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Centers for Disease Control and Prevention 
แหลงขอมูลออนไลนของทานสําหรับขอมูลดานสุขอนามัยท่ีเชื่อถือได  

การเตรียมพรอมและการรับมือในกรณีฉุกเฉิน 
 

ขอมลูเรื่องวิกฤตนํ้ามันปนเปอนอาวสําหรับสตรีมีครรภ 
 

น้ํามันเปนอนัตรายตอฉันที่กําลังตัง้ครรภ และ บุตรที่อยูในครรภของฉันหรือไม?  
ถึงแมวาน้ํามันจะมีสวนผสมของสารเคมีบางชนิดท่ีอาจเปนอันตราย บุตรท่ีอยูในครรภของทานในบางกรณี แตทาง ศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) 
ไดทําการตรวจสอบขอมูลจาก EPA ซ่ึงไดผลลัพธวาระดับของสารเคมีเหลานี้ ตํ่ากวาระดับท่ี เปนอันตรายตอสตรีมีครรภ หรือ บุตรท่ีอยูในครรภได
โดยท่ัวไป ซ่ึงผลกระทบจากสารเคมีท่ีมีตอสตรีมีครรภ หรือ บุตรท่ีอยูในครรภนั้นขึ้นอยูกับปจจัยมากมาย เชน: มารดาไดมาสัมผัสกับน้ํามันไดอยางไร, 
สัมผัสอยูนานเพียงใด, สัมผัสบอยแคไหน, และ สุขภาพโดยรวมของท้ังมารดาและ บุตรท่ีอยูในครรภ 
ผูคนโดยท่ัวไป รวมถึงสตรีมีครรภ อาจไดสัมผัสกับสารเคมีดังกลาวโดยการหายใจ (ทางอากาศ), การบริโภค (ทางน้ําหรืออาหาร), หรือจาการสัมผัส
โดยตรง (ทางผิวหนัง) ทุกๆคนรวมไปถึงสตรีมีครรภควรหลีกเล่ียงบริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากปนเปอนของน้ํามัน โดยท่ัวไปแลว สตรีมีครรภจะสามารถ 
รับรูถึงการปนเปอนไดจากการมองและการรับกล่ินของสารเคมีท่ีอยูภายในนํ้ามัน กอนท่ีการปนเปอนจะสูงถึงระดับท่ีอาจเปนอันตรายตอเธอและบุตรใน 
ครรภ ทาง EPA และ CDC ตางรวมมือกันในการตรวจสอบระดับของน้ํามันในสภาพแวดลอม ซ่ึงหากพบสวนมีระดับใกลเคียงกับระดับท่ีเปนอันตรายแลว  
เราจะทําการ แจงใหกับทางสาธารณชนทราบ สําหรับขอมูลลาสุดจากการตรวจสอบบริเวณแนวชายฝงของอาว สามารถเขาชมไดท่ี เว็บไซตของ EPA 

ฉันสามารถปกปองตัวเองพรอมกับบุตรในครรภไดอยางไร?  
 หากทานพักอาศัยอยูบริเวณชายฝงอาว ซ่ึงไดรับการรายงานวาคราบน้ํามันไดแพรมาถึงฝง  
 หากทานไมอาจทนกล่ิน หรือวาทานเห็นเขมาควนั กรุณาอยาออกจากบาน และปรับเคร่ืองปรับอากาศของทานใหใชอากาศท่ีหมุนเวียนอยูภายใน

บานรวมถึงลดกิจกรรมทางรางกายท่ีใชงานปอดกับหัวใจอยางหนัก  
 หากทานพบคราบน้ํามัน กรุณาอยาแตะตองคราบน้ํามัน และ น้ําหรือทรายท่ีถูกคราบ น้ํามันปนเปอน 
 หากมีคราบน้ํามันบางสวนสัมผัสกับผิวหนังของทาน กรุณาลางออกดวยน้ําและสบูโดยเร็วท่ีสุด   
 หากทานรูสึกไมสบายหลังจากสัมผัสกับกับคราบน้ํามัน หรือบริเวณท่ีไดรับผลกระทบ กรุณาติดตอแพทยหรือหนวยงานท่ีดูแลดานสุขภาพ   
 ปฏิบัติตามคําแนะนําและคําเตือนของสาธารณะสุข ในพ้ืนท่ีและระดับรัฐในกรณีเก่ียวของกับน้ํามันปนเปอน (อานขอมูลเพ่ิมเติมท่ีลิงคดานลาง)   
 

