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ศูนย์ประสานงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นาพิเศษภาคตะวันออก

เปดประตู
ส��การเฝาระวัง
ที่ยั�งยืน

จัดท�ำโดย

คณะท�ำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ค�ำบอกเล่าจากบรรณาธิการ

ข่าวเด่น EEC
จังหวัดระยอง
13-14 ม.ค. 63 รพ.ระยอง สสจ.ระยอง ร่วมกับ รพ.มะเร็งชลบุรี จัดโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทะเบียนมะเร็ง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมประดูทอง
รพ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก นพ.สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์
รพ.ระยอง และประธาน Service Plan สาขามะเร็ง เป็นประธานเปิดการประชุม
และ พญ.สิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ รพ.มะเร็ง
ชลบุรกี ล่าวรายงานการประชุม และได้รบั เกียรติจากคณาจารย์จากรพ.มะเร็งชลบุรี
เป็นวิทยากร มีพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ตัวแทนหอผู้ป่วยในแต่ละแผนก        
ของ รพ.ระยอง และรพ.ชุมชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 30 คน เพือ่ พัฒนา
ฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งให้ครบถ้วนและมีคุณภาพ น�ำมาใช้พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
โดย โรงพยาบาลระยอง
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เหตุการณ์ส�ำคัญช่วงนี้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจ�ำนวนมาก      
ทั้งเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม PM2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เกิดเสียงเรียกร้องให้มีมาตรการต่างๆ ด�ำเนินการ     
แก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อเนื่อง
พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ซึ่งนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบกรอบแผนการยกระดับการบริการสาธารณสุข
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับส�ำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มาร่วมกันจัดท�ำโครงการทั้งหมด 14 โครงการ เสนอ กพอ. เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
บทเรียนทีผ่ า่ นมาในอดีต สภาพปัญหาทีเ่ ผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั ความท้าทายในอนาคตทีจ่ ะร่วมกันแก้ไขปัญหา ดูแลปกป้องสุขภาพ
ประชาชน จดหมายข่าวสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC จะเป็นสื่อกลางที่จะให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงข้อมูล   
ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของการด�ำเนินงาน และผนึกก�ำลังท�ำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
ขอบคุณทีมงานและท่านผู้อ่านทุกท่าน โปรดพลิกไปอ่าน โดยพลัน.
โดย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัดชลบุรี

ข่าวเด่น EEC

กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จังหวัดในพื้นที่ EEC คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
ประเทศ แน่นอนปัญหาการจัดการขยะที่บ่อขยะหลายแห่งเกินประสิทธิภาพไปจนถึง
การเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ หรือแม้แต่ร้าน/โรงงานรีไซเคิลต่าง ๆ ชลบุรีก็ประสบปัญหา
เหล่านี้เช่นกัน โดยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลแห่งหนึ่ง
และกลุ่มควันส่งผลกระทบถึงชุมชนที่อยู่ใกล้บ่อขยะ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ       
ทีมสาธารณสุขทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดได้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงทันที   
ร่วมกับการประสานหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ อาสาสมัครกูช้ พี /กูภ้ ยั ไปจนถึงการประสานหน่วยงาน
สาธารณสุขในระดับเขต เช่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุร           ี
ศูนย์พฒ
ั นาวิชาการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม จังหวัดระยอง รวมถึงศูนย์อำ� นวยการ
จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 14 ท�ำให้สามารถตรวจสภาพแวดล้อมที่ส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงที และสอดประสานไปกับการตรวจคัดกรอง
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง การแจกหน้ากากอนามัยให้กบั ประชาชน ไปจนถึงการประสาน
ท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมจุดอพยพหากจ�ำเป็น และการประสานหน่วยงาน         
ทีเ่ กีย่ วข้องในการพิจารณาปิดโรงเรียนเพือ่ ป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับเด็กนักเรียน
และการดูแลเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เข้าเผชิญเหตุ  
หลังจากเกิดเหตุการณ์
ความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับที่จะตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน       
องค์ความรู้ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ และการประเมินสถานการณ์ สิ่งเหล่านี้จ�ำเป็น
อย่างยิ่งในพื้นที่ EEC รวมไปจนถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจต้องน�ำมาใช้
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งบางกรณีอาจเกิดผลกระทบมากถึงข้ามเขตอ�ำเภอ หรือ
ข้ามเขตจังหวัด..
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โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาล
พนมสารคาม อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ ่ ม งานอนามั ย
สิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตาม
เยี่ ย มเสริ ม พลั ง การด� ำ เนิ น งานคลิ นิ ก โรคจากการท� ำ งาน วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในระดับโรงพยาบาล รับฟัง
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
เพื่อหาทางแก้ไขเชิงบูรณาการต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชม Wellness Center
ศูนย์สขุ ภาพดีวยั ท�ำงาน ซึง่ เป็นการดูแลสุขภาพให้กบั ประชาชนแบบครบวงจร
ภายใต้แนวคิด “พนมสารคาม 3 ดี ได้แก่ รูปร่างดี กล้ามเนื้อดี ไขมันดี”
โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์อุบัติภัย
และสารเคมีในพื้นที่ EEC
โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สถานการณอุบัติภัย การลักลอกทิ้งสารเคมี กากของเสีย ในพื้นที่ EEC
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ฉะเชิงเทรา

