




 

 

 



 

วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 

ข่าววันที่ 15 ม.ค. 62 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ที่นักวิชาการ ระบุถึงกรณีปัญหา
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กใน กทม.และปริมณฑล ว่ า เป็น เรื่ องที่ วิกฤติมาก ส่ งผลต่อสุขภาพของประชาชน  
หลายสิบล้านคน 

1) การป้องกันฝุ่นละอองที่ถูกต้อง ส าหรับวิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 ประชาชนควรท าซึ่งกระทรวง
สาธารณสุข ได้แนะน าไว้ มี 5 มาตรการ "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" คือ  

1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้  

2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง หมั่นท าความสะอาดบ้านทุกวัน  

3.ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้  

4.เลี่ยงการออกก าลังกายหรือท างานนานกว่า 12 ชั่วโมงในที่โล่งแจ้ง และ  

5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือ
หมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาลโดยเร็ว 

2) วิธีการใช้หน้ากากป้องกัน รวมถึงการควบคุมราคาหน้ากากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะน าวิธีการใช้
หน้ากากอนามัยดังนี้  

1. เลือกใช้หน้ากากอนามัยกันฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ได้มาตรฐาน  

2. ควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า กดส่วนที่เป็นโลหะให้กระชับแน่นกับสันจมูก  

3. เลือกขนาดที่เหมาะ ครอบได้กระชับกับจมูก และใต้คาง ควรแนบกับกับใบหน้า  

4. ควรทิ้ง เมื่อพบว่าหายใจล าบาก หรือ ภายในหน้ากากสกปรก  

5. หากเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน  

6. ถ้าสวมใสแล้วมีอาการมึนงงหรือ คลื่นไส้ควรหลบไปอยู่ที่ที่ปลอดมลพิษอากาศ ถอดหน้ากากออกและ
ปรึกษาแพทย์ 

ทั้งนี้  กรณีเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หน้ากากส าหรับ 
การควบคุมราคาหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน ได้ให้การค้าภายในจังหวัด ต่างๆ ทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ตรวจสอบปริมาณหน้ากากอนามัย พร้อมก าชับให้พาณิชย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสอดส่อง หากพบ
กักตุนเพื่อโก่งราคาในช่วงนี้ จะด าเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะถือเป็นการเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนประชาชน โทษ
กักตุนค่อนข้างสูงจ าคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 

ฝุ่นละอองและผลต่อสุขภาพ 

โดย... คุณธัชชา  รัมมะศักดิ์ 

อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

อีเมล์ : thoucha@hotmail.com 

(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน) 

 

ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายล่องลอยในอากาศมีทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว มีหลากหลายขนาดตั้งแต่ฝุ่น
ละอองขนาดใหญ่ ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate Matter, TSP) ฝุ่นหยาบขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter with an aerodynamic 
diameter less than or equal to a nominal 10 micro- 

meters, PM10) จนถึงฝุ่นละเอียดขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละเอียดขนาดเล็กมาก ขนาด
ไม่ เกิน 0.1 ไมครอน (PM0.1) ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะตกลงสู่ พ้ืนด้วยแรงดึงดูดของโลก ส่วนฝุ่นขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน ปะปนในอากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไป  
และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย 

 

 



 

ฝุ่นละอองมีที่มาทั้งจากธรรมชาติ เช่น ละอองดิน ฝุ่นทราย ที่ปลิวขึ้นมาจากพ้ืนดินเนื่องจากลมพัด เขม่าควัน
จากไฟป่า  ละอองเกลือจากน้ าทะเล และฝุ่ นที่ มาจากกิจกรรมของมนุษย์  เช่น  ฝุ่ นจากการก่อสร้ า ง  
ฝุ่นจากการคมนาคมขนส่ งบนท้องถนน เขม่าจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และรถยนต์  ฝุ่ นควันจาก 
ปล่องระบายควันจากเตาเผาศพ เตาเผาขยะ โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในที่โล่ง 
เป็นต้น 

