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PM  2.5 คืออะไร
• PM 2.5 คือ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไมเ่กิน 2.5 ไมครอน เทียบได้วา่มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 สว่นของเส้น
ผา่นศนูย์กลางเส้นผมมนษุย์ เลก็จนขนจมกูของมนษุย์ท่ีท าหน้าที่กรองฝุ่ นนัน้ไมส่ามารถกรองได้

จงึแพร่กระจายเข้าสูท่างเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสูอ่วยัอ่ืนๆ ในร่างกายได้ ตวัฝุ่ นเป็นพาหะน าสารอ่ืน  
เข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนกั และสารก่อมะเร็งอ่ืนๆ

สาเหตุที่ท าให้เกดิ PM2.5

• ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหลง่ก าเนิดใหญ่ๆ คือ
1. แหลง่ก าเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในท่ีโลง่ การคมนาคมขนสง่ การผลติไฟฟา้ อตุสาหกรรมการผลติ

2. การรวมตวัของก๊าซอ่ืนๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) รวมทัง้สารพิษอื่นๆ ท่ีล้วนเป็นอนัตรายต่อร่างกายมนษุย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), 
อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)





AQI คุณภาพอากาศ สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน

0 - 25 ดีมาก ฟ้า เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเท่ียว

26 - 50 ดี เขียว สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเท่ียวได้ตามปกติ

51 - 100 ปานกลาง เหลือง
สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แตถ้่าเป็นผู้ ท่ีต้องดแูลสขุภาพ
เป็นพิเศษ หากมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ และระคายเคืองตา 
ไม่ควรท ากิจกรรมกลางแจ้งนาน

101 - 200
เร่ิมมีผลกระทบต่อ
สขุภาพ

ส้ม

ควรเฝา้ระวงัสขุภาพ ถ้ามีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง
ตา ไม่ควรท ากิจกรรมกลางแจ้งนาน หรือใช้อปุกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภยัสว่นบคุคล สว่นผู้ ท่ีต้องดแูลสขุภาพเป็นพิเศษ แล้วมีอาการทาง
สขุภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอกัเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หวัใจเต้น
ไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

201 ขึน้ไป มีผลกระทบต่อสขุภาพ แดง
ทกุคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทกุอย่างหลีกเลี่ยงพืน้ท่ีท่ีมีมลพิษ
ทางอากาศสงู หรือใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัตนเองหากมีความจ าเป็น หากมี
อาการทางสขุภาพควรปรึกษาแพทย์



ผลของการเผาสารชีวมวล
(BIOMASS BURNING)



องคป์ระกอบของสารละอองลอย

• coarse particle

• fine particle
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MEASUREMENT OF AIR QUALITY



องคป์ระกอบของสารละอองลอย





ผลกระทบต่อสุขภาพเม่ือสมัผสักบัละอองลอย



ผลกระทบต่อสุขภาพเม่ือสมัผสักบัละอองลอย

• ข้อมลูจาก กองประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ วนัที่ 24 มิถนุายน 2556

• สรุปอนัตรายของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ตอ่ระบบทางเดินหายใจ
• อาจท าให้มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน า้มกู จนถึงการอกัเสบของไซนสั เจ็บคอ 
ไอแบบมีเสมหะ 

• ปอดเป็นพงัผืดจากการระคายเคืองเรือ้รัง (Pneumoconiosis)

• โรคหลอดลมอกัเสบ (Bronchitis)

• มะเร็งของระบบทางเดินหายใจ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีมีสว่นผสมของสารบางอยา่ง เช่น Arsenic, 
Nickel Chromate, Poly aromatic hydrocarbon (PAH) และสาร
กมัมนัตรังสี



HIERARCHY OF CONTROL



WHAT CAN INDIVIDUALS DO TO REDUCE 
PERSONAL HEALTH RISKS FROM AIR POLLUTION?

• Staying indoor

• Cleaning indoor air 

• Reducing the effective inhaled dose of air pollution

• Avoiding outdoor activity when and where air pollutant levels are higher

• Reducing exposure in microenvironments near sources such as traffic

• Personal protective equipment—respirators

Laumbach R, Meng Q, Kipen H. What can individuals do to reduce personal health risks from air pollution ? 2015;7(1):96–
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• The indoor- outdoor ratio of PM2.5 

will decrease from 0.57 with natural 

ventilation (passive air exchange 

through windows and other 

openings) 

• to 0.35 with conventional in-duct 

filtration

• to 0.1 with HEPA (high efficiency 

particle air) in-duct filtration.
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The efficiency of air pollutant 

removal by tight-fitting

negative pressure respirators 

depends largely on the 

quality of the individual’s 

face seal. 


