
คําแนะนําการปฏิบัติตัวทางสุขภาพสําหรับ
ประชาชน 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   กรมควบคุมโรค 

 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.<40 μg/m3 

ติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับ PM 10 และ AQI ทุกวัน โดยติดตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 
หรือวิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน หรือติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ (ประชาสัมพันธ์จังหวัด) 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.เทากับ41120 μg/m3 

1. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับ PM 10 และ AQI ทุกวัน โดยติดตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 
หรือวิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน หรือติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ (ประชาสัมพันธ์จังหวัด) 

2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสีย่งควรจํากัดเวลาในการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก 
3. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดควรสังเกตอาการของตนเองและสํารองยาให้เพียงพอ 
4. ถ้ามีอาการโรคปอดหรือโรคหัวใจ รวมถึงอาการไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัว

ใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหน่ือยง่ายกว่าปกติ หรือมีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ให้ปรึกษาแพทย์ หรือไป
ที่สถานบริการสาธารณสุข 

5. เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.เทากับ 121350 μg/m3 

กลุ่มเสี่ยง: ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคปอด ผู้สูงอายุ เด็ก หรือหญิงต้ังครรภ์ 

1. ผู้ที่มีโรคประจาํตัว ควรสํารองยาให้พร้อม 
2. ควรจํากัดเวลาในการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรง 
3. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ 
4. ถ้ามีอาการโรคปอดหรือโรคหัวใจที่อาจจะเกิดจากการรับมลพิษหมอกควันมากเกินไป รวมถึง อาการ

ไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลืน่ไส้ เหน่ือยง่ายกว่าปกติ หรือ
มีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ใหป้รึกษาแพทย์ หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข 



5. เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม 

ในกลุ่มประชาชนทั่วไป: 

1. ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก 
2. จํากัดเวลาที่อยู่นอกบ้าน/อาคารให้น้อยลง 
3. ถ้ามีอาการของโรคปอดหรือโรคหัวใจที่อาจจะสัมพันธ์กับการรับสัมผสักับหมอกควันที่มากเกินไป 

รวมถึง อาการไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไมเ่ป็นปกติ คลื่นไส้ เหน่ือยง่าย
กว่าปกติ หรือมีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ใหป้รึกษาแพทย์ หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข 

4. เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.เทากับ 351420 μg/m3 

กลุ่มเสี่ยง: ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคปอด ผู้สูงอายุ เด็ก หรือหญิงต้ังครรภ์ 

1. ผู้ที่มีโรคประจาํตัว ควรสํารองยาให้พร้อม 
2. ควรจํากัดเวลาในการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรง 
3. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ 
4. ถ้ามีอาการโรคปอดหรือโรคหัวใจที่อาจจะเกิดจากการรับมลพิษหมอกควันมากเกินไป รวมถึง อาการ

ไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลืน่ไส้ เหน่ือยง่ายกว่าปกติ หรือ
มีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ใหป้รึกษาแพทย์ หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข 

5. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกที่ใช้ในห้องผ่าตัด เพ่ือป้องกันการรับฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย 

ในกลุ่มประชาชนทั่วไป: 

1. ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก 
2. จํากัดเวลาที่อยู่นอกบ้าน/อาคารให้น้อยลง 
3. ถ้ามีอาการของโรคปอดหรือโรคหัวใจที่อาจจะสัมพันธ์กับการรับสัมผสักับหมอกควันที่มากเกินไป 

รวมถึง อาการไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไมเ่ป็นปกติ คลื่นไส้ เหน่ือยง่าย
กว่าปกติ หรือมีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ใหป้รึกษาแพทย์ หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข 

4. ใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม 

 

 



ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.มากกวา 420 μg/m3 

กลุ่มเสี่ยง: ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคปอด ผู้สูงอายุ เด็ก หรือหญิงต้ังครรภ์ 

1. ผู้ที่มีโรคประจาํตัว ควรสํารองยาให้พร้อม 
2. ควรจํากัดเวลาในการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรง 
3. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ 
4. ถ้ามีอาการโรคปอดหรือโรคหัวใจที่อาจจะเกิดจากการรับมลพิษหมอกควันมากเกินไป รวมถึง อาการ

ไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลืน่ไส้ เหน่ือยง่ายกว่าปกติ หรือ
มีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ใหป้รึกษาแพทย์ หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข 

5. เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม 

ในกลุ่มประชาชนทั่วไป: 

1. ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงหนัก 
2. จํากัดเวลาที่อยู่นอกบ้าน/อาคารให้น้อยลง 
3. ถ้ามีอาการของโรคปอดหรือโรคหัวใจที่อาจจะสัมพันธ์กับการรับสัมผสักับหมอกควันที่มากเกินไป 

รวมถึง อาการไอบ่อยๆ หายใจลําบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไมเ่ป็นปกติ คลื่นไส้ เหน่ือยง่าย
กว่าปกติ หรือมีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ใหป้รึกษาแพทย์ หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข 

4. เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแนะนําสําหรับเจาหนาท่ีภาครัฐในการรับมือกับ
ปญหาหมอกควัน 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   กรมควบคุมโรค 

 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.<40 μg/m3 

1. ป้องกันการเกิดไฟป่าอย่างเข้มข้น และหากพบว่ามีการเผาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการควบคุม
จัดการดับไฟ 

2. ถ้ามีการเตือนหรือมีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหาหมอกควัน ให้เตรียมความพร้อมในเรื่อง
ข้อมูลสําหรับการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน หรือดําเนินการตามแผนการส่ือสารทีกํ่าหนดไว้ 