อากาศสามารถทําใหฉันปวยไดหรือไม?  
ถึงแมวาไอระเหยจากน้ํามันอาจมีสารท่ีเปนอันตรายตอสตรีมีครรภ ทาง CDC ไดทําการตรวจสอบขอมูลจาก EPA ซ่ึงไดผลลัพธวาระดับของสารเคมี
เหลานี้ ตํ่ากวาระดับท่ี เปนอันตรายตอสตรีมีครรภ หรือ บุตรท่ีอยูในครรภไดโดยท่ัวไป โดยทาง EPA ไดทําการตรวจวัดสภาพอากาศทุกๆวัน และสงผล
จากการตรวจวัดใหกับหองวิจัยเพ่ือการวิเคราะหเพ่ิมเติม สําหรับทาง CDC เองก็ไดรวมมอืกับทาง EPA ในการตรวจสอบระดับของน้ํามันใน
สภาพแวดลอม ซ่ึงหากพบสวนมีระดับใกลเคียงกับระดับท่ีเปนอันตรายแลว เราจะทําการแจงใหกับทางสาธารณชนทราบ นอกเหนือจากนั้น เหลา
นักวิทยาศาสตรจากทาง EPA ยังไดเก็บตัวอยาง [หรือวัดระดับสภาวะ] อากาศในทุกๆชั่วโมง เพ่ือท่ีจะสามารถทําการแจงเตือนสาธารณชนไดทันทวงที 
หากระดับการปนเปอนในอากาศสูงขึ้นจนถึงระดับอันตราย เขาชม เวบ็ไซตของ EPA  สําหรับขอมูลลาสุดของการตรวจวัดสภาวะการปนเปอนทางอากาศ  

กลิ่น  
สตรีมีครรภ อาจไดรับผลกระทบจากล่ินฉุนรุนแรง โดยอาจกอนใหเกิดอาการเวียนศีรษะหรือคล่ืนไส ดังนั้นทานจึงควรอยูภายในตัวบาน และปรับ
เคร่ืองปรับอากาศของทานใหใชอากาศท่ีหมุนเวียนอยูภายในบานรวมถึงลดกิจกรรมทางรางกายท่ีใชงานปอดกับหัวใจอยางหนัก หากอาการของทาน
ไมทุเลาลง หลังจากเปล่ียนมาอยูภายในตัวอาคารแลว กรุณาติดตอแพทยหรือหนวยงานท่ีดูแลดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีทานมีอาการ
หอบหืด หรือมีปญหาอ่ืนๆเก่ียวกับปอด   

หากทานจําเปนตองอยูภายนอกอาคาร หนากากชวยหายใจ N95 ท่ีมีสวนควบคุมกล่ิน อาจสามารถชวยบรรเทาความฉุนของกล่ินได ซ่ึงจากขอมูลของเรา 
ทานไมจําเปนตองใชหนากากชวยหายใจ N95 เพ่ือปองกันอันตราย แตก็สามารถชวยใหทานหายใจไดโดยสะดวกมากขึ้น ซ่ึงสวนมากแลวรานขาย
อุปกรณจะมีหนากากชวยหายใจวางขาย (ทานควรตรวจสอบฉลาก เพ่ือใหแนใจวาหนากากไดรับการรับรองจาก NIOSH ใหเปนหนากากชวยหายใจ N95 
ท่ีมีสวนควบคุมกล่ิน หรือมีช้ันถานระงับกล่ิน) กรุณาปฏิบัติตามคูมือจากผูผลิตดวยความระมัดระวังใหแนใจวาทานไดใชงานหนากากชวยหายใจถูกตอง   

