
 
ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 

2.5 ไมครอน หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ 

ฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วน้ี เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลายชนิด 
อาทิเช่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง 
ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลักของมลพษิทางอากาศในเมืองใหญ่ 

ฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะ
สามารถเดินทางผ่านทางเดินหายใจสู่ปอดและกระแสเลือด
ได้ง่าย เพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเก่ียวกับทางเดิน
หายใจ และต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่
ได้มาตรฐานป้องกันฝุ่นขนาดเล็กโดยเฉพาะในระดับที่เริ่ม
มีผลกระทบต่อ สุขภาพ หรือ เกณฑ์ สี ส้ม ( 101-200 
มคก./ลบ.ม.) ประชาชนกลุ่มเ ส่ียงที่ควรหลีกเลี่ยง
ทางเดินหายใจ โรคปอด ที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง PM2.5 
เกินค่ามาตรฐาน ควรลดระยะเวลาในการท ากิจกรรม
กลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 
ขณะอยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ 

สาเหตุที่ท าให้เกิดฝุ่น PM2.5 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจาก
สองแหล่งก าเนิดใหญ่ๆ คือ 

1. แหล่งก าเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง 
การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการ
ผลิต 

2. การรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดย
เฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่ล้วนเป็น
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), 
แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 

ร่างกายของผู้ที่ แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 
อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้ายก็
จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดย
แบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทาง
ผิวหนัง 

ผลกระทบทางสุขภาพ 

 เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้ 
 ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิด

อาการมากขึ้น 
 เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
 เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง 
 เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด 

ผลกระทบทางผิวหนัง 

 มีผื่นคันตามตัว 
 ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง 

 เป็นลมพิษ ถ้า เป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษ
บริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ 

 ท าร้ายเซลล์ผิวหนัง ท าให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย 

ระดับความรุนแรงของ PM2.5 

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health 
Organization (WHO) ก าหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ใน
กลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับรายงานของ
ธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมี
ผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย 
ส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้อง
สูญเสียเก่ียวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทาง
อากาศน้ี 

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 

 
ส าหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่คุณภาพอากาศเริ่ม

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพ
อากาศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่เว็บไซต์ของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพ
อากาศเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้
สีเป็นตัวเปรียบเทยีบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ 



สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย 

ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมานี้ และ
ประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในล าดับต้นๆ ของเมืองที่มี
คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับตาม
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) ซึ่ง
สามารถดูข้อมูลนี้ได้จากแอปพลิเคชัน Air Visual 

แหล่งก าเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 
3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพ
ความกดอากาศต่ า ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พลังงาน กรุงเทพมหานคร และส านักนายกรัฐมนตรี ก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์
ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนัก 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
นายประลอง ด ารงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้
ประชุมติดตามความก้าวหน้า "การด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง" พบว่าการลดใช้เชื้อเพลิงจากโรงงาน การเผา
ในที่โล่งแจ้ง ท าให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้า
ระวังกันต่อไป 

แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 

1. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยหน้ากากที่
สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ 
หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และ
บางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจ
ได้ล าบากกว่าปกติ 

2. หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากาก
อนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียนระบุบน
ผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้าหากหา
ไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 
ชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูไว้ด้านในก็ได้ 

3. พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด
เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หากจ าเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ข้าง
นอกอาคาร 

4. ใช้เคร่ืองฟอกอากาศ เนื่องจากภายในอาคาร
อาจไม่ปลอดภัยจาก PM2.5 เสมอไป โดยเฉพาะอาคารที่
มีการเปิดปิดประตูบ่อยคร้ังจากการที่มีผู้คนเข้าออกจ านวน
มาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อ ให้
หายใจในอาคารอย่างสบายใจ 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 


