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ค�าน�า
 ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงส�ำคัญที่ ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะจำกปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก และสภำพอำกำศที่ร้อนจัดใน

ประเทศไทย โดยคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มปัญหำจะยำวนำนและมีควำมรุนแรงมำกขึ้นในอนำคต  

อีกท้ังผู้สูงอำยุมีสภำพร่ำงกำยที่อ่อนแอ เปรำะบำง ท�ำให้เจ็บป่วยง่ำย ดังนั้นจึงต้องได้รับ 

กำรดูแลเป็นพิเศษจำกคนในครอบครัว และบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ Care Manager 

คือ ผู้ที่ท�าหน้าที่จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำแนวทำงกำรดูแลสุขภำพ

ผู้สูงอำยุด้ำนกำรเฝ้ำระวัง รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุและกำรส่ือสำรเพ่ือ 

ลดควำมเสี่ยง โดยท�ำงำนร่วมกับ Caregiver คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรให้ค�ำแนะน�ำ

แก่ผู้สูงอำยุ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ และญำติในกำรดูแลตนเอง และกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

 ทั้งนี้ คณะผู้จัดท�ำ จึงได้จัดท�ำชุดควำมรู้ หลักสูตรกำรดูแลป้องกันสุขภำพจำกภัยควำมร้อน

และฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) ส�ำหรับผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) และผู้ดูแล 

ผู้สูงอำยุ (Caregiver) เพ่ือเป็นข้อมูลควำมรู้ในกำรพัฒนำแนวทำงกำรดูแลผู้สูงอำยุ กำรเฝ้ำระวัง 

ดูแล และป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพของผู้สูงอำยุ ให้ปลอดภัยจำกควำมร้อนและฝุ่นละออง 

ขนำดเล็กได้อย่ำงถูกต้องต่อไป

กรมอนำมยั

2563



“คาดการณ์ว่าแนวโน้มปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

และสภาพอากาศท่ีร้อนจัดในประเทศไทย

จะยาวนานและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต”
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 สภาพอากาศท่ีร้อนจัด เป็นปัญหาส�าคัญ

เกือบทุกประเทศท่ัวโลก  สาเหตุมาจากการ

เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ งท� า ให ้ เกิด 

การเจ็บป่วยและอาจท�าให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะใน

กลุ ่มผู ้สูงอายุ เน่ืองจากระบบอวัยวะและระบบ

ประสาทส่วนกลางเริ่มเสื่อมลง ร่างกายมีความ

เปราะบางมากขึ้น ท�าให้ประสิทธิภาพในการรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร ่างกายน ้อย  

รวมทั้งหากเป็นผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ�าตัวที่จะต้อง

กินยาบางประเภทซึ่งมีฤทธิ์กระตุ ้นการขับน�้า 

ออกจากร่างกาย หากอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด  

จะเสี่ยงต่อภาวะขาดน�้า และอาจท�าให้เจ็บป่วยได้ 

จากการที่อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ประกอบกับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อาจท�าให้

ผู ้ สู งอายุมี โอกาสป ่วยจากความร ้อนเ พ่ิม ข้ึน 

ในอนาคตได้

 หากผู ้สูงอายุอยู ่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานานจนร่างกายไม่สามารถทนหรือ 

ปรับตัวต่อความร้อนได้ อาจท�าให้มีอาการและโรคที่เกิดจากความร้อน ซ่ึงเรียงตามความรุนแรงจากน้อย 

ไปหามาก ดังนี้ 

ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเส่ียงจากความร้อน1

ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อนในผู้สูงอายุ2
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 ร่างกายปรับตัวต่อความร้อนอย่างกระทันหัน เลือดจึงไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ  
ท�าให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน ศีรษะ หมดสติไปชั่วครู่ และมักฟื้นคืนสติได้เอง  
โดยไม่มีอันตรายร้ายแรง

อาการและโรคที่เกิดจากความร้อน

 ผื่นจากความร้อน

 ตะคริวจากความร้อน

 เป็นลมจากความร้อน

 เมื่อร่างกายขับเหงื่อออกมามาก 
จนเกิดการอักเสบของรูขุมขน ท�าให้
ระคายเคืองผิวหนัง เป็นตุ่ม ผื่นแดง 
บรเิวณใบหน้า ล�าคอ หน้าอก ใต้ราวนม 
และขาหนีบ

 เกิดจากกล้ามเน้ือ
หด ตัวและ เกร็ งอย ่ า ง
เฉียบพลัน เพราะสูญเสีย
น�้าและเกลือแร่ทางเหงื่อ
อย่างหนัก

การดูแลรักษา 
อยู่ในที่ร่มและเย็น อาบน�้า สวมใส่
เสื้อผ้าบาง ๆ และทายาบริเวณที ่
เป็นผื่น

การดูแลรักษา 
ค่อยๆ ยืดกล้ามเน้ือบริเวณท่ีเป็นตะคริวโดย 
ยืดค ้ า งจนกว ่ ากล ้ าม เ น้ือคลายตั วสลับกับ 
นวดเบา ๆ ประมาณ 1-2 นาที และด่ืมเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของเกลือเเร่

การดูแลรักษา 
พาเข้าไปพักในที่เย็น นอนหงายให้ขาสูงกว่าล�าตัว ห้ามคนมุงเพื่อให้อากาศถ่ายเท คลายเสื้อผ้า 

ให้หลวม เอาฟันปลอมออก พัดโบกลมให้ถูกหน้าและล�าตัว ให้ดมยาหม่องหรือยาดม ใช้ผ ้าชุบ 

น�้าเย็นหรือน�้าอุ่นเช็ดหน้า และบีบนวดแขนขา หากไม่ดีขึ้นใน 30 นาที ให้ไปพบแพทย์

 บวมจากความร้อน 
 อากาศร้อนท�าให้เส้นเลือดบริเวณ
ผิวหนังขยายตัว  ท�าให้เกิดอาการบวม
ที่ขา โดยเฉพาะที่ข้อเท้า

การดูแลรักษา 
พักผ่อนและนอนยกขาสูง
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 เพลียแดด  

 โรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก

 เกิดจากร่างกายอยู่ในความร้อนและขาดน�้าเป็นเวลานาน  
ผู้ป่วยมีเหงื่อออก อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้  
และกระหายน�้าอย่างมาก หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว แต่ยังคง 
มีสติอยู่

 ถือว ่ารุนแรงมาก เกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด 
จนท�าให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูง มีอาการสับสน 
มึนงง ความดันต�่า หัวใจเต้นเร็ว และหายใจเร็ว  
เหงื่อไม่ออก ผิวหนังแดง หมดสติและอาจเสียชีวิตได้
ภายในไม่กี่ชั่วโมง หากรักษาไม่ทัน

การดูแลรักษา 
พาผู ้ป ่วยหลบเข ้าที่ ร ่มและเย็น แล ้วให ้นอนยกขาสูง  

ถอดเสื้อผ ้าให ้เหลือเท ่าที่จ�าเป ็น ห ่มด ้วยผ้าเป ียกหรือ 

พ่นน�้าเย็น ใช้พัดลมเป่า วางถุงใส่น�้าแข็งไว้ตามซอกคอ  

รักแร้ และขาหนีบ หากผู ้ป ่วยมีอุณหภูมิภายในร่างกาย 

สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ให้น�าส่งโรงพยาบาลทันที

การดูแลรักษา 
พาผู้ป่วยหลบเข้าที่ร่ม ในรถหรือห้องที่มีความเย็น 

ถอดเสื้อผ้าให้เหลือเท่าที่จ�าเป็นใช้ผ้าชุบน�้าเย็น

เช็ดตามตัว ใช ้พัดลมเป ่า วางถุงใส ่น�้ าแข็ง 

ไว ้ตามซอกคอ รักแร ้และขาหนีบ รีบน�าส ่ง 

โรงพยาบาลโดยเร็วด้วยรถปรับอากาศ หรือ 

เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
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 Care Manager คือ ผู้จัดการการดูแลผู ้สูงอายุ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาแนวทางการดูแล 

