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การศึกษาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 และความสัมพนัธ์ของ 

โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 เป็นการศึกษาขอ้มูลคุณลกัษณะของฝุ่ น

ละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2553-2562 โดยใช้ข้อมูลผลการ

ตรวจวดัจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษมาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรายปี 

ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชั่วโมง ค่าสูงสุด ค่าตํ่ าสุด ร้อยละสัดส่วน PM2.5 ใน PM10  

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองตามฤดูกาล และความสมัพนัธฝ์ุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ 

PM2.5 กบักลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจาก

ระบบฐานขอ้มูลสุขภาพ (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข 3 กลุ่มโรค ไดแ้ก่ โรคระบบทางเดิน

หายใจ โรคระบบเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหวัใจขาดเลือด ระหว่างปี 2558-2562 

คุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 จะมีความจาํเพาะกบัแหล่งกาํเนิด

มลพิษในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะแตกต่างกันในแต่ละสถานีตรวจวัดโดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

(1) แหล่งกาํเนิดมลพิษจากการประกอบกิจการโรงโม่ บด และย่อยหิน และการประกอบกิจการ

เหมืองหินในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริเวณจงัหวดัสระบุรี และ (2) แหล่งกาํเนิดมลพิษจากการจราจรขนส่ง 

การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงจากควนัของรถยนต ์ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 

และสระบุรี โดยแหล่งกาํเนิดกลุ่มท่ี (1) จะมีค่าเฉล่ียรายปี รายเดือน และรายชัว่โมงสูงกว่ากลุ่มท่ี (2) 

เน่ืองจากเป็นแหล่งกาํเนิดแบบอยู่กบัท่ี แต่กลุ่มท่ี 2 จะมีค่าร้อยละสัดส่วน PM2.5 ใน PM10 มากกว่า 

โดยภาพรวม PM10 และ PM2.5 จะมีค่าสูงในช่วงฤดูหนาว ลดลงในช่วงฤดูร้อน และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด

ในช่วงฤดูฝนเน่ืองจากเกิดจากการชะลา้งของนํ้ าฝน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมงของสถานีตรวจวดัส่วนใหญ่

จะมีค่าสูงข้ึนในช่วงเชา้ และช่วงคํ่า 



 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราป่วยรายกลุ่มโรค รายเดือน แต่ละจังหวดั และ 

ค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ น PM10 และ PM2.5 แต่ละสถานี พบว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ได้

เน่ืองจากการหาความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียรายเดือน PM10 และ PM2.5 และอตัราป่วยรายเดือน  

ในแต่ละปีลกัษณะความสัมพนัธ์ทั้ งแบบแปรผนัตรง คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วย

เพ่ิมข้ึน ควบคู่กบัลกัษณะแบบแปรผกผนั คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยลดลง จึงทาํให ้

ไม่สามารถสรุปทิศทางความความสัมพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของ PM10 และ PM2.5 กบัอตัรา

ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหวัใจขาดเลือด 

ในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ได ้(Linear Regression) ได ้ 
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This research entitled “PM10 and PM2.5 Characterization and the Relationship of Diseases 

related to Air Pollution in the area of the 4th health zone” aimed to investigate the characterization 

of PM10 and PM2.5 over ten years (2010-2019). The data on the monitoring results from Automatic 

Ambient Air Monitoring Stations of Pollution Control Department was analyzed to find an annual 

average, a monthly average, an hourly average, the lowest value, the highest value, and percentage 

of PM2.5 in PM10, difference in the average seasonal particulate matters, and the relationship 

between fine particulate matter PM10 and PM2.5 and diseases related to air pollution in the area of 

the 4th health zone. The secondary data (2015-2019) of the Health Database System of the Ministry 

of Public Ministry on three groups of diseases (i.e., respiratory disease, chronic lower respiratory 

tract disease, and ischemic heart disease) was used to carry out the research.  

PM10 and PM2.5 characterization are specific to the sources of pollution but vary in different 

locations of Automatic Ambient Air Monitoring Stations classified into 2 sources of the pollution: 

(1) The sources of pollution originate from rock crushing plants and quarry business properties in 

the areas of Saraburi Province; and (2) The sources of pollution originate from traffic and car 

exhaust from fuel combustion in Pathum Thani Province, Nonthaburi Province, Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province, and Saraburi Province. The 1st source of pollution had a higher annual, 



 

monthly, and hourly average than the 2nd source of the pollution due to the 1st being immovable. 

The percentage of PM2.5 in PM10 was reportedly higher in the 2nd source of pollution instead. PM2.5 

and PM10 overall peaked during winter, plummeted in summer, and had the lowest average in rainy 

seasons due to rainwater leaching. The hourly-average data of most Automatic Ambient Air 

Monitoring Solutions was higher during daytime and evening.  

The study of the relationship between morbidity rates by a group of diseases and month in 

each month and a monthly average PM10 and PM2.5 at each station showed the correlation could not 

be analyzed due to the direct variable relationship between monthly average PM10 and PM2.5 and 

monthly morbidity rates. In each year, the characterization of the direct variable relationship means 

an increase in average particulate matter results in an increasing morbidity rate. In addition, the 

inverse variation means an increase in average particulate matter lowers the morbidity rate. 

Therefore, it was unfeasible to infer the direction of the relationship between the monthly average 

PM10 and PM2.5  and the morbidity rate of respiratory disease, chronic lower respiratory tract disease, 

and ischemic heart disease in the form of a linear relationship. 
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รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง คุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 และ

ความสมัพนัธข์องโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 มิอาจสาํเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี หากขาดคําปรึกษา การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษา  

รองศาสตราจารย ์ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ ผูท่ี้คอยให้คาํแนะนาช้ีแนะ ตลอดถึงข้อวิจารณ์ต่าง ๆ  

เพ่ือปรับแกร้ายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ จึงกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่าง

สูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่าน ท่ีถ่ายทอดองค์

ความรู้ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จนการศึกษาน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี รวมถึงขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ี

ประจาํคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดเวลาในการเรียนและวิจยั 

ขอขอบพระคุณกรมควบคุมมลพิษ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลฝุ่ นละอองในการจดัทาํ

รายงานฉบบัน้ี 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีสาว ท่ีคอยสนับสนุน และ 

เป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัยิ่ง ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ีเป็นอย่างสูง และ

หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ 

สาวิตรี ภมร 
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สัญลักษณ์และคําย่อ 

คาํย่อ 

 PM10 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

 PM2.5 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

 

 

 



1 

 

บทท่ี 1 

 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญั 

 

 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ไดร้ะบุว่ามลพิษทางอากาศเป็น

ความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การลดปริมาณสารมลพิษทางอากาศลง 

จะทาํให้จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ

ลดลง และประมาณร้อยละ 91 ของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรจะเกิดข้ึนในประเทศท่ีมีรายไดต้ ํ่า

หรือรายได้ปานกลาง โดยมีจ ํานวนมากท่ีสุดในในแถบภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้และ

มหาสมุทรแปซิฟิกแถบตะวนัตก และในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติไดก้าํหนดเป้าหมาย

การพฒันาพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การระบุในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพไวใ้นเป้าหมายการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื เช่น เป้าหมายท่ี 3 ทาํใหแ้น่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดาํรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี

ของทุกคนในทุกช่วงอาย ุเป้าหมายท่ี 12 ทาํให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ี

ย ัง่ยืน ส่วนในประเทศไทยไดใ้ห้ความสาํคญักบัการจดัการปัญหาดงักล่าวและไดร้ะบุในนโยบาย 

แผนงานระดบัชาติ อาทิ นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 

ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนงานและนโยบายสาํคญัท่ีตอ้งดาํเนินการ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็และสุขภาพ รวมถึงมีการระบุเร่ืองของการดูแล

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มในกฎหมายหลายฉบบัของประเทศไทยทั้งท่ีเก่ียวขอ้งทางตรงและทางออ้ม  

 ท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติมลพิษทางอากาศเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะปัญหา

มลพิษจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พ้ืนท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนือ และพ้ืนท่ีตาํบลหนา้พระลาน จงัหวดัสระบุรี ในช่วงฤดูหนาวของประเทศ

ไทย หรือช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมาจากการเผาป่า  

การทาํอุตสาหกรรม การจราจร การเผาไหมท้างการเกษตร กิจกรรมครัวเรือน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
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ทาํให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ ซ่ึงลกัษณะของการเกิดปัญหาฝุ่ นละอองในแต่ละ

พ้ืนท่ีจะมีความแตกต่างกนัตามแหล่งกาํเนิดมลพิษและลกัษณะกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ซ่ึงทาํให้

ลกัษณะของฝุ่ นหรือองคป์ระกอบจะมีความแตกต่างกนั การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจะแตกต่างกนั

ตามขนาดและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ทั้งน้ีในปัจจุบนัยงัไม่มีการเช่ือมโยง

ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ และผลกระทบจากสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทาง

อากาศ ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 และวิเคราะห์หาความสมัพนัธข์องกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ

และฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 หรือ PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

 

1.2.1เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4  

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศและ 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 หรือ PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4  

 

1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

 

1.3.1 ขอบเขตเน้ือหา 

ศึกษาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5  ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 

โดยขอ้มูลสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างปี 2553-2562  

โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง ค่าสูงสุด ตํ่าสุด ร้อยละสดัส่วน 

PM2.5 ใน PM10 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองตามฤดูกาล 

ศึกษาหาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดเลก็กบัอตัราป่วย

ต่อแสนประชากรด้วยกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ  

โรคเร้ือรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหัวใจขาดเลือด สร้างความสัมพนัธ์ดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Excel ในรูปแบบกราฟ   

1.3.2 ขอบเขตพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีศึกษาเขตสุขภาพท่ี 4 โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติั

ของกรมควบคุมมลพิษ ดงัน้ี 
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(1) สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี  

(2) สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

(3) สถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ตาํบลประตูชัย อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

(4) สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

(5) สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหน้าพระลาน ตาํบลหน้าพระลาน อาํเภอ 

เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี  

(6) สถานี 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 ทราบถึงคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4  

1.4.2 ทราบถึงความสัมพนัธ์ของกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศ และปริมาณ 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 หรือ PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4  

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

คุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก หมายถึง ค่าทางสถิติท่ีสามารถอธิบายคุณลกัษณะของ 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ เช่น ค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง ค่าสูงสุด ตํ่าสุด ร้อยละ

สดัส่วน PM2.5 ใน PM10 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองตามฤดูกาล 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) หมายถึง ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

เล็กกว่า 10 ไมครอน เกิดจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากการจราจร การเผาทางการเกษตร 

กระบวนการเผาทางอุตสาหกรรม การบด การโม่ การย่อยหิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เม่ือหายใจ

สามารถสะสมในระบบทางเดินหายใจได ้

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) หมายถึง ฝุ่ นท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเลก็กวา่ 

2.5 ไมครอน เกิดจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากการจราจร โรงไฟฟ้า การเผาทางการเกษตร 

กระบวนการเผาทางอุตสาหกรรม และเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของ

ไนโตรเจน (NOx) และสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ทาํปฏิกิริยากบัสารอ่ืนในอากาศทาํใหเ้กิดเป็น

ฝุ่ นละเอียดได ้สามารเขา้ไปถึงถุงลมปอดได ้ ส่งผลใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งน้ีหากไดรั้บ

ในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเน้ือเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเส่ือม

ประสิทธิภาพ 
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เขตสุขภาพท่ี 4 หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการจดัวางระบบสุขภาพท่ีประกอบดว้ยเครือข่ายบริการ

สุขภาพจงัหวดัในพ้ืนท่ีภาคกลาง มีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน มีการวางระบบส่งต่อระหว่าง

โรงพยาบาลในเขต มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั ทั้งดา้นบุคลากร รวมถึงครุภณัฑท์างการแพทย ์และ 

มีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั คือ สระบุรี 

นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา และปทุมธานี 

กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ หมายถึง กลุ่มโรคท่ีมีสาเหตุการเกิดโรคหลกัหรือ

ร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก โดยใชข้อ้มูลผูม้ารับบริการเป็นผูป่้วยนอกดว้ยกลุ่มโรค 

ท่ีเฝ้าระวังท่ีมีการรายงานในระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของกระทรวง

สาธารณสุขโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบ

ทางเดินหายใจ โรคเร้ือรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหวัใจขาดเลือด 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 และความสัมพนัธข์อง

โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด

แนวคิดและประเด็นการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงประเด็นในการทบทวน

วรรณกรรมมีดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัฝุ่ นละออง  

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในบรรยากาศทัว่ไป 

 2.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฝุ่ นละออง และสุขภาพ 

 2.5 นโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฝุ่ นละออง และสุขภาพ 

 2.6 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขตสุขภาพท่ี 4  

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับฝุ่นละออง 

 

 ความหมายของฝุ่นละออง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

ใหค้วามหมายของ "อากาศเสีย" หมายความว่า ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นไอเสีย กล่ินควนั ก๊าซ เขม่า 

ฝุ่ นละออง เถา้ถ่าน หรือมลสารอ่ืนท่ีมีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตวัอยูใ่นบรรยากาศได ้

ฝุ่ นละออง (กรมควบคุมมลพิษ 2554) หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือของเหลวท่ีมีอยู่

ในอากาศ ฝุ่ นละอองเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง โดยเกิด

ไดจ้ากทั้งการขนส่ง กิจกรรมอุตสาหกรรมและการเผาในท่ีโล่ง ทาํใหอ้งคป์ระกอบทางกายภาพและ

เคมีของฝุ่ นมีความหลากหลาย นอกจากน้ียงัเกิดจากการรวมตวัของอนุภาคฝุ่ นและก๊าซบางตวั เช่น 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นตน้ ฝุ่ นละอองในบรรยากาศจึงงอาจแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ ฝุ่ นละอองชนิดปฐมภูมิ ซ่ึงเกิดข้ึนและแพร่กระจายสู่บรรยากาศโดยตรง และฝุ่ นละออง

ชนิดทุติยภูมิเกิดจากปฏิกิริยาต่าง ๆ  ในบรรยากาศ เช่น การรวมตวัของฝุ่ นละอองดว้ยกนั การรวมตวั

ของฝุ่ นละอองกบัก๊าซ การรวมตวัของฝุ่ นละอองกบัของเหลวหรือรวมตวักบัของแข็ง 
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ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (กรมควบคุมมลพิษ 2562) เป็นฝุ่ นท่ีมี

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง การเผาในท่ีโล่ง 

กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการทาํใหเ้ป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพเน่ืองจากเม่ือหายใจเขา้ไปสามารถเขา้ไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (กรมควบคุมมลพิษ 2562) เป็นฝุ่ นท่ีมี

เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้ งจากยานพาหนะ การเผาวสัดุ

การเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเขา้ไปถึงถุงลมในปอดได ้เป็นผลทาํให้

เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากไดรั้บในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะ

สะสมในเน้ือเยื่อปอด ทาํให้การทาํงานของปอดเส่ือมประสิทธิภาพลง ทาํให้หลอดลมอกัเสบ มี

อาการหอบหืด  

U.S. EPA (2003) ได้ให้ค ําจ ํากัดความของ Particulate Matter 10: PM10 หมายถึง 

 ฝุ่ นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2.5-10 ไมครอน มีแหล่งกาํเนิดจาก

การจราจรบนถนนท่ีไม่ไดล้าดยางจากการขนส่งวสัดุ ฝุ่ นจากกิจกรรมบด ยอ่ยหิน เป็นตน้  

U.S. EPA (2003) ได้ให้ค ําจาํกดัความของ Particulate Matter 2.5: PM2.5 หมายถึง  

ฝุ่ นละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาคท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่ นละเอียดมี

แหล่งกาํเนิดจากควนัเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควนัท่ีเกิดจากการหุงตม้

อาหารโดยใชฟื้น นอกจากน้ีก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx) และ

สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) จะทาํปฏิกิริยากบัสารอ่ืนในอากาศทาํใหเ้กิดเป็นฝุ่ นละเอียดได ้

เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ (2550) กล่าวว่า ฝุ่ น (Dust) คือ อนุภาคของแข็งมีขนาด

ใหญ่กว่าพวกคอลลอยด์ (Colloid) และอาจลอยอยู่ไดใ้นบรรยากาศชัว่ขณะหน่ึง มีขนาด 100-200 

ไมครอน 

 

ภาพที่  1 ขนาดของฝุ่ นละออง 

ท่ีมา : United States Environmental Protection Agency (2003)  
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 ประเภทของฝุ่นละออง 

(1) ฝุ่ นปฐมภูมิ (Primary Emission Particulate Matter) 

เกิดจากการปล่อยของแหล่งกาํเนิดมลพิษโดยตรง เช่น ฝุ่ นจากถนน ฝุ่ นเกลือจาก

ทะเล ข้ีเถา้ เขม่าไฟ  

(2) ฝุ่ นทุติยภูมิ (Secondary Emission Particulate Matter)  

เกิดจากปฏิกิริยาต่าง ๆ  ในบรรยากาศหลกัจากท่ีฝุ่ นละอองจากแหล่งกาํเนิดได้

ระยะหน่ึงฝุ่ นประเภทน้ีอาจเป็นอนุภาคใหม่หรือเป็นอนุภาคเดิมท่ีมีองคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน สารท่ีเป็น

องค์ประกอบหลกั คือ ซลัเฟต ไนเตรท และคาร์บอนอินทรีย ์โดยซลัเฟตและไนเตรทในบรรยากาศ

เกือบทั้งหมดเป็น Secondary Emission โดยมีก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซค์และไนโตรเจนไดออกไซด์

เป็นสารเร่ิมตน้ปฏิกิริยาของฝุ่ นทุติยภูมิ 

 แหล่งที่มาของฝุ่นละออง 

2.1.3.1 แหล่งท่ีมาของอนุภาคฝุ่ นท่ีปนเป้ือนในอากาศ  

แหล่งท่ีมีของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ (กรมควบคุมมลพิษ 2562) คือ 

(1) ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Particle) ไดแ้ก่ ดิน ทราย 

หิน ละอองไอนํ้ า เขม่าควนัจากไฟป่า และฝุ่ นเกลือจากทะเล เป็นตน้ 

(2) ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Particle) ไดแ้ก่ 

• การคมนาคมขนส่งและการจราจร เช่น ฝุ่ นดินทรายท่ีฟุ้งกระจาย 

ในถนน ขณะท่ีรถยนต์วิ่งผ่าน ฝุ่ นดินทรายท่ีหล่นจากการบรรทุก

ขนส่ง การกองวสัดุส่ิงของบนทางเทา้หรือบนเสน้ทางการจราจร 

• การก่อสร้าง เช่น ฝุ่ นจากการสร้างถนน/อาคาร การปรับปรุงผิว

การจราจร การร้ือถอนอาคารและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ การก่อสร้าง

เพ่ือติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

• การประกอบการอุตสาหกรรม เช่น การทาํปูนซีเมนต์ โรงงาน

ประกอบกิจการเก่ียวกบัหิน กรวด ทราย หรือดิน สาํหรับใชใ้นการ

ก่อสร้างอย่างใดอย่างหน่ึง การโม่ บด หรือย่อยหิน การร่อนหรือ

การคดักรวดหรือทราย 

• การประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การทาํความสะอาด การทาํอาหาร 

การทาสี เป็นตน้ 
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2.1.3.2 การแบ่งประเภทตามแหล่งกาํเนิดของฝุ่ นละออง  

(1) แหล่งกาํเนิดแบบฟุ้งกระจายหรือแบบพ้ืนท่ี (Fugitive Sources or Area 

Sources) หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีไม่มีปล่องระบายของเสีย ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองจากการทาํเหมือง จาก

การสร้างถนน/อาคาร การร้ือถอนอาคาร และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ การก่อสร้างเพ่ือติดตั้งหรือปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภค การเผาในท่ีโล่ง เป็นตน้ 

(2)  แหล่งกํา เ นิดแบบอยู่ก ับ ท่ี  (Stationary sources or Point sources) 

หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีปล่องระบายของเสีย ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ โรง

โม่หิน โรงแต่งแร่ โรงปูนขาวและปูนขาว กลุ่มวสัดุก่อสร้าง กลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ขุดตกัดิน โรงสีขา้ว 

และจากอาคารบา้นเรือน เป็นตน้ 

(3) แหล่งกาํเนิดแบบเคล่ือนท่ี (Mobile Sources or Line Sources) หมายถึง 

การจราจร ฝุ่ นท่ีฟุ้ง การกระจายจากผวิถนน ไดแ้ก่ รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ซีเมนตห์รือวตัถุท่ีทาํให้

เกิดฝุ่ นจากการไม่ปิดคลุมหรือดินโคลนท่ีติดอยู่ท่ีลอ้ ขณะแล่นจะมีฝุ่ นติดอยูท่ี่ถนนแลว้กระจายตวั

อยูใ่นอากาศ ไอเสียจากรถยนต ์เคร่ืองยนตดี์เซลปล่อยเขม่า ฝุ่ น ควนัดาํออกมา เป็นตน้ 

 ค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง 

2.1.4.1 ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในประเทศไทย 

ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในประเทศไทยไดถู้กกาํหนด เพ่ือควบคุมความ

เขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ โดยมาตรฐานค่าเฉล่ียระยะสั้น (24 ชัว่โมง) กาํหนดข้ึนเพ่ือ

ป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัอยา่งเฉียบพลนั (acute effect) และมาตรฐานค่าเฉล่ียระยะยาว 

(1 ปี) กาํหนดข้ึนเพ่ือป้องกนัผลกระทบยาวหรือผลกระทบเร้ือรัง ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสุขภาพอนามยั 

(chronic effect) คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดอ้อกประกาศภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นกฎหมายในการกาํหนดค่ามาตรฐานฝุ่ น

ละอองในบรรยากาศของประเทศไทย (ตารางท่ี 2-1) ดงัน้ี 

(1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง 

กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 

42ง วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2538 

(2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 

ตอนพิเศษ 104ง. วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

(3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) 

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ◌์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 
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ตารางที่  1 ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศของประเทศไทย 

ฝุ่นละออง ค่าเฉลีย่ความเข้มข้นในเวลา ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
24 ชม. 

1 ปี 

ไม่เกิน 330 µg/m3 

ไม่เกิน 100 µg/m3 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
24 ชม. 

1 ปี 

ไม่เกิน 120 µg/m3 

ไม่เกิน 50 µg/ m3 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน 
24 ชม. 

