม่มีเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนภายในห้องลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในระดับที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในห้อง เนื่องจากอากาศภายนอกยัง สามารถซึมผ่านเข้ามายังภายใน
ห้ อ งหรื อ บ้ า นได้ แต่ ก ารใช้ชี วิต อยู่ ในสภาพดัง กล่ าว อาจส่ ง ผลให้ เกิ ดอาการอึด อัด เนื่อ งจากไม่ มีอ ากาศ
หมุ น เวี ย น การเปิ ด พั ด ลมเพื่ อ ให้ อ ากาศภายในห้ อ งหรื อ บ้ า นเกิ ด การเคลื่ อ นที่ จ ะช่ ว ยลดความอึ ด อั ด ได้
นอกจากนี้ หากห้องดังกล่าวมีแสงแดดส่องถึงหรือมีความร้อนเข้ามาจากภายนอก การปิดประตู หน้าต่างภายใน
บ้านอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของความร้อนภายในห้อง/บ้าน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบาย
ความร้อนและระบายอากาศเป็นบางครั้ง ในช่วงเวลาที่มีฝุนน้อย เช่น ช่วงเวลากลางวัน
ส่วนการติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศนั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มอากาศภายในบ้าน เนื่องจาก
ถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณฝุุนละอองภายในห้องเท่านั้น ดังนั้น หากต้องปิดประตูหน้าต่าง และอยู่ในบ้าน
ทั้งวัน เพิ่มการติดตั้งเครื่ องปรั บอากาศเคลื่ อนที่ห รือพัดลมไอเย็น จะสามารถลดความร้อน และทําให้รู้สึ ก
สบายขึ้น ทั้งนี้ การใช้พัดลมไอเย็นควรมีการเปลี่ยนน้ําเป็นประจํา เพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในน้ํา
(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

Q4.2: ภายในอาคาร ห้าง บ้าน มี PM2.5 หรือไม่?
A4.2: ฝุุน PM2.5 ภายในอาคาร ห้าง หรือบ้าน มีแหล่งกําเนิดหลักมาจากภายนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้
PM2.5 สามารถเดินทางเข้ามาสู่อาคารได้ โดยเดินทางผ่านช่องเปิดต่าง ๆ ของอาคาร ดังนั้น ปริมาณฝุุน PM2.5
ภายในอาคาร มักจะแปรผันตรงกับปริมาณฝุุน PM2.5 ภายนอก หากปริมาณฝุุน 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 โดยปกติแล้วคุณภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางที่ห่างจากแหล่ งกําเนิด
หากบริเวณชั้นล่างอยู่ใกล้ถนน (น้อยกว่า 10 เมตร) อาจได้รับผลกระทบของฝุุนจากถนน ส่งผลให้บริเวณชั้น
ล่างอาจมีปริมาณฝุุนสูงกว่าชั้นบน หากคอนโดดังกล่าวไม่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิด (เช่น ถนน การเผาในที่โล่ง
หรือ โรงงานอุตสาหกรรม) PM2.5 ที่บริเวณชั้นล่าง และชั้นสูงของคอนโด มักมีแนวโน้มความเข้มข้นใกล้เคียงกัน
สําหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 100 เมตร
(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

Q4.4: การฉีดน้าบริเวณหน้าบ้านช่วยป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านได้หรือไม่?
A4.4: ไม่สามารถป้องกันได้ การดักจับฝุุน PM2.5 โดยใช้ละอองน้ํา เป็นหลักการหนึ่งที่ใช้ในการกําจัดฝุุน
ละอองทั่วไป อย่างไรก็ตามการกําจัดฝุุนดังกล่าว จําเป็นต้องใช้ปริมาณน้ํามากเพียงพอ และมีการควบคุมอยู่ใน
พื้นที่ที่จํากัด การฉีดน้ําหน้าบ้านไปยังในอากาศ โดยไม่มีการควบคุมขนาดของละอองหยดน้ํา พื้นที่การฉีด และ
ปริมาณน้ําที่ใช้ ละอองหยดน้ําที่เกิดขึ้นอาจมีขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถดักจับฝุุน PM2.5 ได้เนื่องจากแรงตึง
ผิวของน้ํา ทั้งนีค้ วามชื้นที่เพิ่มขึ้น อาจทําให้ปริมาณ PM2.5 ในบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านลดลงได้เพียงเล็กน้อย
การฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณพื้นถนน จะช่วยในการลดฝุุนที่ลอยขึ้นมาจากการที่รถยนต์วิ่งผ่านได้
มากกว่าการฉีดน้ําไปในอากาศ
(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

