สรุปการถอดบทเรียน
การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีโลหะหนัก
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ”ถอดบทเรียนการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม”)

กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
สานักโรคจากการประกอบอาชีพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๑

คานา
ส ำนั กโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และสิ่ งแวดล้ อ ม พบว่ ำจำกข้อ มูล กำรด ำเนิน กำรสอบสวนโรคที่
ประชำชนได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกสิ่งแวดล้อมของสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม มี
จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น จำก ๑๐ ๑๔ และ๑๕ครั้ ง ในปี ง บประมำณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ และปี ง บประมำณ ๒๕๕๗
ตำมลำดับ และในปี งบประมำณ ๒๕๕๘ นี้ ในรอบ ๖ เดือนแรก พบว่ำมีจำนวนกำรสอบสวนโรคผู้ได้รับ
ผลกระทบด้ำนสุขภำพสูงถึง ๗ ครั้ง และคำดว่ำในครึ่งปีหลังนี้ จะยังคงมีผลกระทบด้ำนสุขภำพต่อประชำชน
จำกสิ่งแวดล้อมอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และในจำนวนนี้เกินครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องผลกระทบจำกสำรเคมี จึงจัดให้มีกำร
ประชุมเชิงปฏิบั ติกำรเพื่อถอดบทเรี ยนด้ำนกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมด้ำน
สำรเคมี ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสอบสวนโรคที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำกำรดำเนินงำน
และหำมำตรกำร/แนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปสู่ เป้ำหมำยหลั กของกำร
ดำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีควำมสุข ทั้งสุขภำพกำย สุขภำพใจ ตลอดจนคุณภำพชีวิตที่ดีของประชน ต่อไป
กลุ่มข่ำวกรองและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
สิงหำคม ๒๕๕๘

๒

กิตติกรรมประกาศ
สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณเครือข่ำยกำรสอบสวนโรคของจังหวัด
สมุทรสำครทุกท่ำน ที่เป็นส่วนสำคัญและยินดีให้ควำมอนุเครำะห์ควำมร่วมมือ โดยกำรเข้ำร่วมในกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรฯในครั้งนี้

๓

สารบัญ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

ควำมเป็นมำของกำรถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของกำรถอดบทเรียน
ขั้นตอนกำรถอดบทเรียน
เนื้อหำกำรดำเนินกำรถอดบทเรียน
บทสรุปที่ได้จำกกำรถอดบทเรียน
สรุปภำพรวม/ปัญหำและอุปสรรค/สิ่งที่ควรพัฒนำ
เอกสำรอ้ำงอิง
ภำคผนวก
- สรุปกำรสอบสวนโรคกรณีร้องเรียนโรงงำน บริษัทแห่งหนึ่งของ
จังหวัดสมุทรสำคร
- ภำพกิจกรรม
- โครงกำรประชุมเชิงเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และกำรเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ทำงสำธำรณสุข ”ถอด
บทเรียนกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม”

