
การเฝ้าระวังป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ
ในช่วงสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน

โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

นายซาอูดี เจะดอเลาะ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย



การจัดการระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากหมอกควัน

• การแตง่ตัง้ค าสัง่คณะท างานศนูยป์ฏิบตักิารตอบโตภ้าวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุ(Emergency 

Operation Center : EOC) ระดบัจงัหวดั และ ระดบัอ าเภอ

• จดัท าค าสัง่เวรปฏิบตังิานประจ าสปัดาห ์ เพ่ือรายงานสถานการณร์ายวนั ภารกิจตระหนกัร ู ้: 

ทีม SAT (Situation Awaness Team)

• จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ ์แจง้เตอืนประชาชน กรณี หมอกควนัเร่ิมมีผลกระทบตอ่เป้าหมายกลุม่

เสี่ยง (ผูส้งูอาย ุ/ หญิงตัง้ครรภ ์/ เด็กเล็ก (0-5ปี) และ ผูม้โีรคประจ าตวั โดยทีม สื่อสาร

ความเสี่ยง

• เตรียมฐานขอ้มลูกลุม่เสี่ยงของแตล่ะอ าเภอ เพื่อบริหารจดัการ MASK และ สถานพยาบาล 

กรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน โดยทีมปฏิบตักิาร(OPERATION)

• เตรียม MASK ใหเ้พียงพอ โดยทีม Logistic ซ่ึงปัจจบุนั ม ีStock คงไว ้20 % ส าหรบั

กลุม่เป้าหมาย ผูป่้วยกลุม่เสี่ยง 



โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์

กลุ่มภารกิจกิจ

ก าลังคน
และ

กฎหมาย

กลุ่มภารกิจกิ

การเงินและ
งบประมาณ



แนวทางปฏิบัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

• การแต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
(Emergency Operation 
Center : EOC)

• ระดับจังหวัด

• ระดับอ าเภอ



การรายงานสถานการณ์รายวัน ทีม SAT 





การจัดท า Incident Action Plan : IAP
กรณี มลพิษทางอากาศและหมอกควัน 



38 แจง้เตือนประชาชนกล ุม่เสี่ยง

50 เปิดระบบ EOC เครอืขา่ยสสจ.

จงัหวดั เปิดระบบ EOC เพ่ือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ

ในสว่นต่าง



EOC 

21 ก.ย.62







การรายงานสถานการณ์ PM2.5 รายวัน





PM 2.5
• PM 2.5 คือ ฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กและมีเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมเ่กิน 

2.5 ไมครอน ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าเสน้ผมของเราถึง 20 เท่า 

เราไม่สามารถท่ีจะมองเห็นดว้ยตาเปลา่ และเม่ือฝุ่ นเหลา่น้ีมา

รวมตวักนัเยอะมากๆ จะท าใหเ้รามองเห็นเป็นลกัษณะท่ี

คลา้ยกบัหมอกจางๆ 





เส้นผมคนขยาย
1,000เท่า



โรงงานอตุสาหกรรม  การเผาป่า 

เผาขยะ   ควนัท่อไอเสียรถ 

การเผาเช้ือเพลิง  การกอ่สรา้ง

แหล่งก าเนิดของฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน?



ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างไร



Fig. 15-14c, p. 360
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อนุภาคเล็กๆสามารถทะลุผ่านถุงลมได้



สารพี เอ็ม กบัผลกระทบท่ีปอด

อาการที่พบได:้
• ระคายเคืองทางเดินหายใจ

• ไอ

• เสมหะติดคอ

• ปอดท างานลดลง

• ภาวะทางเดินหายใจอักเสบ

• หอบหืดก าเริบ และ

• อาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

• มะเร็งปอด



ผลกระทบต่อระบบหัวใจ

• อตัราการเตน้หัวใจเร็ว หรือ ชา้กว่า

ปกติ

• หัวใจเตน้ผดิจงัหวะ

• การเตน้หัวใจไมส่ม า่เสมอ ขึน้กบั

ชว่งเวลาที่สมัผสัฝุ่น

• ความดนัโลหิตสงู

• เลือดแข็งตวั เกาะกนัเป็นลิ่ม

• การอกัเสบของเสน้เลือดและ

กลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด



• อาการท่ีสามารถพบไดก้บัการแพฝุ้่ น PM 2.5 ต่อผิวหนงั 

ประกอบดว้ย

• ลมพิษ คนัตามตวั รา่งกาย ถา้แพจ้นอาการเริม่หนกั 

สามารถลามไปถึง ตา รอบปาก จมกู ใบหนา้ ขาหนีบ ขอ้พบั

ต่างๆ ตามรา่งกาย

• ผ่ืนตามตวั ปวดแสบ ปวดรอ้น และจะมีการระคายเคือง

• ท ารา้ยเซลลผ์ิวหนงั เน่ืองจากตวัฝุ่ น PM 2.5 มีสารเคมีและ

โลหะต่างๆ

ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อผิวหนัง
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อาการเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ

หอบหืดก าเริบในช่วงกลางวัน

กระทบการท างานในช่วงกลางวัน

หลอดลมอักเสบ ในเด็ก

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ต้องเข้ารักษาในห้องฉุกเฉิน

โรคที่ต้องนอน
โรงพยาบาล

เสียชีวิตก่อนวัย

แสดงความรุนแรงต่อสุขภาพตามล าดับ



ผู้ได้รับผลกระทบรุนแรง
• ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ

และโรคปอด
โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

• กลุ่มผู้สูงอายุ
เพราะมีโรคหัวใจและโรคปอด
แฝงอยู่มาก

• เด็ก
• มีการเคล่ือนไหวมาก

• อัตราหายใจสูง

• ร่างกายก าลังเติบโต





ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรค
กันยายน 2562
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กลุ่มเสี่ยง  จ านวน 156,000 ราย

หมายเหตุ : โรคประจ าตัว คือ ทางเดินหายใจ/หลอดเลือดและหัวใจ/ตาอักเสบ/ผิวหนัง

62,509

54,842

5,532

33,117

กลุ่มเด็ก (คน)

กลุ่มผู้สูงอายุ  (คน)

กลุ่มหญิง  ต้ังครรภ์(คน)

โรคประจ าตัว

(40.07%)

(21.23%)

(35.16%)

(21.23%)



วิธีป้องกนัตวัเองจากฝุ่ น PM 2.5 ?

 หลีกเลี่ยงออกนอกบา้น

 อยู่บา้นปิดประตหูนา้ตา่ง เช็ดฝุ่นดว้ยผา้ชบุน า้หมาดๆ จดัหาเคร่ืองกรองอากาศ เคร่ือง

ฟอกอากาศ ตดิตัง้ในบา้น

 จ าเป็นตอ้งออกนอกบา้นควรใสห่นา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้

 ควรเช็กสภาพอากาศ App Air4Thai

 ลดกิจกรรมที่ตอ้งใชแ้รงมาก เชน่ การออกก าลงักายกลางแจง้

 จิตสาธารณะ ไมเ่ผาขยะ ไมเ่ผาหญา้ ไมเ่ผาป่า ลดการใชร้ถยนต ์ งดสบูบหุร่ี งดจดุธปู

เทียน  รณรงคก์ารปลกูตน้ไม้

 ผูป่้วยที่มโีรคประจ าตวัตวัเตรียมยาทีจ่ าเป็นใหพ้รอ้ม

 ถา้มอีาการ ไอบ่อย เหนือ่ยหอบ หายใจล าบาก วิงเวียนศรีษะใหไ้ปพบแพทยท์นัที



วิธีป้องกนัตวัเองจากฝุ่ น PM 2.5 ?

 ฝุ่น PM 2.5 มีขนาดอนุภาคทีเ่ล็กมากๆ จงึท าใหห้นา้กากอนามยัแบบธรรมดาทัว่ไป ไม่
สามารถทีจ่ะป้องกนัฝุ่นทีม่ีขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอนไดอ้ยา่งแน่นอน แนะน าวา่ควรจะเป็น

หนา้กากอนามยัรุน่ N95 จะเป็นการป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดเน่ืองจากหนา้กากรุน่น้ีท ามาเพ่ือ
ป้องกนัมลพิษโดยเฉพาะ

 แตห่ากไมส่ามารถหาซื้อ N95 ไดจ้งึแนะน าวา่ระหวา่งน้ีใหใ้ชห้นา้กากอนามยัแบบธรรมดา
และซอ้นกระดาษทชิชูส่ามช ัน้ทดแทน จะสามารถชว่ยป้องกนัไดร้ะดบัหน่ึง แตแ่นะน าใหเ้ปล่ียน

กระดาษทชิชูทุ่กครัง้นะคะ หรอืกลัว้จมูกดว้ยน า้เกลือเพ่ือลา้งโพรงจมูกหลงัจากไปขา้งนอก

มาแลว้ดว้ยเพ่ือท าความสะอาดฝุ่นทีต่กคา้งตามโพรงจมูกเราคะ่



หนา้กากป้องกนัฝุ่ น PM 2.5 ?

N95 หนา้กากอนามยัและซอ้นกระดาษทชิชูส่ามช ัน้ทดแทน



ตวัอยา่งกิจกรรมเม่ือปีทีผ่า่นมา