          อันตรายจากฝุ่นละอองที่ลอยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ คุณสมบัติทางเคมี และ
องค์ประกอบทางชีวภาพ ฝุ่นละอองเมื่ อล่องลอยเข้าสู่ทา งเดินหายใจก็จะตกสะสมอยู่ ตามส่วนต่างๆ  
ในระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาด ฝุ่นหยาบจะถูกกรองโดยขนจมูกและตกอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น ส่วน
ฝุ่นละเอียดและฝุ่นละเอียดขนาดเล็กมากในลมหายใจก็จะผ่านเข้าสู่หลอดลมใหญ่ หลอดลมฝอยและลงลึกถึงถุงลม
ปอดและถ้าหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากตามไปด้วย ปัจจุบันยังไม่มี
ค าแนะน าการรับสัมผัสฝุ่นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับอันตรายจากการรับสัมผัสฝุ่น
ละอองในอากาศ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ และเด็ก 

 

อันตรายจากคุณสมบัติทางเคมีและองค์ประกอบของฝุ่ นละออง เช่น ฝุ่ นละอองที่มีคุณสมบัติ 
เป็นกรด อาจก่อการระคายเคืองและการอักเสบของทางเดินหายใจ ละอองน้ าลายที่ลอยฟุ้งกระจายในอากาศจากการ
ไอจามของผู้ ป่ วยที่ มี เ ชื้ อ โ รคติดต่อผ่ านระบบทาง เดินหายใจ  เช่น  เชื้ อวัณโรค เชื้ อ โ รคไข้หวัด ใหญ่   
อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายและการระบาดของโรคในหมู่ประชาชนที่รับสัมผัส ส่วนละอองรา เชื้อแบคทีเรีย และ
ไวรัสที่ล่องลอยปะปนอยู่กับฝุ่นละอองก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ต้องดูแลสุขภาพเป็น
พิเศษ เช่น กลุ่มบุคคลที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่จ าเป็นต้องใช้ยากดระบบภูมิคุ้มกัน เด็ก และผู้สูงอายุ เป็นต้น 



          เมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่ทางเดินหายใจอาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายเฉียบพลัน ตั้งแต่การระคายเคือง ไอ 
จ าม  น้ า มู ก ไหล  ก่ ออาการแ พ้  ในระยะต่ อม าอาจก่ อ ให้ เ กิ ด กา ร อั ก เ สบ ใน โพร งจมู ก  มี น้ า มู ก ข้ น  
เป็นสีเหลืองหรือสีเขียว และอาการอาจพัฒนามากขึ้นท าเกิดโรคทางเดินหายใจหรือติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้น
เรื้อรัง ไอมีเสมหะ หลอดลมอักเสบ การรับสัมผัสฝุ่นหยาบ ฝุ่นละเอียด และฝุ่นละเอียดขนาดเล็กมากเรื้อรังเป็นระยะ
เ ว ล า น า น อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร อั ก เ ส บ แ ล ะ ร ะ ค า ย เ คื อ ง เ รื้ อ รั ง  เ กิ ด พั ง ผื ด ห รื อ ร อ ย แ ผ ล เ ป็ น 
ภายในปอดส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของปอดลดลง 

          ฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับสัมผัส ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือ
หมอกควัน  ถ้ าจ า เป็ นต้ อ งอยู่ ใ นที่ มี ฝุ่ นละออง ฟุ้ งกระจายควร ใช้หน้ า กากอนามั ยปิ ดปากและจมู ก  
และควรซักท าความสะอาดทุกวันถ้าใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า หรือเปลี่ยนหน้ากากอนามัย (ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ทุกวัน
เพ่ือสุขอนามัยที่ดี ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรค
หอบหืด ควรเตรียมยาประจ าตัวให้พร้อมใช้ในกรณีท่ีมีอาการก าเริบ และหากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจล าบาก ควร
รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

 

ที่มา : http://www.stou.ac.th/study/sumrit/6-59(500)/page2-6-59(500).html 


