
 
 
 

แพทยสภาจับมือเครือข่ายแนะแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เตอืนประชาชน
ตรวจสอบพืน้ที่และปรับตัวในระยะฉุกเฉินให้เหมาะสม 
 

• แพทยสภาแนะหลีกเล่ียงเข้าพืน้ท่ีสีแดง โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง ป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง 

• ร่วมมือสร้างเครือข่ายเสนอแผนป้องกันระยะสัน้และระยะยาวเพื่อสุขภาพคนไทย 
 
17 มกราคม 2562 กระทรวงสาธารณสขุ, แพทยสภาจดั งานเสวนาเร่ือง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและ

แนวทางแก้ไข” แนะหลีกเล่ียงประชาชนเข้าพืน้ท่ีสีแดง ปรับเวลาในการเข้าพืน้ท่ีให้น้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะกลุม่เส่ียง คือ เด็กเล็ก 
ผู้สงูอายแุละผู้ ป่วยภมูิแพ้ หอบหืด ทางเดนิหายใจ ฯลฯ และปอ้งกนัตวัเองจากฝุ่ นละออง การแก้ไขระยะยาว คือ ทกุฝ่ายในเครือขา่ย
ร่วมมือและก าหนดมาตรการจริงจงัเพ่ือลดปริมาณฝุ่ นละอองลง และสนบัสนนุมาตราการระยะยาว เช่น การปลกูต้นไม้ในเมือง  
 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา, นายกแพทยสภา กล่าวถึงความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีประชาชนควรปฏิบตัิตวัในชว่งท่ีมี
ปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 สงัคมในตอนนีเ้กิดการต่ืนตวัจนถึงขัน้ต่ืนตระหนก “จริงๆ แลว้กระบวนการปอ้งกนัตวัเอง
สามารถท าไดม้ากกว่าการใช้หนา้กาก เน้นสิ่งท่ีต้องท าในวนันีก้่อน ซึง่ต้องอาศยัข้อมลูจากหนว่ยงานตา่งๆ และ
แนวทางในการศกึษา เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขในระยะยาวได้ ลดปัญหาท่ีจะกระทบสขุภาพของประชาชน” 
 

นพ.สุขุม กาญจนพมิาย, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลา่วถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณสขุตอ่ปัญหาสขุภาพ 
ฝุ่ นละออง PM 2.5 วา่ “กระทรวงสาธารณสขุไดจ้ดัตัง้หน่วยงานศูนย์ปฏิบติัการแพทย์สาธารณสขุ EOC ข้ึน คอย
ประสานงานกบักรมอนามยั กรมการแพทย์ ฯลฯ จดัเตรียมข้อมูลเผยแพร่ และมีระบบเฝา้ระวงัและเตือนภยั โดย
รวบรวมข้อมูลอพัเดตตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือจดัท าชดุข้อมลูเผยแพร่การปอ้งกนัและดแูลสขุภาพเบือ้งต้นแก่ประชาชน 
ในสว่นของปฏิบตัิการเชิงรุก ได้ประสานเครือขา่ย จดัทีมแพทย์เคล่ือนท่ีเข้าสูช่มุชนในพืน้ท่ีเส่ียง และสัง่การให้
โรงพยาบาลในเขต กทม และสงักดักระทรวงเตรียมพร้อมรองรับและบริการประชาชน” 
 

ทัง้นี ้นพ. ดนัย ธีวันดา, รองอธิบดีกรมอนามัย ชีแ้จงเร่ืองข้อมลูพืน้ฐานของฝุ่ นละออง PM 2.5 ท่ีประชาชนควรรู้วา่ 
“มลพิษทางอากาศ ถือเป็นสาเหตกุารตายระดบัต้นๆ ของกลุม่ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจ สถานการณ์ความ
เส่ียงของฝุ่ นละอองขนาดเล็กในขณะนีมี้ผลกระทบตอ่ประชาชนโดยตรง จากการท่ีสภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ ท าให้ฝุ่ น
ละอองขงัตวัอยูใ่นพืน้ท่ี และแหลง่ก าเนิดของการเผาไหม้น า้มนัเชือ้เพลิงจากการจราจรตดิขดั และเผาชีวมวลตา่งๆ ท่ี
ท าให้เกิดปริมาณฝุ่ นละออง ขณะนี ้เรามีสถานีวดัปริมาณฝุ่ นละอองพบว่า จงัหวดักรุงเทพมหานครและสระบรีุ มี
ปริมาณท่ีมาก และพบว่าตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 ผู้ป่วยทางเดินหายใจในกทมละปริมณฑล มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน อาทิ หอบหืด ทางเดนิหายใจอ่ืนๆ หลอดลมอดุกัน้เรือ้รัง หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ฯลฯ ทางกรม
อนามยัเองได้ประกาศคา่เฝา้ระวงัพืน้ท่ีท่ีมีคา่ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพประชาชนออกเผยแพร่ให้
สงัคมได้รับรู้และปอ้งกนัตวัได้ 
 



ทางด้านปัญหาและผลกระทบและการด าเนินการ ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นท่ีวิตกของประชาชนในขณะนี ้ได้รับ
รายละเอียดจาก นพ.พชิญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กลา่ววา่ “กทม เองได้ก าหนดมาตรการระยะสัน้ 
คือ ติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ใช้เคร่ืองวดัคา่ PM 2.5 ของ กทม ทัง้หมด 34 จดุ ตรวจวดัคา่และแจ้งส านกังาน
เขตท่ีมีคา่สงูด าเนินการจดัการทนัที ท่ีผ่านมาได้ด าเนินการเฉพาะหน้าหลายอย่าง อาทิ ใช้การฉีดละอองน า้ขึน้อากาศ 
ท าความสะอาดทางเดินเท้าเพ่ือลดฝุ่ น น าหน้ากาก N95 แจกจา่ยแก่ประชาชน เป็นการสร้างสญัลกัษณ์กระตุ้นให้
ประชาชนรับรู้  ให้ประชาชนตระหนกัถึงการปอ้งกนั และร่วมมือไมส่ร้างฝุ่ นมากขึน้ รวมถึงการกวดขนัและตรวจ
คณุภาพของรถโดยสารประจ าทางท่ีปล่อยควนัด า และการแก้ไขปัญหาจราจรติดขดั โดยจะร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง รณรงค์ไมเ่ผาขยะและสง่เสริมเตาเผาศพท่ีถกูสขุลกัษณะ การควบคมุการก่อสร้าง และระยะยาวจะมีการ
สร้างพืน้ท่ีสีเขียวให้มากขึน้ และสง่เสริมให้สร้างสวนแนวตัง้ในพืน้ท่ีจ ากดั และการบงัคบัใช้กฏหมายการใช้รถยนต์ เป็น
ต้น ในขณะท่ี นพ.สุนทร สุนทรชาต ิรองผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกาศกิจกรรมบ๊ิกคลี
นน่ิงเดย์ ในวนัอาทิตย์ที่ 20 มกราคมนี้ ตัง้แต่เวลา 7.00 น. ในพืน้ที่ กทม. โดยรอบ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมชว่ยลด
ปริมาณฝุ่ นในท้องถนน 
 

ระหวา่งการเสวนา “ปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน” มีประเดน็ท่ีเป็นข้อนา่สงัเกตจากทา่นวิทยากร ดงันี ้
1. ศ.นพ.เกียรต ิรักษ์รุ่งธรรม ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถชว่ยตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กแบบ
เรียลไทม์ ควรรู้และปรับตวัให้เหมาะสม เชน่ ปริมาณฝุ่ นในพืน้ท่ี ระยะเวลาท่ีอยู่ และสภาพร่างกาย หากเราต้อง
อยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงสีแดง คนธรรมดาสขุภาพปกตไิมมี่โรค กลุ่มนีไ้มต้่องกงัวลมาก แตถ้่าเป็นกลุม่เส่ียง คือ เดก็เล็ก 
ผู้สงูอายแุละผู้ ป่วยภมูิแพ้ หอบหืด ทางเดนิหายใจ ฯลฯ ควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นพืน้ท่ีฝุ่ นละอองมากเป็นเวลานานๆ  
 

หากมีความจ าเป็นต้องไปอยู่ในพืน้ท่ีสีแดงหรือสีส้มระยะหนึง่ โดยเฉพาะคนทีต่้องท างานกลางแจ้ง เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานก่อสร้าง ควรมีหนา้กากปอ้งกนัระหว่างท างาน สงัเกตอาการตวัเอง แก้ไขเบือ้งตน้ดว้ยการใช้น ้า
สะอาดล้างหนา้เพือ่ลดปริมาณฝุ่ นทีเ่ข้าตา เมื่อไหร่ตอ้งหาหมอ สงัเกตอาการของตนเอง ตาแดง หอบหืดก าเริบ 
 

2. รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ อุปนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 
ขอแก้ไขความเข้าใจเร่ืองหนาักากปอ้งกนั อปุกรณ์ปอ้งกนั คือ ไมใ่ห้ฝุ่ นจิ๋ว PM 2.5 เข้าสูร่่างกายส่วนลา่ง ท่ีมีความ

ไวตอ่การเกิดโรค ซึง่สามารถเดนิทางในร่างกายถึงถงุลมท่ีจะกระจายฝุ่ นนีสู้่สว่นตา่งๆ ของร่างกาย ท าให้เกิด

อนัตรายได้ทัง้ในแง่เฉียบพลนั และระยะยาว เชน่ โรคมะเร็ง เดก็ไมเ่จริญตามวยั เป็นต้น การเอาผ้าชบุน า้ไมมี่

ประโยชน์ การใช้ทิชชู่ซ้อนในหนา้กากอนามยัช่วยกรองได้ดีข้ึน แต่ไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในขณะนีว่้าจะ

สามารถกรองไดเ้ทียบเท่า N95 จะต้องมีการทดสอบคณุภาพของหน้ากากท่ีถกูต้อง 
  

3. คุณช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตัง้เครือข่ายต้นไม้ในเมือง 
การท าลายสิ่งแวดล้อมในทกุมิตเิป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีเป็นพิษ ต้นไม้ใหญ่ในเมืองจะเป็น
ทางออกระยะยาวทางหนึง่ได้ จะเป็นเคร่ืองฟอกอากาศขนาดใหญ่ มีงานวิจยัในอเมริกายืนยนัว่าตน้ไม้ใหญ่ใน
เมืองช่วยลดการตายและการเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศได ้ส าหรับประเทศไทยควรเร่ิมจากการหยดุตดัตน้ไม้
อย่างผิดวิธี เพือ่ให้ก่ิงก้านได้แตกยอดใบอ่อน อบรมให้ความรู้ดา้นรุกขกรรมเพือ่ตดัแต่งตน้ไม้ใหถู้กวิธี ดูแลระบบ
ราก มีมาตรการปลูกเพ่ิม เพ่ิมการลงโทษทางกฎหมาย และขอใหร้ัฐบาลสัง่การทกุหน่วยงานมาบูรณาการจดัท า



แผนบริหารจดัการต้นไม้ในเมืองของชาติ เพือ่จดัสรรงบประมาณและด าเนินการโดยด่วน  โดยการปลกูต้นไม้ต้อง
มีปริมาณท่ีสมัพนัธ์กบัปริมาณประชากรในพืน้ท่ี และเน้นการปลกูต้นไม้ใหญ่เพราะไม้พุม่ใน กทม.มีมากพอแล้ว  
 

4. ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัตใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มาตรการ เลือ่น ลด ละ เลิก ขึน้อยู่กบัระดบัฝุ่ นท่ีต้องตรวจสอบตามระยะเวลาด้วย เล่ือน คือ การขยบัเวลาการ
เดนิทางออกนอกบ้านสายกว่าเดมิ เพราะชว่งรุ่งสางมีปริมาณฝุ่ นสะสมเยอะกวา่ในรอบวนั จงึควรต้องมีการ
วางแผนก่อน ลด การบริโภคสารพิษเข้าสูร่่างกาย ลดระยะเวลาในการเข้าไปในพืน้ท่ีเส่ียง ละ ไมเ่ดินทางหรือ มี
กิจกรรมในพืน้ท่ีนัน้ๆ เพราะผลกระทบตอ่สขุภาพเม่ือรับละอองฝุ่ นขนาดเล็กเป็นเวลานานๆ มีแนวโน้มให้เกิด
อาหารโรคร้ายแรงอ่ืนตามมา อาทิ มะเร็ง สมองเส่ือม ฯลฯ โดยคนท่ีจะมีผลกระทบมากท่ีสดุ เดก็ ผู้สงูอาย ุและ
ผู้ ป่วย  
 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา นายกแพทยสภา ฝากข้อปฏิบตัสิ าหรับประชาชนทัว่ไป 3 ประเด็น คือ  
1. สภาวะปัญหาฝุ่ นจ๋ิวในแต่ละช่วงเวลาของวนัไม่เหมือนกนั อยากให้ตรวจสอบดวู่าในพืน้ท่ีท่ีเราอยูอ่าศยันัน้ มี
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองมากน้อยเพียงใด เพ่ือหลีกเล่ียงชว่งเวลาท่ีมีฝุ่ นพิษเข้มข้นเกินขนาด ไมเ่ปิดหน้าตา่ง
และลดกิจกรรมกลางแจ้งในชว่งเวลาดงักลา่ว 
2. ต้นไม้เป็นเคร่ืองฟอกอากาศท่ีดี ประชาชนสามารถร่วมมือกนัก าจดัปัญหานีไ้ด้ ด้วยการปลกูต้นไม้ในบ้านเรือน 
ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นต้นไม้ใหญ่ เพ่ือให้ต้นไม้ชว่ยลดปริมาณฝุ่ นละอองได้ในระยะยาว 
3. อยากให้ประชาชนท าความเข้าใจและปฏิบตัิตาม ข้อมลูของสมาคมอรุเวชช์แหง่ประเทศไทย เก่ียวกบัมาตรการ 
ลด ละ เลิก ในพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาฝุ่ นควนัพิษมาก อาจจะต้องปรับเปล่ียนพฤตกิรรม เช่น โรงเรียน อาจต้องพิจารณา
ปรับเปล่ียนเวลาเข้าเรียน หรือ งดกิจกรรมการแจ้งส าหรับนกัเรียน ตลอดจน การออกก าลงักายและการวิ่ง
มาราธอน ต้องศกึษาสภาพอากาศในพืน้ท่ีและชว่งเวลากิจกรรมก่อน 
 

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กลา่วสรุปในชว่งท้ายของการเสวนาครัง้นีว้่า ปัญหาฝุ่ นจิ๋ว 
PM 2.5 นีเ้กิดขึน้ทกุปีในชว่งเวลาเดียวกนันี ้ไมใ่ชปั่ญหาใหม ่แตค่รัง้นีมี้มากขึน้จนประชาชนรับรู้ และตระหนกั น าไปสู่
การร่วมคดิ ร่วมใจกนัแก้ไขปัญหา ถือเป็นจงัหวะท่ีต้องเร่งแก้ไข ทางแพทยสภาจงึจดัการระดมความคิดเสวนาขึน้โดย
น าข้อมลูสรุปเสนอส่ือมวลชน และเตรียมน าไปสูก่ารสมัมนาร่วมกบัผู้ เก่ียวข้องในวงท่ีครอบคลมุมากขึน้ เพ่ือจดัท า
บทสรุป ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ และข้อเสนอแนะมอบให้ผู้ มีอ านาจท่ีเก่ียวข้อง เป็นแนวทางแก้ไขระดบัประเทศท่ี
ยัง่ยืนตอ่ไป  

 
 

 
ส่ือมวลชนสามารถตดิต่อข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี 
ผู้ประสานงาน คุณพลอยรัตน์ พวงชมภู คุณปรานชนก สุขประเสริฐ  
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์     
โทร 02-590-1886, 02-591-8614  
Email : prtmc.tmc@gmail.com   
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