หน้า
๑
๓
๖
๖
๑๑
๑๓
๑๕
๒๔
๓๐

๔

สรุปการถอดบทเรียน
การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีโลหะหนัก
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ”ถอดบทเรียนการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”)
ส่วนที๑่ ความเป็นมาของการถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน
เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ ปัจ จุบั น ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้ อมได้ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชนอยู่เป็น
ประจ ำและต่อเนื่ อง จำกข้อมูล กำรดำเนิ น กำรสอบสวนโรคที่ประชำชนได้รับผลกระทบด้ำนสุ ขภำพจำก
สิ่งแวดล้อมของสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม พบว่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำก ๑๐ ๑๔ และ๑๕
ครั้ง ในปีงบประมำณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ และปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ตำมลำดับ และในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ นี้ ใน
รอบ ๖ เดือนแรก พบว่ำมีจำนวนกำรสอบสวนโรคผู้ได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพสูงถึง ๗ ครั้ง และคำดว่ำใน
ครึ่งปีหลังนี้ จะยังคงมีผลกระทบด้ำนสุขภำพต่อประชำชนจำกสิ่งแวดล้อมอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภำพจะมีทั้งในระดับรุนแรง ไปจนถึงบำงเบำ และส่งผลกระทบต่อสุขภำพทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ในบำงครั้งยังส่งผลกระทบต่อสภำพจิตใจเป็นเวลำนำน และทำให้คุณภำพชีวิตต่ำลง แต่กำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นนี้ จำเป็นต้องใช้บุคลำกรในหลำยภำคส่วนเข้ำร่วม โดยเริ่มตั้งแต่กำรสืบค้นข้อเท็จจริงของ
ปั ญ หำ กำรเตรี ย มที ม เพื่ อ ลงพื้ น ที่ กำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งทำงสิ่ ง แวดล้ อ มและชี ว ภำพ กำรวิ เ ครำะห์ ท ำง
ห้องปฏิบั ติกำร กำรหำแนวทำงในกำรแก้ปั ญหำร่วมกันกับผู้ได้รับผลกระทบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ต้องบูรณำกำรร่วมกันเพื่อกำรแก้ปัญหำผลกระทบต่อสุขภำพทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะยำว และใน
ระดับนโยบำย
ส ำนั กโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่ งแวดล้ อม จึงจัด ให้ มีกำรประชุมเชิ งปฏิบัติกำรเพื่อถอด
บทเรี ย นด้ ำ นกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรสอบสวนโรคที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำกำรดำเนินงำน และหำมำตรกำร/แนวทำงกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปสู่เป้ำหมำยหลักของกำรดำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีควำมสุข ทั้งสุขภำพกำย
สุขภำพใจ ตลอดจนคุณภำพชีวิตที่ดีของประชน ต่อไป
วัตถุประสงค์
๕

เพื่อถอดบทเรียนด้ำนวิชำกำร และกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำน

ผลผลิตของโครงการ
รำยงำนถอดบทเรียนกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคกรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีรำยงำนสรุปวิธีกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคกรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกสำรเคมีของโรงงำน
รูปแบบการประชุม
- อภิปรำย
- ระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

- ผู้บริหำรและนักวิชำกำรกรมควบคุมโรค
- นักวิชำกำรจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร
- นักวิชำกำรจำกสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกระทุ่มแบน
- เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกโรงพยำบำลสมุทรสำคร
- เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- อำสำสมัครสำธำรณสุข
- ผู้บริหำรและนักวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดกำรประชุม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑๔
๑
๑
๒
๒
๑
๒
๑
๑

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘
สถานที่จัดประชุม
๖

โรงแรมบ้ำนอัมพวำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
๑.ผู้บริหำรกรมควบคุมโรค
๒.นักวิชำกำรส่วนกลำง
๓.สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒
๔.หน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นที่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แนวทำงกำรดำเนินงำนกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคกรณีกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกสำรเคมีของโรงงำน
ส่วนที๒่ ขั้นตอนการถอดบทเรียน
กระบวนกำรถอดบทเรียน ในแต่ละเทคนิค หำกพิจำรณำโดยรวมแล้ว อำจแบ่งขั้นตอนของกระบวนกำร
ดำเนินกำร ได้เป็น ๖ ขั้นตอน โดยในขั้นที่ ๑ และ ๒ อำจเรียกว่ำเป็นขั้นเตรียมกำร ส่วนตั้งแต่ขั้นที่ ๓ เป็นต้น
ไปเป็นขั้น
ดำเนินกำรถอดบทเรียน ดังนี้
๑. เตรียมความพร้อม
มี ๓ ส่วนที่ต้องดำเนินกำรก็คือ
o เตรียมกระบวนกำร(ออกแบบ) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ
o เตรียมบรรยำกำศ ให้สงบ และผ่อนคลำย ไม่มีสิ่งรบกวน กำรคิด
o เตรียมตัวผู้เข้ำร่วม ให้พร้อมทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่มีเรื่องกังวล อำจใช้กำรนั่งสมำธิ หรือกำร
พูดคุยกันในเรื่องต่ำงๆ ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม
๒. เตรียมความเข้าใจ
คือควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำย กระบวนกำร บทบำทของผู้เข้ำร่วม ก่อนที่จะเริ่มกระบวนกำรถอด
บทเรียน ในขั้นถัดไป
๓. เตรียมความทรงจา
เพื่อให้เห็นและเข้ำใจที่มีที่ไปของกำรทำงำนร่วมกันและตรงกัน ทั้งแรงจูงใจที่มำทำโครงกำร มำร่วมงำน
เป้ำหมำยที่ต้องกำร กิจกรรมที่ทำ ผลที่เกิดขึ้น ฯและจะเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
สังเครำะห์บทเรียนในขั้นต่อๆ ไปโดยเฉพำะกำรถอดบทเรียนทั้งโครงกำร หรือหลังดำเนินงำนโครงกำรเสร็จสิ้น
จะมีเรื่องรำวต่ำงๆ ค่อนข้ำงมำก ขั้นตอนนี้ยิ่งมีควำมจำเป็นมำก ซึ่งอำจใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ เส้นแบ่งเวลำ
เป็นเครื่องมือช่วยทบทวนควำมทรงจำได้
๗

