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จัดท�ำโดย

คณะท�ำงานจัดท�ำจดหมายข่าวสถานการณ์ดา้ นอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ค�ำบอกเล่า

จากบรรณาธิการ

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
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ประเทศก็เหมือนครอบครัวหรือบุคคลทีต่ อ้ งการมีสขุ ภาพทีด่ แี ละมีรายได้ทดี่ ี ทุกคนอยากได้ทงั้ สองอย่างทัง้ อยากให้
ร่างกาย จิตใจแข็งแรง และร�ำ่ รวย มีเงินพอกินพอใช้ เมือ่ ร่างกายแข็งแรง  ก็สามารถท�ำงานมีอาชีพ มีรายได้ หรือการมีอาชีพ
มีรายได้พอเพียงก็สามารถดูแลสุขภาพเองได้ดยี งิ่ ขึน้   ในชีวติ จริงเราจะท�ำอย่างไหนก่อน หรือท�ำทัง้ สองอย่างไปพร้อม ๆ กัน
หรือเรามีความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจจนละเลยไม่สนใจเรื่องสุขภาพ หรือบางครั้งเราลืมไป มุ่งแต่หาเงิน จนเจ็บป่วย            
เสียสุขภาพ เงินที่ได้มาก็หมดไปกับการแก้ไขที่จะให้สุขภาพดีกลับมา สุดท้ายก็ไม่เหลือทั้งเงินและสุขภาพ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ เรือ่ ง จึงต้องค�ำนึงถึงสุขภาพ ต้องได้ประโยชน์คมุ้ ค่าทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว  
มองใกล้ มองไกล บางอย่างอาจเป็นผลดีในระยะสั้น แต่ระยะยาวแล้วอาจไม่คุ้มค่า ได้เงินมาสุดท้ายก็มาจ่ายค่ารักษาโรค
เงินก็หมด สุขภาพก็ไม่ดี โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์     
อีกทัง้ สือ่ สารถึงผูก้ ำ� หนดนโยบาย คนท�ำงานและประชาชน เพือ่ ให้ทกุ คนได้รแู้ ละตระหนัก ให้ทกุ คนและประเทศไทยสามารถ
มีสุขภาพดีและสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเดินไปด้วยกันทั้งสองขา
  
จดหมายข่าวสถานการณ์ดา้ นอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม เป็นสิง่ เล็กน้อยทีไ่ ด้ด�ำเนินการ แต่คณ
ุ ค่าและเจตนานัน้
สูงส่งยิ่งนัก
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ข่าวเด่น

EEC

จังหวัดระยอง

การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและพิษวิทยาภาคตะวันออกครั้งที่ 8
บทเรียนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานประกอบการและสถานพยาบาล

โดย โรงพยาบาลระยอง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลระยอง จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและพิษวิทยาภาคตะวันออกครัง้ ที่ 8: บทเรียนมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการและสถานพยาบาล ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ        
เรื่อง “นวัตกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตวิถีใหม่” ได้รับเกียรติจาก ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากสถานประกอบการต้นแบบ: บริษัทโพสโค-ไทยน็อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้แทนส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง และโรงพยาบาลระยอง ร่วมเสวนา โดยมีผู้เข้าประชุมจากสถานประกอบการและหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6
จ�ำนวน 53 คน มีการถ่ายทอดการประชุมผ่าน Page facebook: Occhealth Rayong
จากการประชุมสรุปบทเรียนมาตรการในหน่วยบริการสาธารณสุข มีการบริหารจัดการผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ตั้งศูนย์บัญชาการ EID รพ.ระยอง ก�ำหนดเป้าหมายชัดเจนไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามแนวทางตอบโต้ EID
ติดตามสถานการณ์การระบาด ใช้ระบบ New normal of medical care service โดย 1) ปรับปรุงระบบคัดกรอง ป้องกันไม่ให้มีการ
ติดเชือ้ ในบุคลากร (personal hygiene และ self-protection) 2) ปรับสถานที่ Social distancing 3) ปรับระบบบริการ Tele consult/
Telemedicine/ Que register online/ Tele pharmacy
ส่วนในภาคเอกชน มีคณะกรรมการฯ ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ ก�ำหนดนโยบาย สนับสนุนทรัพยากร และมาตรการต่าง ๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้ แม้จะมีการระบาดอย่างรุนแรง โดยการ Recognize พนักงานให้ทราบถึงผลกระทบ       
ต่อพนักงานและบริษทั ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน Zero COVID-19 case ใช้วฒ
ั นธรรมองค์กร ระบบ IT และ Knowledge Management
เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว ใช้กรอบการด�ำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข WHO และ Best Practice ต่างประเทศ
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จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563

โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
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เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จังหวัดชลบุรี จัดประชุม       
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจาก            
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวิริยะกิจจา
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรเี ป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็น
การประชุ ม เรื่ อ งบทบาท หน้ า ที่ และกลไกการด� ำ เนิ น งาน              
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก       
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2562 และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรเี สนอ
ปัญหากรณีการสัมผัสสารตะกัว่ ของพนักงานโรงงานแห่งหนึง่ ในพืน้ ที่
อ�ำเภอศรีราชา เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาตามอ�ำนาจหน้าที่     
ของกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผูก้ ระท�ำผิด
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกจ้าง ตลอดจนประชาชน หรือผู้รับ     
บริ ก ารได้ รวมถึ ง ได้ ชี้ แ จงการด� ำ เนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบ         
ทางสุขภาพ จากการท�ำงานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ
เพือ่ ประสานแผนแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน อีกทัง้ ให้ดำ� เนินการ
ทบทวนแนวทางการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการฯ หรือหน่วยปฏิบตั กิ าร
ในระดับพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย
การสอบสวนโรค/เหตุร้องเรียน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค     
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี

ข่าวเด่น
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จังหวัดฉะเชิงเทรา

AIS และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผนึกก�ำลัง
สนับสนุนแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เสม็ดใต้ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมงานส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอบางคล้าและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเสม็ดใต้ ร่วมกับ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) จัดกิจกรรมเยีย่ มเสริมพลัง ให้กำ� ลังใจอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในฐานะผูป้ ฏิบตั กิ ารเฝ้าระวัง ส�ำรวจสารเคมีอนั ตราย
ในครัวเรือน และยังมีการทดลองใช้ฟเี จอร์ใหม่ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถใช้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด 19
เป็นการตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา ลดภาระการท�ำงานในพื้นที่ส�ำหรับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข ทัง้ นี้ ส�ำหรับในอ�ำเภอบางคล้า มีการลงทะเบียน
เปิ ด ใช้ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล ทั้ ง หมด 8 แห่ ง            
รวมทัง้ โรงพยาบาลบางคล้าซึง่ มีเขตพืน้ ทีท่ มี่ ี อสม. ในเขตรับผิดชอบด้วย
เช่นกัน โดยมีจ�ำนวน อสม. ใช้งาน 696 คน จาก อสม.ทั้งอ�ำเภอ จ�ำนวน
791 คน คิดเป็นร้อยละ 87.98 ส่วนใหญ่จะใช้ในการส�ำรวจการใช้         
สารเคมีทางการเกษตรในครัวเรือน นับเป็นนวตกรรมในการดูแลสุขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างครอบคลุมและง่ายต่อการสื่อสาร
ความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพให้ กั บ ประชาชน ซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ส� ำ คั ญ                       
ในปีงบประมาณ 2563
โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2563

5

สถานการณ์และแนวโน้มปัญหา (Health Report)
สถานการณ์โรคซิลิโคสิส 3 จังหวัด EEC
โรคซิลิโคสิสเป็นโรคหนึ่งที่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงสาเหตุของการเกิดโรค ต่างจากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่ทอี่ าจเกิดจากหลายสาเหตุและปัจจัย ดังนัน้ สถานการณ์โรคซิลโิ คสิสจึงมีประโยชน์ เพือ่ ใช้ในการผลักดันให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดมาตรการควบคุมแก้ไขการประกอบกิจการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แหล่งก�ำเนิดทีอ่ าจเป็นสาเหตุของโรคซิลโิ คสิสในพืน้ ที่ EEC มีรายละเอียดดังนี้ จังหวัดระยอง มีประทานบัตรเหมืองหิน จ�ำนวน
22 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ที่อ�ำเภอแกลง 17 แห่ง และอ�ำเภอเมือง 5 แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรามีประทานบัตรเหมืองหินทั้งหมดจ�ำนวน
5 แห่ง ซึ่งขณะนี้หยุดกิจการทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 63) จังหวัดชลบุรี มีประทานบัตรเหมืองหินจ�ำนวน 37 แห่ง ส่วนใหญ่    
อยูใ่ นอ�ำเภอเมือง 23 แห่ง รองลงมาอยูใ่ นอ�ำเภอบ้านบึง 9 แห่ง อ�ำเภอศรีราชา 2 แห่ง อ�ำเภอเกาะจันทร์ 2 แห่ง และอ�ำเภอสัตหีบ 1 แห่ง
ข้อมูลเฝ้าระวังโรคซิลโิ คสิสในผูป้ ระกอบอาชีพในกลุม่ เสีย่ งอุตสาหกรรมแกรนิต อุตสาหกรรมผสมซิลกิ า ร่อนทรายคัดแยกขนาด
ในจังหวัดระยอง ปี 2560 - 2562 พบว่าอุบัติการณ์ของโรคซิลิโคสิสเท่ากับ 0.50%, 0.45% และ 0.43% ตามล�ำดับ รายละเอียดดังนี้
ตารางผลการเฝ้าระวังโรคซิลิโคสิสในผู้ประกอบอาชีพ จังหวัดระยอง

จ�ำนวน (แห่ง/คน)
CXR (ปกติ/(ผิดปกติ)

ปี 2560
8/200
58/17

ปี 2561
9/220
10/7

ปี 2562
10/234
6/9

Silicosis (ใหม่/เก่า)
อุบัติการณ์ของ Silicosis (%)
ความชุกของ Silicosis (%)

5(1/4)
0.50
2.50

6(1/5)
0.45
2.73

7(1/6)
0.43
2.99
ที่มา: โรงพยาบาลระยอง

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคซิลิโคสิสในพื้นที่อ�ำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่ปี 2551 - 2562 ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ       
โรงโม่หินพบอัตราอุบัติการณ์ของโรคซิลิโคสิสเท่ากับ 1.6%, 4.11%, 0.60%, 4.98%, 1.2%, 1.1%, 1.37%, 0.98%, 1.95%, 1.35%,
1.18% และ 1.55% ตามล�ำดับ และตัง้ แต่ปี 2557 - 2562 การเฝ้าระวังในกลุม่ ประชาชนทีม่ ที พี่ กั อาศัยรอบโรงโม่หนิ พบอัตราอุบตั กิ ารณ์
ของโรคซิลิโคสิสอยู่ในช่วง 1.1% - 2.9% รายละเอียดดังนี้

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2563

ข้อมูล
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ตารางผลการติดตามการเฝ้าระวังโรคซิลิโคสิสในชุมชนรอบสถานประกอบการโรงโม่หิน
ปี 2557 - 2562 จังหวัดชลบุรี
ผล CXR
ประชาชนที่ได้รับการตรวจ
ปกติ (0/0)
Silicosis
(ใหม่/เก่า)
อุบัติการณ์ของ Silicosis (%)
ความชุกของ Silicosis (%)