Q4.5: PM2.5 เข้าไปในรถยนต์ระหว่างที่เปิดแอร์ และขับรถได้หรือไม่ และหากอยู่ในรถจะปลอดภัยจาก
PM2.5 หรือไม่?
A4.5: ไม่แตกต่าง ปริมาณฝุุน PM2.5 ภายในรถยนต์ มักมีปริมาณความเข้มข้นเท่ากับปริมาณ PM2.5 ภายนอก
รถขณะที่มีการเปิดประตูครั้งสุดท้าย เมื่อทําการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถ อากาศภายในรถยนต์จะถูก
หมุนเวียนผ่านฟิลเตอร์กรองอากาศ ซึ่งส่งผลให้ฝุน PM2.5 ถูกดักจับบางส่วน อย่างไรก็ตาม ฟิวเตอร์ ของระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์นั้นไม่ได้มีความละเอียดมากพอสําหรับการดักจับฝุุน PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง จึงทํา
ให้ปริมาณฝุุน PM2.5 ภายในรถยนต์นั้น มีค่าสูงใกล้เคียงกับภายนอก
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่ว นใหญ่ในหนึ่งวันมักได้รับสั มผั ส PM2.5 ภายใน
รถยนต์เพียงระยะเวลาที่สั้น (1 - 2 ชม.ต่อวันเท่านั้น) อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย
(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
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Q4.6: มีวิธีลด PM2.5 ในบ้านอย่างไร?
A4.6: ประชาชนสามารถลดปริมาณฝุุนในบ้านด้วยวิธี 3ส 1ล ดังนี้
1ส. สะสาง โดยคัดแยกสิ่งของที่ไม่จําเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไป เพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุุน เช่น
อุปกรณ์ที่ชํารุดใช้งานไม่ได้ หนังสือพิมพ์เก่า นิตยสาร วารสาร เป็นต้น โดยเฉพาะห้องที่อยู่เป็นประจําควรมี
เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของให้น้อยชิ้นที่สุด จะทําให้ทําความสะอาดทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม
2ส. สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เช็ดถูทําความสะอาดพื้นและ
ตามซอกมุ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ ปู อ งกั น การฟุู ง กระจายของฝุุ น รวมทั้ ง ล้ า งอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ เช่ น พั ด ลม
เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศ มุ้งลวด ให้สะอาดอยู่เสมอ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
เครื่องใช้ดังกล่าวด้วย ส่วนเครื่องนอนควรซักทําความสะอาดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนเป็นประจํา รวมทั้งควร
ซักทําความสะอาดผ้าม่านด้วย
3ส. สร้าง ประชาชนควรสร้างสุขนิสัยในการดูแลและทําความสะอาดบ้านอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีฝุนละอองสูง อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดบ้านมากขึ้น รวมถึง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
รอบบริเวณบ้าน โดยปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะใบหนา หยาบ มีขน เพื่อช่วยดักฝุุน เช่น ทองอุไร ตะขบฝรั่ง จามจุรี
เป็นต้น
1ล. ลดหรือเลี่ยง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุนละอองเพิ่ม เช่น การจุดธูป -เทียน การเผาขยะ การจุด
เตาถ่าน และการสูบบุหรี่ รวมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดควันดํา เป็นต้น ทั้งนี้
ประชาชนต้องหมั่นรักษาความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่ในบ้านและรอบบริเวณบ้า น
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อลดการสะสมของฝุุนและเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย ขณะทําความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากาก
ปิดจมูกและปากทุกครั้ง จะช่วยปูองกันการสูดฝุุนละอองเข้าสู่ร่างกายได้
นอกจากนี้ ในช่ ว งที่ มี ฝุ น สู ง มาก ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย งควรอยู่ ใ นห้ อ งปลอดฝุ่ น เพื่ อ
ลดการสัมผัส PM2.5 และ PM10 และควบคุมปริมาณฝุุนละอองภายในห้องดังกล่าว โดย
1. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทั้งนี้การปิดประตูหน้าต่าง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนภายในห้องลดลง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
2. ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกสามารถเข้าไปในห้องได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู เทป หรือ
วัสดุอื่นที่สามารถปิดช่องหรือรูได้สนิท
3. เปิดพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณีมีพัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุุนไม่ควรเปิด
พัดลม ดูดอากาศดังกล่าว เพราะจะเป็นการดูดอากาศข้างนอกที่มีฝุนละอองสูงเข้ามาภายในห้อง
4. เปิดหน้ าต่างและประตูเพื่อให้ มีการระบายอากาศภายในห้องในช่วงเวลาที่มีฝุนน้อย เช่น เวลา
กลางคืนหรือเที่ยงที่คาดว่าจะมีฝุนน้อยเพื่อลดการสะสมของ CO2
5. การเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สมารถกรองฝุุนละอองภายในห้องได้ เช่น ใช้เครื่องฟอกอากาศ และ
ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง
หากประชาชนปฏิบัติดังข้างต้น จะสามารถลดปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กในห้องได้ประมาณ 30 - 40 %
(แหล่งที่มา:
1. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. ทาบ้านให้สะอาดสดใส รับมือฝุ่น PM2.5 ด้วย 3ส1ล
2. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Cleaner air shelter) และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก)
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Q4.7: เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศช่วยลด PM2.5 ได้หรือไม่ หากต้องการเลือกรุ่น/ยี่ห้อที่มี
ประสิทธิภาพต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง และการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ถูกต้องควรติดตั้งอย่างไร?
A4.7: เครื่องฟอกอากาศที่ขายในท้องตลาดของประเทศไทยนั้น มีหลักการในการกําจัด PM2.5 ที่แตกต่างกัน
โดยเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ระบบกรองผ่านฟิลเตอร์ เป็น หลักการที่มีใช้มากที่สุด ทั้งนี้เครื่องฟอกอากาศส่วน
ใหญ่นั้น มีประสิทธิภาพในการลด PM2.5 ได้จริง แต่อาจมีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพการกําจัด ของ
แต่ละยี่ห้อ ส่วนเครื่องปรับอากาศ ปัจจุบันมีการติ ดตั้งระบบช่วยในการลดปริมาณ PM2.5 ภายในอาคาร
เพิ่มเติมเข้าไป เช่น การดักจับด้วยแผ่นฟิลเตอร์ หรือการดักจับด้วยระบบไฟฟูาสถิตย์ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการ
ลด PM2.5 นั้น อาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อ เช่นเดียวกับเครื่องฟอกอากาศ
ทั้งนี้เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องปรับอากาศ คือ การสร้างอากาศเย็นภายในอาคาร ดังนั้นการใช้
เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพในการกําจัด PM2.5 ได้ดีกว่าเครื่องปรับอากาศเสมอ
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกํา จัด PM2.5 ได้
ควรพิจารณาถึง “ปริมาณการสร้างอากาศบริสุทธิ์ ” หรือ “Clean Air Delivery Rate” ขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการใช้งาน หากเครื่องดังกล่าวมีปริมาณการสร้างอากาศบริสุทธิ์สูง หมายถึงสามารถกําจัด PM2.5
ภายในพื้นที่ที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้เวลาน้อยในการลดปริมาณฝุุนในอาคาร) ทั้งนี้ประเภทของ
ฟิลเตอร์ในเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในห้องปิด มักส่งผลต่อปริมาณการสร้างอากาศบริสุทธิ์
ฟิลเตอร์ประเภท HEPA เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสมและมีความสามารถใน
การสร้างปริมาณอากาศบริสุทธิ์สูง
วิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ถูกต้อง คือ นําด้านที่ไม่มีการดูดอากาศเข้าไปยังภายในเครื่อง เช่น
บริเวณด้านหลังของเครื่องไปชิดกับผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง ช่วยให้สามารถดูดอากาศทั้งหมดภายในห้อง
ได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีพื้นที่ใดภายในห้องที่อากาศเดินทางเข้าไปยังเครื่องฟอกอากาศไม่ได้
(แหล่งที่มา: ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
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Q4.8: การปลูกต้นไม้ช่วยลดฝุ่นละอองได้อย่างไร?
A4.8: ต้นไม้ช่วยลดฝุุนได้ 7 - 24% ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ โดยเฉพาะ “ใบ” ช่วยดักจับฝุุนได้ดี ซึ่งฝุุนที่ลอยอยู่
ผ่านต้นไม้จะติดค้างอยู่บนผิวใบ และเมื่อฝนตกหรือรดน้ํา ฝุุนเหล่านั้นจะถูกชะล้างลงดินและท่อระบายน้ําไป
ลักษณะของต้นไม้ที่ดักฝุุนได้ดี ได้แก่
- ใบเรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขน หรือผิวใบเหนียว จะทําให้ฝุนเกาะติดใบได้ดี เช่น พืชตระกูลสนดักจับฝุุน
ได้ดีมาก
- ลําต้น กิ่งก้านที่โครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อน เช่น ไม้เลื้อยชนิดต่างๆ
- ไม่ควรปลูกไม้ผลัดใบ เพราะบางช่วงไม่มีใบดักจับฝุุน
- 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)
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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. ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
2. ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
3. ก๊าซโอโซน (O3)
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สี
เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่า
เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดง
ว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
ส่วนค่าฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า 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
PM10
O3
CO
NO2
SO2
(มคก./ลบ ม) (มคก./ลบ ม) (ppb)
(ppm)
(ppb)
(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 และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคานวณ








3

PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m
3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m
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.)
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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 หรือแอพพลิเคชั่น “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีการเข้าถึงข้อมูล
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ 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 หรือช่องทางอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น โทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน
สําหรับคําแนะนําในการปฏิบัติตน แบ่งระดับ PM2.5 ออกเป็น 5 สี คือ สีฟูา สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสี
แดง ทั้งนี้ หาก PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง ถือเป็นระดับวิกฤต เพราะเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
ประชาชนต้องปฏิบัติตัวตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
(แหล่งที่มา: กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ)

Q5.3: ทาไมค่า 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 ทั้งยังแสดงระดับสีตามเกณฑ์ ของดัชนีคุณภาพ
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. เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย. (2562). “สมุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean Air White Paper).
http://www.tei.or.th/file/library/2019-clean-air-white-paper_26.pdf.)
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Q5.4: สถานีตรวจวัด PM2.5 ของประเทศไทยมีมี่ไหนบ้าง ?
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: ทาไมถึงรายงานค่า PM2.5 ด้วยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อวัน?
A5.5: แม้องค์การอนามัยโลกจัดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมลพิษ
ทางอากาศตัวอื่นๆ ฝุุน PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยแบบกึ่งเฉียบพลันกึ่งเรื้อรัง แต่ยังไม่เข้าขั้น
เฉีย บพลัน ทันที (acute effect) เหมือนก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซซัล เฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) และอื่น ๆ ที่ต้องกําหนดมาตรฐานความเข้มข้นเป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและต้องจัดการ
คุณ ภาพอากาศให้ไ ด้ต ามมาตรฐานนั้น ตลอดเวลา ค่า มาตรฐานของ PM2.5 จึง เหมาะจะคํา นวณเป็น
ค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงมากกว่า
นอกจากนี้ PM2.5 เป็น มลพิษที่ก่ออั นตรายหรือโรคเรื้อรัง หากรับเข้าสู่ร่างกายสะสมต่อเนื่องเป็น
เวลานาน จึงต้องกําหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะยาว 1 ปีควบคู่ไปด้วย เพื่อปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยในลักษณะเรื้อรัง (chronic effect)
(แหล่งที่มา: สานักข่าวออนไลน์ The Momentum. (2562). ค่ามาตรฐาน PM2.5 ที่ควรทาความเข้าใจ.
https://themomentum.co/pm-2-5-air-quality-index/)
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Q5.6: เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซนเซอร์ (sensor) ต่างกับเครื่องมือตรวจวัดแบบมาตรฐาน
อย่างไร ใช้ได้หรือไม่?
A5.6: วิ ธี การตรวจวัด คุ ณภาพอากาศในบรรยากาศ ประกอบด้ว ยวิ ธี การตรวจวั ดที่ เป็ น วิธี มาตรฐาน