น้ํามันลุกตดิไฟ  
การเผาคราบน้ํามันในอาวเม็กซิโก เปนหนึ่งในวิธีท่ีใชในการขจัดคราบน้ํามันเพ่ือไมใหคราบน้ํามันไปถึงชายฝงหรือ กลายเปนอันตรายตอผูคน สัตว และ
สภาวะแวดลอมได ซ่ึงเมื่อทางผูแกไขกรณีทําการเผานํ้ามัน สสารระดับอณุภาค หรือ “Particulate Matter” (PM) บางชนิดอาจกอตัวขึ้น โดย PM เปน
สวนผสมของอณุภาคขนาดเล็ก และหยดน้ําท่ีมีอยูในอากาศ โดย PM จะมีอยูดวยกันหลายขนาด ซ่ึงขนาดเล็กท่ีสุดสามารถเขาสูปอดของทานได 
อยางไรก็ตามโอกาสท่ี PM จะไปถึงชายฝงนัน้ นอยมาก เพราะการใชไฟเผาอยูหางจากชายฝงมาก ซ่ึงในการใชไฟเผาคราบน้ํามันนั้น เหลาทีมงานให 
ความสําคัญในการตรวจสอบสภาพอากาศ กระแสลม และกระแสน้ํา รวมถึงระดับการปนเปอนในอากาศ พวกเขาจะหยุดการเผาคราบน้ํามันทันที หาก 
เกิดปญหาเกิดขึ้น โดยทาง CDC และ ATSDR ตางใหความชวยเหลือกับยามชายฝง EPA และองคกรท่ีเก่ียวของกับเราในการรักษาสุขอนามัยของ
สาธารณชน เขาชม เว็บไซตของ CDC สําหรับขอมูลลาสุดของการเผาคราบน้ํามัน รวมถึงสุขอนามัยของสาธารณชน  
  
หากทานไดกล่ิน หรือพบเห็นเขมาควัน ทานสามารถปฏิบัติดังนี้เพ่ือปกปองตัวทานเอง:  
 ออกจากพ้ืนท่ีนั้นหากทานเส่ียงตอการสูดหายใจรับเขมาควันเขาไป เนื่องจากถาทานมีปญหาเร่ืองระบบหายใจเร้ือรังอยางเชนหอบหืด หรือโรค

เก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด ทานอาจอยูในความเส่ียงอยางสูง กรุณาปรึกษากับแพทยของทานเพ่ือหาการแกไข   
 จํากัดการสัมผัสกับเขมาควัน: กรุณาอยาออกจากบาน และปรับเคร่ืองปรับอากาศของทานใหใชอากาศท่ีหมุนเวียนอยูภายในบาน หากทานไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ ทานอาจจําเปนตองออกจากพื้นท่ีจนกวาเขมาควันจะหมดไป  
 ลดกิจกรรมทางรางกายท่ีใชงานปอดกับหัวใจอยางหนัก โดยกิจกรรมดังกลาวนี้รวมไปถึง การออกกําลังกายหรืองานใชแรงงาน ท้ังภายในบานและ

กลางแจง  
 หนากากกันฝุน ผาปดหนา หรือผาอ่ืนๆ (ถึงแมจะเปยกก็ตาม) ไมสามารถปกปองทานจากเขมาควันได 
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น้ําปลอดภัยหรือไม?  
จาการคาดการนั้น น้ําด่ืมจะไมไดรับผลกระทบจากการปนเปอน หากทานมีความกังวลเก่ียวกับน้ําด่ืมของทาน กรุณาติดตอบริษัทผูใหบริการน้ําด่ืม ของง
ทาน 
 

การวายย้ําในน้ําท่ีไดรับผลกระทบจากการปนเปอนจะกอใหเกิดความรําคาญและอาจเปนอันตรายได ในขณะนี้ สตรีมีครรภ ควรหลีกเล่ียงบริเวณชายฝง
ท่ีไดรับรายงานวามีการปนเปอนของน้ํามัน ซ่ึงการหลีกเล่ียงคราบน้ํามันเปนเร่ืองสําคัญมากหากไดสัมผัสกับน้ํามันโดยตรงเปนระยะเวลานาน อาจ 
กอใหเกิดอันตรายได กรุณาอยาแตะตองคราบน้ํามัน และ น้ําหรือทรายท่ีถูกคราบน้ํามันปนเปอน หากมีคราบน้ํามันบางสวนสัมผัสกับผิวหนังของทาน 
กรุณาลางออกดวยน้ําและสบูโดยเร็วท่ีสุด หากทานสังเกตเห็นผื่นหรือจุดคลํ้าบนผิวหนังของทานหลังจากลางบริเวณท่ีสัมผัสกับน้ํามันออกดวยน้ําและ  
สบูแลวกรุณาติดตอแพทยหรือหนวยงานท่ีดูแลดานสุขภาพ  