ปี 2557
458
450

ปี 2558
657
646

ปี 2559
830
814

ปี 2560
833
792

ปี 2561
877
826

ปี 2562
887
850

8
8/0
1.7
1.7

11
7/4
1.1
1.7

31
24/7
2.9
3.7

41
19/22
2.3
4.9

51
20/31
2.3
5.8

37
16/21
1.8
4.1

ที่มา: โรงพยาบาลชลบุรี

แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อแก้ ไขปัญหา

โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง
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การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพต้องผลักดันให้มกี ารด�ำเนินงานจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบ ทัง้ ใน
ระดับพืน้ ที่และระดับนโยบาย โดยในระดับพื้นที่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้น�ำเสนอข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพเข้าทีป่ ระชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระดับนโยบายขณะนี้กองโรคจากการประกอบอาชีพและ           
สิง่ แวดล้อมบรรจุแผนงานป้องกันการสัมผัสฝุ่นจากเหมืองหินและโรงโม่หินไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 - 2580) เพือ่ ผลักดันให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายเหมืองหินและโรงโม่หินปลอดฝุ่นปลอดภัยต่อสุขภาพต่อไป

การสอบสวนโรค/เหตุร�ำคาญ การคุ้มครองสุขภาพ
ภายใต้ พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพฯ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข
(สอบสวนโรค)

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กรณีการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการท�ำงานและสิ่งแวดล้อม
ของโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก ในพื้นที่ ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 11 มิถนุ ายน 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มและอาชี ว อนามั ย ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ ร      ี
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโรงงานท�ำโครงสร้างเหล็กแห่งหนึ่งในพื้นที    ่
ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กรณีผลกระทบ        
ต่อสุขภาพของพนักงานโรงงาน และมลพิษสิง่ แวดล้อม โดยมี นายสุคนธ์          
สุวรรณศักดิส์ นิ นายอ�ำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองอ�ำเภอเมืองชลบุรี ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ศูนย์ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานเขต 2 (ชลบุร)ี ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดชลบุรี ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
และคลินิกโรคจากการท�ำงาน โรงพยาบาลชลบุรี
จากการตรวจสอบพบการกระท�ำที่สอดคล้องตามเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ในด้านอาชีวอนามัย พบความเสี่ยงจากเสียงดัง ฝุ่น และแสงสว่าง
บางพื้นที่การท�ำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานก�ำหนด การตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี  ซึง่ ตรวจกับโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
พบว่ามีบางรายการไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ส�ำหรับผู้ที่มี        
ผลการตรวจผิดปกติยังไม่ได้ส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยหรือการรักษา         
ที่เหมาะสม จึงได้นัดหมายให้โรงงานปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพ
พนักงานกับคลินกิ โรคจากการท�ำงาน โรงพยาบาลชลบุรี เพือ่ ด�ำเนินการ
ให้เหมาะสมตามแนวทางการดูแลพนักงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ รวมถึง
ส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี มี ข ้ อ สั่ ง การให้ ห ยุ ด การด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมในบางโรงผลิ ต เนื่ อ งจากกระบวนการไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน                   
ด้านความปลอดภัย ส่วนกรณีนำ�้ เสีย ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
และส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ง หวั ด ชลบุ รี          
ให้ ด� ำ เนิ น การดู ด น�้ ำ เสี ย ไปก� ำ จั ด ให้ ถู ก ต้ อ ง ห้ า มปล่ อ ยลงล� ำ คลอง
สาธารณะ จนกว่าจะด�ำเนินการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้ถูกต้อง
เหมาะสม และให้แก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน

โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
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ต่อมาวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้เข้าตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา จากการตรวจติดตามพบว่า บริษัทดังกล่าวได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�ำเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในด้านการจัดการขยะติดเชื้อ พบว่ามีการปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะที่ถูกต้อง และอยู่
ระหว่างด�ำเนินการคัดเลือกบริษัทรับเก็บขนก�ำจัดขยะติดเชื้อ โดยแนะน�ำให้สอบถามรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตเก็บขนขยะในพื้นที่
เทศบาลต�ำบลคลองต�ำหรุอย่างถูกต้อง ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ทีมฝ่ายบุคคลของทางบริษัทได้เข้าพบกับแพทย์       
อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี เพือ่ วางแผนตรวจสุขภาพตามความเสีย่ งของแต่ละแผนกให้ถกู ต้อง เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การตรวจ
สุขภาพและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

การสอบสวนโรค/เหตุร�ำคาญ

การคุ้มครองสุขภาพภายใต้ พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพฯ
และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข (เหตุรำ� คาญ)

การวินิจฉัยเหตุรำ� คาญและการพบเหตุที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การสาธารณสุข
กรณีเรื่องร้องเรียนในจังหวัดระยอง

ในปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พบว่า การตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายสาธารณสุขมักไม่มีการวินิจฉัยเหตุร�ำคาญและเหตุที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้   
การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกฎหมาย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองจึงได้
พัฒนาเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข และก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน          
ทีห่ น่วยงานได้รบั ทุกเรือ่ ง ในการวินจิ ฉัยความไม่ถกู ต้องหรือการกระท�ำใดทีฝ่ า่ ฝืนบทกฎหมายหรือเหตุรำ� คาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข          
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย
กรณีทมี่ กี ารวินจิ ฉัยแล้วและเป็นเหตุทตี่ อ้ งแจ้งตาม มาตรา 46
วรรคหนึง่ กล่าวคือ หากมีการพบเหตุทไี่ ม่ถกู ต้องหรือมีการกระท�ำใด ๆ
ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535         
และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ข้อบัญญัติของท้องถิ่ น หรื อ          
ประกาศฯ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้แจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ เพือ่ ให้ดำ� เนินการตามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยไม่ชกั ช้า และในปี 2561
ได้แจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ด้วย เพื่อให้            
เกิดกระบวนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติราชการทางปกครองต่อไป
(พ.ร.บ. การสาธารณสุข ฉบับ 3 ปี 2560 ก�ำหนดให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้ง คสจ.)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2563
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ตารางแสดงจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนและการแจ้งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535
(ข้อมูลปี 2558 - สิงหาคม 2563)
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
และวินิจฉัย (เรื่อง)