1 ปี 

ไม่เกิน 50 µg/m3 

ไม่เกิน 25 µg/ m3 

 

2.1.4.2 ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในต่างประเทศ 
 

ตารางที่  2 ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในต่างประเทศ 

ประเทศ 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

24 ชัว่โมง 1 ปี 24 ชัว่โมง 1 ปี 

องค์การอนามยัโลก (WHO) 50 20 25 10 

US.EPA 150 - 35 12 

สหภาพยุโรป (EU)  50 40 - 25 

ออสเตรเลยี - 50 25 8 

จนี 

- Class 11 

- Class 22 

 

50 

150 

 

40 

70 

 

35 

75 

 

15 

35 

อนิเดีย 100 60 60 40 

สิงคโปร์ (เป้าหมายปี 2563) 50 20 37.5 12 

 

                                                        
1 พ้ืนท่ีคุม้ครองทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ และพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการป้องกนัเป็นพิเศษ 
2 สาํหรับท่ีพกัอาศยั การพาณิชย ์พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และเขตชนบท 
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 อุตุนิยมวทิยา 

2.1.5.1 อุณหภูมิ (Temperature)  

การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความสูงมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนท่ีของ

สารมลพิษทางอากาศ โดยปกติท่ีระดบันํ้ าทะเลความกดอากาศจะมีค่าประมาณ 1 บรรยากาศ และท่ี

ระดบัความสูงเพ่ิมข้ึนความกดอากาสจะลดลง ถา้บรรยากาศเป็นกอ้นอากาศ (air parcel) ท่ีหยุดน่ิง

ในสนามแรงโนม้ถ่วงของโลก โดยสมมติอากาศเป็นก๊าซในอุดมคติแบบแหง้ (Dry ideal gas) ไม่มี

แรงเสียดทาน ไม่มีแรงเฉ่ือย และไม่มีการถ่ายเทพลงังานให้กบัส่ิงแวดลอ้ม เรียกกระบวนการน้ีว่า 

“กระบวนการอะเดียแบติก” (Adiabatic Process) อุณหภูมิของอากาศจะเปล่ียนแปลงตามความสูง 

โดยในชั้นบรรยากาศใกลผ้ิวโลกอุณหภูมิจะลดลงตามความสูง ((-dT/dz)adiabatic) ประมาณ 1 องศา

เซลเซียส ต่อทุกความสูง 100 เมตร ดงัสมการ (1) และ (2) 

(-dT/dz)adiabatic =  -0.0098 องศาเซลเซียสต่อเมตร  (1) 

(-dT/dz)adiabatic =  -0.0054 องศาฟาเรนไฮตต่์อฟุต  (2) 

สมการ (1) และ (2) เป็นสมการท่ีแสดงถึงการลดลงของอุณหภูมิตาม

ความสูงหรือในบรรยากาศ เรียกว่า “Lapse Rate” อตัราการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงใน

บรรยากาศในทั้งสองสมการ ไดม้าจากขอ้สมมติท่ีว่ากอ้นอากาศเป็นอากาศแหง้ และไม่มีการถ่ายเท

พลงังานให้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือเป็ระบบอะเดียแบติก ซ่ึงเรียกการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิน้ีว่า “อตัรา

การการลดอุณหภูมิแบบอะเดียแบติกแบบแหง้” (Dry Adiabatic Lapse Late)  

อตัราการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงมีประโยชน์ในการพิจารณา

เสถียรภาพของบรรยากาศโดยการเทียบอตัราการลดอุณหภูมิแบบอะเดียแบติกแบบแหง้กบัค่าอตัรา

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงของบรรยากาศจริง ๆ 

2.1.5.2 กระแสลมและมลพิษทางอากาศ 

อากาศหรือบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกจะมีการหมุนเวียนตลอดเวลา การ

หมุนเวียนของกระแสลมในบรรยากาศมีผลต่อการพดัมลพิษทางอากาศให้แพร่กระจายไปใน

ทิศทางต่าง ๆ  โดยในส่วนท่ีพ้ืนผวิโลกเรียบลมท่ีผวิโลกจะพดัจากเส้นแวงท่ี 30 องศาทั้งเหนือและ

ใตไ้ปยงัเส้นศูนยสู์ตร และพดัไปท่ีขั้วโลกเหนือและใตไ้ปพบกบัลมจากขั้วโลกเหนือและใตท่ี้เสน้

แวง 60 องศาเหนือและใต ้ทิศทางของลมจะเบ่ียงเบนไปตามอิทธิพลของการหมุนรอบตวัเองของ

โลก ส่วนลมท่ีระดบัต่าง ๆ  เหนือผิวโลกจะพดัหมุนเวียนข้ึนไปจากผิวโลกและยอ้นกลบัลงมาเป็น

วงแยกไปตามส่วนต่าง ๆ ของผิวโลก เน่ืองจากผิวโลกไม่ไดร้าบเรียบทั้งหมด ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอีก เช่น สภาพภูมิประเทศ ความร้อนท่ีพ้ืนผวิโลก ฤดูกาล อุณหภูมิท่ีพ้ืนดินและพ้ืนนํ้ า เป็นตน้  

ความเร็วลม (wind speed) กระแสลมสามารถท่ีจะเจือจาง (dilute) หรือ

เคล่ือนมลพิษออกไป (Transport) ถา้กระแสหมุนวน (eddy) เล็กกว่ากลุ่มของมลพิษแลว้ มนัจะเจือ

จางมลพิษ แต่ถา้กระแสหมุนวนใหญ่กว่ามลพิษท่ีมนัจะเคล่ือนมลพิษออกไป โดยการเจือจางมลพิษ

นั้นไปในทิศทางท่ีตามลม หรือเกิดกระแสหมุนวนไปในทิศทางแนวขวางหรือแนวด่ิง  
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ลมทอ้งถ่ิน เช่น ลมบกลมทะเล ลมหุบเขา ลมเชิงเขา หรือลมชนบทและ

เมือง (city wind) มีผลต่อการเจือจางหรือเคล่ือนยา้ยมลพิษนอ้ยมาก เน่ืองจาก 

- ความเร็วลมตํ่า เฉล่ียแลว้ไม่เกิน 7 เมตร/วนิาที 

- ในช่วงกลางวนัจะพดัไปทิศทางหน่ึงพอกลางคืนก็จะพดักลบัไปยงัทิศทาง

เดิม เช่น ลมบก ลมทะเล ในช่วงกลางวนัลมทะเลจะพดัจากทะเลไปสู่บก พอเวลากลางคืนลมบกจะ

พดัจากบกไปสู่ทะเล ทาํใหม้ลพิษไม่สามารถถูกพดัไปไดไ้กล 

- เป็นลมท่ีพดัในระบบปิด คือ กระแสลมจะพดัแลว้หมุนกลบัมาท่ีเดิมเป็น

วงกลม  

ลมมรสุม เป็นการหมุนเวียนส่วนหน่ึงของลมท่ีพดัตามฤดูกาล คือลมประจาํ

ฤดู เป็นลมแน่ทิศและสมํ่าเสมอคาํว่า “มรสุม” หรือ monsoon มาจากคาํว่า mausim ในภาษาอาหรับ 

แปลว่า ฤดูกาล (season) สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิของพ้ืนดิน และพ้ืนนํ้า

ในฤดูหนาวอุณหภูมิของพ้ืนดินเย็นกว่า อุณหภูมิของนํ้ าในมหาสมุทร อากาศเหนือพ้ืนนํ้ าจึงมี

อุณหภูมิสูงกว่า และลอยตวัข้ึนสู่เบ้ืองบน อากาศเหนือทวีปซ่ึงเยน็กว่าไหลไปแทนท่ี ทาํใหเ้กิดเป็น

ลมพดัออกจากทวีปเม่ือถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพ้ืนทวีปร้อนกวา่นํ้ าในมหาสมุทร เป็นเหตุให้

เกิดลมพดัในทิศทางตรงขา้ม ลมมรสุมท่ีมีกาํลงัแรงจดัท่ีสุดไดแ้ก่ ลมมรสุมท่ีเกิดในบริเวณภาคใต ้

และภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย ประเทศไทยอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ 

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้

บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้ และเปล่ียนเป็นลม

ตะวนัตกเฉียงใตเ้ม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตร มรสุมน้ีจะนาํมวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่

ประเทศไทย ทาํให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเล และ

เทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน 

- ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวนัตก

เฉียงใตแ้ลว้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทย 

จนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ มรสุมน้ีมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ  

แถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็ และแหง้จากแหล่งกาํเนิดเขา้มาปกคลุม

ประเทศไทย ทาํให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนือและ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากมรสุมน้ี

นาํความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม การเร่ิมตน้และส้ินสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผนัแปรไป

จากปกติไดใ้นแต่ละปี 
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ภาพที่  2 ทิศทางลมมรสุมของประเทศไทย 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2563 

2.1.5.3 สภาวะเสถียรของบรรยากาศ 

สภาวะเสถียรของบรรยากาศมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ Unstable State Stable 

State และNeutral State สภาวะเสถียรของบรรยากาศมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการเคล่ือนท่ีของ

อากาศในแนวด่ิงซ่ึงจะส่งผลต่อการกระจายตวัของมลพิษทางอากาศ  

2.1.5.4 อินเวอร์ชัน่ 

ปกติแลว้อุณหภูมิของบรรยากาศในชั้นโทรโปสเฟียร์ ซ่ึงอยู่ติดกับผิว

เปลือกโลกจะลดลงตามระดบัความสูงของบรรยากาศ สภาพอินเวอร์ชนั จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูมิท่ีความสูงระดบัใดระดบัหน่ึงของบรรยากาศข้ึนมาจากภาวะปกติ เม่ือเกิดสภาพอิน

เวอร์ชัน่ข้ึนความเสถียรของบรรยากาศในบริเวณนั้นจะสูงมาก ซ่ึงเป็นสภาพ Stable State สูงมาก ทาํ

ใหเ้กิดการยบัย ั้งการการกระจายตวัและการเจือจางของมลพิษทางอากาศ ส่งผลทาํให้มลพิษทาง

อากาศในบริเวณนั้นมีความเขม้ขน้สูง และเป็นภาวะท่ีทาํให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้มได ้

ตระวรรณ หาญกิจรุ่ง (2556) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของฝุ่ นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน กบัปัจจยัอุตุนิยมวิทยาและปริมาณจราจรในพ้ืนท่ีริมถนนเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยนาํขอ้มูลผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2554 จากกรมควบคุม

มลพิษ มาทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ โดยใชส้หสัมพนัธ์เพียร์สัน สมการถดถอยเชิงเส้น และ

สมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน พบว่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

บริเวณริมถนนมีแนวโน้มลดลง โดยถนนดินแดงมีปริมาณฝุ่ นละอองมากท่ีสุด เม่ือศึกษาจากพ้ืนท่ี 

ริมถนนทั้งหมดโดยแยกเป็นช่วงฤดูกาลพบว่าในช่วงฤดูหนาวมีปริมาณฝุ่ นละอองสูงท่ีสุด และ

ลดลงในช่วงฤดูร้อนและมีปริมาณน้อยท่ีสุดในช่วงฤดูฝน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 
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ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนกับปัจจัยอุตุนิยมวิทยาพบว่าอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงฝุ่ นละอองมากท่ีสุดและมีความสมัพนัธเ์ชิงลบในถนนสองเสน้ทาง มีค่าสหสมัพนัธ ์(r) 

ดงัน้ี ถนนอินทรพิทกัษ ์r = -0.239 และถนนลาดพร้าว r = -0.441 เม่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ระหว่างฝุ่ นละอองกบัปัจจยัอุตุนิยมวิทยาทั้งหมด พบว่าปัจจยัอุตุนิยมวิทยามีอิทธิพลต่อฝุ่ นละออง

ของแต่ละถนน คือ ร้อยละ 27.5 ร้อยละ 41.9 และร้อยละ 38.1 ตามลาํดบั จากการศึกษาทาํใหส้รุป

ไดว้่าปริมาณฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึนเม่ือ ความเร็วลมตํ่า อากาศเยน็และเสถียร แสงแดดไม่มาก ส่วน

ปริมาณนํ้ าฝนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของฝุ่ นละอองขนาดเลก็อยา่งชดัเจนในช่วงฤดูฝน โดยนํ้ าฝน

ช่วยลดช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองขนาดเล็กจากผิวถนนทาํให้ปริมาณฝุ่ นละอองในช่วง

ฤดูฝนมีค่าลดลง 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

 

 ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

อนุภาคฝุ่ นมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในลกัษณะเร้ือรัง โดยสามารถสะสมใน

ร่างกายได ้เม่ือมีปริมาณมากจึงจะปรากฏอาการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมี 3 รูปแบบ  

(1) อนุภาคฝุ่ นเป็นพิษเน่ืองจากองค์ประกอบทางเคมี หรือลกัษณะทางกายภาพ เช่น 

มีขนาดเลก็ มีลกัษณะแหลม คม มีการปนเป้ือนของสารเคมี มีฤทธ์ิเป็นกรด-ด่าง 

(2) อนุภาคฝุ่ นเขา้ไปรบกวนระบบหายใจโดยตรง ทาํใหห้ายใจลาํบากข้ึน 

(3) อนุภาคฝุ่ นเป็นตวัพาหรือดูดซบัสารมลพิษและพาเขา้สู่ร่างกาย เช่น แคดเมียม 

(Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) และเช้ือโรคประเภทต่าง ๆ ทาํให้

ร่างกายเกิดโรคจากสารเหล่านั้น 

นอกจากอนุภาคฝุ่ นมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนโดยตรงแลว้ ยงัมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ อีก เช่น ลดทศันวิสยัในการมอง เกิดความสกปรกของอากาศ เม่ือฝุ่ นละอองท่ีเกาะ

ใบพืชทาํใหล้ดประสิทธิภาพในการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
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 เส้นทางเข้าสู่ร่างกาย 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ ตอ้งวิเคราะห์ตั้งแต่

แหล่งกาํเนิด ส่ิงคุกคาม รูปแบบในการเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้ม และช่องทางในการเขา้สู่ร่างกาย ดงัน้ี 

(1) แหล่งกาํเนิดมลพิษ มาจากการกระทาํของมนุษยห์รือธรรมชาติ  

(2) มลพิษหรือส่ิงคุกคามทางทางส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่ร่างกายผ่านช่องทางใด ลกัษณะ

ของมลพิษในรูปแบบของมลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง หรือ

ดวงตา 

(3) มลพิษหรือส่ิงคุกคามสุขภาพเป็นปัจจยัทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ เน่ืองจาก

ปัจจัยส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั แนวทางในการป้องกนั และ

ควบคุมแตกต่างกนั 

(4) เสน้ทางของมลพิษหรือส่ิงคุกคามท่ีเขา้สู่ร่างกาย จะผา่นอวยัวะสาํคญั 3 ส่วน คือ 

ผวิหนงั ทางเดินอาหาร และปอด ร่างกายจะมีกระบวนการป้องกนัและกาํจดัไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีปนเป้ือน ความเขม้ขน้ และความเป็นพิษของสารนั้น ๆ  และเม่ือสารหรือมลพิษต่าง ๆ  

เขา้สู่ร่างกาย จะมีกลไกการควบคุมและกาํจดัออกไป เช่น การทาํลายพิษท่ีตบั การขบัออกทางปัสสาวะ  

 กลไกการเกดิโรคจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

คู่มือการดาํเนินงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขกรณีฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน ปี 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงกลไกการเกิดโรคจากฝุ่ นละอองว่า 

ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กับฝุ่ นละอองนั้น มีการศึกษามานานและบ่งช้ีว่า PM2.5  

มีความสัมพนัธ์กบัความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยจนถึงการเสียชีวิต โดยหากสูด 

PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย จะเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่อาการระคายของผิวหนังและ 

เยื่อบุต่าง ๆ เช่น เยื่อบุตา และก่อใหเ้กิดอาการไอ จาม มีนํ้ ามูก จนถึงการอกัเสบของไซนัส เจ็บคอ 

หายใจลาํบาก ทาํใหเ้กิดโรคของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด 

ระบบประสาทและสมอง นอกจากน้ียงัมีการศึกษาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ PM2.5 กับการเกิด

โรคมะเร็งของระบบทางเดินหายใจ โดยสาํนักงานวิจยัมะเร็งระหว่างประเทศ (International Agency 

for Research on Cancer, IARC) ระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ได ้โดยเฉพาะ PM2.5 ไดถู้กจดัให้เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) สาํหรับมนุษยใ์นกลุ่มท่ี 1 โดยมี

รายงานจาก ใน IARC monograph ว่าภาระโรคจากมลภาวะการสัมผสักบั PM2.5 ทาํให้เกิดการตาย

ก่อนวยัอนัควรทัว่โลก 3.2 ลา้นคน ในปี 2551 (จากการคาดการณ์) ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหวัใจและ

หลอดเลือดและตายจากมะเร็งปอด 223,000 คน มากกว่าคร่ึงหน่ึงเกิดในประเทศจีนและเอเซีย

ตะวนัออก รวมทั้งพบความสัมพนัธ์ของการเกิดโรคเบาหวาน ทารกในครรภโ์ตชา้ การคลอดก่อน

กาํหนด และเพ่ิมการตายปริกาํเนิดได ้
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องคก์ารอนามยัโลกระบุการรับสมัผสั PM2.5 สูงกว่าค่าแนะนาํ คือ 25 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร จะส่งผลให้การตายดว้ยระบบทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7-20 การป่วยดว้ยโรค

ระบบทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 การตายและป่วยดว้ยโรคหวัใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5 การตาย

และป่วยดว้ยโรคหวัใจหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 ผูสู้งอายปุ่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจเพ่ิม

ร้อยละ 17 ผูสู้งอายปุ่วยดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดเพ่ิมร้อยละ 7.6 และยงัทาํใหส้ภาพปอดในเด็ก

แยล่ง 

ทั้งน้ี โดยปกติร่างกายมีกลไกในการกาํจดัสารมลพิษหากเขา้สู่ร่างกายในเบ้ืองตน้  

ส่วนใหญ่ก็จะอยูใ่นระบบทางเดินหายใจส่วนตน้เร่ิมจากท่ีจมูก ซ่ึงก็จะมีขนจมูกในการดกัจบัไว ้พอ

ลึกลงมาท่ีหลอดลมจะมีเซลลค์อยดกัจบัคอยพดัโบกขบัออกไปโดยมีการหลัง่สารคดัหลัง่ (mucus) 

สาํหรับใชด้กัจบั ซ่ึงก็จะดกัจบัฝุ่ นท่ีใหญ่กว่า 2.5 ไมครอนได ้แต่ PM2.5 จะสามารถเขา้ไปในระบบ

ทางเดินหายใจส่วนลึกได ้เช่น ไปท่ีถุงลมปอด และอาจเขา้สู่ระบบไหลเวียนเลือดได ้ และส่งผล

กระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 

กลไกการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เม่ือ PM2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

สามารถกระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาการอกัเสบ (Inflammation) เยื่อบุผนังหลอดลมบวม เกิดการสร้างคดั

หลัง่มากข้ึน จึงทาํใหมี้อาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ หอบ นอกจากน้ี การอกัเสบยงั

ทาํใหเ้กิดภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชัน่ (Oxidative stress) ก่อใหเ้กิดการสร้างอนุมูลอิสระเขา้ไป

ทาํลายระบบต่าง ๆ ในเซลลข์องปอด ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ DNA ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดมะเร็ง

ปอดไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี PM2.5 ยงัมีองคป์ระกอบของสารเคมีบางชนิดท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHS) หรือ VOCs อาจทาํใหเ้กิดการกลายพนัธข์อง DNA และ

ส่งผลใหเ้กิดมะเร็งปอดได ้

กลไกการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เม่ือมีการสัมผสัในขนาดต่าง ๆ 

อนุภาคขนาดเล็กมาก (Ultrafine particles (UFPs)) สามารถเขา้สู่กระแสเลือดจะมีผลเป็นพิษสะสม 

(He X, Zhang H, Ma Y, et al., 2010) และจากการฝังตัวในผนังของเส้นเลือด UFPs จะกระตุ้น 

oxidative stress และการอกัเสบในบริเวณนั้นทาํให้เกิดพลากเกาะผนงัหลอดเลือด (atherosclerotic 

plaque instability) และในท่ีสุดจะทาํใหเ้กิดล่ิมเลือดในเสน้เลือดส่งผลใหก้ารไหลของกระแสเลือด

ไม่สะดวกไปจนถึงอุดตนัได ้(Kilinc E, Van Oerle R, Borissoff JI, et al., 2011) และยงัพบการเตน้

ผดิจงัหวะของหวัใจในสตัวท์ดลองซ่ึงถูกฉีดอนุภาคขนาดเลก็มาก (Ultrafine Particles : UFPs) เขา้สู่

กระแสเลือด (Wold LE, Simkhovich BZ, Kleinman MT, et al, 2006) โดยผลจากการหดตัวของ

กลา้มเน้ือหัวใจ inotropic effect ของ UFPs น้ีจะมีอนัตรายต่อผูป่้วยท่ีเป็นโรคหัวใจ ซ่ึงจะทาํให้มี

ความตอ้งการออกซิเจนมากข้ึนและกระตุน้อาการหัวใจขาดเลือด นอกจากน้ีจากการวิจยัในหลอด

ทดลองยงัพบว่า UFPs มีผลกดการทาํงานของหัวใจ ทาํให้กลา้มเน้ือบีบตวัและสมรรถภาพหัวใจ

ลดลง (Simkhovich BZ, Kleinman MT, Kloner RA., 2008) 
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นอกจากน้ี ย ังเกิดผลทางอ้อมของอนุภาคต่อระบบหัวใจและหลอดเลื อด  

โดยการเพ่ิม oxidative stress และกระตุ้นกลไกการอกัเสบในปอดจากการสัมผสัอนุภาคเป็นตวั

สาํคญัในผลทางออ้มน้ี เม่ือมีการกระตุน้การอกัเสบจะมีการเพ่ิมระดบั pro-inflammatory cytokines 

เช่น CRP, IL6, IL-8 และ IL-1ß ในกระแสเลือดของคนท่ีแข็งแรง เม่ือสัมผสักบั PM (Van Eeden 

SF, Tan WC, Suwa T, et al., 2 0 0 1 ) , (Gurgueira SA, Lawrence J, Coull B, et al.,2 0 0 2 ) ,  

(Meier R, Cascio WE, Ghio AJ, et al., 2014) โดยท่ี systemic inflammatory mediators เป็นความ

เส่ียงในเร่ืองการเกิด atherosclerosis และ pro-inflammatory mediators เหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งใกลชิ้ด

กบัการเพ่ิมการแข็งตวัของเลือดและความผดิปกติของผนงัหลอดเลือดซ่ึงจะทาํใหเ้กิดโรคหวัใจขาด

เลือดในท่ีสุด นอกจากน้ีกลไกท่ีพ่ึงอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species; ROS) ยงัเก่ียวขอ้งกบัการ

กระตุน้ของ PM พบว่า มีการเพ่ิมของ ROS ในปอดและหัวใจของหนูทดลองหลงัสมัผสั PMs โดย 

ROS มีความสัมพนัธ์กบัการเกิด atherosclerosis ความผิดปกติของระบบเลือดการเตน้ผิดปกติของ

หวัใจ และการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือหวัใจ (Schriewer JM, Peek CB, Bass J, et al., 2019) 

โอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพข้ึนกบัหลายปัจจยั โดยปัจจยั

หลกัไดแ้ก่ 1) ปริมาณ PM2.5 ท่ีได้รับ 2) ระยะเวลาการรับสัมผสั 3) ลกัษณะกิจกรรมท่ีทาํ เช่น  

การวิ่งออกกาํลงักาย การทาํกิจกรรมหนัก 4) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บสัมผสั ไดแ้ก่ อายุ ความไว

ต่อการรับสัมผสั (Sensitivity) และสภาพปัจจัยภายนอก เช่น อาชีพ ลักษณะท่ีตั้ งและสภาพ 

ของท่ีทาํงานหรือท่ีพกัอาศยัซ่ึงจะส่งผลต่อระดบัความรุนแรงของอาการของแต่ละรายบุคคล 

 ประชากรตามกลุ่มวยัและกลุ่มเส่ียง 

การไดรั้บมลพิษหรือส่ิงคุกคามสุขภาพมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของกลุ่มวยัต่าง ๆ 

ซ่ึงมีปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงวยั และกลุ่มเส่ียง ดงัน้ี 

(1) กลุ่มเด็กทารกและเด็กเลก็ มีความเส่ียงมากกว่าวยัอ่ืน เน่ืองจากร่างกายยงัเติบโต

ไม่เต็มท่ี ไม่สามารถปกป้องตวัเองได ้จึงข้ึนอยู่กบัผูดู้แลเป็นหลกั มลพิษทางอากาศทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัของการเสียชีวิตในเด็กอายุ 1-5 ปี ในประเทศกาํลงัพฒันา 

(Bruce และคณะ อา้งใน Moore, Gould และ Keary, (2003))  

(2) กลุ่มผูสู้งอายุ เป็นกลุ่มเส่ียงจากมลพิษหรือส่ิงคุกคามสุขภาพภายในท่ีพกัอาศยั

ไดง่้าย จึงตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ในอนาคตจะมีผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีการ

ดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูสู้งอายจุากปัจจยัเส่ียงภายในบา้น 

(3) กลุ่มผูพิ้การ สาํหรับผูพิ้การทางร่างกาย ท่ีไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติเช่นคน

ทัว่ไป อาจไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพ หรือไม่สามารถป้องกนัตวัเองไดใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาต่าง ๆ  

ดงันั้น ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของคนท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มน้ีดว้ย  
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(4) กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพจะเกิดจากวิถีชีวิตและ