CDC ขอใหคําแนะนําใหทุกทานปฏิบัติตามขอแนะนําและขอหามจากทางหนวยงานสาธารณสุขของรัฐ เก่ียวกับการใชงานพ้ืนท่ีชายฝงสําหรับการ
พักผอนและการตกปลา ทาง EPA ไดทําการเก็บตัวอยาง ของน้ําตามชายฝงเพ่ือประมาณการผลกระทบที่มีตอสุขภาพสัตวน้ํา และ มนุษย เขาชม 
เว็บไซตของ EPA สําหรับขอมูลลาสุดของการเก็บตัวอยางน้ํา  

ปลอดภัยหรือไมหากฉันรับประทานปลา หรืออาหารทะเลจากอาวเม็กซิโก?  
เพ่ือเปนการปองกัน บริเวณทําการประมงซ่ึงไดรับผลกระทบจากการปนเปอนนั้นถูกปดไมใหมีการทําการประมงและเก็บหอยนางรม สําหรับการ
บริโภคสวนบุคคลและการคา ดังนั้นอาหารทะเลท่ีมีวางจําหนายนั้นมาจากนานน้ําท่ีไมไดรับผลกระทบจากการปนเปอน และ อาหารทะเลท่ีไม
ปลอดภัยจะไมไดรับการอนุญาตใหจัดจําหนาย  
 

ทาง The Food and Drug Administration (FDA) และ ทาง National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) และ National Marine 
Fisheries Service ไดทําการตรวจสอบ การปนเปอนของน้ํามัน และจะทําการแจงใหกับสาธารณชนทราบหากพบปญหา จากอาหารทะเลจากนานน้ําท่ี
ไมไดรับผลกระทบจาก การปนเปอน และหากมีการตรวจพบสารเคมีในระดับอันตรายจากอาหารทะเลจากบริเวณอาว ทาง CDC จะประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ FDA และหนวยงานประจําแตละรัฐอยางรวดเร็วท่ีสุดเพ่ือแจงใหกับสาธารณชนรับทราบ  
 

สําหรับคําแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการรับประทานอาหารทะเล ในระหวางการตั้งครรภ กรุณาเขาชมเว็บไซตของ FDA  
 

สารสลายคราบน้ํามันคืออะไร และมันเปนอันตรายตอฉันหรือไม?  
สารสลายคราบน้ํามันถูกนํามาใช ในการขจัดคราบน้ํามันใหแตกออกเปนหยดเล็กๆและปองกันไมใหน้ํามันกลับมาจับตัวกันใหม ซ่ึงโดยปกติแลวมีความ
เปนไปไดนอยมากท่ีผูอยูอาศัยบริเวณชายฝงจะไดสัมผัสกับสารสลายคราบน้ํามันท่ียังไมถูกใชงาน ซ่ึงจะถูกนําไปใชในอาวหางจากชายฝง สําหรับกรณี
ของสารสลายคราบน้ํามันท่ีถูกใชงานแลว สามารถมาถึงชายฝงไดทางน้ําหรือทางอากาศ โดยทาง EPA ไดทําการตรวจวัด อากาศและน้ํา บริเวณชายฝง 
เพ่ือตรวจหาสารสลายคราบน้ํามัน ซ่ึงจากขอมูลไมมีการพบสารสลายคราบน้ํามันในระดับท่ีสามารถเปนอันตรายตอบุตรหรือตัวทานเองได  
 