2558
2559

90
60

2560
2561
2562
2563

53
49
51
30

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่แจ้งตาม มาตรา 46 วรรคหนึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เรื่อง)
คสจ. (เรื่อง)
0
0
8
7
3
2

7
3
2

ในปี 2563  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง (คสจ. ระยอง) ได้รบั แจ้งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 เรือ่ ง โดยรอน�ำเข้า
คสจ. ระยอง 1 เรื่อง และน�ำเข้าเเล้ว 1 เรื่อง และได้มีมติที่ประชุมให้แจ้งต่อผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล ราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการ               
ให้ใช้กลไกตามกฎหมายกับผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามค�ำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย    
ให้พิจารณาด�ำเนินคดีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  
โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
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ปีงบประมาณ

กิจกรรมเด่นด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
การบริหารจัดการ กรณีพบทหารอียิปต์ติดเชื้อ COVID - 19
ขณะมาพักที่จังหวัดระยอง

จากเหตุการณ์บุคคลในคณะทหารสัญชาติอียิปต์วัย 43 ปี       
ซึ่งเป็นลูกเรือเครื่องบินทหารที่มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติ        
อู่ตะเภา และเดินทางเข้าพักโรงแรมในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที      ่
8 - 11 กรกฎาคม 2563 ซึง่ ระหว่างพักไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโดยเดินทางไปสถานที่บางแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า
ต่อมาตรวจยืนยันพบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น     
ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัยและมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นวงกว้างใน จ.ระยองและทัว่ ประเทศ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2563
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โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง
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จึงต้องมีมาตรการหรือวิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ให้กลับ
เข้าสู่ภาวะปกติให้ได้อย่างรวดเร็ว คณะรัฐบาล น�ำโดยนายประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข นายสาธิ ต ปิ ตุ เ ตชะ
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)
และจังหวัดระยอง ก�ำหนดมาตรการ ทบทวนระบบสื่อสาร ท�ำความ
เข้ า ใจ และลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ           
ชาวจังหวัดระยองและชาวไทยทุกคน ให้มกี ารสอบสวนโรค ตรวจคัดกรอง
ประชาชนทุ ก คนทั้ ง ผู ้ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด ได้ แ ก่ พนั ก งานในโรงแรม           
ห้างสรรพสินค้า เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้มีโอกาสเป็นผู้สัมผัส          
กับผูต้ ดิ เชือ้ โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบรถเก็บ
ตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวร่วมกับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง และสถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด ระยอง สื่ อ สารและแจ้ ง ผลตรวจ                 
ผ่านแอปพลิเคชันและแพลทฟอร์มไทยชนะ และกระบวนการตรวจ    
คั ด กรองและสอบสวนโรค อยู ่ ภ ายใต้ ม าตรการการป้ อ งกั น โรค         
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เช่น การดูแลเรือ่ งขยะติดเชือ้
การลดการสัมผัสของกลุม่ ประชาชน เป็นต้น ผลตรวจคัดกรองเป็นปกติ
ทุกราย ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กิจกรรมเด่นด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี จัดบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับบุคลากร
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บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล             
มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย       
ทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ท่าทางการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม
รวมถึงปัจจัยทางด้านจิตสังคมด้วย แม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะมี
ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพในระดับที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ
แต่ถ้าหากองค์กรมีการจัดการที่ไม่ดี อาจเป็นปัจจัยเสริมให้เพิ่ม
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคจากการท�ำงานได้ โดยเฉพาะโรคติดเชือ้
ที่เกิดจากการท�ำงานให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีโอกาสแพร่
กระจายสู่ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย ญาติ และครอบครัว เพื่อให้บุคลากร
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคติ ด เชื้ อ ปลอดภั ย จากการปฏิ บั ติ ง าน และมี        
ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
ชลบุรีจึงมีนโยบายในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับบุคลากร
โดยกลุม่ งานอาชีวเวชกรรมได้จดั ท�ำแบบบันทึกประวัตกิ ารท�ำงาน
ประวั ติ ก ารป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ที่ ป ้ อ งกั น ได้ ด ้ ว ยวั ค ซี น และ
ประวัติการได้รับวัคซีน เพื่อประเมินความเสี่ยง และระบุวัคซีน      
ที่ ค วรได้ รั บ ตามลั ก ษณะงานและความเสี่ ย งของแต่ ล ะบุ ค คล          
โดยก�ำหนดให้มวี คั ซีนทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั คือ วัคซีนป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกัน     
ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนป้องกัน      
โรคหั ด หั ด เยอรมั น คางทู ม และวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคสุ ก ใส             
โดยในปี 2563 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ฉีดให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานใหม่และยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ยกเว้นกลุ่ม
Back offif ce โภชนศาสตร์ และแพทย์แผนไทย มีกลุ่มเป้าหมาย 71 คน ต้องได้รับวัคซีนครบชุด 3 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ฉีดให้กับบุคลากรกลุ่มงานโภชนศาสตร์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ มีกลุ่มเป้าหมาย 2 คน
ต้องได้รับวัคซีนครบชุด 1 ครั้ง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้กับบุคลากรทุกหน่วยงาน มีกลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน ต้องได้รับวัคซีนเพียงครั้งเดียว    
ตามจ�ำนวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน
วัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก ฉีดให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานที่มีอายุลงท้ายด้วยเลขศูนย์ กลุ่มเป้าหมายก�ำลัง     
ด�ำเนินการส�ำรวจ ต้องได้รับวัคซีนครบชุด 3 ครั้ง