สุขภาพผู ้สูงอายุด ้านการเฝ้าระวัง ให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุและการสื่อสารเพื่อ 

ลดความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากความร้อน CM จึงมีบทบาทดังน้ี

 1) ประเมินสถานการณ์ เฝ ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศร้อน และถ่ายทอด 

  องค์ความรู้ให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver: CG) ได้

 2) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อด�าเนินงานสื่อสารเตือนภัยความร้อนร่วมกัน

 3) เตรียมความพร้อมระบบบริการด้านสาธารณสุข ทั้งการรักษาพยาบาล การป้องกัน และ 

  การส่งต่อ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ส�าหรับช่วยชีวิตในภาวะวิกฤติ และการจัดเตรียม 

  ห้องคลายร้อน รวมทั้งสามารถให้ค�าแนะน�าแก่ CG ได้อย่างเหมาะสม

 4) วิเคราะห์สถานการณ์ความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ วางแผนระดับพื้นที่และ 

  สามารถคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ได้ 

 5) จัดท�าฐานข้อมูล / ทะเบียนผู ้สูงอายุที่จ�าเป็นต่อการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก 

  ความร้อน

 แนวทางการด�าเนินงานของ Care Manager เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 

ในผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่การจัดท�าฐานข้อมูลหรือทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ สื่อสาร 

เตือนภัย จนผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ดังน้ี

บทบาทหน้าที่ของ
Care Manager (CM)3
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จัดท�าฐานข้อมูลหรือทะเบียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ติดตามสถานการณ์อุณหภูมิสูงสุดล่วงหน้า 1 วันจากเว็บไซต ์
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/index.php

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือดูว่าอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวัน 
มีระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู ่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง  
ผลกระทบต่อสุขภาพจากระดับอุณหภูมิสูงสุด (ตารางค ่าเฝ ้าระวัง 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและค�าแนะน�าในการปฏิบัติส�าหรับ 
Care Manager หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

สื่อสารเตือนภัย ค�าเตือนและวิธีการปฏิบัติตนไปยังผู ้สูงอายุ  
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

ติดตาม เฝ้าระวังอาการ การเจ็บป่วยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ 
ความร้อน เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และหายใจเร็ว

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

แนวทางการด�าเนินงานของ Care Manager
เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนในผู้สูงอายุ

1
2
3
4
5
6
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 3.1 การเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน 

 Care Manager ท�าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนใน 

กลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนของประเทศไทย (กรมอนามัย, 2562)  

เป็นเกณฑ์ในการเตือนภัยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากความร้อน และใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด 

รายวันที่วัดได้ (หน่วยเป็นองศาเซลเซียส) เป็นดัชนีชี้วัดระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซ่ึงจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์

เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 
 ระดบัเฝ้าระวงั (สเีขยีว) ระดบัเตอืนภยั (สีเหลอืง) ระดบัอนัตราย (สีส้ม) ระดบัอนัตรายมาก (สแีดง)

ดังตารางค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและค�าแนะน�าในการปฏิบัติส�าหรับ Care Manager 

หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 เม่ือ CM เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนในผู ้สูงอายุแล้ว ต้องส่ือสารความเสี่ยง 

เพื่อเผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์แก่ CG ผู ้สูงอายุและครอบครัว 

ของผู้สูงอายุให้เข้าใจถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน

การเจ็บป่วยต่อไปได้

 3.2 การเตรียมความพร้อมระบบบริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลและป้องกัน 
  ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนในผู้สูงอายุ

 บทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของ Care Manager คือ การเตรียมความพร้อมระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เพื่อการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนในผู้สูงอายุ โดยมีค�าแนะน�าในการปฏิบัติงาน 

เพื่ อดูแลผู ้ สู งอายุตามระดับอุณหภูมิ สู งสุดที่ แสดง ถึงความเ ส่ียงของผลกระทบต ่อสุขภาพจาก 

สภาพอากาศร้อน ดังตารางค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและค�าแนะน�าในการปฏิบัติ 

ส�าหรับ Care Manager หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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35.0 - 38.0
องศาเซลเซียส

ระดับเฝ้าระวัง
(สีเขียว)

38.1 – 40.0
องศาเซลเซียส

ระดับเตือนภัย
(สีเหลือง)

40.1 – 43.0
องศาเซลเซียส

ระดับอันตราย
(สีส้ม)

เท่ากับหรือ
มากกว่า 43.1
องศาเซลเซียส

ระดับอันตรายมาก
(สีแดง)

1) เฝ้าระวังสถานการณ์อุณหภูมิสูงสุดและสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนและกลุ่มเส่ียงใน 
 พื้นท่ีผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์   
 วิทยุชุมชน  เสียงตามสาย เป็นต้น   
2) ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลผู้สูงอายุ และแจ้งสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 
3) สถานพยาบาลเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วย และเตรียมศูนย์คลายร้อน (Cool Room)   
 ส�าหรับให้ประชาชนเข้าพักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัด

1) เฝ้าระวังสถานการณ์อุณหภูมิสูงสุด และสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนและกลุ่มเสี่ยงใน 
 พื้นท่ีผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์   
 วิทยุชุมชน เสียงตามสาย  เป็นต้น
2) สถานพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) สื่อสารแจ้งเตือน 
 ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีและให้ความรู ้เรื่องการปฐมพยาบาลโรคลมร้อน  
 (Heat Stroke) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย เป็นต้น
3) สถานพยาบาลเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช ้
 ศูนย์คลายร้อน (Cool Room) 

1) เฝ้าระวังสถานการณ์อุณหภูมิสูงสุด และเพิ่มความถ่ีในการส่ือสารแจ้งเตือนประชาชน 
 และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จัดท�า 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  วิทยุชุมชน  เสียงตามสาย  เป็นต้น
2) ประสานหน่วยงานราชการจัดหาสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ สถานที่ที่มีอากาศ 
 ถ่ายเทสะดวก หรือสวนสาธารณะในชุมชน ให้ประชาชนเข้าพักช่ัวคราวเพ่ือหลีกเล่ียง 
 อากาศที่ร้อนจัด และจัดหาน�้าสะอาดบริการประชาชนที่เข้าพักชั่วคราว
3) สถานพยาบาล ปรับตารางนัดผู ้ป่วยที่ไม่จ�าเป็นในช่วงที่อากาศร้อนจัด จัดให้ม ี
 ศูนย์คลายร้อน (Cool Room) และเตรียมความพร้อมของระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมบ้านติดตามอาการของ 
 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้และค�าแนะน�าการดูแลป้องกันตนเองแก่ประชาชน และ 
 รายงานสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ

1) เฝ้าระวังสถานการณ์อุณหภูมิสูงสุด และเพิ่มความถ่ีในการส่ือสารแจ้งเตือนประชาชน 
 และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จัดท�า 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  วิทยุชุมชน  เสียงตามสาย  เป็นต้น
2) จัดสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือจัดสวนสาธารณะในชุมชนให้ประชาชนเข้าพัก 
 ชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัด และจัดหาน�้าสะอาดบริการประชาชน 
3) เตรียมความพร้อมของระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
4) สถานพยาบาลยกเลิกนัดผู้ป่วยที่ไม่จ�าเป็นในช่วงที่อากาศร้อนจัด จัดศูนย์คลายร้อน  
 (Cool Room) ให้พร้อมใช้และให้ประชาชนเข้าพักชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงอากาศ 
 ที่ร้อนจัด และเตรียมความพร้อมของระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
5) ทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมบ้าน 
 ติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้และค�าแนะน�าการดูแลป้องกันตนเอง 
 แก่ประชาชน

ตารางคา่เฝ้าระวงัผลกระทบตอ่สุขภาพจากความรอ้นและค�าแนะน�า
ในการปฏบิตัสิ�าหรบั Care Manager หรอื เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข

ที่มา: ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

ระดับอุณหภูมิสูงสุด
(องศาเซลเซียส)

และระดับความเสี่ยง
ค�าแนะน�าในการปฏิบัติส�าหรับ Care Manager หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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 3.3 การจัดต้ังศูนย์คลายร้อน  