พฤติกรรมเป็นหลกั และวยัน้ีจะอยู่ในสถาบนัการศึกษาจึงตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพอากาศในห้องเรียน 

ควรมีการระบายอากาศใหเ้พียงพอ  

(5) กลุ่มวยัทาํงาน แตกต่างไปตามลกัษณะของการทาํงาน สําหรับการรับสัมผสั

สารเคมีหรืออนัตรายจากการทาํงานจะไดรั้บมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

(6) หญิงตั้งครรภ ์ขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพกบัการรับสมัผสักบั

หมอกควนัในกลุ่มหญิงตั้งครรภมี์นอ้ยมาก แต่มีการศึกษาจาํนวนมากท่ีแสดงหลกัฐานถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากการรับสมัผสัควนับุหร่ีซํ้า ๆ ทั้งการรับโดยตรง และโดยออ้มในกลุ่มหญิงตั้งครรภซ่ึ์ง

องค์ประกอบของควนัไฟป่ามีหลายชนิด ท่ีคลา้ยกบัองค์ประกอบของบุหร่ีนอกจากน้ียงัมีขอ้มูลอีก

หลายๆ แหล่งท่ีแสดงให้เห็นว่าการรับสัมผสักบัมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ๆ มีผลต่อนํ้ าตวัของ

เด็กทารกและมกัมีการคลอดก่อนกาํหนด ดงันั้นจาํเป็นตอ้งพิจารณาใหห้ญิงตั้งครรภเ์ป็นกลุ่มเส่ียงท่ี

ตอ้งให้ความสาํคญั (คู่มือการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควนัสาํหรับบุคลากร

สาธารณสุข (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561)) 

(7) ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด 

ภูมิแพ ้เป็นต้น (คู่มือการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควนัสําหรับบุคลากร

สาธารณสุข (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561)) 

กลุ่มผูท่ี้มีโรคประจาํตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจ

และโรคหลอดเลือดสมองประเภทต่าง ๆ และผูท่ี้โรคประจาํตวัเก่ียวกบัโรคระบบทางเดินหายใจ

และภูมิแพจ้ะเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการได้รับอนัตรายจากสัมผสัหมอกควนั ซ่ึงควรได้รับการดูแล

สุขภาพอยา่งใกลชิ้ด โดยจากการศึกษาขอ้มูลวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

ผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดการ

เจ็บหน้าอกชั่วคราว หัวใจวาย หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือหัวใจล้มเหลว โดยในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โรคหวัใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆ หรือประมาณปีละ 30-

40% ของผูท่ี้เสียชีวิตทั้งหมดโดยท่ีการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดกบัผูท่ี้มีอายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไป จาก

การศึกษาพบว่าระดบัฝุ่ นในชนบทเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ อาการใจสัน่ และผลกระทบ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคหัวใจและหลอดเลือด ผูท่ี้มีปัญหาเป็นโรคปอดหรือหัวใจเร้ือรัง มกัเคยมี

การเกิดอาการดงัต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึงอาการข้ึนไป ไดแ้ก่ การหายใจไดใ้นช่วงสั้นๆ อาการแน่

นอกเจ็บหน้าอกคอไหล่ หรือแขน หัวใจเต้นไม่คงท่ี หรือเกิดอาการปวดศีรษะ หรือเหน่ือยง่าย

ผดิปกติ 
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ผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (Chronic obstructive pulmonary disease : COPD) เป็น

กลุ่มโรค ท่ีทาํใหเ้กิดความผดิปกติโดยผูป่้วยจะมีอาการไอ หายใจลาํบาก และมีเสมหะมากร่วมดว้ย 

ซ่ึงโรคน้ีจะมีอาการแสดงคลา้ยกบัโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรค เช่น หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง 

ถุงลมโป่งพองและโรคหอบหืด เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของโรคมากข้ึน จึงมีผูใ้หค้าํจาํกดัความ

ของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังว่าเป็นโรคเร้ือรัง ท่ีหลอดลม มีการอุดกั้นเพ่ิมมากข้ึนอยา่งชา้ ๆ  จากผลการ

เกิดถุงลมปอดโป่งพองและทางหายใจเลก็ ๆ ในปอด มีขนาดเลก็ลงอยา่งถาวร 

ผูป่้วยโรคภูมิแพ ้(Asthma) เม่ือไดรั้บส่ิงกระตุน้หลอดลมจะเกิดอาการอกัเสบเยือ่บุ

หลอดลม มีการบวมทาํใหห้ลอดลม ตีบแคบลงขณะเดียวกนัการอกัเสบทาํใหห้ลอดลมมีความไวต่อ

การกระตุน้และตอบสนองโดยการหดเกร็งของกลา้มเน้ือหลอดลม ทาํใหห้ลอดลมตีบแคบลงไปอีก 

นอกจากน้ีหลอดลมท่ีอกัเสบจะมีการหลั่งเมือกออกมามาก ทาํให้ท่อทางเดินหายใจตีบแคบ 

นอกจากน้ีกลา้มเน้ือท่อทางเดินหายใจยงัเกิดการหดตวั ทั้งหมดน้ีทาํใหเ้กิดอาการหายใจลาํบาก ไอ 

หายใจมีเสียงวี้ด หายใจถ่ีและรู้สึกแน่นหนา้อกในรายท่ีมีอาการรุนแรง อาจพบริมฝีปากและเล็บมีสี

เขียวคลํ้า 

 ปัจจยัส่ิงแวดล้อมตามที่อยู่อาศัย 

(1) ท่ีพกัอาศยั เป็นท่ีอาศยัของคนทุกเพศ ทุกวยั ไม่ว่าจะเป็นบา้น หอพกั อาคารชุด 

ควรอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม อาคารท่ีพกัอาศยัอาจมีปัญหาเร่ืองสารมลพิษทางอากาศจาก

สารเคมีท่ีระเหยจากเคร่ืองใชภ้ายในบา้น หรือจากการประกอบอาหาร หรือใกลแ้หล่งกาํเนิดมลพิษ

ทางอากาศ ก็อาจทาํใหไ้ดรั้บผลกระทบได ้

(2) สถานศึกษา รวมถึงศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียน สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นท่ีอาศยั

ของกลุ่มวยัทาํงาน และกลุ่มวยัเรียน ท่ีตอ้งใชเ้วลาในสถานศึกษาเหล่าน้ีวนัละหลายชัว่โมง  

(3) สถานท่ีทาํงาน มีหลายลกัษณะทั้งท่ีทาํงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร เป็น

สถานท่ีราชการ โรงงานขนาดใหญ่ หรือโรงงานขนาดเลก็  

(4) สถานบริการหรือสถานท่ีพกัพิง เช่น โรงพยาบาล เรือนจาํ วดั เป็นต้น ต้อง

คาํนึงถึงความสะอาด การระบายอากาศ  

(5) ชุมชน ชุมชนแต่ละแห่งมีปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งมีการดูแล

และจดัการแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของชุมชน ทั้งน้ี ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาด 

และความปลอดภยั 

(6) ความเป็นเมือง ประชากรประมาณคร่ึงหน่ึงของโลกอาศยัอยู่ในเขตเมือง และมี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ประเทศไทยมีประชากรอาศยัในเมืองขนาดใหญ่เพ่ิมมากข้ึน พบว่าคนท่ี

อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีคุณภาพชีวิตแย่ลง เน่ืองจากปัญหาทางอากาศและเสียงจากการจราจร 

ประชากรท่ีมีรายไดน้อ้ยตอ้งอาศยัรวมกนัอยา่งแออดั รวมทั้งสภาพบา้นท่ีไม่ปลอดภยั อยูใ่นชุมชน

แออดั ทาํใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารไดง่้าย  



19 

ในประเทศไทยได้มีการวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับแหล่งชุมชนท่ีอยู่ ใกล้และไกล

แหล่งกาํเนิดมลพิษ อาทิ ศิริอุมา เจาะจิตต ์และคณะ (2561) ไดท้าํการศึกษาการประเมินความเส่ียง

ในการรับสมัผสัฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมโครเมตร ระหว่างชุมชนท่ีอยูใ่กลแ้ละไกลโรงโม่หิน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการเก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ใน

ชุมชนท่ีอยู่ใกลแ้ละไกลโรงโม่หินดว้ยเคร่ืองเก็บตวัอยา่งฝุ่ นปริมาตรสูง ประเมินขอ้มูลทัว่ไปและ

ภาวะสุขภาพดว้ยแบบสอบถาม และนาํมาประเมินความเส่ียงการรับสมัผสัฝุ่ นละอองของประชาชน

ทั้ง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมโครเมตร ในชุมชนใกลโ้รงโม่

หิน มีค่าปริมาณฝุ่ นท่ีมีในวนัฝนตก 0.0434 มก./ลบ.ม. และวนัท่ีฝนไม่ตก 0.175 มก./ลบ.ม. มีค่าท่ี

เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในชุมชนไกลโรงโม่หินมีปริมาณฝุ่ นใน

วนัท่ีมีฝนตก 0.0463 มก./ลบ.ม. และวนัท่ีฝนไม่ตก 0.068 มก./ลบ.ม. มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดย

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ในสองพ้ืนท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมอ่ืนในพ้ืนท่ีดว้ย 

นอกเหนือจากกิจกรรมของโรงโม่หิน เช่น การเผาในท่ีโล่ง การจราจร กิจกรรมการก่อสร้างใน

ชุมชน ผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากฝุ่ นละอองของกลุ่ม

ตวัอยา่งนั้น พบว่าทั้ง 2 ชุมชน ไม่มีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากฝุ่ นละออง และชุมชนใกลโ้รง

โม่หินพบกลุ่มตวัอย่างมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบร้อยละ 6 ภูมิแพร้้อยละ 4 

ปอดอกัเสบร้อยละ 2 ผลการประเมินความเส่ียงในการรับสัมผสัฝุ่ นละออง พบว่าทั้งสองชุมชนมี

ความเส่ียงในการรับสัมผสัฝุ่ นละออง โดยชุมชนใกลโ้รงโม่หินมีความเส่ียงมากกว่าชุมชนท่ีไกล

จากโรงโม่หิน โดยค่าเฉล่ียสัดส่วนความเส่ียงในการรับสัมผสั (HQ) ของชุมชนใกลโ้รงโม่หินใน

วนัท่ีฝนตกและฝนไม่ตกมีค่า HQ 1.27 และ 5.09 ตามลาํดบั ชุมชนไกลโรงโม่หินมีค่าเฉล่ียสดัส่วน

ความเส่ียงในการรับสัมผสั HQ ในวนัท่ีฝนตกและฝนไม่ตกเท่ากบั 1.34 และ 2.00 ตามลาํดบั ซ่ึง

ความเส่ียงน้ีส่วนหน่ึงมาจากการอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นเวลานานและพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การ

สูบบุหร่ี การดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง การออกกาํลงักาย โดยปัจจัยทางพนัธุกรรมก็มีส่วนใน

อาการแสดงดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 

สายจิตร จะวะนะ (2542) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของฝุ่ นละอองต่อสุขภาพอนามยั

ของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและมูลค่าความสูญเสียรายได้ท่ีควรจะเกิดข้ึนแต่ไม่ได้เกิดข้ึน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรวยัแรงงานท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ี

อาํเภอเมืองสระบุรี อาํเภอพระพุทธบาท และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 

2538-2540 และแสดงให้เห็นถึงขนาดและขอบเขตของปัญหาจากผลกระทบของฝุ่ นละอองใน

อากาศ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาวยัพบว่าอตัราการเจ็บป่วย
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ดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนวยัแรงงานท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษามีอตัราสูงกว่าท่ี

เกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเปรียบเทียบ (พ้ืนท่ีของจงัหวดัสระบุรีท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษา) โดย

พบว่าในเขตพ้ืนท่ีศึกษามีประชากรวยัแรงงานป่วยโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของประชากรวยั

แรงงานท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในขณะท่ีในเขตพ้ืนท่ีเปรียบเทียบมีประชากรวยัแรงงานป่วย

โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 0 .51  ของประชากรวันแรงงานท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืน ท่ีเปรียบ เทียบ  

เม่ือศึกษาค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลพบว่ามูลค่าท่ีเกิดข้ึนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเท่ากบั 36,061,135 

บาท ซ่ึงสูงกว่าเขตพ้ืนท่ีเปรียบเทียบโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.7 เท่า และมูลค่าความสูญเสียไปของรายไดท่ี้

ควรจะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเท่ากบั 611,917 บาท ซ่ึงสูงกว่าเขตพ้ืนท่ีเปรียบเทียบโดยเฉล่ีย

เท่ากับ 2 เท่า นําข้อมูลทั้งสองท่ีได้รวมกันเป็นมูลค่าต้นทุนทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเท่ากบั 36,673,052 บาท สูงกว่าเขตพ้ืนท่ีเปรียบเทียบโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.6 เท่า ดงันั้นผล

การศึกษาสรุปไดว้่าในพ้ืนท่ีท่ีพบปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศเกินค่า

มาตรฐาน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณดงักล่าวและ

บริเวณใกลเ้คียง และก่อใหเ้กิดความสูญเสียข้ึนในระบบเศรษฐกิจส่วนหน่ึงอยา่งชดัเจน 

 ระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) 

กระทรวงสาธารณสุข โดยสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ไดมี้การพฒันาการบนัทึก

และการจดัเก็บขอ้มูลบริการสุขภาพ ตามนโยบายการปฏิรูประบบขอ้มูลสุขภาพ ประจาํปี พ.ศ. 2557 

ซ่ึงเป้าหมาย เพ่ือลดภาระการจดัเก็บขอ้มูล และการจดัทาํรายงานของเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ โดย

มุ่งหวงัให้เจา้หน้าท่ีมีเวลาและให้บริการประชาชนอย่างทัว่ถึง และมีขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีจาํเป็น 

รวมถึงมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพใช้ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการจดัการด้านสุขภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพในแต่ละระดบั เพ่ือใชใ้นการเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชน

ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยไม่เพ่ิมภาระกบัเจา้หน้าท่ีในระดบัปฏิบติัการในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐาน

ข้อมูล 43 แฟ้ม และ 7 แฟ้ม การส่งต่อผูป่้วย (Refer) โดยได้มีการเร่ิมใช้งานในระบบตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

หลกัการดาํเนินงานของข้อมูลในระบบ Health Data Center คือ รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงจดัทาํรายงานโรคตามโครงสร้างมาตรฐานขอ้มูลดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ 

43 แฟ้ม ซ่ึงมีการไหลของขอ้มูลตั้งแต่ระดบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โรงพยาบาลชุมชน 

และโรงพยาบาลจงัหวดั จะส่งขอ้มูล 43 แฟ้ม ไปท่ี HDC on Cloud ของแต่ละจงัหวดั โดยขอ้มูลจะ

ถูกแปลงใหเ้ป็นรูปแบบของตารางสรุปในทุก ๆ วนัหลงัเท่ียงคืน ตารางขอ้มูลสรุปของแต่ละจงัหวดั

จะถูกส่งไป 2 แห่ง คือ ส่งให ้HDC Service ส่วนกลางในตอนเชา้ และส่งกลบัใหจ้งัหวดัผา่น HDC 

SSJ เพ่ือเป็นการคืนขอ้มูลใหแ้ต่ละจงัหวดั 
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รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มในระบบ Health data center 

(HDC) มีจาํนวนทั้งหมด 15 กลุ่มโรค 45 รายงาน โดยการพฒันารายงานโรคในปีงบประมาณ 2559 

ไดร้ะบุเง่ือนไขรหัส ICD-10 ท่ีไม่รวมรหัสสาเหตุภายนอก (เช่น Y96, รหัสหลกัท่ี 5 เป็น 2 และ 

Y97) เน่ืองจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ียงัมีการลงรหัสสาเหตุนอกค่อนขา้งน้อย ดงันั้น

เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีสามารถแสดงแนวโน้มของโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม และ

สามารถนาํขอ้มูลโรคมาใชใ้นการวางแผนและกาํหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรค

ไดจึ้งกาํหนดเง่ือนไขรหสั ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่  3 รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มในระบบ Health Data Center (HDC)  

กลุ่มโรค 
รหัส ICD-10 รายงาน 

วนิิจฉัยหลกั สาเหตุภายนอก  

1. พิษสารกาํจดั

ศตัรูพืช 

T60.0-T60.4 

T60.8-T60.9 

 

ไม่รวมรหสั 

IDC-10 ท่ีคู่

กบั X68 ฆ่า

ตวัตาย 

- อตัราป่วยจากพิษสารกาํจดัศตัรูพืช 

- อตัราส่วนของผูป่้วยจากพิษสาร

กาํจดัศตัรูพืชต่อจาํนวนคร้ังของการ

ไปรับบริการ 

- อตัราป่วยจากพิษสารกาํจดัศตัรูพืช 

จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยจากพิษสารกาํจดั

ศตัรูพืชจาํแนกรายอาชีพ 

2. พิษโลหะหนกั T56.0-T56.9 -  - อตัราป่วยจากพิษโลหะหนกั 

- อตัราป่วยจากพิษโลหะหนกัจาํแนก

รายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยจากพิษโลหะหนกั

จาํแนกรายอาชีพ 

3. พิษสารตะกัว่ T56.0 - - อตัราป่วยจากพิษสารตะกัว่ 

- อตัราป่วยจากพิษสารตะกัว่ จาํแนก

รายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยจากพิษสารตะกัว่

จาํแนกรายอาชีพ 
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กลุ่มโรค 
รหัส ICD-10 รายงาน 

วนิิจฉัยหลกั สาเหตุภายนอก  

4. พิษปรอทและ 

สารประกอบ 

T56.1 - - อตัราป่วยจากพิษปรอทและ

สารประกอบ 

- อตัราป่วยจากพิษปรอทและ

สารประกอบ จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยจากพิษปรอทและ

สารประกอบ จาํแนกรายอาชีพ 

 

5. โรคระบบทางเดิน

หายใจ 

J00-J39 

J60-J99 

- - อตัราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

- จาํนวนคร้ังการไปรับบริการของ

ผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

จาํแนกรายเดือน 

- อตัราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

6. โรคเร้ือรังทางเดิน

หายใจส่วนล่าง 

J40-J47 - - อตัราป่วยโรคเร้ือรังของทางเดิน

หายใจส่วนล่าง 

- จาํนวนคร้ังการไปรับบริการของ

ผูป่้วยโรคเร้ือรังของทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง จาํแนกรายเดือน 

- อตัราป่วยเร้ือรังของทางเดินหายใจ

ส่วนล่างจาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

7. โรคหวัใจขาดเลือด I20-I25 - - อตัราป่วยโรคหวัใจขาดลือด 

- จาํนวนคร้ังการไปรับบริการของ

ผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือด จาํแนกราย

เดือน 

- อตัราป่วยโรคหวัใจขาดเลือด 

จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ
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กลุ่มโรค 
รหัส ICD-10 รายงาน 

วนิิจฉัยหลกั สาเหตุภายนอก  

8. การบาดเจ็บจาก

การทาํงาน 

S00-S99 

T00-T29 

ใหดึ้งขอ้มูล

ตามรหสั

ดงักล่าว โดย

ดึงเฉพาะรหสั

หลกัท่ี 5 

(กิจกรรม) 

เป็น .2 ทาํงาน

ในหนา้ท่ี หา

รายได ้ 

- อตัราการการเจ็บจากการทาํงาน 

- อตัราส่วนของผูบ้าดเจบ็จากการ

ทาํงานต่อการไปรับบริการ 

- อตัราการบาดเจ็บจากการทาํงาน 

จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

- จาํแนกผูบ้าดเจ็บจากการทาํงาน 

จาํแนกรายอาชีพ 

- ร้อยละผูบ้าดเจ็บจากการทาํงาน 

จาํแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

9. โรคปอดฝุ่ นหิน 

(Silicosis) 

J62.8 - - อตัราป่วยโรคปอดฝุ่ นหิน (Silicosis) 

- อตัราป่วยโรคปอดฝุ่ นหิน (Silicosis) 

รายกลุ่มอาย ุ

10. โรคระบบทางเดิน 

หายใจท่ีเกิดจาก 

แอสเบสตอส 

J61 

J92.0 

-  - อตัราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจท่ี

เกิดจากแอสเบสตอส 

- อตัราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจท่ี

เกิดจากแอสเบสตอส จาํแนกรายกลุ่ม

อาย ุ

11. โรคมะเร็งเยือ่หุม้ 

ปอดมีโซทิลิโอมา 

(Mesotilioma) 

C45.0-C45.9 -  - อตัราป่วยโรคมะเร็งเยือ่หุม้ปอดมี

โซทิลิโอมา (Mesotilioma) 

- อตัราป่วยโรคมะเร็งเยือ่หุม้ปอดมี

โซทิลิโอมา (Mesotilioma) จาํแนก

รายกลุ่มอาย ุ

12. โรคประสาทหู 

เส่ือมจากเสียงดงั 

H83.3 

H90.3-H90.5 

-  - อตัราป่วยโรคประสาทหูเส่ือมจาก

เสียงดงั 

- อตัราป่วยโรคประสาทหูเส่ือมจาก

เสียงดงั จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยโรคประสาทหูเส่ือม

จากเสียงดงั จาํแนกรายอาชีพ 
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กลุ่มโรค 
รหัส ICD-10 รายงาน 

วนิิจฉัยหลกั สาเหตุภายนอก  

13. พิษสารตวัทาํ 

ละลายอินทรีย 

T52.0-T52.9 -  - อตัราป่วยจากพิษสารตวัทาํละลาย

อินทรีย ์

- อตัราป่วยจากพิษสารตวัทาํละลาย

อินทรีย ์จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

14. โรคกระดูกและ 

กลา้มเน้ือจากการ 

ทาํงาน 

M00-M99 

G56.0 

Y96 - อตัราป่วยโรคกระดูกและกลา้มเน้ือ

จากการทาํงาน 

- อตัราป่วยโรคกระดูกและกลา้มเน้ือ

จากการทาํงานจาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยโรคกระดูกและ

กลา้มเน้ือจากการทาํงานจาํแนกราย

อาชีพ 

15. โรคท่ีเกิดจาก 

ความร้อน 

T67.0-T67.9 -  - อตัราป่วยโรคท่ีเกิดจากความร้อน 

- อตัราป่วยโรคท่ีเกิดจากความร้อน 

จาํแนกรายกลุ่มอาย ุ

- จาํนวนผูป่้วยโรคท่ีเกิดจากความร้อน

จาํแนกรายอาชีพ 

 

 
ภาพที่  3 ตวัอยา่งขอ้มูลโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศทั่วไป 

 กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จาํนวน  9 ฉบับ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจวดั

คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย ทั้งมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ทัว่ไป การคาํนวณค่าความเขม้ขน้ของก๊าซในบรรยากาศทัว่ไป วิธีการเก็บตวัอยา่ง การตรวจวดั และ

เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ และกรมควบคุมมลพิษไดอ้อกประกาศเคร่ืองวดัและวิธีตรวจวดัค่าเฉล่ีย

ของก๊าซหรือฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทัว่ไประบบอ่ืน โดยมีรายละเอียดตามประกาศดงัต่อไปน้ี 

(1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 42ง 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2538 

(2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2538) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกาํหนด

มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1  ชั่วโมงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 27ง. วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

(3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ออกตามความใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39ง. วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104

ง. วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

(5) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2550) เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
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(6) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 30 (พ.ศ.2550) เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ ส่ ง เสริ มและรั กษาคุ ณภาพส่ิ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ.ศ .  2535  ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143ง วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2550 

(7) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพิเศษ 114ง วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(8) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 

(9) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

ก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 92ง วนัท่ี 

11 มิถุนายน 2555 

(10) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง เคร่ืองวดัและวิธีตรวจวดัค่าเฉล่ียของก๊าซหรือ

ฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทัว่ไประบบอ่ืน หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ประกาศ ณ 

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 259 ง) โดยเป็นการปรับปรุงเคร่ืองวดั

และวิธีการตรวจวดัค่าเฉล่ียของก๊าซและฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทัว่ไปหรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคุม

มลพิษเห็นชอบ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั  

 

 วธิีการวดัฝุ่นละอองในบรรยากาศตามที่กฎหมายกาํหนด 

ประเทศไทยไดป้ระกาศใชม้าตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ในเวลา 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ในเวลา 1 ปีไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ

กาํหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไปในปี พ.ศ. 2553  

โดยค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ในเวลา 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉล่ีย

ความเขม้ขน้ในเวลา 1 ปีไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร การพิจารณากาํหนดมาตรฐานฝุ่ น

ละอองในบรรยากาศ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ซ่ึงมาตรฐานไดก้าํหนด

เป็นค่าความเขม้ขน้เฉล่ียของสารมลพิษทางอากาศ (PM10 และ PM2.5) ท่ียอมให้มีไดใ้นบรรยากาศ

และกาํหนดวิธีตรวจวดัค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ เพ่ือให้วิธีการตรวจวดัเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และเป็นวิธีท่ียอมรับในระดบัสากล สําหรับวิธีการตรวจวดัระบบอ่ืนหรือวิธีอ่ืนท่ีกรม

ควบคุมมลพิษเห็นชอบ และไดก้าํหนดไวใ้นประกาศกรมควบคุมมลพิษ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่  4 วิธีการตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศของประเทศไทย 

สารมลพษิทางอากาศ วธิีการวดั/วธิีตรวจวดัตาม

ประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

วธิีการตรวจวดัตามประกาศ

กรมควบคุมมลพษิ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) 

- ระบบกราวิเมตริก 

(Gravimetric Method) 

วิธีการตรวจวดัค่าเฉล่ียของฝุ่ น 

PM10 และ PM2.5 ดงัน้ี 

1. Beta Radiation Attenuation 

หรือ Beta Ray Attenuation 

2. Tapered Element 

Oscillating Microbalance: 

TEOM 

3. Light Scattering 

4. Dichotomus Air Sample 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) 

- วิธีการตรวจวดัมาตรฐาน 

Federal Reference Method 

(FRM) ตามท่ีองคก์ารพิทกัษ์

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา (US 

EPA) กาํหนด 

- ระบบกราวิเมตริก 

(Gravimetric Method) 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (2562) 
 

(1) Beta Radiation Attenuation หรือ Beta Ray Attenuation วิธีการตรวจวดัระบบ) 

ดูดกลืนรังสีเบตา้เป็นการตรวจวดัอนุภาคฝุ่ นอย่างต่อเน่ือง เม่ือดูดอากาศเขา้มาในระบบ อนุภาคฝุ่ น

จะตกลงบนกระดาษกรอง โดยมีรังสีเบตา้ฉายผา่นกระดาษกรองอยา่งต่อเน่ือง การวิเคราะห์ปริมาณ

อนุภาคฝุ่ นไดจ้ากความสมัพนัธข์องปริมาณรังสีท่ีฉายและรังสีท่ีผ่านกระดาษกรองออกมาเม่ือไม่มี

และมีอนุภาคฝุ่ นเกาะอยู่และนาํไปเทียบหาความเขม้ขน้ของอนุภาคฝุ่ นท่ีตรวจวดั สถานีตรวจวดั

คุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษใช้วิธี Beta Ray Attenuation โดยมีหลกัการของ

เคร่ืองมือ ดงัน้ี  

- ฉายรังสีเบต้าไปยงัฝุ่ นละอองบนแผ่นกรองซ่ึงดูดผ่านหัวคัดขนาดสําหรับฝุ่ น

ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

- วดัความสามารถในการดูดซบัรังสีเบตา้ เพ่ือนาํมาแปลงเป็นค่าเฉล่ียของฝุ่ นละออง

ในบรรยากาศ 

- Carbon–14 (C-14) เป็นแหล่งกาํเนิดรังสีเบตา้ 
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ภาพที่  4 วิธีการตรวจวดัแบบ Beta Radiation Attenuation หรือ Beta Ray Attenuation 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (2562) 

 

(2) Tapered Element Oscillating Microbalance: TEOM เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง

แบบ Low volume air sampler โดยท่ีกระดาษกรองจะถูกติดอยูท่ี่ปลายของ tapered quartz tube ซ่ึง

จะทาํหน้าท่ีเหมือนส้อมเสียงซ่ึงมีความไวกบัการเปล่ียนแปลงของความถ่ีในการสั่นตามนํ้ าหนัก

ของฝุ่ นท่ีตกลงบนกระดาษกรอง 

 
ภาพที่  5 ระบบการทาํงานของ Tapered Element Oscillating Microbalance: TEOM 

ท่ีมา: https://www.qld.gov.au/environment/pollution/monitoring/air/air-

monitoring/measuring/oscillating-microbalance 

 

หัวคัดขนาด PM10 หัวคัดขนาด PM2.5 



29 

(3) Light Scattering ภายในเคร่ืองจะมีแหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนยิง

แสงให้กระทบกบัอนุภาคขนาดต่าง ๆ  ท่ีเขา้สู่ภายในเคร่ือง มีส่วนตรวจวดัความเขม้แสงท่ีกระเจิง

เป็นมุมน้อย ๆ โดยแสงท่ีกระเจิงจากอนุภาคท่ีมีขนาดต่างกนัจะมีมุมท่ีแตกต่างกนัออกไป ทาํให้

สามารถตรวจวดัฝุ่ นขนาดต่าง ๆ ได ้และสามารถแสดงผลการตรวจวดัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งผา่นการ

ชัง่กระดาษกรอง 

 
ภาพที่  6 เคร่ือง Light Scattering 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

(4) Dichotomus Air Sample การตรวจวดัอนุภาคฝุ่ นดว้ยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่ น

แบบ Dichotomus Air Sample หรือ Virtual impactor เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บอนุภาคฝุ่ นโดย

แยกเก็บเป็น 2 ขนาด สามารถตรวจวดัขนาดฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และอนุภาคฝุ่ นท่ีมี

ขนาดระหว่าง 2.5 – 10 ไมครอน โดยใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองเดียวกนั อุปกรณ์ชนิดน้ีมีขนาดเล็กและใช้

อตัราการไหลของอากาศน้อยกว่าเคร่ือง High-Volume โดยใช้การดูดอากาศผ่านหัวคัดขนาด

สาํหรับฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ให้ตกกระทบกบัอุปกรณ์คดัแยกฝุ่ นละออง (Virtual 

Impactor) เพ่ือแยกฝุ่ นละอองออกเป็นสองขนาด คือ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และขนาดตั้งแต่ 2.5 

ไมครอน ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ไมครอน แลว้นาํแผ่นกรองทั้งสองแผ่นมาชัง่หานํ้ าหนกัรวมของฝุ่ น

ละอองทั้งหมด  
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ภาพที่  7 การเก็บอนุภาคฝุ่ นดว้ย Dichotomus Air Sample 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ  

(5)  การตรวจวัดฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ระบบกราวิ เมตริก (Gravimetric)  

ดว้ยเคร่ืองเก็บตวัอยา่ง High Volume Air Sampler  

ระบบกวาวิเมตริก (Gravimetric) หมายความว่า การวดัค่าฝุ่ นละอองโดยดูดอากาศ

ผ่านแผน่กรอง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นละอองขนาด 0.3 ไมครอน ไดร้้อยละ 99 แลว้หา

นํ้ าหนกัของฝุ่ นละอองจากแผน่กรอง 

 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพษิ 

ปัจจุบันมีสถานีตรวจวดัทั้งหมด 64 สถานี ในพ้ืนท่ี 34 จังหวัด โดยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 23 สถานี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 สถานี ภาคตะวนัออก 11 

สถานี ภาคเหนือ 15 สถานี ภาคใต ้6 สถานี ภาคกลางและภาคตะวนัตก 6 สถานี และในเขตพ้ืนท่ี

สุขภาพท่ี 4 มีจาํนวนสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัทั้งหมด 6 สถานี ในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั ดงัน้ี 

- จงัหวดันนทบุรี 2 สถานี คือ ต.บางกรวย อ.บางกรวย และ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 

- จงัหวดัปทุมธานี 1 สถานี คือ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 

- จงัหวดัสระบุรี 2 สถานี คือ ต.ปากเพรียว อ.เมือง และ ต.หนา้พระลาน อ.พระเฉลิมพระเกียรติ 

- จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 สถานี คือ ต.ประตูชยั อ.พระนครศรีอยธุยา 

สถานีตรวจวดัคุณภาพาอากาศของกรมควบคุมมลพิษ มีโครงสร้างของสถานีเป็นตู้

คอนเทนเนอร์ ขนาดโดยประมาณกวา้ง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.4 เมตร ตั้ งบนฐานคอนกรีต 
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ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร สถานีตรวจวดัท่ีทาํการติดตั้งมี 2 ลกัษณะ คือ สถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศในชุมชน ซ่ึงจะอยู่ห่างจากถนนหลกัประมาณ 50 เมตรข้ึนไป และตอ้งเป็นพ้ืนท่ีเปิด หรือ

ค่อนขา้งโล่ง เพ่ือตรวจวดัคุณภาพในพ้ืนท่ีทัว่ไปหรือเป็นตวัแทนของแหล่งท่ีพกัอาศยั และสถานี

ตรวจวดัคุณภาพอากาศริมเสน้ทางจราจร (Road side) อยูริ่มถนนหรือห่างจากถนนหลกัไม่เกิน 10 เมตร  

พ้ืนท่ีข้างสถานีฯ จะติดตั้งเสาสําหรับติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัสภาพอากาศทาง

อุตุนิยมวิทยา ซ่ึงมีความสูงประมาณ 10 เมตร คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวน 2 เคร่ือง 

และอาจจะติดตั้งร้ัวโดยรอบสถานีฯ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานท่ี โดยตรวจวดัสภาพ

อากาศดา้นอุตุนิยมวิทยาดงัต่อไปน้ี 

- ความเร็วของกระแสลม 

- ทิศทางของกระแสลม 

- อุณหภูมิของอากาศ 

- ปริมาณการแผรั่งสีของแสงจากดวงอาทิตย ์และแหล่งอ่ืนๆ 

- ความดนัของบรรยากาศ 

- ปริมาณนํ้ าฝน 

การก่อสร้างสถานีฯ และการติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ จะ

ดาํเนินการโดยบริษทัท่ีปรึกษา ท่ีมีความชาํนาญเป็นพิเศษ และตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในการ

ก่อสร้าง โดยไดรั้บการรับรองจากวิศวกรอยา่งถูกตอ้ง บนหลงัคาสถานีฯ จะติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัฝุ่ น

ละอองในบรรยากาศ จาํนวน 1-2 เคร่ือง อุปกรณ์ชักตวัอย่างอากาศ (Sampling probe) เคร่ืองวดั

ปริมาณนํ้ าฝน และไมโครโฟนของเคร่ืองวดัระดบัเสียงบางสถานี โดยมีความสูงเฉล่ียจากพ้ืน

หลงัคาสถานีฯ ประมาณ 1.5 เมตร 

ภายในสถานีฯ มีการติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ เคร่ืองตรวจวดั

สภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา เคร่ืองวดัระดบัเสียงบางสถานี และเคร่ืองวิเคราะห์รวมถึงบนัทึกผล

การตรวจวดัฯ ซ่ึงมีระบบการทาํงานแบบอตัโนมติั ซ่ึงภายในสถานีฯ ตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิให้

เหมาะสมต่อการทาํงานของเคร่ืองมือ ตามคาํแนะนาํจากผูผ้ลิต 

สารมลพิษในบรรยากาศท่ีทาํการตรวจวดัฯ ประจาํสถานีฯ ประกอบดว้ย 

• ฝุ่ นละออง ไดแ้ก่ 

- ฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ตั้ งแต่ 100 ไมครอนลงมา (TSP) โดยใช้เคร่ืองเก็บ

ตวัอยา่งแบบก่ึงอตัโนมติัชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler) 
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- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอย่าง PM10 

แบบก่ึงอนัโนมติัชนิดไฮโวลุม หรือ เคร่ืองเก็บตวัอยา่ง PM10 แบบอตัโนมติัชนิดรังสีเบตา้หรือชนิด

ทีออม (Tapered Element Oscillating Microbalance: TEOM) 

- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลงมา (PM2.5) โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่ง

แบบอตัโนมติั หรือก่ึงอตัโนมติั 

• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งแบบอตัโนมติั 

• ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งแบบอตัโนมติั 

• ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NO NO2 NOx) โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งแบบอตัโนมติั 

• ก๊าซไฮโดรคาร์บอน โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งแบบอตัโนมติั 

• ก๊าซโอโซน โดยใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งแบบอตัโนมติั 

 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 

การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจของประชาชน

ทัว่ไป เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชนไดรั้บทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่

ละพ้ืนท่ีว่าอยู่ในระดบัใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ ดชันีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใชเ้ป็น

ตวัแทนค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด (กรมควบคุมมลพิษ 2562 ) ไดแ้ก่ 

(1) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่ นท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่

เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมท้ั้ งจากยานพาหนะ การเผาวสัดุการเกษตร ไฟป่า และ

กระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเขา้ไปถึงถุงลมในปอดได ้เป็นผลทาํใหเ้กิดโรคในระบบทางเดิน

หายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากไดรั้บในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเน้ือเยื่อปอด ทาํ

ใหก้ารทาํงานของปอดเส่ือมประสิทธิภาพลง ทาํใหห้ลอดลมอกัเสบ มีอาการหอบหืด 

(2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่ นท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

ไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง การเผาในท่ีโล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การ

บด การโม่ หรือการทาํใหเ้ป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเน่ืองจากเม่ือหายใจเขา้ไป

สามารถเขา้ไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

(3) ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซท่ีไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกล่ินฉุน ละลายนํ้ าได้

เลก็นอ้ย เกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบับรรยากาศชั้นท่ีสูงจากผวิโลก และระดบัชั้นบรรยากาศผวิโลกท่ีใกล้

พ้ืนดิน ก๊าซโอโซนท่ีเป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจาก

ปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย โดยมีแสงแดด

เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อ

ระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการทาํงานของปอดลดลง เหน่ือยเร็ว 

โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนท่ีเป็นโรคปอดเร้ือรัง 
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(4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี กล่ิน และรส เกิดจากการเผา

ไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของเช้ือเพลิงท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ ก๊าซน้ีสามารถสะสมอยูใ่นร่างกายได้

โดยจะไปรวมตวักบัฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดดี้กว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เม่ือ

หายใจเขา้ไปทาํให้ก๊าซชนิดน้ีจะไปแยง่จบักบัฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน 

(CoHb) ทาํให้การลาํเลียงออกซิเจนไปสู่เซลลต่์าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิด

อาการอ่อนเพลีย และหวัใจทาํงานหนกัข้ึน 

(5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซท่ีไม่มีสีและกล่ิน ละลายนํ้ าได้

เลก็นอ้ย มีอยูท่ัว่ไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่าง ๆ 

อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นตน้ ก๊าซน้ีมีผลต่อระบบการมองเห็นและผูท่ี้มีอาการหอบหืดหรือ โรค

เก่ียวกบัทางเดินหายใจ 

(6) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อนๆ มีรส

และกล่ินท่ีระดบัความเขม้ขน้สูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีกาํมะถนั (ซลัเฟอร์) 

เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายนํ้ าไดดี้ สามารถรวมตวักบัสารมลพิษอ่ืนแลว้ก่อตวัเป็นอนุภาคฝุ่ น

ขนาดเล็กได ้ก๊าซน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทาํให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง 

และระบบทางเดินหายใจ หากไดรั้บเป็นเวลานาน ๆ จะทาํใหเ้ป็นโรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังได้้ 

ดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ข้ึนไป ซ่ึง

แต่ละระดบัจะใชสี้เป็นสญัลกัษณ์เปรียบเทียบระดบัของผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั (ตารางท่ี 2-5) 

โดยดชันีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป หาก

ดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน

มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวนันั้นจะเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

 

ตารางที่  5 เกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 

AQI ความหมาย สีที่ใช้ คาํอธบิาย 

0-25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาํหรับ

กิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียว 

26-50 คุณภาพอากาศดี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถทาํกิจกรรม

กลางแจง้และการท่องเท่ียวไดต้ามปกติ 

51-100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนทั่วไป : สามารถทาํกิจกรรม

กลางแจง้ไดต้ามปกติ 
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AQI ความหมาย สีที่ใช้ คาํอธบิาย 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพเิศษ : หากมี

อาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจลาํบาก 

ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทาํ

กิจกรรมกลางแจง้ 

101-200 เร่ิมมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

สม้ ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวงัสุขภาพ 

ถา้มีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจ

ลาํบาก ระคายเคืองตา ควรลด

ระยะเวลาการทาํกิจกรรมกลางแจง้ 

หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมี

ความจาํเป็น 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพเิศษ : ควรลด

ระยะเวลาการทาํกิจกรรมกลางแจง้ 

หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมี

ความจาํเป็น ถา้มีอาการทางสุขภาพ 

เช่น ไอ หายใจลาํบาก ตาอกัเสบ แน่น

หนา้อก ปวดศีรษะ หวัใจเตน้ไม่เป็น

ปกติ คล่ืนไส ้อ่อนเพลีย ควรปรึกษา

แพทย ์

201 ขึน้ไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง ทุกคนควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจง้

หลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศสูง 

หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมี

ความจาํเป็น หากมีอาการทางสุขภาพ

ควรปรึกษาแพทย ์
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การคาํนวณดชันีคุณภาพอากาศรายวนัของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท 

คาํนวณจากค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศจากขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ โดยมี

ระดบัของค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศท่ีเทียบเท่ากบัค่าดชันีคุณภาพอากาศท่ีระดบัต่าง 

ๆ ดงัตารางท่ี 2-6 การคาํนวณดชันีคุณภาพอากาศภายในช่วงระดบั เป็นสมการเสน้ตรง ดงัน้ี 

กาํหนดให ้

 

 

I  = ค่าดชันียอ่ยคุณภาพอากาศ 

X  = ความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวดั 

Xi , Xj  = ค่าตํ่าสุด, สูงสุด ของช่วงความเขม้ขน้สารมลพิษท่ีมีค่า X 

Ii , Ij  = ค่าตํ่าสุด, สูงสุด ของช่วงดชันีคุณภาพอากาศท่ีตรงกบัช่วงความเขม้ขน้ 

X จากค่าดชันียอ่ยท่ีคาํนวณได ้สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าดชันีสูงสุด จะใชเ้ป็นดชันี

คุณภาพอากาศ (AQI) ณ ช่วงเวลานั้น 

ตารางที่  6 ค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศท่ีเทียบเท่ากบัค่าดชันีคุณภาพอากาศ 

AQI 

PM2.5 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

O3 

(ppb) 

CO 

(ppm) 

NO2 

(ppb) 

SO2 

(ppb) 

เฉล่ีย 24 ชัว่โมงต่อเน่ือง เฉล่ีย 8 ชัว่โมงต่อเน่ือง เฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่อเน่ือง 

0-25 0-25 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100 

26-50 26-37 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200 

51-100 38-50 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300 

101-200 51-90 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400 

มากกว่า 

200 
91 ข้ึนไป 181 ข้ึนไป 121 ข้ึนไป 30.1 ข้ึนไป 341 ข้ึนไป 401 ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

Ij - Ii 

Xj - 

 

I = (X - Xi) + Ii 
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 การรายงานผลข้อมูลคุณภาพอากาศ 

2.4.5.1 การรายงานผลขอ้มูลคุณภาพอากาศของภาครัฐ 

ประเทศไทยมีการรายงานขอ้มูลคุณภาพอากาศ โดยความรับผิดชอบของ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผ่าน Application Air4Thai และ

เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th เป็นข้อมูลแบบ Real Time และข้อมูลยอ้นหลงั ในรูปแบบของ

ดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) และขอ้มูลสารมลพิษรายชนิด จาํนวน 6 พารามิเตอร์

ประกอบดว้ย ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ปัจจุบนัมีสถานีตรวจวดัทั้งหมด 64 สถานี ในพ้ืนท่ี 34 จงัหวดั 

 

 
ภาพท่ี  8 ตวัอยา่งหนา้ Application Air4Thai 

 

 
ภาพท่ี  9 หนา้เวบ็ไซตร์ายงานคุณภาพอากาศ  

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ  
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2.4.5.2 การรายงานผลขอ้มูลคุณภาพอากาศของภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ในปัจจุบนัมีการรายงานขอ้มูลคุณภาพอากาศผา่น Application AirVisual ท่ี

รายงานขอ้มูลคุณภาพอากาศท่ีประชาชนนิยมใชก้นัเน่ืองจากมีการรายงานขอ้มูลครอบคลุมในหลาย

พ้ืนท่ี โดย AirVisual จะรับข้อมูลตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ และ

ขอ้มูลจาก AirVisual Contributors ท่ีติดตั้งตามสถานท่ีต่าง ๆ  และใชข้อ้มูลคาํนวณตามวิธีการของ 

US.AQI ซ่ึงแตกต่างกบั Application Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษท่ีใชว้ิธีการคาํนวนแบบ Thai 

AQI ทาํใหค่้า AQI ของทั้ง 2 แหล่งแตกต่างกนั 

 
ภาพท่ี  10 ตวัอยา่งการรายงานขอ้มูลจาก AirVisual 

 

2.4 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจดัการฝุ่นละออง และสุขภาพ 

 พระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

หน่วยงานท่ีมีบทบาทและภารกิจเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการควบคุมมลพิษ คือ กรม

ควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีบทบาทและภารกิจโดยทัว่ไปของกรมควบคุมมลพิษ เป็นไปตามบทบญัญติัท่ี

เก่ียวขอ้งในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นหลกั 

ไดแ้ก่ การประกาศพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ การกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด 

การกาํหนดประเภทของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยอากาศเสีย นํ้ าท้ิง หรือขยะมูล

ฝอย การจดัตั้งคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพ่ือจดัทาํนโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลด

ปัญหามลพิษและเสนอมาตรการในการป้องกนัมลพิษ โดยมีปลดักระทรวงเป็นประธาน และกรม

ควบคุมมลพิษมีหน้าท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีจาํเป็นในการจดัการมลพิษ ไดแ้ก่ 

กาํหนดหน้าท่ีของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กาํหนดอตัราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าสินไหม

ทดแทน หรือ ค่าเสียหาย ซ่ึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบซ่ึง

ปรากฎในบทกาํหนดโทษ ในกรณีท่ีมีผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม  
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กรมควบคุมมลพิษ ได้ดาํเนินการออกประกาศกระทรวง ข้อกาํหนดกระทรวง 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เช่น มาตรฐานค่าควนัดาํ ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์

ยนิยอมใหร้ะบายจากท่อไอเสียรถยนต ์การประกาศเขตควบคุมมลพิษ เป็นตน้ 

 

 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

มีจุดหมายหลกัเพ่ือควบคุมท่ีตั้งและการประกอบ กิจการโรงงาน เพ่ือประโยชน์ใน

การพฒันาเศรษฐกิจ และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสุขภาพอนามยัของประชาชน โดยในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศนั้นไดใ้ห้อาํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ออกกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยอากาศเสียซ่ึงเกิดจากการประกอบ

กิจการโรงงาน เช่น กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ซ่ึงห้ามมิให้ระบายอากาศเสียออกจาก

โรงงาน เวน้แต่จะทาํให้อากาศท่ีระบายออกมีปริมาณสารเจือปนไม่เกินค่าท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กาํหนดและท่ีผา่นมาได ้มีประกาศกาํหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน

หลายฉบับนอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับน้ีตามมาตรา 8 กาํหนดให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออก

กฎกระทรวงในเร่ือง (5) กาํหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ 

ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงประกาศกาํหนดชนิด

คุณภาพ วตัถุดิบหรือชนิดของพลงังานท่ีนํามาใชห้รือผลิตในโรงงานเช่นห้ามใช้สาร CFCs ใน

กระบวนการผลิต เป็นตน้ 

 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสุขภาพอนามยัส่ิงแวดลอ้มหรือสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นการควบคุมอนัตรายและเหตุรําคาญจากการประกอบกิจการต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

