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เรื่องแจ้งกวป. วันที่ 23 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

1. สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน จังหวัดลำพูน ปี 2563 

สถานการณ์การดำเนนิงาน 
เฝ้าระวังภาวะหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พบว่า เกินค่ามาตรฐาน 50 µg./m3 ติดต่อกัน 
หลายวัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 

 

 
 
 



 
 
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันในพื้นที่   ปีงบประมาณ  2563  

 

ด้านการบริหารจัดการ – ดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย
คณะทำงาน  ICS  ภายใต้คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ซึ่งจังหวัดลำพูน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

 

ด้านประเมินสถานการณ์ และดำเนินงาน – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

1. ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน ทุกวัน สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน  
ค่าคุณภาพอากาศ AQI , PM2.5 , PM10 , จุดเกิดความร้อน Hot Spot  

2. จัดเตรียมแผนงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และทบทวนแผน เตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภาวะหมอกควัน  เป็น  3  ระยะ  ได้แก่  
ระยะก่อน ระยะเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ 

3. สื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ จากภาวะหมอกควัน 
4. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจังหวัดลำพูน ส่งให้อปท.และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทุกอำเภอ 
5. ดำเนินการเฝ้าระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อสุขภาพของสคร. และจังหวัด  โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้ 
- ช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายน   เฝ้าระวังและรายงาน รายสัปดาห์ 
- ระยะปกต ิ(พฤษภาคม – พฤศจิกายน )  เฝ้าระวังและรายงาน รายเดือน 
- กรณีเกิดเหตุนอกเหนือเวลาที่กำหนด  ปรับช่วงเวลาเฝ้าระวัง 
- กรณีพื้นที่สีแดงและภาวะวิกฤติ  เฝ้าระวังและรายงาน รายวัน 
การเฝ้าระวังโรคท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ๑๓ โรค ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑ 

ได้แก่  กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม (J00- 199) , กลุ่มโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด (I00- 199) , COPD (J44) , 
influenza virus identified (J100) , influenza virus not identified identified (J110) , Pneumonia (j12- j18) , 
Asthma (j45) , Acute severe asthma (j46) , Stroke (I64) , Acute myocarditis Infraction (I21) , Acute Heart 
failure (I50) , Cerebrovascular diseases (I60-I66) , Orter specified cerebrovascular diseases (I67) 

6. โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมยา ,เวชภัณฑ์ และทำช่องทางพิเศษ  สำหรับผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จาก   
ปัญหาหมอกควัน รองรับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 



 
 

7. ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตน เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน จังหวัดลำพูน 
    สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่างๆ  

  8. หน่วยงานสาธารณสุข ทุกแห่ง ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำในหน่วยงานที่มีอาคาร 3 ชั้น ขึ้นไป 
    หน่วยงานที่มีอาคารน้อยกว่า 3 ชั้น ปลูกต้นไม้ รดน้ำ ล้างทำความสะอาดอาคาร เพิ่มความชุ่มชื้น ลดปริมาณ

ฝุ่นละอองในอากาศ 
9. เตรียมความพร้อม สนับสนุนหน้ากากอนามัย ดูแลสุขภาพ ป้องกันผลกระทบ สำหรับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และ

ประสานอปท.ในพื้นที่ ดูแลประชาชนทั่วไป , สนับสนุนร่วมงานรณรงค์กิจกรรมต่างๆ 
10. หน่วยงานสาธารณสุข ทุกระดับ เตรียมจัดห้องสะอาด (Clean Room) ห้องปลอดฝุ่น ต้นแบบ เพ่ือดูแล

ผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน จัดเตรียมห้องสะอาดภายในบ้าน 
การดูแลผูป่วยในหอผู้ปวย ให้จัดเป็นหองสะอาด   ปิดประตูหน้าต่าง และเปิดแอร์ กรณีใชพัดลมชวยหมุนเวียน

อากาศภายในอาคาร  ควรทําความสะอาดพ้ืน  ผนังอาคารใหสะอาด  เพ่ือขจัดการสะสมของฝุน   
การดูแลในตึกผู้ป่วยนอก ให้ทำความสะอาดพ้ืน  ผนังอาคารใหสะอาดอยู่เสมอ 
11. สถานบริการสาธารณสุขและอสม.มีการเฝ้าระวังติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง 
12. การสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในการดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควัน   
สนับสนุนเอกสารคำแนะนำ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และ อสม. ทุกแห่ง  
ให้ชุมชนดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ทุกวัน  
รณรงค์ลดการเผาร่วมกับ อสม. ชุมชน ในพื้นที่   
13. ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  
14. ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท.) อย่างต่อเนื่อง 
15. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้คำแนะนำ เครือข่ายในพ้ืนที่ 
16. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน ให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
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2. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความย่ังยืน ประจำปี 2563 
 