ในปี 2563 ได้ด�ำเนินการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคสุกใส        
ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ 100 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักจะด�ำเนินการได้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563        
ส่วนวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ฉีดได้ร้อยละ 99.15 ขาดเพียง 1 คน เนื่องจากลาออกหลังจากฉีดเข็ม 1 อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในบุคลากรยังต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในบุคลากรที่เข้าใหม่ ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรค และยังไม่
เคยป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนดังกล่าว โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อจากการ    
ปฏิบัติงาน และป้องกันการเกิดโรคจากการท�ำงานของบุคลากรโรงพยาบาลชลบุรี
โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
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วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ฉีดให้กับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่และ             
ยังไม่เคยป่วยด้วยโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และโรคสุกใส ทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกผูป้ ว่ ยนอกและหอผูป้ ว่ ย เด็ก สูต-ิ นรีเวช
อายุรกรรม หอผู้ป่วยวิกฤต รวมถึงผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก ไตเทียม เคมีบำ� บัด ห้องผ่าตัด
วิสญ
ั ญี ศูนย์โรคหัวใจ งานบริบาลเภสัชกรรม และผูท้ ที่ ำ� การสอบสวนโรค เช่น กลุม่ งานเวชกรรมสังคม กลุม่ งานอาชีวเชกรรม
งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม มีกลุ่มเป้าหมาย 118 คน    
ต้องได้รับวัคซีนครบชุด 2 ครั้ง วัคซีนป้องกันโรคสุกใส มีกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ต้องได้รับได้รับวัคซีนครบชุด 2 ครั้ง

กิจกรรมเด่นด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา
“ประชาชนปลอดภัย บุคลากรปลอดภัย”
การดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ในการดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
และการเข้า State Quarantine ของโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ รองรับผูท้ เี่ ดินทางกลับจากต่างประเทศ  ตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค
ในการตรวจคัดกรอง  การเข้า State Quarantine การตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร การเคลือ่ นย้าย และให้การรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งทีเ่ ดินทาง
กลับจากต่างประเทศ   
โรงพยาบาลพุทธโสธรจึงให้ความส�ำคัญต่อระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลัก 2P Safety ในการด�ำเนินการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ได้รบั ความปลอดภัยในขณะปฏิบตั งิ านและเฝ้าระวังกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อหลังจากปฏิบัติงานให้ได้รับการคัดกรอง
ติดตามอาการ และเฝ้าระวังโรคหลังการปฏิบัติงานทุกราย โดย     
ความร่วมมือของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ทีมสอบสวนโรค กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม และ ARI Clinic เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การดูแลให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด  

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบของโรงพยาบาลพุทธโสธร มีการแบ่งการปฏิบตั งิ านเป็น
2 ทีม โดยทีมแรกปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ในการดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจากสนามบินสุวรรณภูมิที่มี       
โรคประจ�ำตัวหรือพบว่ามีอาการป่วย จ�ำนวน 251 ราย ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพุทธโสธร
จ�ำนวน 7 ราย และทีมที่สองปฏิบัติงานดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจากสนามบินสุวรรณภูมิ ในกลุ่มที่ไม่มีโรคประจ�ำตัวและ
ไม่มีอาการป่วย เข้า State Quarantine ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 1,718 ราย พบผู้ติดเชื้อ จ�ำนวน 3 ราย      
ซึ่งได้ส่งต่อสู่กระบวนการรักษาในระบบแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพุทธโสธรที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องติดตามและ
เฝ้าระวังฯ จ�ำนวน 51 ราย ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อโควิด 19
โดย โรงพยาบาลพุทธโสธร
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กิจกรรมเด่นของ สคร.6
จังหวัดชลบุรี
การลงพื้นที่สอบสวนกรณีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร้องเรียนเรื่องการท�ำงานในสภาพแวดล้อม
ที่ ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

1. มาตรการดูแล
 จัดที่พักให้เพียงพอกับจ�ำนวนผู้อยู่อาศัยเพื่อลดความแออัด
 ควบคุมการเข้า-ออก ผู้พักอาศัย ให้มีทาง เข้า-ออก ทางเดียว มีการคัดกรอง
และตรวจวัดอุณหภูมิ
 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่การสัมผัสและพื้นที่พักอาศัย 1 ครั้ง/เดือน
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เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ส�ำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุดและหน่วยงาน
เครือข่ายในพืน้ ที่ ด�ำเนินการสอบสวนกรณีพนักงานของบริษทั แห่งหนึง่
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร้องเรียนเรื่องการท� ำงานในสภาพ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019         
โดยกระบวนการตรวจประเมินประกอบด้วย 1. การรับฟังมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการติดเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 ส�ำหรับ
พนักงานและผู้รับเหมาของโครงการ 2. ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพ
แวดล้อมการท�ำงาน ซึ่งทางบริษัทได้ชี้แจงมาตรการป้องกันและ      
การเฝ้าระวังการระบาด COVID-19 ที่ส�ำคัญ ดังนี้

2. การรับ-ส่งผู้มาปฏิบัติงาน
 มีการคัดกรองผู้โดยสาร การวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1 เมตร และ
จัดให้พนักงานทุกคนรายงานตามแบบบันทึกการเดินทางปฏิบัติงาน
 บนรถโดยสาร นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร จ�ำกัดจ�ำนวนผู้โดยสาร ท�ำความสะอาดรถหลังจาก
ส่งผู้โดยสาร

