
เอกสารหมายเลข 8 

สถานการณ์การด าเนนิงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน จังหวัดล าพูน ปี 2562 

รายงานสถานการณ์และการด าเนินงานเฝ้าระวังภาวะหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 / PM 10 วันที่ 1 มกราคม-21 มีนาคม 2562 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ระหว่าง 17-211 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เกินค่ามาตรฐาน 50 

µg./m3 จ านวน  36 วัน(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

 
 



 
 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 อยู่ระหว่าง 25-270 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน 120 
µg./m3 จ านวน  10 วัน(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เดือนมีนาคม 2562  ตั้งแต่วันที่  6  มีนาคม – 25  มีนาคม 2562  อยู่ระหว่าง 

30-321 เกินค่ามาตรฐาน 100  จ านวน 11 วัน(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

 
ความครอบคลุมของการรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควัน  ถึงสัปดาห์ที่  10  : 

10 - 16  มีนาคม  2562 รพท./รพช. จ านวน 8 แห่ง ส่งรายงานให้เขตสุขภาพที่ 1 (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2562) 
การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควันในพ้ืนที่ จังหวัดล าพูน ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 25๖๒ 

(4 กลุ่มโรค ได้แก่ - กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ  - กลุ่มโรคตาอักเสบ  - กลุ่มโรคผิวหนัง  และกลุ่มโรคหัวใจ)  มีดังนี้



 
จ านวนผู้ป่วย จ าแนกตามกลุ่มโรค รายสัปดาห์ ปีพ.ศ. 2562 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2557-

2561) อยู่ในภาวะปกติ ทุกกลุ่มโรค 
และในช่วงที่มีคุณภาพอากาศ เกินค่ามาตรฐาน มีการเฝ้าระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

และด าเนินการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ รายวัน ส าหรับผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทุกแห่ง มีดังนี้ 

 
จ านวนผู้ป่วยโรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง ด าเนินการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ รายวัน ส าหรับผู้ป่วยที่มารับ

บริการ ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทุกแห่ง เดือนมีนาคม 2562 พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 

 
 
 
 



การด าเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของจังหวัดล าพูน 
 

ด้านการบริหารจัดการ – ด าเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย
คณะท างาน  ICS  ภายใต้ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ซึ่งจังหวัดล าพูน  ได้ด าเนินการในระยะเกิดภาวะ
หมอกควัน ตามแผนปฏิบัติการฯ เปิดประชุมคณะท างาน เตรียมความพร้อม เชิงรุกและเชิงรับ จ านวน 2 ครั้ง  คือ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 12 มีนาคม 2562  

 
ด้านประเมินสถานการณ ์และด าเนินงาน – ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

1. ติดตามข้อมูล สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดล าพูน ค่าคุณภาพอากาศ AQI ,PM2.5,PM10,จุดเกิด
ความร้อน Hot Spot ตั้งแต่  1 มกราคม- -30 เมษายน 2562  

2.จัดเตรียมแผนงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และทบทวนแผนเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภาวะหมอกควัน เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะเกิด
เหตุ และระยะฟ้ืนฟู 

3.จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจังหวัดล าพูน (เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ)  ทั้งหมดจ านวน 101,469  คน 
4. ด าเนินการเฝ้าระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน ๔ กลุ่มโรค เข้าสู่ระบบการเฝ้า

ระวังผลกระทบต่อสุขภาพของ สคร.1 เชียงใหม่ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลรายสัปดาห์ ตั้งแต่  1 มกราคม- -30 
เมษายน 2562 ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคหัวใจ 

5. โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมยา ,เวชภัณฑ์ และท าช่องทางพิเศษ  ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัญหาหมอกควัน รองรับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

6.จัดท าแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน จังหวัดล าพูน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่างๆ  
  7.ขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุข ทุกแห่ง ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ าในหน่วยงาน ได้แก่ - สสจ.ล าพูน - 
โรงพยาบาล 8  แห่ง - สสอ. /รพสต. ทุกแห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูล 

8. จัดเตรียมความพร้อมและสนับสนุนหน้ากากอนามัย ให้สถานบริการสาธารณสุข เพ่ือการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันผลกระทบ ส าหรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป จ านวน ๓1,๐๐๐ ชิ้น ,สนับสนนุและร่วมงานรณรงค์กิจกรรม
ต่างๆ จ านวน 13,๐๐๐ ชิ้น , ส ารองไว้ที่จังหวัด จ านวน 12,๐๐๐ ชิ้น 

9. สถานบริการสาธารณสุข จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสะอาด (Clean Room) เพ่ือรองรับผู้ป่วย และดูแล
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ประชาชนท าความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ จัดเตรียมห้องสะอาดภายในบ้าน 
กรณีเม่ือมีค่าคุณภาพอากาศ AQI ตั้งแต ่101 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

.-การดูแลผูป่วยในหอผู้ปวย ให้จัดเป็นหองสะอาด   ปิดประตูหน้าต่าง และเปิดแอร์ กรณีใชพัดลมชวยหมุนเวียน
อากาศภายในอาคาร  ควรท าความสะอาดพ้ืน  ผนังอาคารใหสะอาด  เพ่ือขจัดการสะสมของฝุน   

- การดูแลในตึกผู้ป่วยนอก ให้ท าความสะอาดพ้ืน  ผนังอาคารใหสะอาดอยู่เสมอ 
10. สถานบริการสาธารณสุขและอสม.มีการเฝ้าระวังติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง 
11.การสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในการดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควัน   
สนับสนุนเอกสารค าแนะน า ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าชุมชน และ อสม. ทุกแห่ง  
ให้ชุมชนด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน ทุกวัน  
รณรงค์ลดการเผาร่วมกับ อสม. ชุมชน ในพื้นที่   
12.ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน ตั้งแต่  กุมภาพันธ์- -มีนาคม 

2562 จ านวน 68  แห่ง  
13.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ านวน  2  ครั้ง 
 
 