สุขภาพของประชาชน และไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 31 ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอาํนาจในการกาํหนดใหกิ้จการหน่ึงกิจการใดเป็นกิจการ

ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ปัจจุบนัไดมี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการกาํหนดกิจการท่ี

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ กาํหนดใหกิ้จการ 130 ประเภท เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพซ่ึงส่วน

หน่ึงของกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจการท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ พระราชบัญญัติน้ีให้อาํนาจ

รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรการใน

การควบคุมหรือกาํกับดูแลกิจกรรมหรือดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ และวิธีการดาํเนินการเพ่ือ

ตรวจสอบ ควบคุม ก ํากับ ดูแลหรือแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมหรือการดาํเนินการในการ

ดาํเนินการในกิจกรรมเหล่านั้นต่อสภาพความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการดาํรงชีพของประชาชน  

ในการดาํเนินการระดบัปฏิบติัไดมี้การมอบอาํนาจให้แก่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินในการควบคุมดูแล 
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โดยใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการออกคาํสัง่ใหร้ะงบั กาํจดั และควบคุมเหตุรําคาญต่าง ๆ ท่ี

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนได ้รวมถึงการออกคาํสั่งให้ปรับปรุง แกไ้ขการอนุญาต

หรือไม่อนุญาต การสัง่พกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และถา้ปรากฎว่าไม่มีการปฏิบติัติตามท่ีไดมี้

คาํสัง่ออกไป เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถจดัการตามความจาํเป็นเพ่ือระงบัและป้องกนัไม่ให้เกิดเห

ตรําคาญข้ึนอีกโดยใหคิ้ดค่าใชจ่้ายกบัผูก่้อปัญหานั้น ๆ และกาํหนดใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขเป็น

ผูมี้อาํนาจในการตรวจตรา ใหค้าํแนะนาํ ปรับปรุง แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาให้

คาํแนะนาํแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ในการวินิจฉยั สัง่

การ หรือออกคาํสัง่ เพ่ือใหก้ารปฏิบติันั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 พระราชบัญญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนดเกณฑค์วบคุมวตัถุอนัตราย โดยการนาํเขา้ ผลิต ขนส่ง 

ใชง้านการกาํจดัและส่งออก ไม่ให้มีผลกระทบและเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ สัตว ์พืช สมบติัหรือ

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงอุตสาหกรรมไดแ้บ่งสารอนัตรายออกเป็น 4 ประเภท เพ่ือใหส้ามารถควบคุม

ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และจดัตั้งศูนยข์อ้มูลวตัถุอนัตราย เพ่ือประสานงานกบัหน่วยงาน

ราชการอ่ืน ๆ ในดา้นขอ้มูลวตัถุอนัตรายและสร้างเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนวตัถุอนัตราย 

 พระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจดัการจราจรทางบกควบคุมดูแลสภาพรถตลอดจนวางหลกัเกณฑ์

การใชร้ถ และมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจออก

กฎกระทรวงตามมาตร 6 กาํหนดสภาพของรถท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียสุขภาพของประชาชน และหา้ม

มิให้นาํรถท่ีมีสภาพดงักล่าวมาใชใ้นทางเดินรถ หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับ รวมทั้งให้อาํนาจผู ้

บญัชาการสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติออกประกาศกาํหนดเกณฑ์ของก๊าซฝุ่ นควนัหรือละอองเคมีท่ี

เกิดจากเคร่ืองยนตข์องรถ และห้ามนาํรถท่ีเคร่ืองยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควนัหรือละอองเคมีเกิน 

เกณฑ์ดงักล่าวมาใชใ้นทางเดินรถ ผูท่ี้ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับ นอกจากนั้น ยงักาํหนดให้ผูข้บั

รถบรรทุก จดัใหมี้ส่ิงป้องกนัมิใหส่ิ้งของท่ีบรรทุกมา เช่น หิน ดิน ทราย เช้ือเพลิงหรือสารเคมีอ่ืน ๆ 

ตกหล่น ร่ัวไหล ส่งกล่ินหรือปลิวไปจากรถอนัอาจก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศอีกดว้ย  

 พระราชบัญญัตกิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

มีความมุ่งหมายหลกัเพ่ือส่งเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมโดยมีบทบญัญติั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศ คือ ให้อาํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ออกกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขในการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม เช่นท่ีผา่นมา

มีการกาํหนดใหนิ้คมอุตสาหกรรมตอ้งจดัให้มีระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นตน้ 
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2.5 นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกีย่วข้องกับการจดัการฝุ่นละออง และสุขภาพ 

 นโยบายรัฐบาล  

นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 มีนโยบายหลกั 12 

ดา้น มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฝุ่ นละอองตั้งแต่ตน้ทาง และสุขภาพ คือ  

นโยบายขอ้ท่ี 5. การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัของไทย  

ขอ้ย่อยท่ี 5.2 พฒันาภาคอุตสาหกรรม ขอ้ย่อยท่ี 5.2.1 พฒันาอุตสาหกรรมภายใต้

แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) 

Economy) โดยนาํความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาพฒันาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรมในการผลิตสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม 

และบริการของทอ้งถ่ิน ปรับระบบการบริหารจดัการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ส่งเสริมการใช้

พลงังานทดแทน การใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจดัการ

ของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลสัเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีของ

จังหวดั กลุ่มจังหวดัเพ่ือลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความสาํคญักบั

กฎระเบียบ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 

ขอ้ย่อยท่ี 5.6 พฒันาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ขอ้ย่อยท่ี 5.6.3 เสริมสร้างความมัน่คง

ทางดา้นพลงังานใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองไดโ้ดยกระจายชนิดของเช้ือเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจาก

พลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนตามศกัยภาพของ

แหล่งเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี เปิดโอกาส ใหชุ้มชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจดั

การพลงังาน ส่งเสริมใหมี้การใชน้ํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใชน้ํ้ ามนัปาลม์ดิบ 

และจัดทาํแนวทางการใช้มาตรฐานนํ้ ามนั EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีดา้น

พลงังาน อาทิเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าอจัฉริยะ เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า และระบบกกัเก็บพลงังาน 

รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิแพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขาย

พลงังานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ

พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการกาํกบัดูแลกิจการดา้นพลงังานใหมี้การแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ราคาพลงังานสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบ

ธุรกิจดา้นพลงังานในอนาคต ดาํเนินการใหมี้การสาํรวจและคน้หาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมือ

กบัประเทศเพ่ือนบา้นในการพฒันาพลงังาน 

ขอ้ 9. การพฒันาระบบสาธารณสุขและหลกัประกนัทางสงัคม ขอ้ยอ่ยท่ี 9.2 ส่งเสริม

การป้องกนัและควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อ สุขภาพ โดยการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาวะท่ีถูกตอ้งของ

คนทุกกลุ่มวยั ส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกาํลงักายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อ

โรคอุบติัใหม่และโรคอุบติัซํ้าทั้งระบบ ติดตาม เฝ้าระวงัและการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

อยา่งครบวงจรและบูรณาการ จดัระบบ การแพทยป์ฐมภูมิท่ีมีแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่าง

ทัว่ถึง และส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นฐาน ในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
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ขอ้ 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างการเติบโต

อยา่งย ัง่ยนื โดยมีขอ้ยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

ขอ้ย่อยท่ี 10.5 แกไ้ขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเนน้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสงัคมคาร์บอนตํ่าและปลอดฝุ่ น

ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กาํหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนท่ี เพ่ือทาํการเพาะปลูก

ปรับปรุงการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในการ

รับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนบัสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน

ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงระบบ

บริหารจดัการต่าง ๆ  ใหมี้ประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย

ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเขา้ร่วมและใหส้ตัยาบนัไว ้ 

ข้อย่อยท่ี 10.6 พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ 

หมุนเวียน เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

โดยการนาํความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 

การจดัการขยะหรือของเสีย เพ่ือนาํไปใชใ้นกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและทาํให้ 

เกิดการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) 

มีวิสัยทศัน์ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการ

พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยทุธศาสตร์

ชาติจะมุ่งเนน้การสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร

จดัการภาครัฐโดยมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝุ่ นละออง และ

สุขภาพทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 

(1) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ในส่วนของอุตสาหกรรม

และบริการทางการแพทยค์รบวงจร เพ่ือรองรับความตอ้งการใชบ้ริการการแพทยท่ี์จะเพ่ิมมากข้ึน 

การผลิต การใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เป็นการสร้างความมัน่คงใหก้บัระบบ

สาธารณสุขไทย และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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(2) ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์โดยการ

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีทนัสมยัสนบัสนุน

การสร้างสุขภาวะท่ีดี การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

(3) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็น

ธรรมในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข โดยเนน้การกระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์

การพยาบาล ใหก้ระจายไปยงัพ้ืนท่ี จดัระบบเมืองท่ีเอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภยัใหส้ามารถตอบสนองต่อสงัคมสูงวยัและแนวโนม้ของการขยายตวัของเมืองในอนาคต 

(4) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างการ

เติบโตอย่างย ัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว พฒันาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรม

บนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีดว้ยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเส่ียงของ

ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม สร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

มุ่งเนน้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสงัคมคาร์บอนตํ่า ปรับปรุงการบริหารจดัการภยั

พิบติัทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตวัเพ่ือลดความ

สูญเสียและเสียหายจากภยัธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พร้อมทั้งสนบัสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(5) ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดย

ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ  ผา่นการนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาประยกุตใ์ช้

มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ นาํไปสู่

การวิเคราะห์การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) จาํนวน 10 ยทุธศาสตร์ โดยมียทุธศาสตร์มีท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝุ่ นละออง และสุขภาพทั้งโดย

ทางตรงและทางออ้ม ประกอบดว้ย 

(1) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์โดยการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

และใหทุ้กภาคส่วนคาํนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบสุขภาพ

ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ  

(2) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยการสร้าง

คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
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(3) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพฒันาดา้นพลงังาน เพ่ือ

เพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปริมาณการใชพ้ลงังานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซ

ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่ง 

(4) การพฒันาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

พฒันาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง

ศูนยก์ลางการบริการธุรกิจและการพาณิชยศู์นยก์ลางการขนส่งและโลจิสติกส์ศูนยบ์ริการดา้น

สุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอ่าศยั 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้

มอบหมายใหก้รมควบคุมมลพิษ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาหารือแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาฝุ่ นละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาใน 

3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

- ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ โดยการประชุมหารือและสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่

ประชาชน 

- ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ โดยมีแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละออง PM2.5 แบ่งเป็น 

4 ระดบั และจะยกระดบัความเขม้ขน้ของมาตรการตามความรุนแรงของสถานการณ์ PM2.5 ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1) ปริมาณฝุ่ นละออง PM2.5 อยู่ในช่วง 51 - 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (มคก./ลบ.ม.) เพ่ิมความเขม้ขน้ของการดาํเนินมาตรการต่าง ๆ ประกอบดว้ย ตรวจจบัควนัดาํ 

20 จุด รอบกรุงเทพมหานคร จดัจุดตรวจวดัควนัดาํเคล่ือนท่ีเร็ว 5 ชุด จดัชุดตรวจการ 16 ชุด ตรวจ

รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ คืนพ้ืนผิวจราจรในพ้ืนท่ีการก่อสร้างรถไฟฟ้าได ้เพ่ิมการเปิด

หน่วยปฏิบติัการ ฉีดพ่นนํ้ าแรงดนัสูง 8 คนั กรุงเทพมหานคร เพ่ิมความถ่ีกวาดลา้งทาํความสะอาด

ถนน ควบคุมการก่อสร้าง และงดการเผาในท่ีโล่งและตรวจจบัควนัดาํ ในพ้ืนท่ี 5 จงัหวดัปริมณฑล 

นอกจากน้ี ไดป้ระสานงานไปยงักระทรวงพลงังาน เพ่ือเสนอให้พิจารณากาํหนดราคานํ้ ามนัไบโอ 

B20 ใหน้อ้ยกว่านํ้ ามนัดีเซล เพ่ือสนบัสนุนการใชน้ํ้ ามนัไบโอ B20 ในกลุ่มรถยนตข์นาดใหญ่ เช่น  

รถโดยสาร รถบรรทุก เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิน 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(มคก./ลบ.ม.)  ครอบคลุมพ้ืนท่ี ติดต่อกนั 3 วนั ให้ยกระดบัมาตรการเป็นระดบั 2 ซ่ึงจะเพ่ิมความ

เขม้งวดข้ึนจากระดบัท่ี 1 เช่น ลดจาํนวนยานพาหนะ ชะลอ/หยดุการก่อสร้างเสน้ทางรถไฟฟ้า การ

ปรับเปล่ียนและแก้ไขแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานท่ีดีข้ึนกว่าท่ี

ดาํเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนั เป็นตน้ 
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ระดบัท่ี 3) หากดาํเนินการตามระดบั 2 แลว้ ยงัมีค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิน 

90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (มคก./ลบ.ม.) ต่อเน่ืองติดต่อกนัอีก 3 วนั ใหย้กระดบัมาตรการเป็น

ระดบั 3 โดยใชอ้าํนาจของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีปริมณฑล  ตามมาตรา 28/1 วรรค 

2 แห่ง พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกาํหนดให้กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ี

ปริมณฑล เป็นพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญ และมีอาํนาจยติุกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษไดท้นัที ทั้งน้ีใช้

อาํนาจไดเ้ฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีค่าฝุ่ นเกินเท่านั้น 

ระดบัท่ี 4) หากมาตรการระดบัท่ี 1, 2 และ 3 แลว้ ยงัมีค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM2.5 

เกิน 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)  ต่อเน่ืองติดต่อกันอีก 3 วนั ให้ยกระดับ

มาตรการเป็นระดบั 4 โดยให้เสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พิจารณามาตรการแกไ้ข

ปัญหาผลกระทบจากฝุ่ นละออง PM2.5 เสนอให้ นายกรัฐมนตรี ใชอ้าํนาจพิเศษ ตามมาตรา 9 แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สั่งการให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ กระทาํหรือร่วมกนักระทาํการใด ๆ  ซ่ึงจะทาํให้เกิดการระงบัหรือบรรเทาผลร้ายจาก

อนัตรายและความเสียหายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่อไป 

- ขั้นท่ี 3 ขั้นฟ้ืนฟูหลงัจากส้ินสุดเหตุการณ์ 

ในปี 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยกรมควบคุมมลพิษได้

จัดทาํแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาด้านฝุ่ นละออง” โดยผ่านการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2562 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละอองในภาพรวมของประเทศ 

และในพ้ืนท่ีวิกฤติ ประกอบดว้ย 3 มาตรการ ดงัน้ี 

มาตรการท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเชิงพ้ืนท่ี มุ่งเนน้การบริหารจดัการ 

ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดในเชิงพ้ืนท่ี โดยการกาํหนดแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา

ในช่วงวิกฤติ รวมถึงการดาํเนินงานในระยะเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ือรองรับ

สถานการณ์ในช่วงวิกฤติในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาและพ้ืนท่ีเส่ียง เช่น  

- ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล สถานการณื PM2.5 ท่ีเกิดข้ึนและการ

ดาํเนินการท่ีผา่นมาเพ่ือถอดบทเรียนการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา 

- ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉินและจดัทาํแผนเผชิญเหตุ แผนตอบ

โตส้ถานการณ์ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ทั้งในระยะก่อนวิกฤติ ช่วงวิกฤติ และหลงัช่วงวิกฤต  
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- การดาํเนินการตามแผนเผชิญเหตุ แผนตอบโตส้ถานการณ์ในช่วงวิกฤตตามท่ี

กาํหนดไว ้ใชร้ะบบบริหารจดัการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เป็นกลไกจดัการปัญหาฝุ่ น

ละอองโดยจดัตั้งศูนยบ์ญัชาการระดบัจงัหวดัมีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผูว้่าราชการจงัหวดั

ท่ีประสบปัญหาเป็นผูบ้ัญชาการเหตุการณ์เพ่ือให้การอาํนวยการสั่งการในการแกไ้ขปัญหาฝุ่ น

ละอองมีเอกภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยในช่วงระหว่างเกิด

สถานการณ์วิกฤต (ธนัวาคม-เมษายน) เป็นขั้นปฏิบติัการช่วงปริมาณ PM2.5 เกินมาตรฐานเพ่ือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูมี้อาํนาจหน้าท่ีสามารถปฏิบัติไดท้ันทีตามการเปล่ียนแปลงของฝุ่ น

ละอองโดยกาํหนดเป็น 4 ระดบั ระดบัท่ี 1 PM2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ระดบั

ท่ี 2 PM2.5 มีค่าระหว่าง 51-75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดบัท่ี 3 PM2.5 มีค่าระหว่าง 76-100 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และระดบัท่ี 4 PM2.5 มีค่ามากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

มาตรการท่ี 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งกาํเนิด) มุ่งให้

ความสาํคญัในการควบคุมและลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาํเนิดรวมถึงลดจาํนวน

แหล่งกาํเนิดมลพิษ โดยมีแนวทางในการดาํเนินการทั้งระยะสั้น (พ.ศ.2562-2564) อาทิ 

- ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ ใชม้าตรการในการจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้มี

การนาํนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีกาํมะถนัไม่เกิน 10 ppm มาจาํหน่ายก่อนมีกฎหมายบงัคบัใช ้เพ่ิมทางเลือก

ในการเดินทางให้ประชาชนท่ีสะดวกและปลอดภัย เร่งรัดให้มีการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ

คมนาคมขนส่งสาธารณะทั้งระบบหลกัระบบรอง ควบคุมการนาํรถยนต์ใชแ้ลว้ในต่างประเทศเขา้

มาใช้ในประเทศไทย ควบคุมการนาํเขา้เคร่ืองยนต์เก่า เพ่ิมความเข้มงวดมาตรฐานและวิธีการ

ตรวจวดัการระบายมลพิษจากรถยนต ์ 

- ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในท่ีโล่ง/ภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมให้มีการจดัการ

เศษวสัดุทางการเกษตรประเภทต่าง ๆ โดยการนาํมาใชป้ระโยชน์ ส่งเสริมใหมี้การปลูกพืชหรือไมย้ืน

ตน้แทนพืชเชิงเด่ียว หา้มการเผาในท่ีชุมชน ริมทาง และการเผาขยะโดยเด็ดขาด กาํหนดมาตรการทาง

กฎหมายโดยการออกระเบียบกาํหนดให้โรงงานนํ้ าตาลรับออ้ยไฟไหมเ้ขา้หีบไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 

ภายในปี 2564 กาํหนดพ้ืนท่ีปลอดการเผาออ้ย ใชม้าตรการทางสังคม การประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้าง

เครือข่ายชุมชน ควบคุมการเผามูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาล 

- ควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผงัเมือง กาํหนดกฎระเบียบ มาตรการและ

เกณฑืปฏิบติัท่ีดีในการควบคุมฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการจดัทาํผงั

เมืองและการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดกบัผูท่ี้กระทาํการใดๆ ท่ีทาํให้

กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวตัถุก่อสร้างตกหล่น ร่ัวไหล ปลิวฟุ้งกระจายลงบนถนน เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในเขตเมืองใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล 
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- ควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม กาํหนดมาตฐานการระบายมลพิษทาง

อากาศในรูปแบบ Loading โดยคาํนึงถึงความสามารถหรือศกัยภาพในการรองรับมลพิษทางอากาศของ

พ้ืนท่ี การติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศแบบอตัโนมติัต่อเน่ืองท่ีปล่องของ

โรงงานอุตสาหกรรมจาํพวก 3 เตาเผา เช้ือเพลิงและหมอ้ไอนํ้ าท่ีมีขนาดตามท่ีกาํหนด และรายงานผล

ผา่นระบบ on-line ไปยงักระทรวงอุตสาหกรรม จดัทาํทาํเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ 

- ควบคุมมลพิษจากภาคครัวเรือน สนับสนุนการใชพ้ลงังานสะอาดในภาคครัวเรือน 

พฒันาและส่งเสริมการใชเ้ตาหุงตม้และเตาป้ิงยา่งปลอดมลพิษ พฒันาและส่งเสริมการใชเ้ตาเผาอิฐและ

ถ่านปลอดมลพิษ 

มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567)  

- ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ ปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีกาํมะถนั

ไม่เกิน 10 ppm ให้แลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และบงัคบัใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีกาํมะถนัไม่เกิน 10 

ppm ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นตน้ไป ร่งรัดให้มีการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบคมนาคม

ขนส่งสาธารณะทั้งระบบหลกัระบบรอง ห้ามนําเข้าเคร่ืองยนต์ใช้แลว้ทุกประเภท ซ้ือทดแทนรถ

ราชการเก่าดว้ยรถไฟฟ้า บงัคบัใชม้าตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนตใ์หม่ Euro 6 ภายใน

ปี 2565 เปล่ียนรถโดยสารของ ขสมก. ทั้งหมดให้เป็นรถท่ีมีมลพิษตํ่า ควบคุมการระบายมลพิษทาง

อากาศจาก Non-road Engine 

- ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในท่ีโล่ง/ภาคเกษตรกรรม ให้มีการพิจารณาการ

พฒันาระบบหรือยกระดบัโดยผนวกมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในกระบวนการกาํหนดมาตรฐานสินคา้

เกษตร ปรับปรุงการจดัการปุ๋ยไนโตรเจน ปรับปรุงการจดัการมูลสตัวใ์นภาคปศุสตัว ์

- ควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผงัเมือง ส่งเสริมการก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองตามมาตรฐานสากล รณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้องค์กร

รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเขา้ร่วมโครงการในลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ในการเพ่ิมและการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

- ควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน การ

ระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปรับปรุงการใช้

พลงังาน อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม และเพ่ิมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนและพลงังาน

ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า 

- ควบคุมมลพิษจากภาคครัวเรือน สนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาดในภาคครัวเรือน 

พฒันาและส่งเสริมการใชเ้ตาหุงตม้และเตาป้ิงยา่งปลอดมลพิษ พฒันาและส่งเสริมการใชเ้ตาเผาอิฐ

และถ่านปลอดมลพิษ 
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มาตรการท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการมลพิษ เป็นการพฒันาระบบ 

เคร่ืองมือ กลไกในการบริหารจดัการ รวมถึงการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ เพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการตดัสินใจและกาํ หนดแนวทางมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในอนาคต 

ประกอบดว้ย มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางในการดาํเนินการทั้งระยะสั้น (พ.ศ.