 “ศูนย์คลายร้อน (Cool Room)” คือ ห้อง อาคาร หรือสถานท่ีที่มีการปรับอากาศและ 

ระบายอากาศได ้ดี  ใช ้ เป ็นที่พักพิงส�าหรับผู ้ ได ้รับผลกระทบจากความร ้อน ควรเป ิดเมื่ออุณหภูมิ 

มากกว่า 39 องศาเซลเซียส หรือมีผู ้ได้รับผลกระทบจากความร้อนมาขอรับการพักพิง ศูนย์คลายร้อน 

สามารถท�าได้ตั้งแต่ในบ้าน ที่ท�างาน และในชุมชน โดยศูนย์คลายร้อนของสถานบริการสาธารณสุข 

จัดเตรียมได้ดังนี้

  ลักษณะห้อง

  1) เลือกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับประชาชนได้

  2) กรณีที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี เปิดหน้าต่าง มีพัดลม 

   บริการเพียงพอ หรืออาจใช้พัดลมเพดานช่วยระบายอากาศ

  3) ติดเครื่องวัดอุณหภูมิขนาดใหญ่ในจุดที่มองเห็นเพื่อบอกอุณหภูมิ

  การเตรียมความพร้อมรับมือภัยความร้อน 

  1) เตรียมความพร้อมของ Care Manager หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ 

   ของประชาชน เช่น การให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตน การป้องกันตนเองจากความร้อน  

   และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

  2) เตรียมความพร้อมระบบรักษาและส่งต่อผู้ป่วยในกรณีมีผู ้ป่วยฉุกเฉินหรือมีอาการรุนแรง  

   โดยมีช่องทางประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลศูนย์

  3) ติดตามเฝ ้าระวังสถานการณ์ความร ้อนและแจ ้งเตือนให ้ประชาชน 

   ในพื้นที่ทราบ

  4) เตรียมและส�ารองยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์รองรับผู ้ป่วย 

   จากความร้อน
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 Caregiver เป็นบุคคลส�าคัญในพ้ืนที่ที่ เข ้าถึงและสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณสุขให้ประชาชน 

รับรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ดังน้ัน เพื่อป้องกันและดูแลผู ้สูงอายุไม่ให้เจ็บป่วยและ 

เสียชีวิตจากความร้อน CG จึงมีบทบาทดังนี้

 1) รู้สถานการณ์ความร้อนจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

 2) สามารถแจ้งเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนได้

 3) สังเกตอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในผู้สูงอายุ รวมทั้งรายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบ

 4) สามารถดูแลและป ้องกันตนเองจากความร ้อน ตลอดจนแนะน�าการจัดสภาพแวดล ้อม 

  ที่คลายร้อนได้ 

 4.1 การเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจากความร้อน

 ขั้นตอนการเฝ้าระวัง สื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจากความร้อนเพื่อดูแลและป้องกันผู ้ สูงอายุ  

มีดังนี้ 

 1) เฝ้าระวังติดตามอุณหภูมิสูงสุด 

 เพื่อประเมินสถานการณ์ความร้อนในแต่ละวัน โดยสามารถติดตามได้ 3 วิธี ดังน้ี

บทบาทหน้าที่ของ
Caregiver (CG)4
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1

2
3

ติดตามพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสภาพ

อากาศ ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา  

ที่ https://www.tmd.go.th/index.php 

หรือแอพพลิเคชั่น “TMD Smart Sim” เพื่อ

ดูอุณหภูมิบริเวณที่ตั้งหรือสถานที่อื่น รวมท้ัง

ดูอุณหภูมิคาดการณ์รายชั่วโมงของสถานที่ที่

เราจะไปได้

ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณห้องที่อยู  ่

เป็นประจ�าในบ้าน

สังเกตด้วยตนเอง ว่ามีความร้อนแผ่

ออกมารอบตัว

 2) สื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนส�าหรับผู้สูงอายุ 

 เมื่อทราบระดับอุณหภูมิสูงสุด ต้องสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพและเผยแพร่ข ้อมูลที่ถูกต้อง 

แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าใจถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง

วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยแบ่งตามระดับสี ดังตารางค่าเฝ้าระวังผลกระทบ 

ต่อสุขภาพจากความร้อนและค�าแนะน�าในการดูแลป้องกันส�าหรับผู้สูงอายุ
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อุณหภูมิสูงสุด
(องศาเซลเซียส)

และระดับความเสี่ยง
ค�าแนะน�าในการดูแลป้องกันส�าหรับผู้สูงอายุ

35.0 - 38.0
องศาเซลเซียส

ระดับเฝ้าระวัง
(สีเขียว)

1) แนะน�าให้ผู้ดแูลติดตามข่าวสารหรอืการเตือนภยัจากกรมอตุนิุยมวทิยาหรอืหน่วยงาน 
 ราชการอยู่เสมอ
2) ดูแลให้ผู้สูงอายุด่ืมน�้าสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวันโดยไม่ต้องรอให้กระหาย หรือ 
 ดื่มน�้าจนปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อน
3) ให้ผู้สูงอายุลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11.00 – 15.00 น. (ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี 
 อากาศร้อนที่สุดของวัน)

เท่ากับหรือ
มากกว่า 43.1
องศาเซลเซียส

ระดับอันตรายมาก
(สีแดง)

ที่มา: ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 

ตารางคา่เฝ้าระวงัผลกระทบตอ่สุขภาพจากความรอ้น
และค�าแนะน�าในการดแูลป้องกนัส�าหรบัผูสู้งอายุ

38.1 – 40.0
องศาเซลเซียส

ระดับเตือนภัย
(สีเหลือง)

1) ดูแลผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนรายการอาหารเป็นอาหารท่ีมีส่วนผสมของน�้ามาก ๆ  เช่น  
 แกงจืด หรือเพิ่มผัก ผลไม้
2) ดูแลผู้สูงอายุให้สวมเสื้อผ้า มีน�้าหนักเบา และระบายอากาศได้ดี
3) กรณีต้องออกไปกลางแจ้ง ให้ผู้สูงอายุป้องกันตนเองจากแสงแดด โดยสวมหมวก 
 ปีกกว้าง ใส่แว่นกันแดด และทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป
4) ให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  ชา  กาแฟ  และ 
 เครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลสูง
5) สังเกตอาการของผู้สูงอายุ หากมีอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น อุณหภูม ิ
 ร่างกายสูงผิดปกติ (มากกว่า 37 องศาเซลเซียส) ไม่รู้สึกตัว และหายใจเร็ว ให้รีบแจ้ง 
 ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น และดูแลให้อากาศถ่ายเทสะดวก  
 หรือเปิดเครื่องปรับอากาศ
6) ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับ จัดให้มีการพลิกตัวบ่อยขึ้นกว่าปกติ เพื่อระบาย 
 ความร้อน
7) มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งต่อในภาวะฉุกเฉิน หรือ 
 ติดต่อสายด่วน 1669

40.1 – 43.0
องศาเซลเซียส

ระดับอันตราย
(สีส้ม)

1) ให้ผู ้สูงอายุอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เช่น ใต้ถุนบ้าน หรือห้องท่ีม ี
 เครื่องปรับอากาศ
2) ให้ผู้สูงอายุอาบน�้าหรือเช็ดตัวด้วยผ้าเย็น โดยเฉพาะบริเวณหลัง คอ ใบหน้า หู และ 
 ข้อพับต่าง ๆ เพื่ออุณหภูมิในร่างกายจะได้ลดลง
3) ไม่ควรเปิดพัดลมจ่อตรงตัวผู้สูงอายุ เพราะพัดลมจะดูดอากาศร้อนเข้ามาหาตัว  
 แนะน�าให้เปิดพัดลมแบบส่าย  หรือใช้พัดลมไอน�้า หรือน�าอ่างใส่น�้าแข็งวางหน้า 
 พัดลม จะช่วยให้อากาศเย็นลงได้