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ และรายงาน OEHP
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การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พร้อมทั้งการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอาจท�ำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ              
สิ่งแวดล้อม และอุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมีเพิ่มขึ้น
จากข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบตั ภิ ยั สารเคมีของ 3 จังหวัดในพืน้ ที่ EEC รวบรวมโดยส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี ในปีงบประมาณ 2562 เผยให้เห็นถึงข้อมูลอุบัติภัยในพื้นที่ EEC ที่พบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติภัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยเกิด
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 7 เหตุการณ์ รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรจี ำ� นวน 5 เหตุการณ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 เหตุการณ์
เมือ่ แยกประเภทของเหตุการณ์พบว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 9 เหตุการณ์ รองลงมา คือ สารเคมีรวั่ ไหล 4 เหตุการณ์
ไฟไหม้ตคู้ อนเทนเนอร์ 1 เหตุการณ์ รถบรรทุกสารเคมีคว�ำ่ และหกรัว่ ไหล 1 เหตุการณ์ เหตุรอ้ งเรียนการปนเปือ้ นสารเคมี 1 เหตุการณ์
โดยมีจำ� นวนผู้ได้รับการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากเหตุการณ์ 247 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยมากที่สุดคือ เหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ท�ำให้เกิด
สารเคมีระเบิดและมีสารอันตราย คือ CAS No.1866-Resin solution, 3077, 3078-Cerium, turning or gritty powder                   
รั่วไหลฟุ้งไปในอากาศ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 200 ราย
และจากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์อุบัติภัย การลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่ EEC จากกรมควบคุมมลพิษและจากฐาน
ข้อมูล OEHP (Occupational and Environmental Health Profi ile) ย้อนหลังไป 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 พบว่า เกิดเหตุการณ์
ทั้งหมด 63 ครั้ง โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด รวมกันทั้ง 3 จังหวัดเกิดเหตุการณ์ไปทั้งหมด 33 ครั้ง         
รองลงมา คือ สารเคมีรั่วไหล รวมกันทั้ง 3 จังหวัดเกิดเหตุการณ์ไปทั้งหมด 19 ครั้ง ส่วนการลักลอบทิ้งกากของเสีย เกิดเหตุการณ์
ทั้งหมด 11 ครั้ง จังหวัดที่เกิดเหตุการณ์มากที่สุด คือ จังหวัดระยอง มีจำ� นวนทั้งหมด 31 ครั้ง รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี 20 ครั้ง
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 12 ครั้ง

การสอบสวนโรค/เหตุรำ� คาญ การคุ้มครองสุขภาพ

ภายใต้ พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพฯ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข
การสอบสวนโรค

โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา เกิดกรณีผู้แทนพนักงานร้องเรียนถึงความไม่น่า
เชือ่ ถือเกีย่ วกับผลการตรวจสุขภาพ (ผลการตรวจหาระดับตะกัว่ ในเลือด) ของพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พนักงานจ�ำนวนหนึ่งจึงได้รวมตัวกันไปตรวจหาระดับ
สารตะกั่วในเลือดใหม่กับคลินิกโรคจากการท�ำงานของโรงพยาบาลของรัฐ และผลการ
ตรวจใหม่ พ บว่ า พนั ก งานเกื อ บทั้ ง หมดที่ไปตรวจมีระดับสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน           
ความปลอดภัย (ก�ำหนดให้ไม่เกิน 30 ไมโครกรัมต่อเดซิลติ ร) จากกรณีดงั กล่าวส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นแกนหลักในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลชลบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
ศรีราชา ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งบทวิเคราะห์จากเหตุ        
ร้องเรียนดังกล่าว สามารถสรุปประเด็นที่สำ� คัญได้ดังนี้
1. บริษัทใช้บริการหน่วยตรวจสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานท�ำให้ผลการตรวจไม่น่า
เชือ่ ถือและมีผลการตรวจทีต่ �่ำกว่าความเป็นจริง ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว สามารถน�ำ พ.ร.บ.
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 มาใช้ดำ� เนินการได้
2. ผลการตรวจวัดระดับสารตะกั่วในบรรยากาศการท�ำงานและฝุ่นตะกั่วที่พื้นผิวในหลายแผนกมีค่าเกินมาตรฐานและ               
ยังสอดคล้องกับผลตรวจระดับตะกั่วในเลือด
ประเด็นข้อเสนอแนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการแก้ปัญหา) ประกอบด้วย
• ระยะแรกบริษัทต้องตรวจสารตะกั่วในเลือดให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในแผนกที่มีความเสี่ยง และต้องตรวจกับ         
โรงพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน ส่วนระยะต่อไปเสนอให้ตรวจสารตะกัว่ ในเลือดให้กบั พนักงานทัง้ หมดทุกคน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน (Baseline)
ส�ำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานในแผนกที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเสนอให้ทบทวนรอบความถี่ในการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ โดยจะใช้หน่วยบริการสุขภาพทีข่ นึ้ ทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2562
• เสนอให้บริษัทปรับปรุงมาตรการป้องกันสารตะกั่วในบรรยากาศการท�ำงาน เช่น การติดตั้งระบบระบายอากาศ การลด
ปริมาณฝุ่นตะกั่วด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งเรื่องของสุขวิทยาส่วนบุคคล

การสอบสวนโรค/เหตุรำ� คาญ การคุ้มครองสุขภาพ

ภายใต้ พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพฯ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข
เหตุร�ำคาญ
เหตุรำ� คาญ (nuisance) เป็นหลักทางกฎหมายที่พัฒนาในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ของประเทศอังกฤษ
มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพั ฒ นาจากสิ ท ธิ ก ารใช้อ สั งหาริมทรัพย์ข องตนเองละเมิด ต่อ คุณ ค่า หรือประโยชน์ข องการใช้
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อยู่ข้างเคียง ซึ่งศตวรรษที่ 17 ศาลอังกฤษได้พิพากษาคดีเหตุร�ำคาญเป็นคดีแรกๆ จากกรณีกลิ่นเหม็นในการ
เลี้ยงสุกรบริเวณเหนือลม และศตวรรษที่ 18 ได้เกิดโรคระบาดใหญ่ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ จึงมีพัฒนาการ
กฎหมายในการทีร่ ฐั ใช้อำ� นาจปกครองเข้าควบคุมเพือ่ สุขภาพอนามัยของมหาชน จัดระเบียบสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
และควบคุมการแพร่ระบาดโรค เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดหลักกฎหมายเหตุร�ำคาญสาธารณะ (Public Nuisance)
พัฒนาการกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายสิ่งแวดล้อม เกิดจากรัฐสภาอังกฤษต้องการให้ขั้นตอนในการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว จึงได้
ตรากฎหมายการสาธารณสุขขึน้ ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1848 (Public Health Act) และได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในปี ค.ศ. 1936 และ ค.ศ. 1969
และมาตรการเหตุร�ำคาญได้มีการปรับปรุงในกฎหมายคุ้มครองและป้องกันสิ่งแวดล้อม ปี ค.ศ. 1990 ด้วย (The environmental
protection Act 1990: EPA 1990) ให้อ�ำนาจฝ่ายปกครองในการควบคุมเหตุร�ำคาญตามกฎหมายพิเศษ (Statutory Nuisance) ทัง้ นี้
กฎหมายไทยได้มกี ารน�ำมาตรการเหตุรำ� คาญจากกฎหมายการสาธารณสุขนีม้ าบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2484 และพ.ศ. 2535 ซึง่ เป็นฉบับปัจจุบนั โดยมีเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุม้ ครองและพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อ
การด�ำรงชีพประชาชน

