
1. การด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากปัญหาภาวะหมอกควัน

จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
23 ธันวาคม 2562



สถานการณ์
คุณภาพอากาศ 



ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM 2.5)
จังหวัดล าพูน  เดือน ธันวาคม 2562

วันที่

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร(µg./m3) 

ท่ีมาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ



ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM 10)
จังหวัดล าพูน  เดือน ธันวาคม 2562

วันที่

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร(µg./m3) 

ท่ีมาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ



วันที่

ท่ีมาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
จังหวัดล าพูน  เดือน ธันวาคม 2562

หมายเหตุ



การด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาวะหมอกควัน  
ปีงบประมาณ  2563 

ด้านการบริหารจัดการ – เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะท างาน  ICS  ภายใต้ค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 



ด้านประเมินสถานการณ์ และด าเนินงาน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที่

1. ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน ทุกวัน
2. ท าแผนงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และทบทวนแผน เตรียมความพร้อมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภาวะหมอกควัน   3  ระยะ  
3. สื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่างๆ จากภาวะหมอกควัน ( 5 ระดับ )
4. จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจังหวัดล าพูน ส่งให้อปท.และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทุกอ าเภอ
5. ด าเนินการเฝ้าระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน เข้าสู่ระบบของสคร. และจังหวัด  โดย

ด าเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้
ช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายน เฝ้าระวังและรายงาน รายสัปดาห์
ระยะปกติ (พฤษภาคม – พฤศจิกายน ) เฝ้าระวังและรายงาน รายเดือน
กรณีเกิดเหตุนอกเหนือเวลาที่ก าหนด ปรับช่วงเวลาเฝ้าระวัง
กรณีพื้นท่ีสีแดงและภาวะวิกฤติ เฝ้าระวังและรายงาน รายวัน



การเฝ้าระวังโรคทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ  ๑๓ โรค   
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑ ได้แก่

1. กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม (J00- 199)
2. กลุ่มโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด (I00- 199)
3. COPD (J44)
4. influenza virus identified (J100)
5. influenza virus not identified identified (J110)
6. Pneumonia (j12- j18)
7.  Asthma (j45)
8. Acute severe asthma (j46)
9. Stroke (I64)
10. Acute myocarditis Infraction (I21)
11. Acute Heart failure (I50) 
12. Cerebrovascular diseases (I60-I66)
13. Orter specified cerebrovascular diseases (I67)



6. โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมยา ,เวชภัณฑ์ และท าช่องทางพิเศษ 
ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7. ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตน เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /อสม. /ประชาชนทั่วไป /กลุ่มเสี่ยงต่างๆ

8. หน่วยงานสาธารณสุข ทุกแห่ง ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ าในหน่วยงานที่มีอาคาร 3 ชั้น 
ขึ้นไปหน่วยงานที่มีอาคารน้อยกว่า 3 ชั้น ปลูกต้นไม้ รดน้ า ล้างท าความสะอาดอาคาร
เพิ่มความชุ่มชื้น ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

9. เตรียมความพร้อม สนับสนุนหน้ากากอนามัย ส าหรับผู้ป่วย /ผู้มารับบริการ
และประสานอปท.ในพื้นที่ ดูแลประชาชนทั่วไป , กลุ่มเสี่ยงต่างๆ  สนับสนุน 
ร่วมงานรณรงค์ กิจกรรมต่างๆ

10. หน่วยงานสาธารณสุข ทุกระดับ เตรียมจัดท าห้องสะอาด (Clean Room)/ห้องปลอด
ฝุ่น ต้นแบบ ดูแลผู้ป่วย / ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ประชาชน 
ท าความสะอาดบ้านเรือน จัดเตรียมห้องสะอาดภายในบ้าน



11. สถานบริการสาธารณสุข และ อสม. มีการเฝ้าระวังติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และผูป้่วยโรคเรือ้รังในพืน้ที่

12. สื่อสารความเสีย่ง ให้ความรู้ กลุ่มเสี่ยง และประชาชน การดูแลสุขภาพ-ภาวะหมอกควัน ผ่านสื่อ ช่องทาง
ต่างๆ

13. ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ /โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดล าพนู

14. ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท.) 

15. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้ค าแนะน า เครือข่ายในพื้นที่

16. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน



ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นหลักประสานการด าเนินงานในพื้นที่  เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

หน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับศึกษาธิการ และท้องถิ่น .....ประสานเป้าหมาย  1  ต าบล   3  safe Zone
( โรงเรียน / อปท. / รพ.สต. ) 

สิ่งที่ขอความร่วมมือ

ภายในเดือนธันวาคม 2562 .... ส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมาย
มกราคม 2563  มีผลงาน... การจัดท าห้องปลอดฝุ่น ...???..