18 19สูงวัย ปลอดภัย จากความร้อน สูงวัย ปลอดภัย จากความร้อน

 4.2 การให้ความรู้ และค�าแนะน�าการปฏิบัติตนส�าหรับผู้สูงอายุ

 ควรให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ในเรื่องต่อไปน้ี

 1) ค�าแนะน�าส�าหรับการจัดอาหารการกินช่วงหน้าร้อน 

     เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ดังน้ี

 อากาศร้อน เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

เช้ือโรค ท�าให้อาหารบดูได้ง่ายและหากรบัประทานอาหารสกุ ๆ  ดิบ ๆ  

หรืออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี อาจท�าให้เกิดอาการท้องเสียหรือ

อาการที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 โรคที่พึงระวังในหน้าร้อน เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคบิด เป็นต้น  

ดังนั้น ในหน้าร้อนจึงควรใส่ใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ดังน้ี 

  ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง ไม่ควรรับประทานอาหารหลังจากปรุงเสร็จเกิน 2 ชั่วโมง 

  วัตถุดิบที่น�ามาปรุงอาหารต้องสดและสะอาด หากไม่มีตู ้เย็นเก็บต้องแช่น�้าแข็งให้ได้อุณหภูม ิ

  ใกล้เคยีงกบัตูเ้ยน็มากทีส่ดุ น�า้ดืม่และน�า้แขง็ต้องมาจากแหล่งผลติทีเ่ชือ่ถอืได้ สะอาด และปลอดภยั 

  ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี ได้แก่ สถานที่ปรุงอาหารสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  

  ไม่มีแมลงหรือสัตว์น�าโรค ภาชนะอุปกรณ์ท�าจากวัสดุที่ปลอดภัย 

  ควรมีสุขอนามัยท่ีดี  ได ้แก ่  ล ้างมือให ้สะอาดก ่อนปรุงอาหาร ก ่อนรับประทานอาหาร  

  และหลังเข้าห้องน�้าทุกครั้ง 
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 นอกจากนี้ ต้องค�านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและประเภทอาหารที่รับประทานเข้าไปต้องไม่เพิ่ม 

ความร้อน แต่ควรเพิ่มความเย็นภายในร่างกาย โดยมีข้อแนะน�าในการรับประทานอาหารดังนี้

  ดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เน่ืองจากในหน้าร้อนร่างกายเสียเหงื่อมาก  

  ต้องดื่มน�้าเข้าไปทดแทน จะเป็นน�้าเย็นหรือน�้าธรรมดาก็ได้ แต่ไม่แนะน�าให้ดื่มน�้าอัดลม  

  เพราะอาจเพิ่มแก๊สท�าให้อึดอัดท้องและอ้วนได้ 

  หลีกเล่ียงอาหารมันจัด หวานจัด เค็มจัด อาหารท่ีมีไขมันสูงย่อยยาก

  รับประทานผลไม้ไทยที่มีรสหวานน้อย แต่มีน�้ามาก จะช่วยดับร้อนได้ดี เช่น ชมพู ่ ส้ม  

  แตงโม แก้วมังกร เป็นต้น 

  รับประทานอาหารไทย เช่น แกงเลียง แกงส้ม แกงป่า แกงอ่อม เป็นต้น 

  ออกก�าลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

 
 2) การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนส�าหรับผู้สูงอายุ 
 
 ควรให้ค�าแนะน�าแก่ครอบครัวผู้สูงอายุเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 

จากความร้อนส�าหรับผู้สูงอายุ ทั้งอาคาร บ้านเรือน และการจัดสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ดังน้ี 

 หน้าต่างควรมีม่านบังแดด 
 เปิดหน้าต่างระบายอากาศอย่างสม�่าเสมอ แต่ควรค�านึงถึงเร่ืองความปลอดภัย 

 ด้วย
 หน้าต่างหรือม่านที่หันเข้าหาแดดให้ปิดในเวลากลางวันและเปิดในเวลากลางคืน  

 ไม่ควรใช้ม่านที่เป็นโลหะหรือสีด�าเพราะอาจดูดความร้อน ถ้ามีอาจพิจารณาเปลี่ยน 
 หรือใส่วัตถุสะท้อนแสง 

 ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็น เพราะจะท�าให้เกิดความร้อนส่วนเกิน
 ผูด้แูลผูส้งูอายคุวรท�าความเข้าใจว่าห้องใดสามารถท�าให้เยน็ได้ง่ายทีสุ่ด และห้องใด 

 ยากที่สุด รวมทั้งดูการกระจายของผู้ที่อยู่ในอาคารให้เหมาะสมด้วย
 น�าต้นไม้และอ่างที่มีน�้าไว้ในบ้าน เพื่อการระเหยของน�้าจะช่วยให้บ้านเย็นขึ้น
 ตัง้พัดลมห่างจากคน อย่าเป่าพดัลมถกูตวัคน และดืม่น�า้มาก ๆ ใหค้วามสนใจผู้ป่วย 

 ที่นอนติดเตียงเป็นพิเศษ
 ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศให้ตรวจสอบว่าระบบปรับอากาศท�างานปกติหรือไม่
 ตรวจสอบว่ามีเครื่องวัดอุณหภูมิเพียงพอในการวัดอุณหภูมิทั่วทั้งอาคาร โดยเฉพาะ 

 ห้องที่อยู่เป็นประจ�าและห้องนอน

การป้องกันในระยะยาว 
 พิจารณาติดตั้งม่านนอกหน้าต่าง และใช้สีอ่อน
 ทาสีบ้านด้วยสีสะท้อนแสง ผนังบ้านให้ติดฉนวนกันความร้อน เพราะจะช่วยให้บ้าน 

 เย็นในหน้าร้อนและอุ่นในหน้าหนาว 
 ปลูกต้นไม้และพืชใบใกล้หน้าต่าง ซึ่งจะท�าหน้าที่เหมือนเครื่องปรับอากาศ

อาคาร/บ้านเรือน
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 ตรวจสอบให้มีพัดลมและเครื่องพ่นละอองน�้าที่เพียงพอ
 ตรวจสอบให้มีน�้าและน�้าแข็งเพียงพอ
 เตรียมการจัดสรรน�้าให้กระจายอย่างทั่วถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความร้อน
 เปลี่ยนรายการอาหารให้มีส่วนผสมของน�้ามาก ๆ เช่น ผลไม้และสลัด แต่ต้อง 

 เป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยด้วย
 ตรวจสอบให้ตู้เย็นท�างานได้ตามปกติ
 ตรวจสอบให้พัดลมและเครื่องท�าความเย็นท�างานได้ตามปกติ
 หากมีแผนต้องเคลื่อนย้ายผู ้สูงอายุไปยังที่ที่ เย็นกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้าน 

 ความร้อน ให้เตรียมอุปกรณ์หรือความช่วยเหลือให้พร้อม
 อย่าปล่อยให้ผู ้สูงอายุอยู่ในรถท่ีจอดตากแดดตามล�าพังโดยเด็ดขาด เนื่องจาก 

 รถที่ จอดตากแดดโดย ไม ่ เป ิ ด เครื่ อ งปรั บอากาศอาจมี อุณหภู มิ สู ง ถึ ง   
 50 องศาเซลเซียส ซ่ึงอาจท�าให้เสียชีวิตได้

เครื่องอ�านวย
ความสะดวก
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ส่ิงสนับสนุนการด�าเนินงานการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 5

ชุดข้อมูลการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
ผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากความร้อน

ค�าแนะน�าการดูแลป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

จากความร้อน

การป้องกันผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากความร้อน 

ส�าหรับประชาชน

การดูแลสุขภาพตนเอง
ในภาวะอากาศร้อน

ส�าหรับผู้สูงอายุ

การป้องกันผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากความร้อน

ส�าหรับผู้สูงอายุ

ระบบและกลไกการเตือนภัย
สุขภาพจากความร้อน

ในระดับชุมชน
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ชุดข้อมูลการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
ภัยสุขภาพจากความร้อน

การรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อน

ระบบเฝ้าระวัง
และสื่อสารเตือนภัยสุขภาพ

ความร้อน

4 อาการเสี่ยงโรคลมร้อน
(Heat stroke)