3. การคัดกรองผู้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่





ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อต้องผ่านการคัดกรอง
กรณีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งต่อไปและเข้าสู่กระบวนการรักษา
ให้มีการบันทึกข้อมูล และท�ำแบบคัดกรอง
จัดหาหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ให้กบั ผูท้ เี่ ข้ามาปฏิบตั งิ านทุกคนและให้ผมู้ าปฏิบตั งิ าน
ทุกคนสวมใส่ตลอดเวลา
 มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล และอ่างล้างมือ กระจายและครอบคลุมในพื้นที่
 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม และทุกคนต้องมีแก้วน�้ำ
ส่วนตัว
 เหลื่อมเวลาการท�ำงานและเวลาพักคนงานเพื่อลดความแออัด

4. มาตรการอื่น ๆ เช่น จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ แนะน�ำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
นอกจากนี้ สคร.6 และหน่วยงานเครือข่าย ยังให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินงานเพิม่ เติมด้วย

โดย ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมเด่นศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

การขับเคลื่อน THAI STOP COVID เขตสุขภาพที่ 6
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มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยเพื่อป้องกันโรค COVID-19
เป็นวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้แพลตฟอร์ม “THAI STOP
COVID” ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายให้ เ ป็ น แพลตฟอร์ ม สนั บ สนุ น สั ง คมไทย           
ผูป้ ระกอบการและประชาชนมัน่ ใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด 19
โดยในเขตสุขภาพที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับส�ำนักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกับผู้ประกอบการในชุมชน
เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายโรค ซึ่งผู้ประกอบการสมัครและ
ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 63) ดังนี้

ตาราง จ�ำนวนผู้ประกอบการและจ�ำนวนการผ่านประเมินตนเอง THAI STOP COVID เขตสุขภาพที่ 6

ระยะ 3
รวม

จ�ำนวนสมัคร
(แห่ง)
1,297
335

ผ่านการประเมิน
(แห่ง)
1,217
276

ผ่านการประเมิน
(ร้อยละ)
94
82

หมายเหตุ
ประกาศ ศบค.
ฉบับที่ 6 วันที่ 1 พ.ค 63
ฉบับที่ 7 วันที่ 15 พ.ค 63

978
2,610

863
2,356

88
90

ฉบับที่ 9 วันที่ 29 พ.ค 63
ไม่รวมผู้สมัครก่อนผ่อนปรน

การสร้างความเชื่อมั่น ในการด�ำเนินงาน THAI STOP COVID นอกจากการประเมินตนเองของผู้ประกอบการแล้ว ยังมี
กระบวนการในการประเมินจากผูร้ บั บริการหรือประชาชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังได้สมุ่ ประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการ
อีกด้วย
โดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
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ช่วงเวลา/
กลุ่มผ่อนปรน
ระยะ 1
ระยะ 2

จุดประกายจากชาวสาสุขใน EEC
สมการประเมินความเสี่ยงแบบ “New Normal”
E-newsletter ฉบับก่อน ได้เชิญชวนท่านผู้อ่านให้ปรับ “กระบวนทัศน์” เพื่อการดูแลสุขภาพคนท�ำงาน ในช่วงที่ประเทศไทย
ก�ำลังขยับเข้าสูส่ มดุลใหม่ “new normal” หลังการระบาดของเชือ้ Coronavirus จดหมายข่าวฉบับนี้ จึงมาขอต่อยอด ว่าจะมีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2563
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โรงงานต้นแบบโควิด

ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมงานกับสภาอุตสาหกรรม           
แห่งประเทศไทย (สอท.) ในการค้นหาสถานประกอบการทีม่ กี ารดูแลคนท�ำงานเพือ่ ลดการติดเชือ้ โควิด 19 ได้ดี เพือ่ พัฒนาให้เป็น “ต้นแบบ”
ในการดูแลสุขภาพคนท�ำงานในสถานประกอบการต่อไป ซึ่งทาง สอท. ได้เสนอชื่อสถานประกอบการ 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการ        
“สถานประกอบการต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่: New Normal”  ได้แก่ 1) บริษัท จตุรเจริญชัย จ�ำกัด เป็นกิจการขนาดเล็ก ผลิต
อุปกรณ์ สมอเรือ และต่อเรือ ก�ำจัดผักตบชวา 2) บริษัท เซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด เป็นกิจการขนาดกลาง ผลิตกระดาษลูกฟูก
และลังกระดาษ และ 3) บริษัท โอตานิเรเดียล เป็นกิจการขนาดใหญ่ ผลิตยางรถยนต์และรถบรรทุก
ทั้ง 3 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นด�ำเนินการจากการ “ประเมินตนเอง” ด้วยการแจกแจงกระบวนงาน            
ทัง้ โรงงาน ด้วย  checklist หากพบว่ามีโอกาสเสีย่ งสูง กลาง ต�ำ 
่ ก็กำ� หนดให้มกี ารด�ำเนินการตามมาตรการพืน้ ฐาน และมาตรการเฉพาะ
จ�ำนวน 19, 21 และ 27 ข้อตามล�ำดับ หลังจากนั้น “ทีมพี่เลี้ยง” จากกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
เพิ่มเติมต่อไป

โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อ�ำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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หลังจากได้มโี อกาสลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนทัง้ 3 สถานประกอบการ
ผู ้ เ ขี ย นสรุ ป “ปั จ จั ย ความส�ำ เร็จ” ที่ทั้ง 3 แห่ง มีร่วมกัน คือ               
1) นโยบายลดการติดเชื้อที่ชัดเจนจากผู้บริหารสูงสุด ประมาณว่า
CEO ของทั้ง 3 บริษัทนั้น ชัดเจนมากในการตั้งเป้าว่า “ต้องไม่มีการ
ติดเชื้อในโรงงาน” ท�ำให้เกิดการวางแผนปิดจุดเสี่ยงอย่างครบถ้วน
ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวว่า “โรงงานเรามีแรงงาน
ต่างด้าวท�ำงานถึงเกือบ 40% เราก็กงั วล ว่าเขาจะเอาเชือ้ มาติดพนักงาน
คนอืน่ มัย้ เราจึงต้องท�ำ  2 อย่าง คือ จัดรถรับส่งให้ เขาจะได้เดินทาง
แบบไม่ตอ้ งสัมผัสกับคนอืน่ ทีอ่ าจแพร่เชือ้ และเราตามไปดูดว้ ย ว่าเขา
อยูก่ บั ใครบ้างทีบ่ า้ น สมาชิกครอบครัวเขาดูแลตัวเองได้มยั้ คนไหนเสีย่ งมาก ๆ เราก็หาหอพักให้อยูเ่ ลย” 2) ความร่วมมือของพนักงาน
พบว่าทั้ง 3 แห่ง พนักงานทุกคนยินดีปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐาน 3 ข้อ คือ การใส่หน้ากาก การล้างมือบ่อย ๆ และการเว้นระยะห่าง
ไม่มีใครบ่น เห็นด้วยตา ว่าทุกคนตั้งใจจริง และ 3) มี “แกนน�ำ” ในโรงงาน เป็น change agent หลัก ซึ่งได้แก่ ทีมเจ้าหน้าที         ่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) ที่ร่วมกันคิดหาวิธี ที่จะลดโอกาสติดเชื้อ เกิดเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ เช่น การคิดท�ำที่เปิดประตู
ด้วยเท้า การจัดสถานที่ท�ำงาน การเพิ่มการระบายอากาศ รวมทั้งคอยให้ก�ำลังใจพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ซึ่งเมื่อได้คุยกับ จป. หลายคน ท�ำให้ตระหนักว่า “สมการความเสีย่ งต่อสุขภาพคนท�ำงาน” ของพวกเขา “เปลีย่ นไป” คือ มีการผนวก
รวมความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เข้าในการประเมินความเสีย่ ง ต่อสุขภาพด้านอาชีวอนามัยว่า “มีโอกาสติดเชื้อหรือไม่” ถ้ามีโอกาสสูง            
ก็เพิ่ม 3 มาตรการพื้นฐานเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น การสแกนนิว้ เข้าท�ำงาน หากไม่จดั ระบบ ก็อาจมีการยืนกันหนาแน่นตรงจุดติดตัง้       
เครือ่ งสแกน ท�ำให้มกี ารปรับมาใช้เครือ่ งสแกนหน้าแทน หรือเข้าแถวเว้นระยะห่าง 1 เมตร เพื่อลดการแออัด
ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านสนใจ โปรด download วิดีโอ “ต้นแบบสถานประกอบการต้านโควิด” ที่สรุปโครงการนี้ทั้งหมด ความยาว
ประมาณ 15 นาที พร้อมค�ำบรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จาก website ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและ     
สิ่งเเวดล้อม (envocc.ddc.moph.go.th) และหวังว่า สถานที่ท�ำงาน หรือ สถานประกอบการที่ท่านท�ำงานอยู่ จะปลอดโควิดตลอดไป