3. ให้แต่ละชุมชน อาจดําเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทําการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.เทากับ41120 μg/m3 

1. แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันตามระดับความรุนแรง และให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป 

2. ควบคุมมิให้เกิดการเผา หากพบว่ามีการเผา ควรรีบดําเนินการควบคุมจัดการดับไฟทันที 
3. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับ PM 10 และ AQI ทุกวัน 
4. หน่วยงานสาธารณสุขทําการประกาศ/สื่อสารให้คําแนะนําเก่ียวกับอาการและผลกระทบ รวมทั้ง

วิธีการในการลดการสัมผัสแก่ประชาชน และให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจาํตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด 
ภูมิแพ้ เป็นต้น 

5. โรงพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง รวบรวมและรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ 
กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุม่หัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุ่มโรค
ผิวหนังอักเสบ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ความสัมพันธ์กับปัญหาหมอกควัน 

6. เตรียมการสําหรับให้คําแนะนําหน้ากากที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่อาจเกิดปัญหาสถานการณ์ระดับ 
PM 10 เพ่ิมสูงขึ้น 

 

 



ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.เทากับ 121350 μg/m3 

1. ควบคุมมิให้เกิดการเผา หากพบว่ามีการเผา ควรรีบดําเนินการควบคุมจัดการดับไฟทันที 
2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับ PM 10 และ AQI ทุกวัน 
3. หน่วยงานสาธารณสุขทําการประกาศ/สื่อสารให้คําแนะนําเก่ียวกับอาการและผลกระทบ รวมทั้ง

วิธีการในการลดการสัมผัสแก่ประชาชน และให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจาํตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด 
ภูมิแพ้ เป็นต้น 

4. หน่วยบริการสาธารณสุข ออกเย่ียมบ้านกลุ่มเสี่ยง  
5. หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกระดับ จะต้องดําเนินการดังน้ี 

1) ต้องเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินสําหรบัรองรับผู้ป่วย รวมท้ังอุบัติเหตุที่เป็นผลมาจาก
ปัญหาหมอกควัน 

2) ทําการสํารองยาให้พร้อมสําหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยาหยอดตา ยาแก้แพ้ ยาแก้หวัด 
และยาสําหรับหอบหืด 

3) ต้องจัดเตียงรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และหญิงต้ังครรภ์ 
4) รวบรวมและรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ กลุม่โรคตาอักเสบ กลุ่มหัวใจและหลอด

เลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุม่โรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่
ความสัมพันธ์กับปัญหาหมอกควัน 

6. โรงเรียน สถานเด็กเล็ก ควรงดกิจกรรมภายนอกอาคาร 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.เทากับ 351420 μg/m3 

1. ควบคุมมิให้เกิดการเผา หากพบว่ามีการเผา ควรรีบดําเนินการควบคุมจัดการดับไฟทันที 
2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับ PM 10 และ AQI ทุกวัน 
3. หน่วยงานสาธารณสุขทําการประกาศ/สื่อสารให้คําแนะนําเก่ียวกับอาการและผลกระทบ รวมทั้ง

วิธีการในการลดการสัมผัสแก่ประชาชน และให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจาํตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด 
ภูมิแพ้ เป็นต้น โดยสามารถใช้แนวทางคําแนะนําทางสุขภาพสําหรับประชาชนในสถานการณ์หมอก
ควันที่ทางกรมควบคุมโรคได้จัดทําขึ้น 

4. หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกระดับ จะต้องดําเนินการดังน้ี 
1) ต้องเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินสําหรบัรองรับผู้ป่วย รวมท้ังอุบัติเหตุที่เป็นผลมาจาก

ปัญหาหมอกควัน 
2) ทําการสํารองยาให้พร้อมสําหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยาหยอดตา ยาแก้แพ้ ยาแก้หวัด 

และยาสําหรับหอบหืด 
3) ต้องจัดเตียงรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และหญิงต้ังครรภ์ 
4) รวบรวมและรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ กลุม่โรคตาอักเสบ กลุ่มหัวใจและหลอด

เลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุม่โรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่
ความสัมพันธ์กับปัญหาหมอกควัน 

5. โรงเรียน สถานเด็กเล็ก ควรงดกิจกรรมภายนอกอาคาร  



6. หน่วยงานสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาหยุดเรียน โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและ
ความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน และผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหลัก 

 

ระดับ PM 10ที่เฉลี่ย 24 ชม.มากกวา 420 μg/m3 

1. ควบคุมมิให้เกิดการเผา หากพบว่ามีการเผา ควรรีบดําเนินการควบคุมจัดการดับไฟทันที 
2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับ PM 10 และ AQI ทุกวัน 
3. พิจารณาปิดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ  
4. พิจารณายกเลิกกิจกรรรกลางแจ้งต่างๆ เช่น คอนเสริต์ แข่งกีฬา เป็นต้น 
5. หน่วยงานท้องถิ่น ควรเตรียมสถานที่พักที่ปลอดภัยสําหรับกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป 
6. หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ให้คําแนะนํากับประชาชนในการปฏิบัติตัว และป้องกันตนเองจาก

หมอกควัน และออกเย่ียมบ้านโดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น โดยสามารถใช้แนวทางคําแนะนําทางสุขภาพสําหรับ
ประชาชนในสถานการณ์หมอกควันที่ทางกรมควบคุมโรคได้จัดทําขึ้น 

 

 