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตน
จากภัยร้อนและภัยแล้ง

ค่าเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความร้อน

ค�าแนะน�าการปฏบัิตตินเพือ่ป้องกนั
ผลกระทบต่อสภุาพจากความร้อน
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สูงวัย ปลอดภัย
จาก  PM2.5
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PM2.5 เกิดจาก

PM2.5 คือ
 ฝุ ่นละอองท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ขนาดเล็กประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของ 

เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลอยอยู่ในอากาศได้นาน และอาจมีสารพิษเกาะ 

มาด้วย ทั้งนี้ PM
2.5

 สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ถึงปอดและอาจเข้าสู่กระแสเลือด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ที่มา : US.EPA

ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเส่ียงจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

1
PM2.5 คือ ฝุน่ละอองที่มีขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

หรือเล็กประมำณ 1 ใน 25 ของเส้นผม 

เส้นผมขนำด 
50-70 ไมครอน

เม็ดทรำยขนำด
90 ไมครอน

PM10 คือ ฝุน่ละอองที่มีขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน 
หรือเล็กประมำณ 1 ใน 7 ของเส้นผม

สำมำรถเข้ำสู่แขนงหลอดลมได้

กิจกรรมของมนุษย์ 
 เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะหรือเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม การเผาเศษวัสดุการเกษตร 
การเผาขยะ การใช้เตาถ่านหรือเตาปิ้งย่าง การจุดธูป การสูบบุหรี่ เป็นต้น

สภาพอุตุนิยมวิทยา 
 เช่น อากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูง หรือสภาพอากาศนิ่งในฤดูแล้ง ท�าให้ PM

2.5
  

ไม่แพร่กระจายและแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน
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 ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากกลไกของร่างกายในการป้องกันโรค 

ลดลงตามอายุ และอาจมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�าตัวท่ีท�าให้ไวต่อการเจ็บป่วยมากขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพ
จาก PM2.5 ในผู้สูงอายุ2

ทั้งนี้ การได้รับ PM
2.5 

ในปริมาณมาก ๆ มีผลกระทบต่อระบบภายในร่างกาย คือ  

ระบบตา

ระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา 

ระบบทางเดินหายใจ
 

ระคายเคืองจมูก แสบจมูก ไอ มีเสมหะ  
แน่นหน้าอก ผู้ป่วยโรคหอบหืด  

โรคหลอดลมอักเสบ มีอาการก�าเริบรุนแรงขึ้น

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 

เจ็บหน้าอก หายใจถี่ และอาจเพิ่ม
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ท�าให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว

ระบบผิวหนัง

ระคายเคือง ผื่น คัน
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 Care Manager คือ ผู้ดูแลระบบการดูแลผู ้สูงอายุ สามารถประเมินสถานการณ์ผู ้สูงอายุ 

และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

จาก PM
2.5

 บทบาทของ CM จึงมีดังนี้

 1) ประเมินสถานการณ์ เฝ ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5

 และถ่ายทอดองค์ความรู  ้

  ให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver : CG) ได้

 2) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อด�าเนินงานส่ือสารเตือนภัย PM
2.5

 ร่วมกัน

 3) เตรียมความพร้อมระบบบริการด้านสาธารณสุข ทั้งการรักษาพยาบาล การป้องกัน และ 

  การส่งต่อ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ส�าหรับการช่วยชีวิตในภาวะวิกฤติ และการจัดเตรียม 

  ห้องปลอดฝุ่น รวมทั้งสามารถให้ค�าแนะน�าแก่ CG ได้อย่างเหมาะสม

 4) วิเคราะห์สถานการณ์ PM
2.5

 และผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ วางแผนระดับพ้ืนที่และสามารถ 

  คืนข้อมูลให้กับพื้นที่ได้ 

 5) จัดท�าฐานข้อมูล / ทะเบียนผู้สูงอายุที่จ�าเป็นต่อการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5

 

 แนวทางการด�าเนินงานของ Care Manager เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5 

ในผู้สูงอายุ 

เร่ิมต้ังแต่การจัดท�าฐานข้อมูลหรือทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นท่ี เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ สื่อสาร เตือนภัย  

จนผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของ
Care Manager (CM)3
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1
2
3
4
5
6

จัดท�าฐานข้อมูลหรือทะเบียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ตดิตามสถานการณ ์คุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ 
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดูว่าค่า PM
2.5

 ในแต่ละวันมีระดับ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์ค่าเฝ้าระวังผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรมอนามัย (ตาราง
ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM

2.5
 และค�าแนะน�าในการปฏิบัติ

ส�าหรับ Care Manger หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

สื่อสารเตือนภัย ค�าเตือนและวิธีการปฏิบัติตนไปยังผู ้สูงอายุ  
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจาก PM

2.5

ติดตาม เฝ้าระวังอาการ การเจ็บป่วยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ 

การรับสัมผัส PM2.5 ได้แก่ ไอบ่อย หายใจล�าบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก 

หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า 

ผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะ เป็นต้น

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

แนวทางการด�าเนินงานของ Care Manager 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่สขุภาพจาก PM2.5 ในผู้สงูอายุ
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ตารางคา่เฝ้าระวงัผลกระทบตอ่สุขภาพจาก PM2.5 และค�าแนะน�าในการปฏบัิต ิ
ส�าหรบั Care Manager หรอื เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข

ระดับ PM
2.5

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบ.ม.) และ 
ระดับความเสี่ยง

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติส�าหรับ Care Manager หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 3.1 การเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจาก PM
2.5

 Care Manager ท�าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5

 ในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ โดยใช้ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (กรมอนามัย, 2561) 
เป็นเกณฑ์ในการเตือนภัยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ โดยใช้ค่า PM

2.5
 ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง ที่มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เป็นดัชนีชี้วัด 
ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยแต่ละระดับจะใช้สีเป ็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
  ระดบัดมีาก  ระดบัด ี ระดบัปานกลาง  ระดบัเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ ระดบัมผีลกระทบต่อสขุภาพ
 (สฟ้ีา) (สเีขยีว) (สเีหลอืง) (สส้ีม) (สแีดง)  

ดังตารางค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5

 และค�าแนะน�าในการปฏิบัติส�าหรับ Care Manager  
หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 เมื่อ CM เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM

2.5
 ในกลุ ่มผู ้สูงอายุแล้ว ต้องสื่อสารความเสี่ยง 

เผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ให้แก่ CG ผู ้สูงอายุและครอบครัวของ 
ผู้สูงอายุให้เข้าใจถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน 
การเจ็บป่วยต่อไปได้

 3.2 การเตรียมความพร้อมระบบบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือการดูแลและป้องกัน 
  ผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM

2.5
 ในผู้สูงอายุ

 บทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของ Care Manager คือ การดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5  

ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังตาราง

1) เฝ้าระวังสถานการณ์
2) จัดท�าฐานข้อมูล/ทะเบียนรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ

1)  การเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัย
 - ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุทั้งประเภทและจ�านวนให้เป็นปัจจุบัน
 - ดูแลสุขภาพประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ      
 - จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ให้พร้อม  
 - สื่อสารให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตนแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
 - สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

26-37
มคก./ลบ.ม.

ระดับดี
(สีเขียว)

0-25
มคก./ลบ.ม.

ระดับดีมาก
(สีฟ้า)
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ท่ีมา: ประกาศกรมอนามัย เร่ือง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561

38-50
มคก./ลบ.ม.

ระดับปานกลาง
(สีเหลือง)

91 ขึ้นไป
มคก./ลบ.ม.

ระดับมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ
(สีแดง)

51-90
มคก./ลบ.ม.