เป้าหมาย สำนักงานส่วนราชการ ทุกแห่ง และบุคลากรในสังกัด ทุกคน 
  

1. มีการจัดการขยะเปียก 100%  โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1) สำนักงานส่วนราชการ ประชุมชี้แจงกับบุคลากรในสังกัด 
2) ส่วนราชการทุกแห่ง จัดทำบันทึกประกาศเจตนารมณ์กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือร่วมกันจัดการขยะเปียก/ขยะ

อินทรีย์ อย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ สนง.ทสจ.ลำพูน ฝ่ายเลขาฯ 
3) บุคลากรในสังกัด ทุกคน จัดทำถังขยะเปียก (ถังดำเจาะก้นมีฝาปิด) หรือวงบ่อซีเมนต์ สำหรับใส่เศษใบไม้/

เศษอาหาร ภายในบ้านของตนเอง แล้วถ่ายภาพรายงาน ต้นสังกัด  
4) สำนักงานส่วนราชการ ที่มีการขายอาหาร หรือจัดเลี้ยงอาหาร ให้จัดทำถังขยะเปียกรวม 

      
2. ขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) สู่ความยั่งยืน 
ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด งดซ้ือ งดใช้ หรือนำภาชนะโฟม มาบรรจุอาหาร โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1) สำนักงานส่วนราชการ ประชุมชี้แจงกับบุคลากรในสังกัด และกำหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรใน

สังกัดงดใช้ งดซื้อ หรือนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร และนำเข้ามาในสำนักงาน 
2) สำนักงานส่วนราชการทุกแห่ง กำหนดมาตรการงดใช้ งดซื้อ หรือนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร ในการจัดการ

ประชุม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน โดยให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติทดแทนโฟม  
3) สำนักงานส่วนราชการทุกแห่งติดป้ายรณรงค์เพ่ือให้ความรู้ถึงพิษภัยของการนำภาชนะโฟม มาบรรจุอาหาร 

ภายในสำนักงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ 
4) ส่วนราชการทุกแห่ง จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับบุคลากรในสังกัด งดซื้อ งดใช้หรือนำภาชนะโฟมมา

บรรจุอาหาร พร้อมทั้งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ สนง.ทสจ.ลำพูน 
5) สนง.ทสจ.ลำพูน แต่งตั้งคณะทำงานฯ ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจสำนักงานส่วนราชการ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง  
6) เมื่อผ่านการสุ่มตรวจแล้วให้สำนักงานส่วนราชการ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์  " สำนักงานปลอดโฟม " 
   
3. การขับเคลื่อนโครงการคนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและหลอด

พลาสติก สู่ความยั่งยืน 
ส่วนราชการทุกแห่ง มีมาตรการลดรับ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก ภายในสำนักงาน  
1) ส่วนราชการทุกแห่ง กำหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด งดใช้และนำถุงพลาสติกหูหิ้วหรือ

หลอดพลาสติก เข้ามาในสำนักงาน ทุกวันพุธ (Green Day) โดยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว 
2) ส่วนราชการทุกแห่งงดใช้หลอดพลาสติก ในการประชุม/สัมมนา/กิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน โดยใช้วิธี

ดื่มน้ำจากแก้ว หรือใช้หลอดดูดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หลอดดูดไม้ไผ่ ต้นอ้อ ต้นตะไคร้ เป็นต้น  
3) ส่วนราชการทุกแห่ง ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก ภายในหน่วยงาน 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
4) ส่วนราชการทุกแห่ง จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมกัน งดรับ ลดใช้ ถุงพลาสติก

หูหิ้วและหลอดพลาสติก พร้อมทั้งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ สนง.ทสจ.ลำพูน 
5) สนง.ทสจ.ลำพูน แต่งตั้งคณะทำงานฯ ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจสำนักงานส่วนราชการ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง  

  

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะได้ทำหนังสือแจ้ง นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และรวบรวมรายงานผล
การดำเนินงาน ให้จังหวัดลำพูน ทุกเดือน  

จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหาร ทุกแห่ง แจ้งบุคลากรในสังกัด ทุกคน ร่วมดำเนินการ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมผลการดำเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรม ส่งให้สสจ.ลำพูน ทุกวันที่ 20 ของเดือน 