สารเคมีบางชนิดในสารสลายคราบน้ํามันสามารถกอใหเกิดอันตรายไดในบางสภาวะ ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหการใชงานสารสลายคราบน้ํามัน ถูกควบคุม 
ดวยความระมัดระวังอยางใกลชิด สตรีมีครรภควรหลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารสลายคราบน้ํามัน หรือสารเคมีท่ีอาจมีอันตรายอ่ืนๆใหมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถ 
ทําได สําหรับบุคคลโดยท่ัวไปแลว การสัมผัสกับสารสลายครบน้ํามันปริมาณนอยเปนเวลาไมนาน จะไมกอใหเกิดอันตราย อยางไรก็ตาม การสัมผัสเปน
เวลานานอาจทําใหเกิดผื่นผิวแหง และการระคายเคืองตา ซ่ึงในกรณีท่ีมีความเปนไปไดนอยอยาง การสุดหายใจหรือการรับประทานสารสลายคราบน้ํามัน 
ลงไปอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอยางเชน อาการวิงเวียน อาเจียน ระคายเคืองลําคอและปอด หากทานรูสึกกังวลวาทานไดสัมผัสกับสารสลาย
คราบน้ํามัน กรุณาติดตอแพทยหรือหนวยงานท่ีดูแลดานสุขภาพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสารสลายคราบน้ํามัน กรุณาเขาชมเว็บไซตของ CDC  

เว็บไซตขอมูลของรัฐ  
 อาลาบามา – คําแนะนําจาก Alabama Department of Public Health  
 ฟลอริดา – เว็บไซตขอมูลการปนเปอนของคราบน้ํามันในอาว รัฐฟลอริดา 
 หลุยเซียนา - ขอมูลลาสุดเร่ืองการปนเปอนของคราบน้ํามันในอาว รัฐหลุยเซียนา  
 มิซซิสซิปป – ขอมูลการปนเปอนของคราบน้ํามันในอาวจากทาง State Department of Health 
 เทกซัส - ขาวลาสุดจาก Texas Department of State Health Services  
 

เว็บไซตขอมูลของรัฐบาล  
 Unified Federal Oil Spill Response – ติดตามสถานการณลาสุดของวิกฤตการคร้ังนี้ รวมถึงขอมูลของแผนการรับมือเฉพาะบริเวณตางๆ ขอมูลการ

ชวยเหลือสําหรับอาสาสมัคร ศูนยรวมขอมูลซ่ึงนําโดย Federal Emergency Management Agency in the Department of Homeland Security 
ซ่ึงดําเนินการจัดต้ังเว็บไซตนี้ และรวบรวมขอมูลจากทางรัฐบาลและภาคเอกชนท่ีมีหนาท่ีในการตอบสนองการแกปญหาคราบน้ํามันปนเปอน  

 Disaster Information Management Research Center - ขอมูลจาก National Library of Medicine ในเร่ืองการปนเปอนของคราบน้ํามันและ 
สุขภาพ   

 Environmental Protection Agency (EPA) – รวบรวมคําตอบสําหรับคําถามเก่ียวกับการรับมือของ EPA เก่ียวสภาพแวดลอมทางดานอากาศและน้ํา 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการปนเปอน  

 Food and Drug Administration (FDA) - FDA ตรวจสอบสถานการณและผลกระทบในภายภาคหนาของความปลอดภัยของอาหารทะเลจาก
บริเวณท่ีไดรับผลกระทบ  

 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – ทางหนวย National Marine Fisheries Service  ของ National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) มีหนาท่ีในการควบคุมจัดการ ปกปองรักษา ส่ิงมีชีวิตทางทะเล ในระยะ 3 ถึง 200 ไมลจากชายฝง โดย 
NOAA จะยังคงตรวจสอบสถานการณ และทําการแจงใหกับสาธารณชนทราบหากตรวจพบปญหาในอาหารทะเลจากยานนี้ของประเทศ  

 National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) – สถาบัน National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) 
ไดทําการสรุปผลของอันตราย และการปองกันซ่ึงมีความจําเปน ในการรับมือกับการขจัดคราบน้ํามันปนเปอนลงใน Oil Spill Safety Awareness 
Tool  

 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) - สถาบัน National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) ของ CDC นั้นดําเนินงานเพ่ือการใหคําแนะนําแกพนักงานเก่ียวกับการสัมผัสกับสารเคมี อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางชีวภาพท่ีพวก
เขาอาจพบเจอ   

 

Centers for Disease Control and Prevention 1600 ถนน Clifton แอตแลนตา, GA 30333, USA   
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348, 24 ช่ัวโมง/ทุกวัน - 
cdcinfo@cdc.gov 