ระดับเริ่มมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ

(สีส้ม)

1)  การเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัย
 - รายงานข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ PM

2.5 
เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังสุขภาพของ 

  กระทรวงสาธารณสุข สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 - สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ PM

2.5
 และให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตน ท้ังประชาชน 

  ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง วันละ 1 ครั้ง
2)  การดูแลสุขภาพประชาชน
 - จัดเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วย
 - เตรียมระบบการส่งต่อผู้ป่วย
 - สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่ประชาชน

1) การเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัย
 - รายงานข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ PM

2.5
 เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังสุขภาพของ 

  กระทรวงสาธารณสุข วันละ 1 ครั้ง
 - สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ PM

2.5
 และให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตน ท้ังประชาชน 

  ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง วันละ 4 ครั้ง
2) การดูแลสุขภาพประชาชน
 - อสม./อสส. ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเส่ียง และให ้
  ความรู้ ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์ปัญหา PM

2.5  
  และรายงานสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทุกวัน
 - จัดเตรียมพื้นท่ีหรือห้องปลอดฝุ่นเพ่ือรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องดูแล 
  เป็นพิเศษ
 - เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ป่วย  ที่เป็นผลมาจากปัญหา PM

2.5
 - ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)/ ทีมเยี่ยมบ้าน (Home Health Care)  
  ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และ 
  ให ้ความรู ้  ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการดูแลตัวเองภายใต ้สถานการณ  ์
  ปัญหา PM

2.5
 - กรณีที่พบการเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นทีม 
  สอบสวนโรคและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความรุนแรงของผลกระทบ 
  ที่เกิดขึ้น และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1)  การเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัย
 - รายงานข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ PM

2.5
 เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังสุขภาพของ 

  กระทรวงสาธารณสุข  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 - สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ PM

2.5 
และให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตน  ทั้งประชาชน 

  ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง วันละ 3 ครั้ง
2)  การดูแลสุขภาพประชาชน
 - อสม./อสส. ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และให ้
  ความรู้ ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์ปัญหา PM

2.5  
  และรายงานสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ
 - จัดเตรียมพื้นท่ีหรือห้องปลอดฝุ่นเพ่ือรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องดูแล 
  เป็นพิเศษ
 - เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ป่วย  ที่เป็นผลมาจากปัญหา PM

2.5
 - กรณีที่พบการเจ็บป่วยเพิ่มข้ึนอย่างผิดปกติ ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเป็นทีม 
  สอบสวนโรคลงพื้นที่ สอบสวน วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความรุนแรงของ 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้น และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ PM
2.5

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบ.ม.) และ 
ระดับความเสี่ยง

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติส�าหรับ Care Manager หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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 3.3 การจัดท�าห้องปลอดฝุ่น 

 การจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Cleaner air shelter) ทั้งในบ้านเรือนและอาคารสาธารณะในชุมชน 
เช่น ศูนย์ประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  
เป็นมาตรการดูแลสุขภาพประชาชนจากฝุ่นละอองได้ 

     ห้องปลอดฝุ่น (Cleaner air shelter) หมายถึง ห้องท่ีจัดเตรียมไว้ภายในบ้านหรืออาคาร
สาธารณะเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM
10
) โดยภายในห้องต้องมีค่า PM

2.5
 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(มคก./ลบ.ม.) และค่า PM
10 

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

 1) แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อม ส�าหรับอาคารสาธารณะ

 ในช่วงที่ PM
2.5 

และ PM
10

 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงควรจัดเตรียม 
ห้องปลอดฝุ่น เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู ่ในบริเวณที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง โดยแนวทาง 
ในการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นส�าหรับอาคารสาธารณะ มีดังน้ี
  เกณฑ์การเปิด-ปิด Cleaner air shelter ส�าหรับอาคารสาธารณะ
  การเปิดห้องปลอดฝุ่น เมื่อค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM

2.5 
หรือ PM

10
 อยู่ในระดับ ดังน้ี

  1) ระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM
2.5

  > 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM
10

 > 120 มคก./ลบ.ม.)  
   จ�านวน 3 วันต่อเนื่อง 
  2) ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM

2.5
 > 91 มคก./ลบ.ม. หรือ PM

10
 > 181 มคก./ลบ.ม.)  

   จ�านวน 1 วัน  
  การปิดห้องปลอดฝุ่น เมื่อค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM

2.5
 หรือ PM

10
ในบรรยากาศอยู่ในระดับ 

ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (PM
2.5

 ต�่ากว่า 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM
10

 ต�่ากว่า 120 มคก./ลบ.ม.) ติดต่อกัน 3 วัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลห้องปลอดฝุ่น 

  การคัดเลือกห้อง 
  1) เลือกห้องที่อยู่ห่างจากแหล่งก�าเนิดฝุ่น เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ 
   ก่อสร้าง และไม่มีแหล่งก�าเนิดฝุ่นภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป   
  2) เลือกห้องที่มีประตูหรือหน้าต่างน้อยที่สุด เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของ 
   อากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร หากมีห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรเลือกห้องน้ัน 
  3) หลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น เช่น พรม หนังสือ

 กรณีการจัดท�าห้องปลอดฝุ่นในชุมชนขนาดใหญ่ ควรค�านึงถึงความหนาแน่นของผู้ที่มาพักภายในห้อง
ไม่น้อยกว่า 3.0 - 5.0 ตารางเมตรต่อคน และมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเพียงพอ 
ต่อผู้ที่เข้ามาพัก
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  การควบคุมแหล่งก�าเนิด
  ส�าหรับแนวทางการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
) ในห้องปลอดฝุ่นมีแนวทาง 

การควบคุมแหล่งก�าเนิดฝุ่นภายในห้องนั้น ๆ โดยแบ่งตามระดับประสิทธิภาพเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบที่ 1 การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู หน้าต่าง)

รูปแบบที่ 2 ระบบฟอกอากาศ

รูปแบบที่ 3 ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ

  การปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เป็นวิธีการท่ีท�าได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ซึ่ง
เป็นแนวทางในการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องเบื้องต้น โดยมีวิธีการดังนี้
  1)  ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
  2) ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู 
หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดช่องได้สนิท
 3) ไม่ท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป การใช้
สารเคมีในอาคาร เป็นต้น

 4) เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณีมีพัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุ่น 
  ไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศดังกล่าวเพราะจะเป็นการดูดอากาศภายนอกที่มีฝุ่นละอองสูงเข้ามาภายในห้อง
 5) ท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน�้าแทนการใช้ไม้กวาดท�าความสะอาดหรือปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์  
  ชั้นวาง ฯลฯ
 6) ควรเปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศภายในห้องในช่วงเวลาที่มีฝุ ่นน้อย เพื่อลดการสะสมของ 
  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
)

  ระบบฟอกอากาศเป็นวิธีการที่เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้อง โดยด�าเนินการ
ตามแนวทางในรูปแบบที่ 1 และเพิ่มระบบดักจับฝุ่น เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศ 
(แบบกรองด้วยวัสดุ หรือแบบไฟฟ้าสถิต) ที่สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ ท้ังนี้
อุปกรณ์ดังกล่าวควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง

  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับระบบฟอกอากาศในรูปแบบท่ี 2 
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้าไปภายในห้องและก�าจัด
อนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายในห้องเช่นเดียวกัน แต่รูปแบบดังกล่าวนี้ พัดลมจะดูดอากาศ
จากภายนอก (Intake Fan) ที่ผ่านการลดปริมาณฝุ่นแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
การกรองฝุ่นละออง โดยใช้ฟิลเตอร์ระดับ MERV 11 ขึ้นไป หรือระบบไฟฟ้าสถิตจ่าย
เข้ามาภายในห้อง เพื่อให้ภายในห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศภายนอก  
(Positive pressure) อากาศที่จ่ายเข้ามาจะท�าหน้าที่ผลักดันฝุ่นออกจากห้องอย่าง