(Reference Method) และวิธีเทียบเท่า (Equivalent Method) โดยการตรวจวัดฝุุนละอองในบรรยากาศ มี
วิธีการดังนี้
1. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นเครื่องอ้างอิงได้ โดยเก็บตัวอย่างอากาศไป
ตรวจหาระดับมลพิษโดยตรง เป็นเครื่องที่ให้ค่าการตรวจวัดที่ได้มาตรฐานที่สุด ซึ่งหน่วยงานของรัฐมักจะใช้
ในสถานี ตรวจวัดต่างๆ ข้อเสี ยคือราคาแพง และใช้เวลาในการตรวจวัดค่อนข้างนาน จึงไม่ได้ค่าที่เป็น
realtime
2. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองเทียบเท่ากับเครื่องอ้างอิง เช่น TEOM, BAM และ EDM
180 เป็นต้น ข้อดีกว่าแบบแรกคือสามารถได้ค่าตรวจวัดเร็วกว่า เช่น เป็นรายชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น แต่ก็ยัง
มีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ดคุ ณ ภาพอากาศมี ร าคาแพง และมี ก ารติ ด ตั้ง ในบางพื้ น ที่
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนในการเฝูาระวัง
คุณภาพอากาศในอาคารและเฝูาระวังด้วยตนเอง
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศดวยเซนเซอรขนาดเล็ก มีราคาและคุณภาพที่หลากหลาย หลักการของ
การตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนุภาคของเซนเซอร์ เป็นการวัดทางออมโดยอาศัยคุณสมบัติการกระเจิงของ
แสงที่สองผ่านสารอนุภาคขนาดต่าง ๆ (Light Scattering) และประมวลผล ออกมาเป็นความเข้มข้นของสาร
อนุภาคขนาดต่าง ๆ ข้อดีของเครื่องวัดคุณภาพอากาศขนาดเล็ก คือ หาง่าย ราคาถูกกว่าเครื่องวัดมาตรฐาน
อย่างดีก็ดี เครื่องเซนเซอร์ขนาดเล็กจะถูกออกแบบและสอบเทียบให้ใช้ งานภายในอาคาร ดังนั้น ในการนํามา
ประกอบเป็นเครื่องตรวจวัดคุ ณภาพอากาศเพื่อนําไปใชงานนอกอาคาร ซึ่งจะมีปัจจั ยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอกรบกวน คาที่ได้จากการวัดเป็นอย่างมาก เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แรงและทิศทางลม เป็นต้น
ดังนั้น ในเบื้องต้น ประชาชนสามารถใช้เพื่อดูแนวโน้มและเฝูาระวังสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น แต่ไม่สามารถใช้เพื่อการอ้างอิงได้
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ )
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Q5.7: วิธีสังเกตสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ?
A5.7: เนื่องจาก PM2.5 มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถลอยในอากาศได้เป็นเวลานาน และ
อาจมีสารพิษที่เกาะมาด้วย หากPM2.5 ล่องลอยอยู่ในอากาศปริมาณมาก จะเห็นท้องฟูาเป็นสีหม่น หรือเกิด
เป็นหมอกควันนั่นเอง
การสังเกตลักษณะท้องฟูาซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เริ่มมีสภาพอากาศปิดที่อาจส่งผลต่อปัญหาการ
สะสมของฝุุนละออง โดยฝุุนละอองจะถูกความกดอากาศกดไว้ ไม่สามารถลอยออกไปสู่บรรยากาศได้ ทําให้
เห็นสภาพของอากาศ ดังรูป

นอกจากนี้ การใช้การสั งเกตด้ว ยสายตา หรือใช้ทัศนียภาพในการมองเห็นเป็นตัวแทนของเครื่ อง
ตรวจวัด เพื่อประมาณค่าระดับอนุภาค ณ เวลาในขณะนั้นๆ โดย กําหนดช่วงระยะทาง ( กิโลเมตร) ในการ
มองเห็นจุดหรือตําแหน่งที่เป็นเปูาหมายในการมอง เช่น ภูเขา เจดีย์ ตึกสูง เพื่อประเมินค่าระดับอนุภาคของ
ฝุุนละอองในบรรยากาศ เช่น หากมองไม่เห็นตึกสูงที่อยู่ไกลกว่า 6 กิโลเมตร แสดงว่า ฝุุนละอองเริ่มอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง หากมองไม่เห็ นในระยะ 4 กิโ ลเมตร แสดงว่าฝุุ นละอองอยู่ในระดับที่เริ่มมีผ ลกระทบต่อ
สุขภาพ เป็นต้น