หำกงำน/โครงกำร มีควำมซับซ้อนมำก ก็อำจจะจัดขึ้นก่อนหน้ำจะมีกำรถอดบทเรียนจริง เพื่อเตรียม
ตัวผู้เข้ำร่วมก่อนก็ได้
๔. วิเคราะห์ความสาเร็จ
เป็นกำรวิเครำะห์ผลงำนที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับผลที่คำดหวังตำมวัตถุประสงค์ หรือตำม
ตัวชี้วัดที่มีอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ สิ่งที่ได้มำนั้น มีอะไรเกิดขึ้นมำกกว่ำ น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับที่คำดหวังไว้
หรือไม่
ซึ่งต้องกำรข้อมูลที่เป็น “สภำพกำรณ์ที่ปรำกฏขึ้นจริง” ไม่ใช่ควำมคิด หรือควำมรู้สึก
๕. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นขั้นของกำรวิเครำะห์ว่ำ ผลงำนที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่ำจะได้มำกกว่ำ น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับที่คำดหวังไว้
นั้น เกิดขึ้นได้อย่ำงไร มีอะไรที่หนุนเสริม หรือขัดขวำง
ในขั้นนี้ ควรวิเครำะห์ให้เห็นทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอกโครงกำร หรือองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับกำร
วำงแผน กระบวนกำรทำงำน กิจกรรมและเป้ำหมำย ตลอดจนบริบทของพื้นที่ หรือสังคม
๖. สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนะ
หลังจำกที่รู้เหตุผลแล้วว่ำ ผลที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้อย่ำงไร เพรำะอะไร ก็คุยกันต่อว่ำ เรำได้บทเรียน
อะไรบ้ำง
ทั้งที่เกี่ยวกับ กำรวำงแผน กระบวนกำรทำงำน กิจกรรมและเป้ำหมำย ตลอดจนบริบทของพื้นที่ หรือ
สังคมที่ต้องให้ควำมสำคัญ
และควรต้องรู้ว่ำ อะไรบ้ำงที่ควรทำต่อไป อะไรที่ไม่ควรทำต่อ อะไรที่จำเป็นต้องทำแต่ต้องปรับปรุง
วิธีกำร
เทคนิคการถอดบทเรียน
ในปัจจุบัน “เทคนิค” กำรถอดบทเรียน มีอยู่มำกมำยในชื่อต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกใช้เทคนิค
ต่ำงๆ นั้น
มักจะมำพร้อมกับ “ช่วงเวลำที่เหมำะสม” ในกำรดำเนินกำร และ “วัตถุประสงค์” กำรถอดบทเรียน ว่ำ
ต้องกำรรู้ หรือเข้ำใจในเรื่องอะไร ลึกลับซับซ้อนแค่ไหน
ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มี 4 เทคนิคคือ กำรทบทวนระหว่ำงกำรปฏิบัติ (After Action
Review technique :AAR) เทคนิคกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ (Retrospective technique) และอีก 2
เทคนิคกำรถอดบทเรียนที่ประยุกต์มำจำกทฤษฏีกำรประเมินผลโครงกำรก็คือ เทคนิคกำรประเมินประสิทธิผล
กำรทำงำน(Performance Measurement : PM) และเทคนิคแผนที่ผลลัพธ์(Outcome mapping : OM)
โดยกำรจะเลือกใช้เทคนิคกำรถอดบทเรียนแบบใดขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของผู้ดำเนินกำร
ตำมตำรำงที๑่ กำรใช้เทคนิคกำรสรุปบทเรียนแบบต่ำงๆ

๘

ตำรำงที๑่ กำรใช้เทคนิคกำรสรุปบทเรียนแบบต่ำงๆ
เทคนิค
ประเด็น
วัตถุประสงค์

จุดเด่น

จุดเน้น

เงื่อนไข

ข้อสังเกต/
ควรระวัง

ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น
AAR
OM
เรียนรู้ระหว่ำงทำงำน เพื่อปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน

ถอดบทเรียนทั้งโครงการ
Retrospective
PM
เรียนรู้หลังทำโครงกำร เพื่อรวบรวม
ควำมรู้จำก
กระบวนกำรทำงำน เพื่อพัฒนำกำรทำงำน
โครงกำรต่อไป
ข้อมูลยังสด ทำได้บ่อยๆ สะสมบทเรียนไป ทำครั้งเดียว เป็นกำรวิเครำะห์
เรื่อยๆ เหนื่อยหน่อย แต่เหนื่อยน้อย
กระบวนกำรทำงำนให้บทเรียนที่ลึกซึ้ง
สำมำรถทำเป็นชุดบทเรียนได้เลย
ละเอียด
ใช้เวลำน้อย
เน้นคุณภำพของ
เน้นคุณภำพ
เน้นกระบวนกำร เน้นประสิทธิผล
กระบวนกำร ผล
กระบวนกำรทำงำน และเงื่อนไข
และเงื่อนไข เฉพำะ และกำร
เรื่อง
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ทำทันที หรือ
ต้องมีระบบติดตำม เหมำะกับกำรจะทำ ต้องมีระบบติดตำม
หลังจำก
ประเมินผลตำม
โครงกำรใหม่ใน
ประเมินผลและ
ทำงำนเสร็จไม่นำน หลักกำรของแผนที่ ลักษณะเดียวกันใน ประเมินผลเสร็จ
มำก ต้องโฟกัส ที่ ผลลัพธ์
อนำคต
แล้ว
เป้ำหมำยกำรคุย
และถอดบทเรียน
และคุณภำพข้อมูล
บน
สำคัญมำก
ผลประเมิน
ทำบ่อยมำก ทำนำนมำก ทำแล้วไม่
ข้อมูล อำรมณ์ ควำมรู้สึก อำจจะจำง
นำมำใช้
หำยไปตำมเวลำ
อำจทำให้เบื่อ ระวังกำรใช้อำรมณ์ในกำร กระบวนกำรใช้เวลำนำน อำจเบื่อ เครียด
พูดคุย
ต้องกำรบรรยำกำศที่สงบ ผ่อนคลำยมำก
AAR จะเหมำะสำหรับกำรพยำยำมฝึกฝน ผู้ดำเนินกำรต้องใช้ทักษะสูงในกำรตั้ง
๙