สถานการณ์ที่น่าจับตา

การบริหารจัดการ กรณีการรับคนต่างชาติ
เข้าประเทศในภาวะ New Norm
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เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้ การระบาดของ COVID-19    
ทั่วโลก ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่มี
ประชากรมาก ๆ สามประเทศอันดับต้น ๆ ที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,359,560 ราย
อันดับที่สองประเทศบราซิล ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,170,474 ราย
และอันดับทีส่ ามประเทศอินเดีย ผูป้ ว่ ยยืนยันสะสม 2,395,471 ราย
จากผู้ป่วยที่ยืนยันสะสมทั่วโลก 20,785,726 คน (wordometers
@ 7.00 น.,13 สิงหาคม 2563) จะเห็นได้ว่า ถ้ารวมจ�ำนวนผู้ป่วย
ยื น ยั น สะสมจากสามประเทศนี้ ก็ เ ป็ น จ� ำ นวนเกิ น ครึ่ ง                        
ของผูป้ ว่ ยยืนยันทัว่ โลก ทัง้ นี้ หากดูสถานการณ์รอบประเทศไทยก็ยงั
มีการแพร่ระบาดเป็นระยะ ดังเช่นในประเทศสิงคโปร์มผี ปู้ ว่ ยรายใหม่
เพิม่ วันละหลักร้อย ทีเ่ วียดนามเป็นหลักสิบ และทีม่ กี ารระบาดรอบ
สองแล้ ว คื อ ญี่ ปุ ่ น เพิ่ ม เป็ น หลั ก พั น ขณะที่ ส ถานการณ์             
ในประเทศไทย ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ดังจะเห็นได้วา่
ขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีในประเทศมาจากผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกัน
ซึ่ ง กลั บมาจากต่ า งประเทศ ดั ง ในเดื อ นที่ ผ ่ า นมา กรกฎาคม            
มีผปู้ ว่ ยรายใหม่เฉลีย่ 30 รายต่อสัปดาห์ ขณะทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ในประเทศ
เป็น 0 มากกว่า 70 วันแล้ว แต่การที่ไม่มีผู้ป่วยยืนยันจากในประเทศไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีการแพร่ระบาดตลอดไป และส�ำหรับ
ประเทศที่มีการระบาดรอบที่ 2 แล้ว พบว่า การระบาดพบเป็นกลุ่มก้อนตามสถานที่ที่มีคนชุมนุม ดังเช่น ที่พบในสถานบันเทิง สถานที่
เที่ยวกลางคืน ทั้งที่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตราบใดที่ยังไม่มียาและวัคซีนในการรักษา อาวุธที่ดีที่สุดในการจัดการโรคนี้ คือ
การป้องกันด้วยมาตรการหลักง่าย ๆ คือ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่มีคนแออัด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
นอกจากมาตรการหลักในการป้องกันดูแลตนเองที่กล่าวมาแล้ว การจัดการในระดับนโยบายเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ประเทศไทย         
มีการจัดตัง้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 หรือ ศบค. เพือ่ จัดการระบบของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคทีเ่ กิดขึน้
การจัดการในภาวะที่เกิดขณะนี้ที่การติดเชื้อมีรอบประเทศ คือ การใช้ระบบการกักกันผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศทั้งคนไทยที่กลับบ้าน
และคนต่างประเทศ กรณีคนไทยเป็นสิทธิทไี่ ด้รบั ส่วนกรณีคนต่างชาติ ได้ดำ� เนินการภายใต้คำ� สัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน                  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในแนวปฏิบตั นิ ี้
ข้อ 2 ถึง ข้อ 11 จะเป็นการปฏิบัติในการรับคนต่างชาติเข้ามา ทั้งนี้
เป็นไปเพื่อรักษาสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ไม่เว้นแม้ไทยที่รักษาสถานการณ์ด้านสุขภาพไว้ได้
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รายได้หลักทางเศรษฐกิจของไทย มาจากการท่องเทีย่ วและการส่งออก สองอย่างนีห้ นีไม่พน้ ต้องเกีย่ วข้องกับ นักท่องเทีย่ ว และ
นักธุรกิจต่างชาติ ดังนั้น กลุ่มแรกที่ต้องรีบด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว คือ 2 กลุ่มข้างต้น ในเบื้องต้นการจัดการมีการ
หารือทัง้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุขในการรับนักธุรกิจทีเ่ คยท�ำงานอยูเ่ ดิม
กลับเข้ามาเจรจาต่อ โดยจะมีการจัดให้เป็นไปตามระเบียบ ทีต่ อ้ งมีการตรวจ COVID-19 free 72 ชัว่ โมง ก่อนมา เตรียมเอกสาร Ffi t to Ffl ly
การท�ำประกันสุขภาพส�ำหรับป่วยทั่วไปและป่วย COVID-19 และที่ส�ำคัญ คือ การยอมกักตัวเมื่อถึงไทยไม่น้อยกว่า 14 วัน                 
โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง มาตรการนี้ ท�ำให้สามารถดักจับเชื้อ COVID-19 ที่มาจากต่างประเทศได้ผล จะเห็นได้ว่า กรณีคนไทยกลับบ้าน
ก็ต้องโดนกักตัว 14 วัน ที่โรงแรมที่รัฐจัดให้ (แต่ไม่ต้องจ่ายเงิน) พบผู้ติดเชื้อ 300 กว่าคน จากคนไทยทั้งหมดที่กลับบ้าน และอยู่ใน
สถานที่กักกัน 7 หมื่นกว่าคน มาตรการนี้ถือเป็นมาตรการที่ ทาง ศบค. ได้พยายาม ค่อย ๆ ท�ำให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวโดยควบคุม        
การแพร่ระบาดของเชื้อไม่ให้เข้าประเทศ ส�ำหรับการรับนักท่องเที่ยวเป็นประเด็นถัดมาที่ต้องมีการจัดการที่ชัดเจนก่อนจึงจะเปิดรับได้
นอกจากการกักกันคนที่เข้าประเทศ (แนวทาง ตาม พ.ร.ก. ฉบับที่ 6 แล้ว) ยังมีมาตรการผ่อนปรนกิจการ กิจกรรม จากการ     
มีส่วนร่วมของกรม กอง ทุกภาคส่วน เสนอแนะวิธีการผ่านทางคณะกรรมการ ศบค. และ มติ สมช. (สภาความมั่นคงแห่งชาติ) เพื่อน�ำ 
สูก่ ารปฏิบตั ิ เช่น การแข่งขันกีฬา ได้มกี ารจัดท�ำแนวปฏิบตั โิ ดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดยมีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งการจัดการการแข่งขัน การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าชม การด�ำเนินการเตรียมพื้นที่ส�ำหรับผู้แข่งและผู้ชม พร้อมทั้งการท�ำแผนเผชิญเหตุ
กรณีพบผู้มีอาการต้องสงสัยหรือแม้แต่พบผู้ยืนยัน
อย่างไรก็ดี เรือ่ งปากท้อง การท�ำมาหากิน เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต้องกลับมาเพือ่ ให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ แต่การจัดการควบคุมโรค
ควบคู่กันไปในภาวะที่โรคระบาดทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมได้ เป็นสิ่งที่ท้าทายการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนที่มิได้มีแต่ระบบ      
ทางสาธารณสุขแต่ยังเกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ ทั้งระบบขนส่ง คมนาคม ระบบการค้า พาณิชย์ ระบบการต่างประเทศ และอีกหลาย
ระบบที่จะท�ำให้กลับมาขับเคลื่อนไปได้ การมี ศบค. เพื่อจัดการบริหารสถานการณ์ก็ไม่ได้มีไปตลอด ดังนั้น การที่คนไทยทุกคน              
มีความตระหนักในการป้องกันตนเองทีส่ ามารถท�ำได้ง่าย ๆ และเป็นวิถชี วี ติ ใหม่ทคี่ วรท�ำเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน คือ สวมหน้ากากทุกครัง้
ล้างมือบ่อย ๆ เลี่ยงที่คนแออัด ในขณะที่ภาครัฐได้ดำ� เนินการ ท�ำความสะอาดจุดร่วมสัมผัส จ�ำกัดคนเข้ารับบริการในแต่ละที่ และ    
การมีแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามกรณีมีการระบาดในสถานที่ ๆ สงสัย เหล่านี้ จะท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตให้ปลอดโรคและท�ำให้
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมา

