
แนวทางการป้องกันตนเอง
จากมลพิษทางอากาศ



แนวทางการป้องกันตนเองจากมลพษิทางอากาศ

• ควรตดิตามขอ้มลูคุณภาพอากาศในท้องที่ท่ีเราอยู่อย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะ
เม่ือเข้าสูฤ่ดูแลง้ซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธข์องทุกปี

• ขอ้มลูคุณภาพอากาศสามารถตดิตามไดจ้าก website หรือ application ตา่งๆ 
แตใ่นระยะท่ีมีการเผาไหม้ในพื้นท่ีเกษตรกรรมหรอืพ้ืนที่ป่าเขา ควรให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับ PM2.5 ซึ่งมักจะมีความไวในการบ่งชี้คุณภาพอากาศ
มากกว่า PM10

• เม่ือเริ่มพบว่าดัชนคีุณภาพอากาศหรอื Air Quality Index (AQI) มีค่าสูงขึ้น
จนถงึระดับที่อาจจะเป็นอันตรายตอ่สุขภาพของประชาชน คือระดับ AQI สูง
กว่า 100 ตอ้งเริ่มป้องกันตนเองจากมลพษิทางอากาศ โดยเฉพาะกลุม่ผูท่ี้
เป็นโรคภูมิแพ้ โรคทางเดนิหายใจ เช่น หอบหดื โรคหวัใจ เด็กและผูสู้งอายุ



การติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ

• Air4Thai
• www.aqmthai.com
• www.aqicn.com
• www.airvisual.com
• www.aqith.com
• ฯลฯ



ดัชนีคุณภาพอากาศเพ่ือสุขภาพชาวเชียงใหม่



PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(มคก./ลบม.)

ดัชนคีุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

PM10
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(มคก./ลบม.)
เกณฑ์ ค่าดัชนี

0-12.0 อากาศดี 0-50 0-54

12.1-35.4 ปานกลาง 51-100 55-154

35.5-55.4 ไม่ดตี่อกลุ่มเสี่ยง 101-150 155-254

55.5-150.4 อากาศไม่ดี 151-200 255-354

150.5-250.4 ไม่ดอีย่างยิ่ง 201-300 355-424

250.5 ข้ึนไป อันตราย มากกว่า 300 425 ข้ึนไป

ดชันีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชยีงใหม่



ปานกลาง
อากาศไม่ดี

PM10PM2.5

AQI=78

AQI=167

ChiangMai Air Quality Health Index
ดัชนีคุณภาพอากาศเพ่ือสุขภาพชาวเชยีงใหม่

เวลา 09.00 น. วันท่ี 4 เมษายน 2561
สถานีตรวจวัด ..........

ค่าเฉลี)ย 24 ชม.
110 มคก./ลบม.

ค่าเฉลี)ย 24 ชม.
86	มคก./ลบม.

คําแนะนําสาํหรบัประชาชน

กลุ่มเสี่ยง หมายถงึ เด็ก ผู้สงูอายุ สตรมีคีรรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพษิ ทำงาน ออกกำลงักาย เลน่กฬีากลางแจ้ง หรอืผู้

ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมต้ิานทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง



ดัชนีคุณภาพอากาศ ความหมายและคำแนะนำสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

อากาศดี
0-50

คุณภาพอากาศเป็นที่น่าพอใจ ไม่มหีรอืแทบจะไม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ

ปานกลาง
51-100

คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ แต่อาจมมีลพษิบางชนดิที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนส่วนน้อยมากที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนท่ัวไป

ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง
101-150

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงอาจได้รบัผลกระทบตอ่สุขภาพ ประชาชนทั่วไปไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบ

อากาศไม่ดี
151-200

ประชาชนทุกกลุ่มอาจได้เร่ิมไดร้ับผลกระทบ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอาจได้รบัผลกระทบ
ที่รุนแรงกว่า

ไม่ดีอย่างย่ิง
201-300

ระดับเตือนภัย ประชาชนทุกกลุ่มอาจได้รบัผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น

อันตราย
(มากกว่า 300)

ระดับเตือนภัยฉุกเฉิน ประชาชนท้ังหมดน่าจะไดร้ับผลกระทบมากขึ้น

กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก ผู้สูงอายุ สตรมีีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เลน่กีฬา
กลางแจ้ง หรอืผู้ที่มีโรคภูมแิพ้ ภูมิต้านทานตำ่ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลอืดสมอง

ดชันีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชยีงใหม่



ดัชนคุีณภาพอากาศ คำแนะนำสำหรับประชาชน

อากาศดี

0-50
ประชาชนทุกคนสามารถใชช้วีติได้ตามปกติ

ปานกลาง

51-100

ประชาชนท่ีไวตอ่มลพษิมากกว่าคนทั่วไป: ควรลดการออกแรงหนักหรอืเป็นเวลานาน และสังเกต

อาการไอและเหนื่อยของตัวเอง
ประชาชนท่ัวไป: ใช้ชวีติได้ตามปกติ

ไมด่ต่ีอกลุ่มเส่ียง

101-150

ประชาชนในกลุ่มเส่ียง: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารท่ีใช้แรงหนักหรอืเป็นเวลานาน โดยอาจพักเป็น

ระยะ ๆ หม่ันสังเกตอาการไอ ล้า ใจส่ัน และแน่นหน้าอกของตัวเอง หากมีโรคประจำตัวให้ปฏบิัติ
ตามท่ีแพทย์แนะนำ

ประชาชนท่ัวไป: ใช้ชวีติได้ตามปกติ

อากาศไม่ดี

151-200

ประชาชนในกลุ่มเส่ียง: ควรหลีกเล่ียงกิจกรรมนอกอาคารท่ีใช้แรงหนักหรอืเป็นเวลานาน พกัหรือ

ทำงานในอาคาร
ประชาชนท่ัวไป: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารท่ีใช้แรงหนักหรอืเป็นเวลานาน อาจพักเป็นระยะ ๆ

ไมด่อีย่างย่ิง

201-300

ประชาชนในกลุ่มเส่ียง: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทำกิจกรรมในอาคารแทน

ประชาชนท่ัวไป: ควรหลีกเล่ียงกิจกรรมนอกอาคารท่ีใช้แรงหนักหรอืเป็นเวลานาน ทำกิจกรรมใน
อาคารแทน

อันตราย

มากกว่า 300

ประชาชนในกลุ่มเส่ียง: ควรพักในอาคารเท่านั้น ทำกิจกรรมเที่ เบา ๆ

ประชาชนทุกคน: ควรงดกิจกรรมนอกบ้านทุกชนดิ

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏบัิตตัิวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพษิทางอากาศ

กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก ผู้สูงอายุ สตรมีีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เลน่กีฬา
กลางแจ้ง หรอืผู้ที่มีโรคภูมแิพ้ ภูมิต้านทานตำ่ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลอืดสมอง



รายงานคุณภาพอากาศแบบ realtime รายอำเภอ



รายงานคุณภาพอากาศแบบ realtime รายอำเภอ



การป้องกันตัวเองจากมลพษิทีบ้่านและที่ทำงานเมื่อดัชนคีณุภาพ
อากาศอยู่ในระดับที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพ

• ควรหลีกเลี่ยงการทำกจิกรรมและการออกกำลังกายนอกบ้านที่ใช้แรง
หนักและเป็นเวลานานๆ 

• หากจำเป็นควรใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเลก็มากได้ 
เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ส่วนหน้ากากอนามัยธรรมดา
ป้องกันได้แต่ฝุ่นหยาบ ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอยีดเข้าสู่ร่างกายได้ 

• วธิกีารปฏิบัตเิม่ืออยู่ในบ้านหรอือาคาร
• ควรปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนทิตลอดเวลา เพื่อไมใ่ห้อากาศภายนอกเข้า
มาภายในตัวอาคารสถาบันฯ

• สำรวจชอ่งระบายอากาศและขอบประตหูน้าต่างว่ามีช่องให้อากาศภายนอก
ร่ัวไหลเข้ามาได้หรือไม่ ถ้าสามารถปดิหรือซลีได้ให้ดำเนินการ

• ติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศชนดิท่ีมแีผ่นกรอง HEPA ในบริเวณที่สมาชิกในบ้าน
หรือท่ีทำงานใช้เวลาร่วมกันมากท่ีสุด เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก หรือบริเวณ
ส่วนกลางของอาคาร