ต่อเนื่องจนภายในห้องมีปริมาณฝุ่นต�่ากว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ห้องดังกล่าวอาจมีพัดลมดูดอากาศออก (Exhaust Fan)  
บางส่วนเพื่อเป็นการบังคับทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง โดยควรมีอัตราการดูดออกน้อยกว่าอัตราการน�า 
อากาศเข้ามา วิธีการนี้สามารถลดฝุ่นละอองในห้องได้ และยังช่วยเพิ่มการระบายอากาศอีกด้วย
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  การจัดสภาพแวดล้อม
  1) ก�าหนดจุดจอดรถหรือรับส่งให้ห่างจากห้องปลอดฝุ่น
  2) ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุ่น
  3) งดเผาหรือท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่ เป็นต้น
  4) ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ ่นละออง เช่น การท�าความสะอาดถนน การติดตั้งสเปรย์ละอองน�้า 
   เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นมาจากพื้น
  5) สร้างพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ให้กับพื้นรอบบริเวณห้อง โดยอาจจัดเป็น 
   สวนแนวตั้ง (Green Wall) ปลูกพืชในพื้นที่ของระเบียงที่มีระแนงไม้  
   หรือปลูกไม้แขวน ไม้ประดับ ไม้เลื้อยบนผนังหรือก�าแพงตามริมถนน  
   เลือกปลูกพรรณไม้ที่สามารถดักฝุ ่นได้ โดยเลือกลักษณะใบเรียวเล็ก  
   หยาบ มีขน พื้นผิวใบเยอะหรือผิวใบที่เหนียวจะท�าให้ฝุ่นเกาะติดใบได้ดี 
 ทั้งนี้ กรณีจัดห้องปลอดฝุ่นที่มีคนมาอาศัยจ�านวนมากต้องค�านึงถึงมาตรการอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย ดังนี้
 1) มาตรการด้านสุขภาพ 
   ควรมีการลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย 
   เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น 
   เตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น เช่น ยาสามัญประจ�าบ้าน ยาประจ�าตัวและชุดปฐมพยาบาล  
   ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ และมีพื้นที่ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   จัดเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีอาการรุนแรง โดยมีช่องทาง 
   ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลศูนย์ 
   ติดตามสถานการณ์ PM

2.5
 อย่างใกล้ชิดจากช่องทางสื่อสาร เช่น เว็บไซต์  

   แอปพลิเคช่ัน Air4Thai หรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM
2.5

” เป็นต้น  
   และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเน่ือง
   อาจมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแล 
   และป ้องกันตนเองเ ม่ืออยู ่ ในสภาวะที่ มีปริมาณ PM

2.5
  

   สูงเกินมาตรฐาน 
   มีพื้นที่สันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น 
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 2) มาตรการด้านความปลอดภัย 
   การจัดเตรียมให้มีแสงสว่างภายในอาคารที่เพียงพอ 
   ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ เป ็นอันตรายภายในอาคาร  
   เช่น วัตถุไวไฟ
   มีทางออกฉุกเฉินระบุอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง  
   ติดป้ายเตือนทางออกฉุกเฉิน 
   มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
   มีแผนอพยพฉุกเฉิน สถานที่นัดพบ และมีระบบ 
   แจ้งเตือนการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เสียงตามสายหรือสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น

 2) แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อมส�าหรับบ้านเรือน

 ในช่วงท่ี PM
2.5

 อยู่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ 
กลุ ่มเสี่ยงผู ้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ ่นละอองในบรรยากาศ โดยอาจด�าเนินกิจกรรมประจ�าวัน 
ภายในอาคารปิดเป ็นหลัก ทั้งนี้  แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ ่นส�าหรับประชาชนในบ้านเรือน  
เพื่อลดการสัมผัส PM

2.5
 และ PM

10
มีแนวทางดังน้ี 

  การเลือกห้อง
  1) เลือกห้องท่ีห่างจากแหล่งก�าเนิดฝุ ่น เช ่น ถนน ลานจอดรถ พื้นท่ีก ่อสร้าง และไม่ม ี
   แหล ่งก�าเนิดฝุ ่นภายในห้อง เช ่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่  หรือกิจกรรมอ่ืนที่ เป ็น 
   แหล่งก�าเนิดควัน เป็นต้น
  2) เลือกห้องที่มีประตูหรือหน้าต่างน้อยที่สุด เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอก 
   เข้ามาในอาคาร หากมีห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรเลือกห้องน้ัน 
  3) หลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น เช่น เฟอร์นิเจอร์ พรม เป็นต้น 

  การควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ภายในห้อง
  1) การควบคุมอย่างง่าย 
    ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้อง
    ป ิดช ่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข ้าอาคารด้วยวัสดุป ิดผนึก  
    เช่น ซีลประตู หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือ 
    วัสดุอื่นใดที่สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท
    ไม ่ท�ากิจกรรมที่ก ่อให ้เกิดฝุ ่นหรือควันเพิ่มขึ้นในห้อง เช ่น  
    จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่ หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�าเนิดฝุ่น  
    เป็นต้น
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    เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง กรณีมีพัดลม 
    ดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุ ่นไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศดังกล่าว เพราะจะเป็น 
    การดูดอากาศภายนอกที่มีฝุ่นละอองสูงเข้ามาภายในห้อง
    ท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน�้าแทนการใช้ไม้กวาดท�าความสะอาด 
    หรือปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ
  2) ทางเลือกเพิ่มเติม เป็นวิธีการที่เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ ่นในห้อง โดยด�าเนินการตาม 
   แนวทางควบคุมอย ่างง ่าย และเพิ่มระบบดักจับฝุ ่น เช ่น การใช ้ เครื่องฟอกอากาศ  
   หรืออุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณฝุ ่นละอองได ้  ทั้ งนี้  อุปกรณ์ดังกล ่าวควรมีขนาด 
   ที่เหมาะสมกับห้อง  

 ข้อควรค�านึง ควรเปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศภายในห้องในช่วงเวลา 
ที่มีฝุ ่นน้อยหรืออยู ่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน เพื่อลดการสะสมของคาร์บอนไดออกไชต์ (CO

2
)  

ภายในห้อง

  การจัดสภาพแวดล้อม
  1) งดการเผาหรือท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่ หรือกิจกรรมอื่น 
   ที่เป็นแหล่งก�าเนิดควัน เป็นต้น
  2) ดูแลถนนและบริเวณรอบบ้านไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 
  3) ปลูกต ้นไม ้ โดยเลือกพรรณไม ้ที่สามารถดักฝุ ่น ควรเลือกชนิดที่มีลักษณะใบหยาบ  
   พื้นที่ผิวใบมาก มีขน เป็นต้น 

  แนวทางอื่น ๆ
  1) ควรเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป ็น เช ่น ยาสามัญประจ�าบ ้าน  
   ยาประจ�าตัว และชุดปฐมพยาบาล 
  2) เฝ้าระวังและสังเกตบุคคลในห้องอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกต ิ
   หรือน ่าสงสัย เช ่น หายใจติดขัด แน ่นหน ้าอก วิ ง เวียนศีรษะ  
   หรือหมดสติ ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน�าส่งโรงพยาบาลทันที
  3) ติดตามสถานการณ์ฝุ ่นละอองอย ่างใกล ้ชิดจากช ่องทางสื่อสารของหน ่วยงานหรือ 
   ส่ือต่าง ๆ เช ่น แอปพลิเคชั่น “Air4Thai” เสียงตามสาย โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์  
   เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM

2.5
” เป็นต้น
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 ระดับ PM
2.5 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  สี  ความหมาย

0 – 25 ฟ้า ดีมาก

26 – 37 เขียว ดี

38 – 50 เหลือง ปานกลาง 

51 - 90 ส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

91 ขึึ้นไป แดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

บทบาทหน้าที่ของ
Caregiver (CG)4

 Caregiver หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นบุคคลส�าคัญในพื้นที่ที่เข้าถึงและสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณสุข

ไปยังประชาชนให้รับรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อป้องกันและดูแลผู้สูงอาย ุ

ไม่ให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก PM
2.5

 บทบาทของ CG จึงมีดังน้ี

 1)  รู้สถานการณ์ PM
2.5

 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

 2)  สามารถแจ้งเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5

 ได้

 3)  สังเกตอาการที่เกี่ยวข้องกับ PM
2.5

 ของผู ้สูงอายุ รวมทั้งเร่ืองสุขภาพของผู ้สูงอายุ และต้อง 

  รายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบ 

 4) สามารถดูแลและป้องกันตนเองจาก PM
2.5

 ตลอดจนแนะน�าการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด      

  ปลอดฝุ่น 

 4.1 การเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจาก PM
2.5

      การเฝ้าระวัง สื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจาก PM
2.5

 เพื่อดูแลและป้องกันผู้สูงอายุ มีดังน้ี 

 1)  เฝ้าระวัง ตรวจเช็คค่า PM
2.5

 ก่อนออกจากบ้านหรือจัดกิจกรรมนอกอาคาร เพื่อประเมิน

สถานการณ์มลพิษอากาศในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไร โดยการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Air4Thai” บน 