แบบฟอร์มการรายงาน??? ท าหนังสือแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว



2. การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการล าพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
23 ธันวาคม 2562



เป้าหมาย ส านักงานส่วนราชการ ทุกแห่ง และบุคลากรในสังกัด ทุกคน

1.มีการจัดการขยะเปียก 100% โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ส่วนราชการ ประชุมชี้แจงกับบุคลากรในสังกัด
2. จัดท าบันทึกประกาศเจตนารมณ์กับบุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมกันจัดการ
ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ อย่างจริงจัง  พร้อมทั้งส่งส าเนาประกาศเจตนารมณ์
ให้ สนง.ทสจ.ล าพูน ฝ่ายเลขาฯ
3. บุคลากรในสังกัด ทุกคน จัดท าถังขยะเปียก หรือวงบ่อซีเมนต์ ภายในบ้าน
ของตนเอง แล้วถ่ายภาพรายงาน ต้นสังกัด 
4. ส่วนราชการ ที่มีการขายอาหาร หรือจัดเลี้ยงอาหาร มีถังขยะเปียกรวม

2. ขับเคลื่อนโครงการล าพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No 
Foam)
ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด งดซื้อ งดใช้ หรือน าภาชนะโฟม มาบรรจุ
อาหาร โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้
1) ส่วนราชการ ประชุมชี้แจงกับบุคลากร ก าหนดมาตรการ รณรงค์งดใช้ งด
ซื้อ หรือน าภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร และไม่น าเข้ามาในส านักงาน
2) ส่วนราชการ ก าหนดมาตรการงดใช้ งดซื้อ หรือน าภาชนะโฟมมาบรรจุ
อาหาร ในการจัดการประชุม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงาน  
3) ส่วนราชการ ติดป้ายรณรงค์ ให้ความรู้ถึงพิษภัยของการน าภาชนะโฟม มา
บรรจุอาหาร ภายในส านักงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ
4) ส่วนราชการ จัดท าประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับบุคลากรในสังกัด งดซื้อ งด
ใช้หรือน าภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร พร้อมทั้งส าเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ 
สนง.ทสจ.ล าพูน
5) สนง.ทสจ.ล าพูน แต่งตั้งคณะท างานฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 
6) เมื่อผ่านการสุ่มตรวจแล้วให้ส านักงานส่วนราชการ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์

" ส านักงานปลอดโฟม "

100 %

3. การขับเคลื่อนโครงการคนล าพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสตกิหูหิ้ว
และหลอดพลาสติก
1) ส่วนราชการทุกแหง่ ก าหนดมาตรการและรณรงคใ์ห้บคุลากรในสังกดั งดใช้และน าถุงพลาสติกหูหิว้
หรือหลอดพลาสติก เข้ามาในส านักงาน ทุกวันพุธ (Green Day) โดยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิว้
2) ส่วนราชการทุกแหง่งดใช้หลอดพลาสตกิ ในการประชุม/สัมมนา/กิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงาน 
โดยใช้วิธีดื่มน้ าจากแกว้ หรือใช้หลอดดูดที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หลอดดูดไม้ไผ่ ต้นอ้อ ต้นตะไคร้ 
เป็นต้น 
3) ส่วนราชการทุกแหง่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก ภายใน
หน่วยงาน เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรและประชาชนที่เขา้มาใช้บรกิาร
4) ส่วนราชการทุกแหง่ จัดท าประกาศเจตนารมณ์ร่วมกบับคุลากรในสังกดั เพื่อร่วมกัน งดรับ ลดใช้ 
ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก พร้อมทั้งส าเนาประกาศเจตนารมณ์ให ้สนง.ทสจ.ล าพูน
5) สนง.ทสจ.ล าพูน แต่งตั้งคณะท างานฯ ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจส านักงานส่วนราชการ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 



สิ่งที่ขอความร่วมมือ
• รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน ให้จังหวัดล าพูน ทุกเดือน

ตามแบบรายงาน

จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหาร ทุกแห่ง
แจ้งบุคลากรในสังกัด ทุกคน ร่วมด าเนินการ
และมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมผลการด าเนินงาน
พร้อมภาพกิจกรรม
ส่งให้สสจ.ล าพูน ทุกวันที่ 20  ของเดือน



ขอบพระคุณมากคะ่