2562-2564) อาทิ 

- พฒันาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่ายการติดตาม

ตรวจอบให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัและสารมลพิษหลกั พฒันาศกัยภาพทอ้งถ่ินติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีตนเอง 

- ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 รายปีให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะท่ี 3 ขององค์การอนามยัโลก ปรับปรุง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจดัการมลพิษทางอากาศรวมทั้งศึกษาความเหมาะสมเร่ืองกฎหมายอากาศสะอาด พิจารณาความ

เหมาะสมในการจดัระเบียบการเผาภาคเกษตร 

-  ส่งเสริมการวิจยั/พฒันาองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีารติดตามตรวจสอบ การตรวจ

วิเคราะห์ และนวตักรรมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศเพ่ือนาํไปประยุกต์ใช้ดา้นการจัดการคุณภาพ

อากาศ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์และถ่ายทอดองคค์วาม 

- การแกไ้ขปัญหามลพิษขา้มแดน ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศเร่ืองมลพิษหมอกควนัขา้มแดน ป้องกนัมลพิษขา้มแดนจากการขนส่ง 

- จดัทาํบญัชีการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาํเนิดเป็นระยะๆ 

- พฒันาระบบฐานขอ้มูลเฝ้าระวงัท่ีเป็นหน่ึงเดียว บูรณาการรับบขอ้มูลสารสนเทศ

อยา่งเป็นระบบทั้งแหล่งกาํเนิด ปริมาณมลพิษในบรรยากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจดัการและการแจง้เตือน พฒันาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจาก

มลพิษทางอากาศและการรายงานผล สร้างความเขม้แข็งของประชาชน ชุมชน ในการดูแลป้องกนั

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

- พฒันาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่ นละออง 

มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567)  

- พฒันาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ทอ้งถ่ินติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีตนเอง  
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- ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

พิจารณาความเหมาะสมในการปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมงใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายระยะท่ี 3 ขององคก์ารอนามยัโลก 

-  ส่งเสริมการวิจยั/พฒันาองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีารติดตามตรวจสอบ การตรวจ

วิเคราะห์ และนวตักรรมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศเพ่ือนาํไปประยุกต์ใช้ดา้นการจัดการคุณภาพ

อากาศ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ และถ่ายทอดองคค์วาม โดยการพิจารณาความเหมาะสมใน

การตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัแบบเซนเซอร์ 

- การแกไ้ขปัญหามลพิษขา้มแดน ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศเร่ืองมลพิษหมอกควนัขา้มแดน ป้องกนัมลพิษขา้มแดนจากการขนส่ง 

- พฒันาระบบฐานขอ้มูลเฝ้าระวงัท่ีเป็นหน่ึงเดียว บูรณาการรับบขอ้มูลสารสนเทศ

อยา่งเป็นระบบทั้งแหล่งกาํเนิด ปริมาณมลพิษในบรรยากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจดัการและการแจง้เตือน พฒันาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจาก

มลพิษทางอากาศและการรายงานผล สร้างความเขม้แข็งของประชาชน ชุมชน ในการดูแลป้องกนั

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 กระทรวงสาธารณสุข 

ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัทาํแนวทางการดาํเนินงานดา้นการแพทย์

และสาธารณสุขเพ่ือลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ตั้ งแต่ระดบั

กระทรวง ระดบักรม ทั้งกรมอนามยั กรมควบคุมโรค กรมการแพทย ์กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

ระดบัเขตสุขภาพ (ศูนยอ์นามยั และสาํนักงานป้องกนัควบคุมโรค) และระดบัจงัหวดั เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินงานในภาพรวม โดยแบ่งการดาํเนินงานชเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

- ระยะเตรียมการ (กนัยายน – พฤศจิกายน) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมจดัทาํแผนและ

แนวทางการดาํเนินงานสาํหรับเจา้หนา้ท่ีและประชาชน ส่ือและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเตรียม

แจกจ่ายให้ประชาชน ช้ีแจงการดาํเนินงานแก่เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขระดับเขตพร้อมทั้งติดตาม

สถานการณ์เป็นระยะ 

- ระยะวิกฤต (ธนัวาคม – เมษายน) การเฝ้าระวงั เตือนภยัสถานการณ์ฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีมีปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ใหแ้ก่ประชาชน ใหรั้บทราบขอ้มูลในรูปแบบท่ีเขา้ใจ

ง่ายและทนัต่อสถานการณ์พร้อมทั้งกาํหนดบทบาทหน้าท่ีแต่ละหน่วยงานในการสนับสนุนการ

แกไ้ขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กาํหนดมาตรการและแนวทางการดาํเนินงานดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข กรณีฝุ่ นละอองขนาดเลก็เม่ือเกิดเหตุใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินงานตามมาตรการ

และแนวทางการดาํเนินงานฯ และจดัทาํรายงานและผลปฏิบติังาน กรณีฝุ่ นละอองขนาดเล็กตาม

ระดบัสีการเตือนภยั 



49 

- ระยะหลงัเกิดเหตุ (พฤษภาคม– มิถุนายน) สรุปบทเรียนการดาํเนินงาน ปัญหา 

อุปสรรค ประเมินผลการดาํเนินงาน และแผนการดาํเนินงานต่อไป 

นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ไดจ้ดัทาํรายงานสถานการณ์

มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กเป็นรายสัปดาห์ ในรายงาน

ประกอบดว้ยสถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก การเฝ้าระวงัผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการโรงพยาบาล

เครือข่ายทั้งผูป่้วยนอก และแผนกฉุกเฉิน จาํนวน 4 โรค ไดแ้ก่ โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้น

เร้ือรัง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั และโรคระบบทางเดินหายใจอ่ืน ๆ การเฝ้าระวงัข่าวสารท่ี

เก่ียวข้อง จาํนวนทรัพยากรคงคลงัของหน่วยงาน (หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย) และ

คาํแนะนาํเพ่ือการดูและสุขภาพจากผลกระทบฝุ่ นละอองขนาดเลก็  

2.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพที่ 4  

 ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 4 

 
  

ภาพที่  11 พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 

 

เขตสุขภาพท่ี 4 ประกอบไปด้วย 8 จังหวดั อยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน ได้แก่ 

จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยธุยา นครนายก สิงห์บุรี และอ่างทอง มีพ้ืนท่ี

รวมกนัประมาณ 18,393.89 ตารางกิโลเมตร เขตสุขภาพท่ี 4 มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง 

ดงัน้ี 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอาํเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ และอาํเภอไพศาลี จังหวดั

นครสวรรค ์
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- ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

- ทิศตะวนัตก ติดต่ออาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

- ทิศตะวนัตก ติดต่ออาํเภอศรีประจนัต ์อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาํเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

สภาพภูมิประเทศ สภาพโดยทัว่ไปในพ้ืนท่ี 8 จงัหวดั อยูใ่นโซนภาคกลางส่วนใหญ่

เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มและมีภูเขาสูงครอบคลุมอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวดัสะบุรี จังหวดัลพบุรี และจังหวดั

นครนายก มีลาํคลองอยู่เป็นจาํนวนมาก และมีแม่นํ้ าไหลผา่นอยู่หลายสาย ไดแ้ก่ แม่นํ้ าเจา้พระยา 

แม่นํ้ าป่าสกั แม่นํ้ านอ้ย และแม่นํ้ านครนายก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีโรงงาน

อุตสาหกรรมกระจายอยูเ่กือบทุกจงัหวดั 

เขตสุขภาพท่ี 4 เป็นพ้ืนท่ีมีความแตกต่างของบริบทค่อนขา้งมาก มีทั้งจงัหวดัท่ีเป็น

เขตปริมณฑล และเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงมีประชากรหนาแน่นกว่าพ้ืนท่ีทัว่ไป เน่ืองจากมีประชากร

แฝงในพ้ืนท่ีมาก ส่วนใหญ่ทาํงานในภาคบริการ อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา และสระบุรี  

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 มีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั จาํนวน 6 

สถานี ดงัน้ี 

1) สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี เร่ิมตรวจวดัวนัท่ี 8 สิงหาคม 2539 

2) สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จังหวดั

ปทุมธานี เร่ิมตรวจวดัวนัท่ี 26 มีนาคม 2538 

3) สถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ตาํบลประตูชัย อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เร่ิมตรวจวดัวนัท่ี 8 สิงหาคม 2539 

4) สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี เร่ิมตรวจวดัวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2539 

5) สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหนา้พระลาน ตาํบลหนา้พระลาน อาํเภอเฉลิม

พระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี เร่ิมตรวจวดัวนัท่ี 7 มิถุนายน 2538 

6) สถานี 25T สถานีดับเพลิงพระลกัษณ์ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง จังหวดั

สระบุรี เร่ิมตรวจวดัวนัท่ี 15 สิงหาคม 2539 
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ภาพที่  12 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 
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บทท่ี 3 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษา เร่ือง คุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 และความสัมพนัธ์

ของกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 เป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ

ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ และข้อมูลทุติยภูมิของ 

กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการรวบรวม

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ  ไดแ้ก่ หนงัสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูล

ออนไลน์จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และไดจ้ดัทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลฝุ่ นละอองขนาดเล็ก

จากกรมควบคุมมลพิษ โดยการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาด

เล็ก PM10 และ PM2.5  ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง ค่าสูงสุด ตํ่าสุด  

ร้อยละสัดส่วน PM2.5 ใน PM10 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองตามฤดูกาล และการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศกบัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ 

PM10  โดยใชโ้ปรแกรม Spreadsheet  

 

3.1 วธีิการดําเนินการศึกษา  

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 จากกรม

ควบคุมมลพิษ  โดยมุ่งเน้นเพ่ือการศึกษาหาคุณลักษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็กโดยการ 

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็กในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนท่ี 4 

จงัหวดั (จงัหวดัสระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา) ท่ีมีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ

อตัโนมติั จาํนวน 6 สถานี ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง ค่าสูงสุด ตํ่าสุด ร้อย

ละสัดส่วน PM2.5 ใน PM10 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองตามฤดูกาล ในช่วงระยะเวลา 10 ปี 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 - ธนัวาคม 2562 รวมทั้งศึกษาแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝุ่ น

ละอองขนาดเลก็ในแต่ละพ้ืนท่ี 
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ศึกษาขอ้มูลจาํนวนผูป่้วยดว้ยกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ โรคเร้ือรังของ

ทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหวัใจขาดเลือด ในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั นาํมาวิเคราะห์หาอตัราป่วยต่อแสน

ประชากรของแต่ละจงัหวดัในรูปแบบรายเดือน และรายปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2558 – เดือนธนัวาคม 2562 เพ่ือทาํการเปรียบเทียบอตัราการป่วยของแต่ละกลุ่มโรค รวมถึงแนวโน้ม

การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอตัราป่วย และไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดเล็กกบั

อตัราป่วยของ 3 กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ โดยนาํขอ้มูลค่าเฉล่ียรายเดือนของแต่ละ

สถานีของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 กับข้อมูลอตัราป่วยดว้ย 3 กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทาง

อากาศ มาสร้างกราฟในโปรแกรม Spreadsheet เพ่ือหาความสมัพนัธโ์ดยแยกเป็นรายจงัหวดั  

 

3.2 แหล่งข้อมูลในการศึกษา 

 

 ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

ขอ้มูลฑุติยภูมิของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 ดาํเนินการโดยการใชข้อ้มูล

ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีมีการตรวจวดัสารมลพิษทาง

อากาศ 6 ชนิด ได้แก่ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงจุดตั้งของสถานีตรวจวดัมลพิษทางอากาศจะตั้งอยู่

บริเวณริมถนนสายต่าง ๆ  หรือในชุมชน เพ่ือเป็นการติดตามการเปล่ียนแปลงขอ้มูลมลพิษทาง

อากาศของแต่ละพ้ืนท่ี จาํนวน 6 สถานีพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ไดแ้ก่  

- สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี  

- สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

- สถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ตาํบลประตูชัย อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

- สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี  

- สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหน้าพระลาน ตาํบลหน้าพระลาน อาํเภอเฉลิม

พระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี  

- สถานี 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 
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การศึกษาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ทาํการเก็บขอ้มูลฝุ่ น

ละอองขนาดเล็กเป็นรายชัว่โมงของสถานีตรวจวดัท่ีใชใ้นการศึกษา ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาระยะเวลา 10 ปี 

โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ 

 ข้อมูลสุขภาพ 

การรวบรวมข้อมูลสุขภาพโดยรวบรวมจากระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Data 

Center: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการรวบรวม

ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงจดัทาํรายงานโรคตามโครงสร้างมาตรฐานขอ้มูลดา้นการแพทยแ์ละ

สุขภาพ 43 แฟ้ม ซ่ึงมีการไหลของขอ้มูลตั้งแต่ระดบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โรงพยาบาล

ชุมชน และโรงพยาบาลจงัหวดั ในส่วนของรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มใน

ระบบ Health data center (HDC) มีจาํนวนทั้งหมด 15 กลุ่มโรค 45 รายงาน ในการศึกษาน้ีรวบรวม

ขอ้มูลทั้งหมด 3 กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเร้ือรัง

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหวัใจขาดเลือด ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 จาํนวน 4 จงัหวดัท่ีมี

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันนทบุรี 

จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยใชข้อ้มูลระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจากเร่ิมมีการเก็บขอ้มูลสุขภาพของ 3 กลุ่มโรคในปี 

2558 ท่ีแยกรายละเอียดเป็นขอ้มูลของโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม  

 

3.3 ช่วงเวลาการศึกษาวิจยั 

 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 

2564 รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 5 เดือน ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

การศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 

และความสัมพนัธ์ของกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 จะแยก

รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลฝุ่ นละออง

ขนาดเล็ก ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 กบั

กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 การวเิคราะห์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเลก็และข้อมูลสุขภาพ 

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูลฝุ่ นละอองเบ้ืองตน้ 

การวิเคราะห์คุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และ PM2.5 จะใชว้ิธีการ

ทางสถิติเบ้ืองตน้หรือสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง 

ค่าสูงสุด ตํ่าสุด ร้อยละสดัส่วน PM2.5 ใน PM10 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองตามฤดูกาล  

นําข้อมูลค่าเฉล่ียรายชั่วโมง รายเดือน รายปี มาสร้างกราฟโดยโปรแกรม 

Spreadsheet เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงข้อมูลฝุ่ นละอองขนาดเล็กของทั้ง 6 สถานี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลช่วงท่ีมีค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองสูงสุด ตํ่าสุด 

ลกัษณะความสัมพนัธข์องการเปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองในช่วง 24 ชัว่โมง แนวโนม้

ของการเปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นละออง PM10 และ PM2.5 ในช่วงระยะเวลา 10 ปี พร้อม

ทั้งเปรียบเทียบขอ้มูลของการเปล่ียนแปลงของฝุ่ นละอองขนาดเล็กในภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 4 

แต่ละปี รวมถึงการหาร้อยละสดัส่วน PM2.5 ใน PM10 ของทั้ง 6 สถานี เพ่ือวิเคราะห์ถึงอตัราส่วนของ

ข้อมูลฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ลักษณะเฉพาะของฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีแตกต่างกันของพ้ืนท่ี  

และมีแหล่งกาํเนิดฝุ่ นละอองท่ีแตกต่างกนั 

(2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสุขภาพเบ้ืองตน้ 

นําข้อมูลกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศจากระบบข้อมูลสุขภาพ 

(Health Data Center: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขรายจงัหวดั ไดแ้ก่ โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคเร้ือรังระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหัวใจขาดเลือด ในพ้ืนท่ีสุขภาพท่ี 4 จาํนวน 4 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มา

จดัเรียงขอ้มูลแบบรายเดือน รายปี แยกตามจงัหวดั และคาํนวนให้อยูใ่นรูปแบบอตัราป่วยต่อแสน

ประชากรเพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบขอ้มูลของการเปล่ียนแปลงของอตัราป่วยต่อจาํนวนประชากร

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของประชารกรในแต่ละพ้ืนท่ีของปี นาํขอ้มูลอตัราป่วยแบบรายเดือน รายปี  

มาสร้างกราฟโดยโปรแกรม Spreadsheet เพ่ือดูแนวโน้มของการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอตัราการ

ป่วยในแต่ละปี และการเปล่ียนแปลงของอตัราป่วยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแต่ละจงัหวดั  

(3) การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลฝุ่ นละอองขนาดเลก็ และขอ้มูลสุขภาพ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และขอ้มูล

กลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ โดยใชข้อ้มูลท่ีค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองรายเดือนและอตัรา

ป่วยต่อแสนประชากรของทั้ง 3 กลุ่มโรค ยอ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) มาสร้างกราฟในโปรแกรม 

Spreadsheet แยกรายจงัหวดั เพ่ือให้เห็นความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็ PM10 กบัอตัราป่วยของทั้ง 3 กลุ่มโรค 
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ภาพที่  13 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้มูลฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 /PM2.5 

คุณลกัษณะของ PM10 /PM2.5 

(ค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยรายชัว่โมง 

ค่าสูงสุด ตํ่าสุด ร้อยละสัดส่วน PM2.5 ใน PM10 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยฝุ่ นละอองตามฤดูกาล 

 

ขอ้มูลกลุ่มโรคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ 

อตัราป่วยต่อแสนประชากรรายเดือน ของกลุ่มโรค

ระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจ 

และกลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด 

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดว้ยโปรแกรม 

Spreadsheet ในรูปแบบกราฟ 

วิเคราะห์ดว้ย Spreadsheet วิเคราะห์ดว้ย Spreadsheet 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

4.1 ปริมาณฝุ่นขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

 

 ค่าเฉลีย่รายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ี

สถานีตรวจวดั 24T สถานีตาํรวจภูธรหนา้พระลาน มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 86.10 -122 ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐานรายปี (มาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ส่วน

สถานีตรวจวดัอ่ืนมีค่าเฉล่ียรายปีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรายปี ได้แก่ 13T การไฟฟ้า 

ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ง ป ระเ ทศ ไท ย  2 0 T ม ห า วิ ท ย า ลัย ก รุง เท พ  2 1 T โ ร ง เ รี ย นอ ยุธ ย าวิทยาลัย  

22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ ดงัภาพท่ี 14 และตารางท่ี 7 

 
ภาพที่  14 ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนระหว่างปี 2553-2562 
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ตารางที่  7 ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

ปี 13T 20T 21T 22T 24T 25T 

2553 46.09 50.54 48.26 35.38 86.10* 46.81 

2554 45.22 48.51 40.04* 29.08* 94.71 38.91 

2555 44.75 46.94 - 29.31 108.64 24.21 

2556 47.55 51.31** 55.72** 41.46 102.63 21.22 

2557 50.32** 48.32 55.12 40.49 102.01 18.39* 

2558 46.29 44.36 49.12 53.88 109.10 34.06 

2559 41.00* - 41.69 56.12** 95.90 52.74 

2560 48.81 36.01 61.38 42.82 103.46 49.30 

2561 47.37 28.52* 48.76 55.89 119.70 57.04** 

2562 41.33 38.48 52.71 46.85 122.90** 55.08 

 

หมายเหตุ  * ค่าเฉล่ียตํ่าสุด, ** ค่าเฉล่ียสูงสุด (หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) 

 

 ค่าเฉลีย่รายเดือนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

ค่าเฉล่ียรายเดือนของค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ระหว่างปี 2553 -2562 

จะมีค่าสูงในช่วงฤดูหนาว ไดแ้ก่ เดือนพฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ของทุกปีเป็นส่วนใหญ่ 

และมีค่าเฉล่ียตํ่าในช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน ดงัภาพท่ี 15 16 และ17 โดยค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดของแต่ล่ะสถานีตรวจวดัจะมีความแตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี มีค่าเฉล่ีย 

รายเดือนสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ และมีค่าเฉล่ียตํ่าในเมษายน-กนัยายน ยกเวน้ 

ค่าเฉล่ียรายเดือนของปี 2562 ในช่วงเดือนเมษายน-กนัยายน จะมีค่าสูงข้ึนกว่าทุกปี 

2. สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ จงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียรายเดือนสูงสุดในช่วง

เดือนธนัวาคม-มกราคม และมีค่าเฉล่ียตํ่าในพฤษภาคม-กนัยายนของทุกปี  

3. สถานี 21T โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดในช่วงเดือนธนัวาคม-มีนาคม และมีค่าเฉล่ียตํ่าในพฤษภาคม-กนัยายนของทุกปี ยกเวน้ปี 

2560 ค่าเฉล่ียรายเดือนของปี 2562 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน จะมีค่าสูงข้ึนกว่าทุกปี 
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4. สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จงัหวดันนทบุรี มีค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์และมีค่าเฉล่ียตํ่าในพฤษภาคม-กนัยายนของทุกปี  

5. สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรหน้าพระลาน จังหวดัสระบุรี มีค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดในช่วงเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์และมีค่าเฉล่ียตํ่าในเดือนมิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี  

6. สถานี 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ จงัหวดัสระบุรี มีค่าเฉล่ียรายเดือนสูงสุด

ในช่วงเดือนสิงหาคม ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์มีนาคม และเมษายน และมีค่าเฉล่ียตํ่าในเดือน

มิถุนายน-กนัยายนของทุกปี ซ่ึงค่าเฉล่ียรายเดือนของแต่ละปีมีลกัษณะแตกต่างกนั ระหว่างปี 2559-

2562 จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือมีค่าสูงในช่วงเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ และค่าตํ่าในช่วงเดือน

มิถุนายน-กนัยายน 

 

 

 
ภาพที่  15  ค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน รายเดือน ระหว่างปี 2553-2562 
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ภาพที่  16 ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าสูงสุด และตํ่าสุดของฝุ่ น PM10 ระหว่างปี 2553-2562 ของสถานี 

13T 20T และ 21T 
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ภาพที่  17 ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าสูงสุด และตํ่าสุดของฝุ่ น PM10 ระหว่างปี 2553-2562 ของสถานี 

22T 24T และ 25T 

 

 ค่าเฉลีย่รายช่ัวโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

ค่าเฉล่ียรายชัว่โมงของค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ระหว่างปี 2553 -2562 

จะมีค่าสูงสุด 2 ช่วง และมีค่าตํ่าสุดอยู่ในช่วงบ่ายของวนั โดยแต่ละสถานีจะลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  

ดงัภาพท่ี 18 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่ามีช่วงท่ีฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ีย

รายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 06.00-08.00 น. และ 19.00-22.00 น. และมีค่าตํ่าในช่วง 10.00-

12.00 น. และจะมีค่าเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนตั้งแต่ช่วงบ่าย และเพ่ิมสูงในช่วง 19.00-22.00 น.  

2. สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ จังหวดัปทุมธานี พบว่ามีช่วงท่ีฝุ่ นละอองมี

ค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 07.00-10.00 น. และ 19.00-21.00 น. และมีค่าตํ่า

ในช่วง 12.00-16.00 น. ยกเวน้ในปี 2561 และ 2562 จะมีลกัษณะท่ีแตกต่าง 
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3. สถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีช่วงท่ีฝุ่ น

ละอองมีค่าเฉล่ียรายชั่วโมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 07.00-08.00 น. และ 19.00-23.00 น.  

และมีค่าตํ่าในช่วง 11.00-17.00 น.  

4. สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะค่าเฉล่ีย

รายชัว่โมงของฝุ่ นละอองแตกต่างกนัในแต่ละปี  

5. สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรหนา้พระลาน จงัหวดัสระบุรี พบว่ามีช่วงท่ีฝุ่ นละออง

มีค่าเฉล่ียรายชั่วโมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 07.00-09.00 น. และ 19.00-23.00 น. และ 

มีค่าตํ่าในช่วง 11.00-17.00 น.  