ที่มา: ศมาพร ฉัตรสกุลพนิต มาตรการกฎหมายในการควบคุมเหตุร�ำคาญเรื่องกลิ่น
จากโรงงานอุตสาหกรรม วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
		 กฎหมายในระบบจารีตประเพณี (Common Law) หรือกฎหมายค�ำพิพากษา หรือ เคส ลอร์ (case law)
ค�ำพิพากษาของศาลเป็นกฎหมายหลัก (Law) และกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติออกเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็น
กฎหมายพิเศษหรือ กฎหมายรอง (Statutory หรือ Act)
โดย ศูนย์อนามัยที่ 6 (ชลบุรี)
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ในมาตรา 92(1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี 1936 บัญญัติว่า ภายใต้กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำ� คาญ
1) สถานที่หรือแหล่งใดก็ตามซึ่งมีสภาพที่จะเป็นเหตุให้เสื่อมต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุร�ำคาญ
2) การเลี้ยงสัตว์ ในที่หรือวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุร�ำคาญ
3) การสะสมหรือการทับถมบริเวณใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุร�ำคาญ
4) การกระท�ำใดที่ท�ำให้เกิดฝุ่น หรือกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการท�ำธุรกิจค้าขาย หรือโรงงานหรือกระบวนใดๆ ซึ่งเป็น
เหตุให้เสื่อมต่อสุขภาพ หรือเป็นเหตุรำ� คาญ ต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือเพื่อนบ้าน
5) เหตุอื่นใด ที่ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ว่าเป็นเหตุร�ำคาญ

กิจกรรมเด่นด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน EEC
จังหวัดระยอง

โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
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การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการรองรับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษ          
ภาคตะวันออก (EEC) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนับเป็น
สถานบริการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ของส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง ทีเ่ น้นการ “พัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประชาชนเชือ่ มัน่ ” เพือ่ ให้กลุม่ วัยแรงงานเข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประชาชนปลอดภัยจากสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ จึงได้พัฒนาศักยภาพการจัด
บริการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก�ำหนดพื้นที่ให้โรงพยาบาล
แม่ข่าย 3 แห่งหลักของจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ พาคิด ชวนท�ำ 
เป้าหมายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ปี 2562 ของ            
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมก�ำหนดให้มีเพียงการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด แต่ผล
การด�ำเนินงานของจังหวัดระยองได้มากกว่าเป้าหมาย โดยผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง 100% ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 70.8%
ระดับดีขึ้นไป 63.8% และระดับดีเด่น 12.5% และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในเวทีวิชาการสาธารณสุขของจังหวัด ซึ่งในปี 2563          
เป้าหมายของจังหวัดเน้นการยกระดับที่สูงขึ้น โดยทีมคณะท�ำงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ ระดับอ�ำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยใช้ระบบ            
โรงพยาบาลพีเ่ ลีย้ งและคณะท�ำงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ จังหวัดระยองเป็นผูป้ ระเมิน ก่อนการตรวจประเมินจากกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม “คิดถึงอาชีวเวชศาสตร์ฯ คิดถึงระยอง”

กิจกรรมเด่นด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน EEC
จังหวัดชลบุรี

โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 มกราคม 2563 ศูนย์สขุ ภาพดีวยั ท�ำงาน โรงพยาบาลพนมสารคาม
ได้มโี อกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด ทั่วประเทศ ผู้รับผิดชอบงานจาก
ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์สขุ ภาพวิถชี วี ติ ไทย เป็นแรงผลักดันในการเริม่
ด�ำเนินงานศูนย์สขุ ภาพดี วัยท�ำงาน โรงพยาบาลพนมสารคามได้ทำ� ใน
สิ่งที่มีประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด คือ การสร้างสุขภาพแทนการ
ซ่อมแซมรักษา เมื่อเจ็บป่วย #เราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน
โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
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จากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท�ำให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน มาตั้งแต่ปี 2554
ซึง่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้พยายามขับเคลือ่ น ให้ประกาศเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จนเกิดการขับเคลื่อนผลักดันผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไปยัง      
คณะกรรมการสาธารณสุขในระดับประเทศ ผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจาก
กิจการดังกล่าว ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ท�ำให้มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ   
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า
หรือลานจอดรถหัวลากตูบ้ รรจุสนิ ค้าให้เป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายหลังการประกาศ
เป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพการขั บ เคลื่ อ นขั้ น ต่ อ ไป คื อ การจั ด ท� ำ เทศบั ญ ญั ติ                  
ซึ่งกระบวนการจัดท�ำนั้น ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติฯ และการรับฟัง     
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนก่ อ นเสนอสภาของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พิ จ ารณาในการออกประกาศ           
เป็นเทศบัญญัติ ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระยะคณะกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัตฯิ อีกไม่นานเกินรอ
ความหวังของคนในชุมชน คงเป็นจริง
การต่ อ สู ้ เ พื่ อ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายบนความคาดหวั ง ของคน           
ในชุมชนเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของบุคลากรสาธารณสุข ในการ   
เฝ้าระวังดูแลสุขภาพของประชาชนไปพร้อม ๆ กับการบังคับใช้กฎหมาย
บทเรี ย นจากการขั บ เคลื่ อ นกฎหมายฉบั บ นี้ จะเป็ น แนวทางในการ             
ขับเคลื่อนกฎหมายอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุม     
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งมี         
ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ EEC
ควรค�ำนึงถึงระบบบริการสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
กับกระบวนการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น         
ในอนาคต

กิจกรรมเด่นของ สคร.6 จังหวัดชลบุรี
โดย ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
วันที่ 27 ธ.ค. 62 เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ภายในพืน้ ทีส่ วนอุตสาหกรรมแห่งหนึง่ ของ จ.ชลบุรี ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6) ได้ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ จ�ำนวน 39 คน ผลการ
คัดกรองสุขภาพ พบว่า ไม่มีอาการ ผิดปกติ จ�ำนวน 33 คน (84.62%) มีอาการผิดปกติ จ�ำนวน 6 คน (15.38%) อาการผิดปกติ   
ที่พบ คือ ระบบทางเดินหายใจ แสบตา แสบจมูก

•

วันที่ 1 ม.ค. 63 เกิดเหตุเพลิงไหม้บอ่ ขยะแห่งหนึง่ ของ จ.ชลบุรี สคร.6 น�ำโดย พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำ� นวยการ สคร.6 จึงได้เปิด
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี กรณีไฟไหม้บ่อขยะ (EOC CHEM) เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ      
โดยได้ลงพืน้ ทีส่ นับสนุนสือ่ ความรู้ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และคัดกรองสุขภาพประชาชนร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยลงพื้นที่
ทีห่ มูบ่ า้ นใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ ผลการคัดกรองประชาชน จ�ำนวน 146 ราย พบว่า ไม่มอี าการ 131 ราย (89%) มีอาการ 15 ราย (11%)
อาการผิดปกติที่พบ คือ ระบบทางเดินหายใจ แสบตา แสบจมูก

•

โครงการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ โดยวันที่ 9-10 ม.ค. 63 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอบสวน
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระดับก้าวหน้า ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี ให้แก่บุคลากรในพื้นที่ โดยเน้นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง

•

วันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีระดับจังหวัด แบบบูรณาการ
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง เพื่อให้บุคลากรสามารถได้น�ำความรู้ ทักษะ ที่ได้สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานได้กับ
ทุกภาคส่วน
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•

“Kick off Street Food Thailand”

ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุรี

วันที่ 30 พ.ย. 62 นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ�ำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าร่วมประกาศ
นโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย (Kick off Street
Food Thailand) ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
“อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ตัง้ เป้าขยายพืน้ ทีต่ น้ แบบครบทุกจังหวัดในปี 2564 เพือ่ สนับสนุน
การท่องเที่ยว โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้
เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นถนนอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ (Model) ที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร          
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 12 จังหวัด พร้อมนี้ ท่านได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถใี ห้ได้มาตรฐาน ทัง้ ในด้านสุขอนามัยและด้านความปลอดภัยของอาหาร
โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี ร้านค้า แผงลอย ที่ปัจจุบันมักพบว่าประชาชนนิยมบริโภค เนื่องจาก
หาซื้อได้ง่ายและมีราคาประหยัด ที่ส�ำคัญอาหารริมบาทวิถีตามแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของ
ประเทศไทย ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางมาบริโภค ซึ่งแต่ละ
พื้นที่มีวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ 30 แห่ง   
ทั่วประเทศ และจะขยายพื้นทีให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 โดยก�ำหนดให้มีการพัฒนาและขยาย
พื้นที่ด�ำเนินการดังนี้
1) ให้รกั ษามาตรฐานต้นแบบอาหารริมบาทวิถี โดยใช้ปา้ ยสัญลักษณ์
ซึง่ ได้พฒ
ั นาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม
2) ให้เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการจ�ำหน่ายอาหารประเภทผัก ผลไม้ทสี่ ะอาด ปลอดภัย เพือ่ ส่งเสริมการบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้านโภชนาการ
ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร และส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผัก ผลไม้ อย่างเพียงพอ 400 กรัมต่อวัน
3) ให้มกี ารพัฒนานวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปกปิดอาหาร การสร้างต้นแบบของพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานอาหารริมบาทวิถี
ทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยอาศัยระบบและกลไกในการด�ำเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ ในการจัดการพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานอาหารริมบาทวิถี
และยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
โดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
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จุดประกายจากชาวสาสุขใน EEC
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นพืน้ ทีท่ อี่ ดุ มสมบูรณ์
ประชาชนมีรายได้จากการท�ำเกษตรกรรม ประมง และการท่องเที่ยว         
แต่เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยน
ผ่านโดยไม่ได้เตรียมการในหลายประเด็น โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ ท�ำให้ในเวลาต่อมาประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ต้องเผชิญกับ “ความสงสัย” ว่าตนเองอาจป่วย
จากการปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนักที่อาจรั่วไหลหรือออกจากพื้นที่
อุ ต สาหกรรม ขณะที่บางคนลุกขึ้นมาทวงคุณภาพชีวิตตามวิถีดั้งเดิม
ประชาชนส่วนมากเจ็บป่วยแต่ไม่เคยตั้งค�ำถามและไม่เคยเรียกร้องความ     
รับผิดชอบจากเจ้าของกิจการ ที่สำ� คัญ ในเมื่อไม่ทราบว่าการเจ็บป่วยอาจ
เกี่ยวเนื่องกับมลพิษ ท�ำให้ไม่เกิดการป้องกัน

โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อ�ำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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ในสถานการณ์เช่นนี้ บุคลากรสาธารณสุขถือเป็น “ความหวังของหมู่บ้าน” ในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อลดโอกาส          
เจ็บป่วยจากมลพิษ เริม่ จาก “พีน่ อ้ ย” ผูอ้ ำ� นวยการ รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล) ทีค่ อยสังเกตว่าชาวบ้านรอบๆ รพ.สต.
หลายครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดและเสียชีวติ ตัง้ แต่อายุนอ้ ย ๆ จึงลองเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยมะเร็งในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในช่วง 5 ปี    
ได้ข้อมูลแล้วก็คุยปรึกษากับ “พี่นาง” พยาบาลวิชาชีพที่วนออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.สต. พี่นางเห็นว่าชาวบ้านอาจเป็นมะเร็งจากการ
สัมผัสอะไรบางอย่างในชุมชน จึงชวนพีน่ อ้ ยไปคุยกับ “หมอต้อง” แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลชุมชน หมอต้องเห็นว่าน่าจะต้องลองเปรียบ
เทียบกับพื้นที่อื่น เพื่อให้เห็นว่าชาวบ้านที่พี่น้อยดูแล เป็นมะเร็งมากกว่าที่อื่นหรือไม่ หลังจากไปคุยกับ “พี่แจง” หัวหน้าทีมระบาด
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และช่วยกันดึงข้อมูล ก็พบว่าชาวบ้านเป็นมะเร็งมากกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ถึง 3 เท่า ขณะเดียวกันพีแ่ จงก็รบั ทราบ
จาก “หมอนก” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของ รพ.จังหวัด ว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาที่ รพ.จังหวัด เกือบทั้งหมด มาจาก
หมู่บ้านที่พี่น้อยดูแล สุดท้ายแล้ว หมอนกและหมอต้อง ช่วยกันสรุปว่า หมู่บ้านดังกล่าวมีความเสี่ยงจริง และได้รายงานให้                  
ท่าน นพ.สสจ. (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ได้ทราบ เพื่อจะได้เชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของการนิคม
อุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษต่อไป และหากมีความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับข้อมูลสุขภาพ ก็จะน�ำไปสู่การ
ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งให้เร็วขึ้น เพื่อลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนวัยอันควร รวมทั้งจะสามารถ feedback ไปยังเจ้าของกิจการ       
เพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
หวังว่าเรือ่ งเล่านี้ จะช่วย “จุดประกาย” ให้ทงั้ บุคลากรสาธารณสุขในพืน้ ทีเ่ อง พืน้ ทีใ่ กล้เคียง หรือแม้แต่พนื้ ทีห่ า่ งไกลจาก EEC
น�ำไปสู่การร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่
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ในช่วงปลายปีและต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
สภาพภูมอิ ากาศจะมีปริมาณฝนและความชืน้ ต�ำ 
่ นอกจากมีปริมาณ
ฝุ่นละอองในบรรยายกาศเพิ่มขึ้นแล้ว พื้นที่ใดมีภาวะฝนทิ้ง มักจะ
เกิดภัยแล้งขึ้น โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศเป็นจังหวัด        
ภัยแล้งแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และหากฝนไม่ตกตามฤดูกาล
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองอาจประสบภัยแล้งได้ ส่งผลให้
ขาดแคลนแหล่งน�้ำดิบส�ำหรับผลิตน�้ำประปา การขาดแคลนน�้ำ
บริโภคอุปโภคในครัวเรือน ชุมชน การขาดแคลนแหล่งน�้ำบริโภค
ทีร่ นุ แรงมากขึน้ จะท�ำให้คณ
ุ ภาพน�ำ้ ต�ำ่ ลง และส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข และอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในวงกว้าง ทั้งร้านอาหารและตลาดสด        
จึงมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคทีเ่ กิดจากอาหารและ
น�้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
สามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะภัยแล้ง ทีม่ แี นวโน้มจะเกิด
ขึน้ ในพืน้ ที่ เตรียมการส�ำรองน�ำ 
้ รักษาแหล่งน�ำ 
้ เพื่อการผลิตน�้ำ
ประปา เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน�้ำ  และคุณภาพน�้ำจากระบบ
ประปา หากมีความจ�ำเป็นหรือการควบคุมโรค อาจสามารถเพิ่ม
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือช่วง 0.5–1.0 ppm (จากช่วงปกติ
0.2-0.5 ppm) เฝ้าระวังคุณภาพน�้ำด้านแบคทีเรียอย่างน้อย    
เดือนละ 1 ครั้ง และให้ความรู้ประชาชนเพื่อปฏิบัติตนในช่วง       
ภัยแล้ง รายละเอียดมาตรการในเว็บไซต์ ส�ำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน�้ำ กรมอนามัย