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (smartphone) เพื่อดูระดับค่า PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง หน่วยไมโครกรัม 

ต่อลูกบาศก์เมตร ตามระดับสีต่าง ๆ ดังนี้
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 2)  สื่อสารเตือนภัย ผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM
2.5

 ส�าหรับผู้สูงอายุ   เมื่อเฝ้าระวังค่า PM
2.5

 
แล้ว ต้องสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจาก PM

2.5
 แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สูงอายุ โดยหากพบ PM

2.5
  

อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ควรสื่อสารให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนส�าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้

2
3
4
5
6
7

1
ในช่วงท่ี PM

2.5
 อยู่ในระดับสีส้ม (51-90 มคก./ลบ.ม.) ควรลดเวลา

ท�ากิจกรรมนอกอาคาร เช่น การออกก�าลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น  
หากจ�าเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น แต่หาก 
PM

2.5
 อยู ่ในระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป) ผู ้สูงอายุควร 

งดออกนอกบ้าน

ดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน

เตรียมยาประจ�าตัวและอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตาม 
ค�าแนะน�าของแพทย์

สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจล�าบาก  
หายใจถ่ี เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก เมื่อยล ้าผิดปกติ เป ็นต ้น  
ให้รีบแจ้งญาติและไปพบแพทย์ทันที

งดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด PM
2.5

 เช่น จุดเทียน จุดธูป เผากระดาษเงิน
กระดาษทอง ปิ้งย่างที่ท�าให้เกิดควัน เป็นต้น 

ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ท�าความสะอาดบ้านโดยการเช็ด/ถู  
แบบเปียก และเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน

มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งต่อใน
ภาวะฉุกเฉิน หรือติดต่อ สายด่วน 1669 และเตรียมความพร้อมระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
รถปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นต้น

1669
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 4.2 การให้ความรู้ และค�าแนะน�าการปฏิบัติตนส�าหรับผู้สูงอายุ

 ควรให้ค�าแนะน�าแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

จาก PM
2.5

 ส�าหรับผู้สูงอายุ ทั้งอาคาร บ้านเรือน และการจัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านดังน้ี 

ท�าความสะอาดบ้านอยู่เสมอ โดยใช้ผ้าชุบน�้าหมาด ๆ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น  
เพราะจะท�าให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

ซักหรือเช็ดถูวัสดุที่เก็บกักฝุ่น เช่น พรม ผ้าม่าน ชุดเครื่องนอน และวัสดุที่เป็นผ้าให้บ่อยขึ้น 
กว่าปกติ

เก็บของภายในบ้านเพื่อให้มีสิ่งของที่สะสมฝุ่นน้อยที่สุด

กวาดถนนหน้าบ้านหรือบริเวณรอบบ้าน แบบเปียก

ถอดรองเท้า และเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้าน ช่วยลดฝุ่นละอองจากนอกบ้านเข้าสู่ในบ้านได้

ปลูกต้นไม้เพ่ือดักฝุ่นละอองและลดมลพิษอากาศ และฉีดน�้าชะล้างฝุ่นละอองที่เกาะบนต้นไม้       
ท�าความสะอาดบ้านอยู่เสมอ โดยใช้ผ้าชุบน�้าหมาด ๆ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น  
เพราะจะท�าให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

งดท�ากิจกรรมท่ีท�าให้เกิดฝุ่นในบริเวณบ้าน เช่น จุดธูป สูบบุหรี่ เผากระดาษเงินกระดาษทอง  
ปิ้งย่างหรือใช้ฟืนประกอบอาหาร เผาขยะ เผาเศษใบไม้/หญ้า หรือท�ากิจกรรมอื่นที่เป็น 
แหล่งก�าเนิดควัน  เป็นต้น

ลดการใช้รถยนต์ หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น และไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน

กรณีใช้เครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบ ท�าความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือน และล้างเครื่อง 
ปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง

หากมีสัตว์เลี้ยง ต้องดูแลท�าความสะอาดบ้านเป็นพิเศษ
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ชุดข้อมูลการดูแลป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

รู้ทันป้องกันฝุ่น PM
2.5

ค�าแนะน�าการใช้หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นจ๋ิว PM

2.5

5 ข้อคนไทยพึงฉลาดรู้
ในวันท่ีเมืองเปื้อนฝุ่น

ส่ิงสนับสนุนการด�าเนินงาน
เพ่ือการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สุขภาพจาก PM2.5  

4
ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น PM

2.5
ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (PM

2.5
) วิธีปฏิบัติตน

เพื่อป้องกัน PM
2.5
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ชุดข้อมูลการดูแลป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

5 กลุ่มเสี่ยง ท�างานกลางแจ้ง 
รับมือฝุ่นจิ๋ว

ระวัง! ฝุ่นจ๋ิว PM
2.5

ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับ
PM

2.5

ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน

 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

การอ่านค่าฝุ่นกับการ
ดูแลตนเองเบ้ืองต้น

5 ข้อคนไทยพึงฉลาดรู้
ในวันท่ีเมืองเปื้อนฝุ่น
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การดูแลป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุจาก PM

2.5 

วิธีการใส่หน้ากาก เลือกหน้ากากแบบไหน
ถึงเหมาะกับฝุ่น PM

2.5

ชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม

ต้นไม้ 1 ต้น 
ลดมลพิษ ลดโลกร้อน 
เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี

ลดฝุ่น..ด้วยต้นไม้ 3ส 1ล

ชุดข้อมูลการดูแลป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
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สปอต/คลิปวีดีโอ

รู้ทัน...ป้องกันฝุ่น 2.5
ในกลุ่มเสี่ยง

การสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

เลือกหน้ากากแบบไหน
ถึงเหมาะกับฝุ่น PM

2.5

การป้องกันสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควัน 

ชื่อชุด “บอกต่อ”

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันฝุ่น 
PM

2.5

วิธีใช้และสวมใส่
หน้ากากอนามัย
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5 พรรณไม้
ดูดสารพิษในอากาศ

แนวทาง
การจัดท�าห้องสะอาด

สปอต/คลิปวีดีโอ

รับมือฝุ่น PM
 2.5 

ด้วย 3ส 1ล
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 • ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ. 2562. หลักสูตร 
  ภัยร้อนอันตรายกว่าท่ีคิด ส�าหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ.

 • ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ. 2562. หลักสูตร 
  ภัยร้อนอันตรายกว่าท่ีคิด ส�าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ. 

 • ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ. 2562. หลักสูตร 
  ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 พิษภัยที่มองไม่เห็น ส�าหรับผู ้จัดการ 
  การดูแลผู้สูงอายุ.

 • ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ. 2562. หลักสูตร 
  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 พิษภัยที่มองไม่เห็นส�าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ.

เอกสารอา้งองิ
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ที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

 

บรรณาธิการ
 นางนภพรรณ  นันทพงษ์ ผู้อ�านวยการกองประเมินผลกระทบ

   ต่อสุขภาพ

คณะผู้จัดท�า
 นางรัชนี บุญเรืองศรี ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ

 นางสาวเบญจวรรณ  ธวัชสุภา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวกรวิภา  ปุนณศิริ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นายปราโมทย์  เสพสุข กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวกชพรรณ นราวีรวุฒิ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวสุธาสินี  จันส่ง กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวณัฐกานต์  ฉัตรวิไล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวทิพย์กมล  ภูมิพันธ์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวชวิศา แก้วสอน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้ประสานงาน
 นางสาวลัดดา  พิมจั่น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คณะผูจ้ดัท�า
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บันทึกข้อความ
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บันทึกข้อความ
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บันทึกข้อความ






