
ค าแนะน าในการดูแลป้องกันสุขภาพส าหรับประชาชน กรณีหมอกควัน และแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข 
(สสจ. สสอ. รพ.สต.) ร่วมกันจัดท าโดย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมควบคุมมลพิษ 

*หมายเหตุ: ค าแนะน าในการปฏิบัติส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข ในระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ท่ีสูงขึ้นนั้น ให้รวมถึงค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนในระดับท่ีต่ ากว่าเข้าไปด้วย 

ระดับ PM2.5 

เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ 
อากาศ 
(AQI) 

ระดับคุณภาพ 
อากาศ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนส าหรับส าหรับประชาชน การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นที่ 

0-25 0-25 คุณภาพอากาศ
ดีมาก 
(สีฟ้า) 

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ เพื่อ 
ดูแลป้องกันสุขภาพตนเอง 

1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM2.5 และ 
AQI) ทุกวัน  
2. รวบรวมข้อมูลแหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง/หมอกควันในพื้นที่  
3. รพ.สต.ในพื้นที่ท าการทบทวนประเภทและ 
จ านวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(เด็ก เล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ท่ีมีโรค
ประจ าตัว เช่น โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรค
ปอด หอบ หืดภูมิแพ้)  
4. เตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลส าหรับการ 
สื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพแก่
ประชาชน  
5. สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่อง การลดและป้องกัน 
การเกิดไฟป่า/การเผาทุกชนิด ผลกระทบต่อ 
สุขภาพแก่หน่วยงานท้องถิ่น 



ระดับ PM2.5 

เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ 
อากาศ 
(AQI) 

ระดับคุณภาพ 
อากาศ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนส าหรับส าหรับประชาชน การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นที่ 

26-37 26-50 คุณภาพอากาศ
ดี 

(สีเขียว) 

มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ และ 
หลอดเลือด โรคระบบทางเดิน 
หายใจ เป็นต้น  
- มีผลกระทบต่อสุขภาพใน อาการ
เบ้ืองต้น ได้แก่ ระบบทาง เดิน
หายใจส่วนบน (ไอ หายใจ 
ล าบาก) ระคายเคืองตา 

กลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วย 
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบทาง 
เดินหายใจ)  
1. ติดตามสถานการณ์อยูเ่สมอเพื่อดูแลป้องกัน 
สุขภาพตนเองหรือหลีกเลี่ยงจากสถานท่ีท่ีมีควันไฟ 
หรือหมอกควัน  
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรจ ากัดเวลาในการออก 
ก าลังกายหรือท ากิจกรรมท่ีออกแรงหนัก  
3. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
หรือโรคระบบทางเดินหายใจควรสังเกตอาการ 
เช่น ไอบ่อยๆ หายใจล าบากแน่นหรือเจ็บหน้าอก 
หัวใจ เต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส ้เหน่ือยง่ายกว่าปกติ 
หรือ เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ควรเตรียมยาและ
อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นให้พร้อม  
ประชาชนทั่วไป  
1.ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอเพื่อ 
ดูแลป้องกันสุขภาพตนเอง  
2. งดกิจกรรมการเผา 

1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ( PM2.5 และ 
AQI) ทุกวัน  
2. สถานพยาบาลรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย 4 
กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอด 
เลือด กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตา 
อักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ เข้าสู่ระบบเฝ้า 
ระวังสุขภาพจากปัญหาหมอกควันของ สคร.1 
เชียงใหม่ โดยหน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้
ท่ี http://dpc10.ddc.moph.go.th  
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งเตือน 
สถานการณ์หมอกควันตามระดับความรุนแรงและ 
สื่อสารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ 
รวมทั้งวิธีการ ในการลดการสัมผัสแก่ประชาชน 
และให้ความส าคัญ เป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง  
4. สถานพยาบาลทุกระดับ ต้องด าเนินการดังนี้  

4.1) เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน 
ส าหรับรองรับผู้ป่วย รวมทั้งอุบัติเหตุท่ีเป็นผล 
มาจากปัญหา หมอกควัน เช่น ถังออกซิเจน 
เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ  



ระดับ PM2.5 

เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ 
อากาศ 
(AQI) 

ระดับคุณภาพ 
อากาศ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนส าหรับส าหรับประชาชน การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นที่ 

4.2) ส ารองยาให้พร้อมส าหรับประชาชนท่ัวไป 
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ยาส าหรับหอบ 
หืด ยาหยอดตา ยาแก้แพ้ยาแก้หวัด เป็นต้น  
4.3) จัดเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยท่ีอาจเพิ่มมาก
ขึ้น  
4.4) ส ารองหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองส าหรับ 
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

38-50 51-100 คุณภาพอากาศ
ปานกลาง 
(สีเหลือง) 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไอ 
หายใจล าบาก) ตาอักเสบแน่น 
หน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่ 
เป็นปกติ คลื่นไส้อ่อนเพลีย 
เหน่ือยง่าย 

กลุ่มเสี่ยง  
1. หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมท่ี 
ออกแรงหนัก  
2. จ ากัดเวลาในท ากิจกรรมท่ีอยู่นอกบ้านหรือ 
อาคารให้น้อยลง  
3. สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองในกรณีท่ีอยู่ 
นอกอาคารหรือบริเวณท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองสูง  
4. หากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์หรือไปท่ี 
สถานบริการสาธารณสุข  
ประชาชนทั่วไป  
1. งดกิจกรรมท่ีท าให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการ 
เผาทุกประเภท  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งเตือน 
สถานการณ์หมอกควันตามระดับความรุนแรง ออก 
ประกาศวิชาการ และสื่อสารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
อาการและผลกระทบ รวมท้ังวิธีการในการลดการ 
สัมผัสแก่ประชาชน และให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
กับกลุ่มเสี่ยง  
2. หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี ออกเยี่ยมบ้าน 
เพื่อติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
3. สถานพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสะอาด 
เพื่อรองรับผู้ป่วย  
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ค าแนะน าประชาชนใน 
การป้องกันอันตรายจากหมอกควัน เช่น การใช้ 