6. สถานี 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ จงัหวดัสระบุรี มีลกัษณะค่าเฉล่ียรายชัว่โมง

ของฝุ่ นละอองแตกต่างกนัในแต่ละปี  

 

 

 
ภาพที่  18 ค่าเฉล่ียรายชัว่โมงของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ระหว่างปี 2553-2562  
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4.2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

 

 ค่าเฉลีย่รายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน  

ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ในพ้ืนท่ี

สถานีตรวจวดั 24T สถานีตาํรวจภูธรหนา้พระลาน ซ่ึงมีการตรวจวดัระหว่างปี 2555-2562 มีค่าเฉล่ีย

อยู่ระหว่าง 31 - 44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐานรายปี (มาตรฐาน 25 

ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) สถานีตรวจวดัท่ีมีการตรวจวดัระหว่างปี 2561-2562 ไดแ้ก่ สถานี 20T 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยัมีค่าเฉล่ียรายปีส่วนใหญ่เกินเกณฑ์

มาตรฐานรายปี และสถานี  25T สถานีดับเพลิงพระลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียรายปีอยู่ระหว่าง 23-29 

ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร และสถานีตรวจวดัท่ีเร่ิมมีการตรวจวดัในปี 2562 ไดแ้ก่ 13T การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีค่าเฉล่ียรายปีอยู่ระหว่าง 23-26

ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร ดงัภาพท่ี 19 และตารางท่ี 8 

 

 
ภาพที่  19 ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ระหว่างปี 2555-2562 
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ตารางที่  8 ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

ปี 13T 20T 21T 22T 24T 25T 

2555     35.83  
2556     37.81  
2557 

    39.66  
2558     44.81**  
2559     34.80  
2560 

    35.87  
2561  29.43** 26.55**  31.58* 25.42** 

2562 23.49 24.92* 24.85* 26.47 35.04 23.26* 

 

หมายเหตุ  * ค่าเฉล่ียตํ่าสุด, ** ค่าเฉล่ียสูงสุด (หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) 
 

 ค่าเฉลีย่รายเดือนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน  

ค่าเฉล่ียรายเดือนของค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ระหว่างปี 2555 -2562 

จะมีค่าสูงในช่วงฤดูหนาว ไดแ้ก่ เดือนพฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ของทุกปีเป็นส่วนใหญ่ 

และมีค่าเฉล่ียตํ่าในช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน ดงัภาพท่ี 20 21 และ 22 โดยค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดของแต่ล่ะสถานีตรวจวดัจะมีความแตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี มีค่าเฉล่ีย 

รายเดือนสูงสุดในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม และมีค่าเฉล่ียตํ่าในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 

2. สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ จังหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียรายเดือนสูงสุด 

ในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม และมีค่าเฉล่ียตํ่าในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 

3. สถานี 21T โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์และมีค่าเฉล่ียตํ่าในเดือนพฤษภาคม-กนัยายนของทุกปี 

4. สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดันนทบุรี มีค่าสูงในเดือน

ธนัวาคม และตํ่าสุดในเดือนสิงหาคม 

5. สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรหน้าพระลาน จังหวดัสระบุรี มีค่าเฉล่ียรายเดือน

สูงสุดในช่วงเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์และมีค่าเฉล่ียตํ่าในเดือนพฤษภาคม-กนัยายนของทุกปี ยกเวน้

ปี 2558 พบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นเดือนเมษายน และมีค่าตํ่าสุดในช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน 

6. สถานี 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ จงัหวดัสระบุรี มีค่าเฉล่ียรายเดือนสูงสุด

ในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม และมีค่าเฉล่ียตํ่าในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
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ภาพที่  20 ค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน รายเดือน ระหว่างปี 2555-2562 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 
ภาพที่  21 ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าสูงสุด และตํ่าสุดของฝุ่ น PM2.5 ระหว่างปี 2553-2562 ของสถานี 13T 

20T 21T และ 22T 
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ภาพที่  22 ภาพท่ี  23 ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าสูงสุด และตํ่าสุดของฝุ่ น PM2.5 ระหว่างปี 2553-2562 ของ

สถานี 24T และ 25T 

 

 ค่าเฉลีย่รายช่ัวโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน  

ค่าเฉล่ียรายชัว่โมงของค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ระหว่างปี 2555-2562

จะมีค่าสูงสุดอยู่ 1-3 ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันในแต่ละสถานี และมีค่าตํ่ าสุดอยู่ในช่วงบ่ายของวนั  

โดยแต่ละสถานีจะลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 24 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่ามีช่วงท่ีฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ีย

รายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 07.00-09.00 น. และ เวลา 19.00-22.00 น. และมีค่าตํ่าในช่วง 

13.00-17.00 น.  

2. สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ จงัหวดัปทุมธานี มีการตรวจวดัระหว่างปี 2561-

2562 ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั พบว่าปี 2561 มีช่วงท่ีฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง 

คือ เวลา 01.00-07.00 น. และ 20.00-24.00 น. และมีค่าตํ่าในช่วง 13.00-18.00 น. และในปี 2562 มี

ช่วงท่ีฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 06.00-10.00 น. และ 21.00-24.00 น. 

และมีค่าตํ่าในช่วง 13.00-18.00 น. ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั 

3. สถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีช่วงท่ี 

ฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 01.00-07.00 น. และ 20.00-24.00 น. และ

มีค่าตํ่าในช่วง 13.00-18.00 น.  
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4. สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดันนทบุรี พบว่ามีช่วงท่ี 

ฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด คือ เวลา 01.00-05.00 น. และมีค่าคงท่ี 

5. สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรหนา้พระลาน จงัหวดัสระบุรี พบว่ามีช่วงท่ีฝุ่ นละออง

มีค่าเฉล่ียรายชั่วโมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 07.00-10.00 น. และ 20.00-24.00 น. และ 

มีค่าตํ่าในช่วง 12.00-18.00 น.  

6. สถานี 25T สถานีดับเพลิงพระลกัษณ์ จังหวดัสระบุรี มีการตรวจวดัระหว่างปี 

2561-2562 ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั พบว่าปี 2561 มีช่วงท่ีฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 

3 ช่วง คือ เวลา 01.00-03.00 น. 08.00-09.00 น. และ 20.00-24.00 น. และมีค่าตํ่าในช่วง 12.00-14.00 น. 

และในปี 2562 มีช่วงท่ีฝุ่ นละอองมีค่าเฉล่ียรายชัว่โมงมีค่าสูงสุด 2 ช่วง คือ เวลา 01.00-03.00 น. 

และ 20.00-24.00 น. และมีค่าตํ่าในช่วง 12.00-16.00 น.  

 

 

 

 
ภาพที่  24 ค่าเฉล่ียรายชัว่โมงของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ระหว่างปี 2555-2562 
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4.3 อัตราส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

 

 อัตราส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอนรายปี 

  ค่าอตัราส่วน PM2.5:PM10 พบว่า สถานีตรวจวดัท่ีอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี และจงัหวดั

ปทุมธานีจะมีอตัราส่วนอยูร่ะหว่างร้อยละ 50-78 สถานีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีค่าประมาณ

ร้อยละ 47 และสถานีในจงัหวดัสระบุรีบริเวณท่ีตั้งอยูอ่าํเภอเมือง มีค่าร้อยละ 42 ส่วนสถานีท่ีตั้งอยู่

ในพ้ืนท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีค่าร้อยละ 38 รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 

 

ตารางที่  9 อตัราส่วนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนรายปี 

ปี 

13T 

นนทบุรี 

20T 

ปทุมธานี 

21T 

อยธุยา 

22T 

นนทบุรี 

24T 

สระบุรี 

25T 

สระบุรี 

2555     36.77  
2556     44.67  
2557     46.24  
2558     48.50**  
2559     31.82  
2560     40.51  
2561  78.58** 49.28**  31.03 40.81* 

2562 56.61 62.90* 46.20* 50.19 31.01* 43.63** 

ค่าเฉล่ีย 56.61 70.74 47.74 50.19 38.82 42.22 

 

หมายเหตุ  * ค่าเฉล่ียตํ่าสุด, ** ค่าเฉล่ียสูงสุด (หน่วย : ร้อยละ) 
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 อตัราส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่นขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอนรายเดือน 

  อตัราส่วนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอนจะมีค่าสูงสุดในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม และธนัวาคม ส่วนเดือนท่ีมีค่าตํ่าสุดจะ

อยูใ่นเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน รายละเอียดตามตารางท่ี 10 

 

ตารางที่  10 อตัราส่วนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอนรายเดือน 

ปี 
13T 

นนทบุรี 

20T 

ปทุมธานี 

21T 

อยธุยา 

22T 

นนทบุรี 

24T 

สระบุรี 

25T 

สระบุรี 

ม.ค. 71.97** 84.86** 46.65  34.23 50.11 

ก.พ. 60.64 64.19 56.55  41.94 51.62** 

มี.ค. 62.88 64.86 60.46**  44.21** 49.33 

เม.ย.  70.36 54.82  35.71 50.11 

พ.ค. 54.28 61.81 46.88  29.15 45.96 

มิ.ย. 49.49* 51.48* 41.41  25.63 37.20 

ก.ค. 51.16 53.74 38.49*  27.03 39.57 

ส.ค. 49.68 54.54 40.52 37.96* 26.62 42.26 

ก.ย. 53.64 60.63 39.42 46.49 26.84 38.64 

ต.ค. 53.17 63.04 40.52 51.10 24.73 36.27* 

พ.ย.  64.03 45.98 53.84 24.92* 36.34 

ธ.ค. 60.90 62.84 48.32 54.72** 30.01 45.72 

 

หมายเหตุ  * ค่าเฉล่ียตํ่าสุด, ** ค่าเฉล่ียสูงสุด (หน่วย : ร้อยละ) 
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 อัตราส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน

รายช่ัวโมง 

  อตัราส่วนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน จะมีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 01.00-11.00 น. และช่วงท่ีมีค่าตํ่าสุดจะอยู่ในช่วงเวลา 13.00-

19.00 น. ยกเวน้สถานี 24T จะมีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 11.00-15.00 น และมีค่าตํ่าสุด 07.00-09.00 น. 

รายละเอียดตามภาพท่ี 25 และ ตารางท่ี 11 

 
ภาพท่ี  25 อตัราส่วนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนรายชัว่โมง 
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ตารางท่ี  11 อตัราส่วนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนรายชัว่โมง 

ช่ัวโมง 
13T 

นนทบุรี 

20T 

ปทุมธาน ี

21T  

อยุธยา 

22T 

นนทบุรี 

24T 

สระบุรี 

25T 

สระบุรี 

100 56.39 64.53 51.57 53.02 33.69 52.67 

200 57.45 64.72 51.78 54.94 33.66 53.57 

300 60.00 65.58 52.85** 56.98 33.73 55.18** 

400 60.11 65.36 52.85** 59.44** 31.72 54.07 

500 62.28 66.29 50.07 57.56 30.06 50.43 

600 62.02 68.40 47.84 55.73 28.80 48.87 

700 62.29 69.43 46.30 54.97 25.48 46.42 

800 63.28 69.63** 43.63 50.86 22.65* 43.45 

900 64.59** 69.23 40.88* 47.81 23.74 40.24 

1000 64.23 67.32 43.59 47.38 32.08 40.44 

1100 63.66 64.85 45.34 46.29 34.93 40.00 

1200 59.24 63.13 43.15 44.99* 35.22 37.63 

1300 50.69 60.82 41.05 45.60 35.11 33.99 

1400 50.68 60.19 41.79 47.27 35.27** 34.01 

1500 50.53 59.38 43.04 47.55 34.24 33.17* 

1600 51.67 57.80 42.62 47.01 32.88 33.34 

1700 52.98 56.23 41.37 46.92 31.65 34.30 

1800 50.26 54.63* 42.65 46.77 31.11 36.17 

1900 49.12* 55.06 43.90 48.77 29.21 38.51 

2000 50.59 57.28 44.12 47.91 28.04 41.20 

2100 52.14 59.39 45.29 47.67 27.13 46.20 

2200 55.42 61.72 48.90 49.37 29.77 48.77 

2300 54.91 63.67 50.95 49.37 31.64 51.46 

2400 54.64 63.62 52.14 50.07 32.62 52.17 

 

หมายเหตุ  * ค่าเฉล่ียตํ่าสุด, ** ค่าเฉล่ียสูงสุด (หน่วย : ร้อยละ) 
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4.4 ความสัมพันธ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และอัตราป่วยกลุ่มโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

 

 จงัหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธค่์าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

และอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 

โดยสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) สร้างสมการความสัมพนัธ์ และค่าสัมประสิทธ์ิของ

การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2  เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่าสถานี 13T  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี 2561 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า และสถานี 22T 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในปี 2560 และ 2562 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ดงัตารางท่ี 12 

และ ภาพท่ี 26 

 

ตารางท่ี  12 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

13T 2558 y = 11.024x + 121.86 0.7521 

 2559 y = 15.831x + 16.01 0.4200 

 2560 y = 13.808x + 185.83 0.3864 

 2561 y = 11.995x + 160.24 0.0704 

 2562 y = 38.387x - 1385 0.4672 

22T 2558 y = 9.2309x + 241.48 0.8876 

 2559 y = 10.112x + 93.874 0.4396 

 2560 y = 11.332x + 429.48 0.1609 

 2561 y = -21.764x + 1765.7 0.5677 

 2562 y = 7.4362x + 399.14 0.1255 
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ภาพท่ี  26 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 จงัหวดัปทุมธาน ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัรา

ป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน  (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 20T 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองในปี 2559  – 2560 และในปี 2561  

มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ดงัตารางท่ี 13 และ ภาพท่ี 27 

 

ตารางท่ี  13 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

20T 2558 y = 13.33x + 90.102 0.2399 

 2561 y = -33.39x + 1999.6 0.6933 

 2562 y = 14.472x + 604.74 0.1045 
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ภาพท่ี  27 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

กบัอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 

บริเวณสถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั มีความสัมพนัธ์กันในระดับตํ่า โดยเฉพาะระหว่าง 

ปี 2558-2560 และมีความสมัพนัธเ์พ่ิมข้ึนในปี 2561 และ 2562 ดงัตารางท่ี 14 และ ภาพท่ี 28 

 

ตารางท่ี  14 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

21T 2558 y = 12.195x + 360.92 0.1785 

 2559 y = 17.618x + 1016.9 0.1485 

 2560 y = -10.1x + 2096.2 0.1067 

 2561 y = 14.635x + 753.93 0.2780 

 2562 y = 17.29x + 485.85 0.2895 
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ภาพท่ี  28 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 จงัหวดัสระบุรี 

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

กบัอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 

บริเวณสถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหน้าพระลาน และ สถานี 25T สถานีดับเพลิงพระลกัษณ์  

มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจากค่า R2 ยกเวน้ในปี 2558 บริเวณสถานี 25T สถานี

ดบัเพลิงพระลกัษณ์ท่ีมีความสมัพนัธก์นัสูงกว่าในปีอ่ืน มีทิศทางแบบแปรผกผนั ดงัตารางท่ี 15 และ 

ภาพท่ี 29 

 

ตารางท่ี  15 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T  จงัหวดัสระบุรี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

24T 2558 y = -2.3557x + 1034.3 0.0280 

 2559 y = 0.737x + 747.52 0.0014 

 2560 y = 2.8688x + 1055.6 0.0278 

 2561 y = 3.0616x + 985.05 0.0421 

 2562 y = 4.6567x + 770.3 0.0875 

25T 2558 y = -32.931x + 1917.6 0.6612 

 2559 y = 10.692x + 256.91 0.1466 

 2560 y = 0.7204x + 1316.9 0.0004 

 2561 y = 13.831x + 555.87 0.1712 

 2562 y = 12.217x + 672.81 0.1649 
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ภาพท่ี  29 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 เขตสุขภาพที่ 4  

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 กบั

อตัราป่วยดว้ยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน  (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 

2558-2562 โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในรูปแบบกราฟ 4 รูปแบบ พบว่า (1) ความสัมพนัธ์

ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนและอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน  

มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ไดแ้สดงความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยท่ี

เ พ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แสดงถึงประมาณอัตราป่วยท่ีลดลงเช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็น

ความสมัพนัธ์แบบไร้ทิศทาง (2) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองแบบสะสม และ

อตัราป่วยแบบสะสม พบว่า มีความแปรผนัตาม คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลให้

อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั (3) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผล

การตรวจวดั และนาํมาหาความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยสะสมพบว่า มีบางช่วงท่ีค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง

และอตัราป่วยสะสมแปรผนัตามกนั คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึน และ 

บางช่วงค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองกบัอตัราป่วยสะสมไม่มีความสัมพนัธ์กนั และ (4) การคาํนวณหา

ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหาความสัมพนัธก์บัอตัราป่วย 

มีความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจากค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.0004 ตามภาพท่ี 30 
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ภาพท่ี  30 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจรายเดือน (ต่อแสนประชากร) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหว่างปี 2558- 2562 
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4.5 ความสัมพันธ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และอัตราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง

ทางเดินหายใจส่วนล่าง 

 

 จงัหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธค่์าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

และอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 

โดยสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) สร้างสมการความสัมพนัธ์ และค่าสัมประสิทธ์ิของ

การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2  เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่าสถานี 13T  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี 2559 และ 2561 มีความสัมพนัธ์กันในระดบัตํ่า และ  

สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในปี 2559 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ดงัตารางท่ี 16 

และ ภาพท่ี 31 

 

ตารางท่ี  16 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

13T 2558 y = 0.7736x + 41.2 0.3160 

 2559 y = -0.3254x + 68.575 0.0100 

 2560 y = 1.4861x + 4.4025 0.5478 

 2561 y = 1.6995x + 28.163 0.0549 

 2562 y = 8.7066x – 385.67 0.5860 

22T 2558 y = 0.5244x + 45.079 0.8624 

 2559 y = 0.0107x + 54.3657 0.0000 

 2560 y = 1.7244x – 7.3237 0.2620 

 2561 y = -2.4902x + 207.65 0.4744 

 2562 y = 1.7925x + 17.285 0.1836 
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ภาพท่ี  31 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กับอตัราป่วย 

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 
 

 จงัหวดัปทุมธาน ี

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบั

อตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน  (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณ

สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไม่มีผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในปี 2559 – 2560 และในปี 2558 

และ 2562 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ า ยกเว ้นในปี 2561 จะมีความสัมพันธ์มากกว่าปีอ่ืน  

ดงัตารางท่ี 17 และ ภาพท่ี 32 

 

ตารางท่ี  17 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 
 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

20T 2558 y = 0.8413x + 23.312 0.1420 

 2561 y = -4.2712x + 226.97 0.5405 

 2562 y = 2.1817x + 29.404 0.1283 
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ภาพท่ี  32 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณ

สถานี 21T โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า โดยเฉพาะในระหว่างปี 2558-2560 

และมีความสมัพนัธเ์พ่ิมข้ึนในปี 2561 และ 2562 ดงัตารางท่ี 18 และ ภาพท่ี 33 

 

ตารางท่ี  18 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

21T 2558 y = 0.6868x + 57.949 0.0809 

 2559 y = 0.803x + 152.62 0.0167 

 2560 y = -0.706x + 136.32  0.0859 

 2561 y = 3.1x + 10.592 0.4515 

 2562 y = 3.219x – 15.42  0.3389 
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ภาพท่ี  33 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 จงัหวดัสระบุรี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัรา

ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 

บริเวณสถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหนา้พระลาน และ สถานี 25T สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ 

มีความสัมพนัธ์กันในระดบัตํ่า ยกเวน้ในปี 2558 บริเวณสถานี 25T สถานีดับเพลิงพระลกัษณ์  

ดงัตารางท่ี 19 และ ภาพท่ี 34 

 

ตารางท่ี  19 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

24T 2558 y = -0.2171x + 71.4 0.0673 

 2559 y = -0.1807x + 68.557 0.0280 

 2560 y = 0.4603x + 15.3 0.1900 

 2561 y = 0.8878x + 4.1878 0.1765 

 2562 y = 0.8553x + 1.8785 0.1313 

25T 2558 y = -1.9382x + 116.86 0.6684 

 2559 y = 0.5229x + 23.835 0.1127 

 2560 y = 0.6095x + 32.864 0.0803 

 2561 y = 2.6629x – 42.708 0.3167 

 2562 y = 2.1626x – 11.574 0.2298 
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ภาพท่ี  34 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 

 เขตสุขภาพที่ 4  

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 กบั

อตัราป่วยดว้ยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 

โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในรูปแบบกราฟ 4 รูปแบบ พบว่า (1) ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย

ฝุ่ นละอองรายเดือนและอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน มีความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไดแ้สดงความสมัพนัธก์บัอตัราป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั

ก็ไม่ไดแ้สดงถึงประมาณอตัราป่วยท่ีลดลงเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นความสมัพนัธแ์บบไร้ทิศทาง (2) การ

หาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองแบบสะสม และอตัราป่วยแบบสะสม พบว่า มีความแปร

ผนัตาม คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลใหอ้ตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั (3) การ

คาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหาความสมัพนัธ์กบั

อตัราป่วยสะสมพบว่า มีบางช่วงท่ีค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองและอตัราป่วยสะสมแปรผนัตามกัน คือ 

ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึน และบางช่วงค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองกบัอตัราป่วย

สะสมไม่มีความสัมพนัธก์นั และ (4) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผล

การตรวจวดั และนาํมาหาความสมัพนัธก์บัอตัราป่วย มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจาก

ค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.0291 ตามภาพท่ี 35 



84 

 
ภาพท่ี  35 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหว่างปี 

2558- 2562 
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4.6 ความสัมพนัธ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และอัตราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด 

 

 จงัหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธค่์าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

และอตัราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 โดยสร้าง

แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) สร้างสมการความสมัพนัธ ์และค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ 

(Coefficient of Determination) หรือ R2  เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่าสถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2558-2561 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ยกเวน้ในปี 2562 ท่ีค่า R2 มี

ค่ า เ พ่ิม ข้ึน  และ สถานี  22T มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิรา ช ระหว่ างปี  2558 -256 2  

พบว่ามีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ดงัตารางท่ี 20 และ ภาพท่ี 36 

 

ตารางท่ี  20 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 สถาน ี ปี y = ax + b R2 

13T 2558 y = -0.0052x + 1.72 0.0068 

 2559 y = -0.0051x + 1.6837 0.0027 

 2560 y = 0.0381x + 0.828 0.2433 

 2561 y = -0.0029x + 2.8135 0.0004 

 2562 y = 0.02179x – 9.5674 0.5674 

22T 2558 y = -0.0099x + 2.1329 0.1102 

 2559 y = 0.0044x + 1.2275 0.0043 

 2560 y = 0.0397x + 0.7826 0.1342 

 2561 y = -0.0134x + 2.253 0.0134 

 2562 y = 0.0448x + 0.8028 0.1793 
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ภาพท่ี  36 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กับอตัราป่วย 

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 จงัหวดัปทุมธาน ี

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบั

อตัราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 20T 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไม่มีผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในปี 2559 – 2560 และในปี 2558, 2561 และ 

2562 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ดงัตารางท่ี 21 และ ภาพท่ี 37 

 

ตารางท่ี  21 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

20T 2558 y = 0.0387x + 3.2137 0.0442 

 2561 y = -0.0604x + 4.3369 0.1497 

 2562 y = 0.0563x + 1.7053 0.0966 
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ภาพท่ี  37 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบั

อตัราป่วยกลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 

21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า โดยเฉพาะในระหว่างปี 2558 2559 

2561 และ 2562 และมีความสมัพนัธเ์พ่ิมข้ึนในปี 2560 ดงัตารางท่ี 22 และ ภาพท่ี 38 

 

ตารางท่ี  22 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

21T 2558 y = -0.016x + 7.9521 0.0083 

 2559 y = 0.0239x + 9.9324 0.0167 

 2560 y = -0.0755 + 12.56  0.2164 

 2561 y = 0.0466x + 5.656 0.1425 

 2562 y = 0.0551x + 4.3858  0.1131 
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ภาพท่ี  38 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 จงัหวดัสระบุรี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัรา

ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) บริเวณสถานี 24T สถานีตาํรวจภูธร

ตาํบลหน้าพระลาน ปี 2558-2559 มีความสัมพนัธก์นัมากกว่าปี 2560-2562 และ สถานี 25T สถานี

ดบัเพลิงพระลกัษณ์ มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ยกเวน้ ในปี 2558 ท่ีมีความสมัพนัธก์นัมากกว่าปีอ่ืน 

ดงัตารางท่ี 23 และ ภาพท่ี 39 

 

ตารางท่ี  23 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

24T 2558 y = -0.0473x + 8.9981 0.4351 

 2559 y = -0.0628x + 10.762 0.3418 

 2560 y = 0.0001x + 5.7716 0.0000 

 2561 y = 0.0269x + 3.7599 0.0727 

 2562 y = 0.0266x + 6.9103 0.0319 

25T 2558 y = -0.1503x + 9.5659 0.5476 

 2559 y = -0.0033x + 4.927 0.0005 

 2560 y = -0.0168x + 6.6114 0.0146 

 2561 y = 0.0269x + 5.429 0.0146 

 2562 y = 0.0773x + 5.9392 0.0738 
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ภาพท่ี  39 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 เขตสุขภาพที่ 4  

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 กบั

อตัราป่วยด้วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562  

โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในรูปแบบกราฟ 4 รูปแบบ พบว่า (1) ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย

ฝุ่ นละอองรายเดือนและอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน มีความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไดแ้สดงความสมัพนัธก์บัอตัราป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั

ก็ไม่ได้แสดงถึงประมาณอตัราป่วยท่ีลดลงเช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบไร้ทิศทาง  

(2) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองแบบสะสม และอตัราป่วยแบบสะสม พบว่า  

มีความแปรผนัตาม คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลให้อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึน

เช่นเดียวกัน (3) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และ 

นาํมาหาความสมัพนัธก์บัอตัราป่วยสะสมพบว่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองและอตัราป่วยสะสมแปรผนัตามกนั 

คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึน และบางช่วงค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองกบัอตัรา

ป่วยสะสมไม่มีความสัมพันธ์กัน และ (4)  การคํานวณหาค่าเฉ ล่ียฝุ่ นละอองรายเดือน 

ในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหาความสมัพนัธก์บัอตัราป่วย มีความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

เม่ือพิจารณาจากค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.0703 ตามภาพท่ี 40 
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ภาพท่ี  40 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหว่างปี 2558- 2562 
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4.7 ความสัมพันธ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และอัตราป่วยกลุ่มโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

 

 จงัหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธค่์าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

หรือ PM2.5 และอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 

2558 – 2562 โดยสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) สร้างสมการความสัมพันธ์ และ 

ค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2  จงัหวดันนทบุรีเร่ิมมีการ

ตรวจวดั PM2.5 ในปี 2562 เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่าสถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ า  และสถานี  22T มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  

มีความสมัพนัธก์นั ดงัตารางท่ี 24 และ ภาพท่ี 41 

 

ตารางท่ี  24 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

13T 2562 y = 17.642x + 332.35 0.2705 

22T 2562 y = -12.613x + 888.13 0.6267 
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ภาพท่ี  41 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 จงัหวดัปทุมธาน ี

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 บริเวณสถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองในปี 2558 – 2560 พบว่าปี 2561 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง  

เน่ืองจากมีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และลดลงในปี 2562 ดงัตารางท่ี 25 และ ภาพท่ี 42 

 

ตารางท่ี  25 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

20T 2561 y = -16.773x + 1083.7 0.4352 

 2562 y = 25.89x + 516.42 0.2563 
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ภาพท่ี  42  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2 .5  ไมครอน  

กบัอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 บริเวณสถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั  

ไม่มีผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในปี 2558 – 2560 พบว่าปี 2561 มีความสัมพนัธ์กันสูงเน่ืองจาก 

มีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และลดลงในปี 2562 ดงัตารางท่ี 26 และ ภาพท่ี 43 

 

ตารางท่ี  26 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

21T 2561 y = -26.648x + 1411.1 0.8989 

 2562 y = 34.74x + 525.69 0.3098 

 
ภาพท่ี  43 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 จงัหวดัสระบุรี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 บริเวณสถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหนา้

พระลาน ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า ยกเวน้ในปี 2559 มีความสัมพนัธ์กนัมากกว่าปีอ่ืน 

เน่ืองจากมีผลตรวจวดัค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน ระยะ 3 เดือน ส่วนบริเวณสถานี 25T สถานีดบัเพลิง 

พระลกัษณ์ปี 2561 มีความสัมพนัธ์กนัสูงเน่ืองจากมีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และ

ลดลงในปี 2562 ดงัตารางท่ี 27 และ ภาพท่ี 44 

 

ตารางท่ี  27 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

24T 2558 y = 9.058x + 391.62 0.0740 

 2559 y = -72.006x + 2631.7 0.9523 

 2560 y = 17.131x + 739.84 0.0932 

 2561 y = 20.212x + 714.02 0.1753 

 2562 y = 25.451x + 463.31 0.2915 

25T 2561 y = -42.21x + 1767.5 0.9810 

 2562 y = 28.58x + 671.78 0.2534 
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ภาพท่ี  44 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 

 เขตสุขภาพที่ 4  

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดิน

หายใจ รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 

ในรูปแบบกราฟ 4 รูปแบบ พบว่า (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนและอตัรา

ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รายเดือน มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ีเพ่ิมข้ึน

ไม่ไดแ้สดงความสมัพนัธก์บัอตัราป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ไม่ไดแ้สดงถึงประมาณอตัราป่วย

ท่ีลดลงเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบไร้ทิศทาง (2) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย

ฝุ่ นละอองแบบสะสม และอตัราป่วยแบบสะสม พบว่า มีความแปรผนัตาม คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง

สะสมท่ีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลใหอ้ตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั (3) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง

รายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหาความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยสะสมพบว่า  

มีบางช่วงท่ีค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองและอตัราป่วยสะสมแปรผนัตามกนั คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน 

อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึน และบางช่วงค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองกบัอตัราป่วยสะสมไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

และ (4) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหา

ความสมัพนัธ์กบัอตัราป่วย มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจากค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.0634

ตามภาพท่ี 45 
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ภาพท่ี  45 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจรายเดือน (ต่อแสนประชากร) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหว่างปี 2558- 2562 
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4.8 ความสัมพันธ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และอัตราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง

ทางเดินหายใจส่วนล่าง 

 

 จงัหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธค่์าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

หรือ PM2.5 และอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) 

ระหว่างปี 2558 – 2562 โดยสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) สร้างสมการความสัมพนัธ์ 

และค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2  จงัหวดันนทบุรีเร่ิมมี

การตรวจวดั PM2.5 ในปี 2562 เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่าสถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และสถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีความสมัพนัธก์นั

ในระดบัท่ีสูงกว่า แต่บริเวณสถานีตรวจวดั 2 แห่ง มีทิศทางของความสัมพนัธ์แตกต่างกนับริเวณ

สถานี 13T สมัพนัธแ์บบแปรผนัตรง และสถานี 22T มีความสมัพนัธแ์บบแปรผกผนั ดงัตารางท่ี 28 

และ ภาพท่ี 46 

 

ตารางท่ี  28 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 สถาน ี ปี y = ax + b R2 

13T 2562 y = 3.8024x + 11.743 0.3163 

22T 2562 y = -1.7065x + 101.7 0.6458 
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ภาพท่ี  46 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กับอตัราป่วย 

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 จงัหวดัปทุมธาน ี

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน กบัอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ไม่มีผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในปี 2558 – 2560 และในปี 2561 มีความสมัพนัธก์นัปานกลางเน่ืองจาก

มีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และลดลงในปี 2562 ดงัตารางท่ี 29 และ ภาพท่ี 47 

 

ตารางท่ี  29 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

20T 2561 y = -2.8032x + 131.67 0.5808 

 2562 y = 3.7228x + 20.588 0.2860 
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ภาพท่ี  47 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน กบัอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 21T โรงเรียนอยุธยา

วิทยาลยั พบว่าปี 2561 มีความสมัพนัธก์นัสูงเน่ืองจากมีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และ

ลดลงในปี 2562 ดงัตารางท่ี 30 และ ภาพท่ี 48 

 

ตารางท่ี  30 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

21T 2561 y = -4.4445x + 182.29 0.9143 

 2562 y = 6.6535x – 12.6021 0.3836 

 

 
ภาพท่ี  48 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 จงัหวดัสระบุรี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 บริเวณสถานี 24T สถานีตาํรวจภูธร

ตาํบลหน้าพระลาน ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในระดับตํ่า ยกเวน้ในปี 2559 มีความสัมพนัธ์กัน

มากกว่าปีอ่ืน เน่ืองจากมีผลตรวจวดัค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน ระยะ 3 เดือน ส่วนบริเวณสถานี 25T  

สถานีดบัเพลิงพระลกัษณ์ปี 2561 มีความสัมพนัธ์กนัสูงเน่ืองจากมีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง  

3 เดือน และลดลงในปี 2562 ดงัตารางท่ี 31 และ ภาพท่ี 49 

 

ตารางท่ี  31 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

24T 2558 y = 0.4566x + 29.454 0.0531 

 2559 y = -4.8395x + 176.87 0.9523 

 2560 y = 1.8353x – 2.7081 0.2842 

 2561 y = 4.0075x – 15.922 0.3439 

 2562 y = 4.2418x – 39.562 0.3601 

25T 2561 y = -5.8784x + 194.62 0.9986 

 2562 y = 4.9429x – 9.0297 0.3372 
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ภาพท่ี  49 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 

 เขตสุขภาพที่ 4  

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบกราฟ 4 รูปแบบ พบว่า (1) ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนและอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ี

เพ่ิมข้ึนไม่ไดแ้สดงความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ไม่ได้แสดงถึงประมาณ

อตัราป่วยท่ีลดลงเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นความสมัพนัธแ์บบไร้ทิศทาง (2) การหาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองแบบสะสม และอตัราป่วยแบบสะสม พบว่า มีความแปรผนัตาม คือ ค่าเฉล่ีย 

ฝุ่ นละอองสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลให้อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั (3) การคาํนวณหาค่าเฉล่ีย

ฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหาความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยสะสม

พบว่า มีบางช่วงท่ีค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองและอตัราป่วยสะสมแปรผนัตามกนั คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน 

อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึน และบางช่วงค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองกบัอตัราป่วยสะสมไม่มีความสัมพนัธ์

กนั และ (4) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหา

ความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วย มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจากค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.0056 

ตามภาพท่ี 50 
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ภาพท่ี  50 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหว่างปี 2558- 2562 

 

4.9 ความสัมพนัธ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และอัตราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด 

 

 จงัหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธค่์าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

หรือ PM2.5 และอตัราป่วยกลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 

โดยสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) สร้างสมการความสัมพนัธ์ และค่าสัมประสิทธ์ิของ

การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2  จังหวัดนนทบุรีเร่ิมมีการตรวจวดั PM2.5  

ในปี 2562 เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่าสถานี 13T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธก์นั

ในระดบัตํ่า และสถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีสูงกว่า 

แต่บริเวณสถานีตรวจวดั 2 แห่ง มีทิศทางของความสัมพนัธ์แตกต่างกนับริเวณสถานี 13T สัมพนัธ์

แบบแปรผนัตรง และสถานี 22T มีความสมัพนัธแ์บบแปรผกผนั ดงัตารางท่ี 32 และ ภาพท่ี 51 
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ตารางท่ี  32 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 
ภาพท่ี  51 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กับอตัราป่วย 

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 13T และ 22T จงัหวดันนทบุรี 

 

 จงัหวดัปทุมธาน ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน กับอตัราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด  

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 20T มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ไม่มีผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในปี 2558 – 2560 และในปี 2561 มีความสัมพนัธ์กันสูงเน่ืองจาก 

มีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และลดลงในปี 2562  ดงัตารางท่ี 33 และ ภาพท่ี 52 

 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

13T 2562 y = 0.0888x + 0.8104 0.2698 

22T 2562 y = -0.0303x + 2.3301 0.4131 
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ตารางท่ี  33 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

20T 2561 y = -0.204x + 7.6025 0.998 

 2562 y = 0.0892x + 1.6503 0.1856 

 
ภาพท่ี  52 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 20T จงัหวดัปทุมธานี 

 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน กับอตัราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด  

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558-2562 บริเวณสถานี 21T โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั และ 

ในปี 2561 มีความสัมพนัธ์กันสูงเน่ืองจากมีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และลดลง 

ในปี 2562 ดงัตารางท่ี 34 และ ภาพท่ี 53 

 

ตารางท่ี  34 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

21T 2561 y = -0.5486x + 20.637 0.964 

 2562 y = 0.112x + 4.4806  0.1239 
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ภาพท่ี  53 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 21T จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 จงัหวดัสระบุรี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด  

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 บริเวณสถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหน้าพระลาน 

ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กันในระดับตํ่า ยกเวน้ในปี 2559 มีความสัมพนัธ์กันมากกว่าปีอ่ืน เน่ืองจาก 

มีผลตรวจวดัค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน ระยะ 3 เดือน ส่วนบริเวณสถานี 25T สถานีดับเพลิงพระลักษณ์ 

ปี 2561 มีความสัมพนัธ์กันสูงเน่ืองจากมีการตรวจวดัค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 3 เดือน และลดลงในปี 2562  

ดงัตารางท่ี 35 และ ภาพท่ี 54 

 

ตารางท่ี  35 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

สถาน ี ปี y = ax + b R2 

24T 2558 y = -0.0022x + 4.5072 0.0002 

 2559 y = -0.3212x + 11.738 0.9523 

 2560 y = 0.0285x + 4.765 0.0165 

 2561 y = 0.0283x + 6.087 0.0077 

 2562 y = 0.1993x + 3.2893 0.2001 

25T 2561 y = -1.1459x + 38.188 0.5200 

 2562 y = 0.2086x + 5.2797 0.1511 
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ภาพท่ี  54 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) สถานี 24T และ 25T จงัหวดัสระบุรี 

 

 เขตสุขภาพที่ 4  

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย PM2.5 รายเดือน และอตัราป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด  

รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ระหว่างปี 2558 – 2562 โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธใ์นรูปแบบ

กราฟ 4 รูปแบบ พบว่า (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนและอัตราป่วย 

กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด รายเดือน มีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ได้แสดง

ความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ไม่ไดแ้สดงถึงประมาณอตัราป่วยท่ีลดลง

เช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นความสมัพนัธแ์บบไร้ทิศทาง (2) การหาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง

แบบสะสม และอตัราป่วยแบบสะสม พบว่า มีความแปรผนัตาม คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองสะสม 

ท่ีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลให้อตัราป่วยสะสมเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน (3) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง 

รายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวัด และนํามาหาความสัมพนัธ์กับอตัราป่วยสะสมพบว่า  

ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองและอตัราป่วยสะสมแปรผนัตามกนั คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยสะสม

เพ่ิมข้ึน และบางช่วงค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองกับอัตราป่วยสะสมไม่มีความสัมพันธ์กัน และ  

(4) การคาํนวณหาค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนในเดือนท่ีไม่มีผลการตรวจวดั และนาํมาหาความสมัพนัธ์

กบัอตัราป่วย มีความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจากค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.0001 ตามภาพท่ี 55 
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ภาพท่ี  55 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัอตัราป่วย 

กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด รายเดือน (ต่อแสนประชากร) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหว่างปี 2558- 2562 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 คุณลกัษณะของฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

จากการศึกษาคุณลกัษณะของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 จากข้อมูลสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างปี 2553 – 2562 จาํนวน 6 

สถานี ไดแ้ก่  สถานี 20T มหาวิทยาลยักรุงเทพ จงัหวดัปทุมธานี สถานี 21T โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สถานี 22T มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จงัหวดันนทบุรี สถานี 24T 

สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหน้าพระลาน จังหวดัสระบุรี และสถานี 25T สถานีดับเพลิงพระลกัษณ์ 

จังหวดัสระบุรี จากสถิติเบ้ืองต้นหรือสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน 

ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ร้อยละสดัส่วน PM2.5 ใน PM10 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียฝุ่ น

ละอองตามฤดูกาล สรุปไดด้งัน้ี 

1) แหล่งกําเนิดมลพิษ เป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อลักษณะของฝุ่ น PM10 และ PM2.5 

ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียรายปี ค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง ค่าตํ่าสุด ร้อยละสดัส่วน PM2.5 ใน 

PM10 โดยพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งกาํเนิดมลพิษจากการประกอบกิจการโรงโม่ บด และย่อยหิน และการ

ประกอบกิจการเหมืองหินในพ้ืนท่ี และการจราจรขนส่ง (สถานี 24T สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหนา้

พระลาน จงัหวดัสระบุรี) จะมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าบริเวณสถานีตรวจวดับริเวณอ่ืน ส่วนสถานีตรวจวดั

ท่ีมีแหล่งกาํเนิดมลพิษจากการจราจรขนส่ง การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงจากควนัของรถยนต ์จะมีร้อย

ละสดัส่วน PM2.5 ใน PM10 มากกว่าสถานี 24T โดยสดัส่วนของ PM2.5:PM10 บริเวณสถานี 24T มีค่า

อยูร่ะหว่างร้อยละ 31-48 (เฉล่ียร้อยละ 38) ส่วนสถานี 13T 20T 21T 22T และ 24T มีค่าอยูร่ะหว่าง

ร้อยละ 42 -79 (ค่าเฉล่ียร้อยละ 53) ขอ้มูลของ U.S. EPA ไดใ้หข้อ้มูลว่าฝุ่ น PM10 มีแหล่งกาํเนิดจาก

การจราจรบนถนนท่ีไม่ไดล้าดยางจากการขนส่งวสัดุ ฝุ่ นจากกิจกรรมบด ย่อยหิน และฝุ่ น PM2.5 มี

แหล่งกาํเนิดจากควนัเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควนัท่ีเกิดจากการหุงตม้
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อาหารโดยใช้ฟืน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx) และ

สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) จะทาํปฏิกิริยากบัสารอ่ืนในอากาศทาํใหเ้กิดเป็นฝุ่ น PM2.5 ได ้ดงันั้น 

ลกัษณะของฝุ่ นแต่ละพ้ืนท่ีจะสอดคลอ้งกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษ  

2) ฤดูกาล ค่าเฉล่ียรายเดือนของ PM10 และ PM2.5 จะมีค่าสูงในช่วงฤดูหนาว ไดแ้ก่ 

เดือนพฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ของทุกปี ลดลงในช่วงฤดูร้อน และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด

ในช่วงฤดูฝนเน่ืองจากเกิดจากการชะลา้งของนํ้ าฝน และมีความสอดคลอ้งกับการศึกษาของ

ตระวรรณ หาญกิจรุ่ง (2556) พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองเพิ่มข้ึนเม่ือ ความเร็วลมตํ่า อากาศเยน็และ

เสถียร แสงแดดไม่มาก ส่วนปริมาณนํ้ าฝนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของฝุ่ นละอองขนาดเล็กอยา่ง

ชดัเจนในช่วงฤดูฝน โดยนํ้ าฝนช่วยลดช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองขนาดเลก็จากผวิถนนทาํ

ให้ปริมาณฝุ่ นละอองในช่วงฤดูฝนมีค่าลดลง นอกจากน้ีจากการศึกษาลกัษณะของฝุ่ น PM10 และ 

PM2.5 รายชัว่โมงจะพบว่าปริมาณฝุ่ นละอองของสถานีตรวจวดัส่วนใหญ่จะมีค่าสูงข้ึนในช่วงเช้า 

และช่วงคํ่า เน่ืองจากมีลกัษณะอากาศเยน็ และแสงแดดไม่มากเท่าช่วงเวลาอ่ืน ๆ ของวนั 

 ความสัมพนัธ์ของฝุ่นละอองและกลุ่มโรคที่เกีย่วข้องกบัมลพษิทางอากาศ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากระบบฐานขอ้มูลสุขภาพ (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข 3 

กลุ่มโรค ไดแ้ก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหัวใจ

ขาดเลือด ระหว่างปี 2558-2562 สร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่างอตัราป่วยรายโรค 

รายเดือนแต่ละจงัหวดั และค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ น PM10 และ PM2.5 แต่ละสถานี พร้อมทั้งหาค่า

สมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2  เป็นรายเดือน และภาพรวม

ของเขตสุขภาพท่ี 4 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างฝุ่ น PM10 และ PM2.5 ไม่มีความสมัพนัธก์นั ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการหาความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียรายเดือน PM10 และ PM2.5 และอตัราป่วยรายเดือน ใน

แต่ละปีลกัษณะความสัมพนัธ์ทั้งแบบแปรผนัตรง คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยเพ่ิมข้ึน 

ควบคู่กบัลกัษณะแบบแปรผกผนั คือ ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองเพ่ิมข้ึน อตัราป่วยลดลง จึงไม่สามารถ

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรายเดือนของ PM10 และ PM2.5 กบัอตัราป่วยของโรค

ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหัวใจขาดเลือด ในรูปแบบ

ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ได ้(Linear Regression) ได ้

เม่ือนาํขอ้มูลอตัราป่วยรายเดือนต่อแสนประชากร และค่าเฉล่ียรายเดือนของ PM10 

และ PM2.5 ระหว่างปี 2558-2562 หาความสมัพนัธใ์นภาพรวมของพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 พบว่า 

- ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือนและอตัราป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเร้ือรัง

ทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหวัใจขาดเลือดมีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า 
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- ค่าเฉล่ียฝุ่ นสะสม และอตัราป่วยสะสมมีความสมัพนัธก์นัแบบแปรผนัตรง ค่าเฉล่ีย

ฝุ่ นสะสมเพ่ิม อตัราป่วยสะสมเพ่ิม 

- กรณีท่ีมีอตัราป่วยรายเดือน แต่ไม่มีค่าเฉล่ียรายเดือนของฝุ่ น PM10 และ PM2.5 ใน

เดือนนั้นๆ นาํขอ้มูลผลการตรวจวดัท่ีผา่นมาพยากรณ์หาค่าค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดเล็กรายเดือน 

และนาํมาหาความสมัพนัธก์บัอตัราป่วยสะสม พบว่า ค่าเฉล่ียน PM10 และ PM2.5 มีความสมัพนัธก์บั

อตัราป่วยสะสม ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองท่ีลดลง อตัราป่วยสะสมลดลง แต่ยงัพบว่าค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองบาง

ช่วงไม่มีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัอตัราป่วยสะสม 

- ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดเล็กรายเดือน (การพยากรณ์) กับอตัราป่วยรายเดือน 

ของ 3 กลุ่มโรค พบว่ามีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาจากค่า R2 พบว่ามีค่าเขา้ใกล ้0 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  

 1) ลกัษณะของฝุ่ น PM10 และ PM2.5 แต่ละพ้ืนท่ีของสถานีตรวจวดัจะมีความจาํเพาะ และ

บ่งช้ีแหล่งกาํเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีได ้ หน่วยงานภาครัฐสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนการ

จดัการมลพิษเชิงพ้ืนท่ี และจดัการท่ีแหล่งกาํเนิดมลพิษไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถึงการบูรณาการจดัการ

แหล่งกาํเนิดมลพิษในภาพรวมของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนท่ีเส่ียงปัญหา 

ฝุ่ นละอองได ้

 2) ลกัษณะของฝุ่ นท่ีมีความเปล่ียนแปลงตามช่วงฤดูกาล และการเปล่ียนแปลงในช่วงวนั 

สามารถนาํขอ้มูลส่วนน้ีไปใชใ้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบ

จากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ คนชรา ผูมี้โรคประจาํตวั 

และประชาชนท่ีทาํงานการแจง้ โดยการเตรียมความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุขสาํหรับ

รองรับผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละอองโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีปริมาณค่าเฉล่ียฝุ่ นละออง

สูง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (หน้ากาก) สาํหรับผูป้ฏิบติังานกลางแจง้ 

เป็นตน้ 

 3) ดาํเนินการศึกษาเพิ่มเติมสาํหรับสารมลพิษชนิดอ่ืนท่ีอาจส่งผลให้ปริมาณค่าเฉล่ียของ

ฝุ่ น PM10 และ PM2.5 เน่ืองจากฝุ่ น PM2.5 สามารถเกิดจากการทาํปฏิกิริยาของสารมลพิษอ่ืน ๆ ได ้ 
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 4) การศึกษาอตัราป่วยของกลุ่มโรคทั้ง 3 กลุ่ม แบบรายเดือน กบัค่าเฉล่ียของฝุ่ นละออง ไม่

สามารถท่ีจะแสดงความสัมพนัธ์ได ้ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจพิจารณารูปแบบในการศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉล่ียรายวนัของฝุ่ นละออง กบัจาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในแต่ละวนั 

และมีความเฉพาะเจาะจงโรคท่ีไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กแบบเฉียบพลนั เช่น โรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคหอบหืด ท่ีจะแสดงอาการเฉียบพลนั ถา้หากไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละออง 

 5) การวางระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ตอ้งมีการดาํเนินการควบคู่กนั ถึงแมว้่า

การศึกษาจะไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองรายเดือน และอตัราป่วย

รายเดือน แต่ก็ยงัมีงานวิจยัท่ียนืยนัไดว้่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 6) เน่ืองจากขอ้มูลฝุ่ นละออง และจาํนวนผูป่้วยจากโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศมี

บางช่วงเวลาท่ีขอ้มูลขาดหายไป มีความไม่ต่อเน่ืองของขอ้มูล อาจเน่ืองมาจากเคร่ืองมือชาํรุด หรือ

ขอ้มูลผูป่้วยไม่เขา้สู่ระบบการบริการของหน่วยงานสาธารณสุข ทาํให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความ

สอดคลอ้งของสถานการณ์มลพิษ และสุขภาพในภาพของประเทศ 
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