(แหล่งที่มา : กรมอนามัย)
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Q5.8: ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กของแต่ละประเทศต่างกันอย่างไร และประเทศไทยใช้ค่ามาตรฐาน
เท่าไหร่
A5.8: ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีการกําหนดค่าแนะนําและค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กาหนดค่าแนะนา (Guideline) ของ PM2.5 ที่ 25
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเปูาหมายเฉพาะช่วงเวลา (Interim Target: IT) ไว้อีก 3 ลําดับ ได้แก่
75 (IT-1), 50 (IT-2) และ 37.5 (IT-3) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากค่าแนะนําขององค์การ
อนามัยโลกจะมีค่าความเข้มข้นที่ต่ํามาก ซึ่งเป็นไปได้ยากที่หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
จะสามารถดําเนิน มาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ได้ตามคําแนะนําขององค์การอนามัย
โลกในช่ว งเวลาหนึ่ ง ๆ ดังนั้ น องค์การอนามัยโลกจึงได้เสนอค่าเปูาหมายชั่ว คราว เพื่อให้ ประเทศต่าง ๆ
เลื อ กใช้ เ ป็ น เกณฑ์อ้ า งอิง ในการกํ า หนดค่ ามาตรฐานคุณ ภาพอากาศของประเทศตนเองให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ทั้งทางสั งคม เศรษฐกิ จและสิ่งแวดล้อ มของประเทศนั้น ๆ เมื่อประเทศได้ดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ก็สามารถที่จะปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศนั้น ๆ ไปสู่
ระดับที่เข้มข้นขึ้นตามค่าเปูาหมายเฉพาะช่วงเวลาระยะถัดไป จนนําไปสู่ค่าแนะนําขององค์การอนามัยโลก
ในที่สุด
ประเทศต่าง ๆ ได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สําหรับ PM2.5 เพื่อปูองกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดจากได้รับ PM2.5 ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
สหราชอาณาจักร (UK) กลุ่มประเทศยุโรป (EU) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ US.EPA ได้กําหนดค่ามาตรฐานฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 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
มาตรฐานของประเทศไทยอยู่ที่ interim target 2 ขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ความพร้อมและเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาปรับปรุง
มาตรฐาน โดยปรับไปเป็นเปูาหมายระยะที่ 3 (IT-3) ขององค์การอนามัยโลก และสุดท้ายก็ไปสู่ค่าแนะนํา
ขององค์การอนามัยโลกได้ ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
ทั้งนี้ มีความแตกต่างระหว่าง standard กับ guideline คือ ค่า standard และมีผลในเรื่องของ
กฎหมายอยู่ด้วยเพราะเป็นการกําหนดขึ้นมาภายใต้กฎหมายแต่ guideline ของ WHO ไม่มี ผลบังคับ ใน
เรื่องของกฎหมาย เป็นเพียงข้อแนะนํา ให้แต่ละประเทศนําไปปฏิบัติ เท่านั้น
( แหล่งที่มา :
1. กรมควบคุมมลพิษ.ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
2. กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
3. องค์การอนามัยโลก.(2005). WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen
dioxide and sulfur dioxide.)
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โทร : 02-590-4362
Email pun_pun7@hotmail.com
บทที่ 2 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
1. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
โทร: 02-590-4362
Email: pun_pun7@hotmail.com
2. แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โทร : 02-590-3865, 02-590-3866
กรมควบคุมโรค
Email: envoccsupport@googlegroups.com
บทที่ 3 การเฝ้าระวังสุขภาพ
1. แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค

2. นายบวร มิตรมาก
โทร : 0 2590 3865,0 2590 3866
Email: envoccsupport@googlegroups.com
3. ดร.แสงโฉม ศิริพานิช
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทร : 02-590-3899
Email: epienocc@gmail.com, sangchom@gmail.com
บทที่ 4 คลินิกมลพิษ
1. ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล
โทร : 097-260-1051
Email: occenv.apple@gmail.com
2. นางสาวนิรมล สุหลงกูด
โทร : 025174333
email: occenv@gmail.com

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
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บทที่ 5 แนวทางการสื่อสารสาหรับประชาชน
1. ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทร : 02-5903855, 085-1882684
Email: pk_taisu@yahoo.com
2. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ
โทร : 02-590-4362
Email: pun_pun7@hotmail.com

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

บทที่ 6 การควบคุมและจัดการแหล่งกาเนิดและผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
โทร : 02-590-4219
Email: palakorn.c@anamai.mail.go.th
2. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
โทร : 02-590-4219
Email: sakuna.k@anamai.mail.go.th
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