ระดับ PM2.5 

เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ 
อากาศ 
(AQI) 

ระดับคุณภาพ 
อากาศ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนส าหรับส าหรับประชาชน การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นที่ 

2. ไม่รองรับน้ าฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค  
3. ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควัน 
เข้ามาในอาคาร  
4. ควรหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมนอกอาคารเป็น
เวลานาน  
5. ควรสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการให้ 
ปรึกษาแพทย์หรือไปท่ีสถานบริการสาธารณสุข 

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จัดเตรียมห้องสะอาด
ในบ้านเรือนของตนเอง เป็นต้น  
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องจัดให้มีห้องสะอาด ท่ีเป็นห้องสาธารณะ 
ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น โรงเรียน 
อบต. ฯลฯ  
6. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ควรงดกิจกรรมภายนอก 
อาคาร 

51-90 101-200 เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

(สีส้ม) 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป 
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 
เพิ่มความรุนแรงของอาการทาง 
ระบบหัวใจ หรือระบบทางเดิน 
หายใจ (ไอ หายใจล าบาก) ตา 
อักเสบแน่นหน้าอก หัวใจเต้นไม่
เป็นปกติคลื่นไส้ เหน่ือยง่าย 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะเวียนศีรษะ 
มองไม่ชัด ปอดอักเสบ หอบหืด  

กลุ่มเสี่ยง  
1. อพยพย้ายท่ีพักไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย หรือ
บริเวณท่ีมีคุณภาพอากาศปกติ  
ประชาชนทั่วไป  
1.ควรหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมนอกอาคารและงด 
ท ากิจกรรมท่ีออกแรงหนัก  
2. หากต้องออกนอกตัวอาคาร ควรใช้หน้ากาก 
ป้องกันฝุ่นละอองที่เหมาะสม  
3. ถ้ามีอาการหายใจล าบาก คลื่นไส้เหนื่อยง่าย 
ควรรีบปรึกษาแพทย์ 

1. หน่วยงานสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะในการ 
พิจารณาหยุดเรียน โดยพิจารณาจากสภาพ 
แวดล้อมและ ความสะดวกในการเดินทางมา 
โรงเรียน และผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหลัก  
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติตามแนวทางในการ 
ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องจากหมอกควัน  
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจัดหาห้องสะอาดท่ี พร้อม
ใช้งาน  
4. สถานบริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลส่งต่อ 
ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงไปยังโรงพยาบาลท่ีมีความ
พร้อม  



ระดับ PM2.5 

เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ 
อากาศ 
(AQI) 

ระดับคุณภาพ 
อากาศ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนส าหรับส าหรับประชาชน การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นที่ 

- ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางหัวใจและ 
ปอด ผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อ 
หัวใจวายเฉียบพลัน  
- หญิงต้ังครรภ์มีความเสี่ยงต่อ 
การเกิดภาวะน้ าหนัก แรกคลอด
ของทารกน้อย 

5. หากสถานการณ์รุนแรงต่อเนื่องและยาวนาน 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอพยพไป 
ยังสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ 

91 ขึ้นไป มากกว่า 
200 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
(สีแดง) 

มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ 
ประชาชนท่ัวไป  
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 
เพิ่มความรุนแรงของอาการทาง 
ระบบหัวใจ หรือระบบทางเดิน 
หายใจ (ไอ หายใจล าบาก) ตา 
อักเสบแน่นหน้าอก หัวใจเต้น
ผิดปกติ คลื่นไส้ เหน่ือยง่าย 
อ่อนเพลียปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
มองไม่ชัด ปอดอักเสบ หอบหืด  
- ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางหัวใจและ 
ปอด ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อ 

1. ควรงดกิจกรรมภายนอกอาคารทุกประเภท  
2. ถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์  
3. ควรอยู่ในอาคารหรือห้องท่ีสะอาดปลอดฝุ่น 
ละออง  
4. หากสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องควรย้ายท่ี
พักไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือบริเวณท่ีมีคุณภาพ
อากาศปกติ 

1. ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีได้ 
รับผลกระทบจากหมอกควัน  
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งเตือนให้ยกเลิก 
กิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด  
3. เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขให้ค าแนะน ากับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวและป้องกันตนเองจากหมอกควัน 
โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง หาก
สถานการณ์หมอกควันยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
แนะน าให้ประชาชนอพยพไปยังสถานท่ีท่ีมีห้อง
สะอาดท่ีจัดเตรียมไว้ 



ระดับ PM2.5 

เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ 
อากาศ 
(AQI) 

ระดับคุณภาพ 
อากาศ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนส าหรับส าหรับประชาชน การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นที่ 

หัวใจวายเฉียบพลัน  
- หญิงต้ังครรภ์มีความเสี่ยงต่อ 
การเกิดภาวะน้ าหนักแรกคลอด 
ของทารกน้อย  
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาส 
หัวใจวายเฉียบพลัน หรือหากได้ 
รับในระยะเวลานานเสี่ยงต่อโรค 
มะเร็งปอด  
- อาจท าให้เสียชีวิตได้ 

*หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เบอร์ติดต่อ 0 2590 4359  

 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เบอร์ติดต่อ 0 2590 4393  

 ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เบอร์ติดต่อ 0 2298 2346 