กำรทำงำนบนฐำนควำมรู้ หรือกำรเป็นนัก คำถำม และจับประเด็น
ถอดบทเรียน
OM เหมำะกับองค์กรที่ต้องกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ในการถอดบทเรียนครั้งนี้วิทยากรได้ใช้วิธีการถอดบทเรียนดังนี้
วิธีวิทยาการถอดบทเรียน ประกอบด้วย
๑. กำรถอดบทเรียนด้วยกำรเรียนรู้จำกเพื่อน (Peer Assist - PA)
เป็นกำรเรียนรู้ก่อนกำรทำกิจกรรม โดยเป็นกำรเรียนรู้จำกเขำ เขำเรียนรู้จำกเรำ ทั้งเรำและเขำเรียนรู้ร่วมกัน
และสิ่งที่เรำร่วมกันสร้ำง (เกิดควำมรู้ใหม่) โดยมีลักษณะเป็นกำรประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติ
๒. กำรถอดบทเรียนแบบเล่ำเรื่อง (Story Telling)
เป็นกำรเรียนรู้ก่อนหรือระหว่ำงทำกิจกรรม ด้วยกำรให้ผู้มีควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ ปลดปล่อยควำมรู้ที่ซ่อนเร้น
อยู่ในตัวออกมำแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยผู้เล่ำจะเล่ำควำมรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในตัวที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ ซึ่งผู้ฟัง
สำมำรถตีควำมได้โดยอิสระ และเมื่อเกิดกำรแลกเปลี่ยนผลกำรตีควำมแล้ว จะทำให้ได้ควำมรู้ที่สำมำรถบันทึก
ไว้เป็นชุดควำมรู้ ซึ่งกำรถอดบทเรียนในลักษณะนี้ จะเป็นกำรสกัดควำมรู้จำกเรื่องที่เล่ำออกมำ ว่ำมีคุณค่ำและ
สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร ไม่ใช่เป็นเพียงกำรเล่ำเรื่องในอดีต
๓. กำรถอดบทเรียนหลังปฏิบัติกำร (After Action Review: AAR)
ที่มำของ AAR นั้น มำจำกกองทัพสหรัฐฯ โดยเกิดจำกกำรนำผลกำรรบมำปรับปรุงเพื่อกำรรบครั้งต่อไป ดังนั้น
AAR จึงเป็นกำรจับควำมรู้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ภำยหลังกำรทำกิจกรรม แล้วนำไปสู่กำรวำงแผนในครั้งต่อไป ทำให้
คนทำรู้สึกตื่นตัวและมีควำมรู้สึกผูกพันกับงำน โดยโครงกำร/กิจกรรมที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ ไม่จำเป็นต้องทำ
AAR ซึ่งรูปแบบกำรทำ AAR สำมำรถดำเนินกำรได้ทั้งระหว่ำงกำรทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุง /แก้ไขระหว่ำงกำร
ทำงำน หรือ “กำรทำไป คิดไป แก้ไขไป” และภำยหลังสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมเพื่อนำไปวำงแผนกิจกรรมครั้ง
ต่อไป
ส่วนที่ ๓ เนื้อหาการดาเนินการถอดบทเรียน
กำรถอดบทเรียนครั้งนี้ เป็นกำรถอดบทเรียนจำกกรณีกำรลงพื้นที่ของสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพ
และสิ่ งแวดล้อมร่ว มกับ เครื อข่ำยกำรดำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร เพื่อร่วมกันสอบสวนโรคกรณี
ผลกระทบต่อสุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสำคร จำกควำมสำเร็จของกำรร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงควรใช้รูปแบบควำมร่วมมือนี้เพื่อเป็นต้นแบบของ
กำรดำเนินงำนในลักษณะเดียวกัน หรือสำมำรถนำไปพัฒนำปรับใช้ให้เหมำะสมได้ ซึ่งเนื้อหำหลักที่ใช้ในกำร
ถอดบทเรียนครั้งนี้ มีรำยละเอียดแนบอยู่ในภำคผนวก
ส่วนที่ ๔ บทสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียน
๑๐

กำรถอดบทเรียนในครั้งนี้วิทยำกรได้ดำเนินกำรถอดองค์ควำมรู้จำกผู้เข้ำร่วมประชุมโดยกำรซักถำมผ่ำน
กำรเล่นกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มแล้วร่วมกันสรุปว่ำกระบวนการสอบสวนโรคมีขั้นตอนอะไรบ้าง
ผลสรุปจำกกิจกรรม; ในที่ประชุมกลุ่มร่วมกันนำเสนอกระบวนกำรสอบสวนโรค ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงและควำมถูกต้องของแหล่งข่ำว
เตรียมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่รับแจ้ง
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เตรียมทีม เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ งบประมำณ ยำนพำหนะ
ลงพื้นทีส่ อบสวนโรคและเก็บข้อมูลต่ำงๆ
นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และสรุปผล
ส่งต่อข้อมูลและข้อแนะนำให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่ได้ส่งต่อข้อมูลไปให้

แต่ในที่ประชุมกลุ่มกันมีข้อคิดเห็นที่แตกต่ำงกันที่กรณีฉุกเฉินครั้งนี้มีกระบวนกำรสอบสวนโรคที่
แตกต่ำงจำกกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกระบวนกำรดังนี้
๑. รับแจ้งเหตุผ่ำนทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
๒. ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดสั่งกำรผ่ำนกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดสมุทรสำคร (กอ.รมน.)
๓. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

- ระดับจังหวัด ; ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด สสจ.
- ระดับอำเภอ ; นำยอำเภอ สสอ. โรงพยำบำล
- ระดับตำบล ; เทศบำล/อบต ของ ตำบลสวนหลวง และตำบลท่ำไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
๔. ลงพื้นที่โรงงำนที่เกิดเหตุเบื้องต้น โดยตั้งกองอำนวยกำรชั่วครำวที่โรงงำน และมีกำรกระจำยคำสั่งให้แต่
ละหน่ ว ยงำนไปดำเนิ น กำรแก้ไขตำมบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้นๆ และให้มีกำรรำยงำนควำม
คืบหน้ำเป็นระยะ
๕. หน่วยงำนแต่ละหน่วยดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ ดำเนินกำรสรุปผลและส่งข้อมูลให้หน่วยงำนใน
ระดับจังหวัด อำเภอ และพืน้ ที่
จำกกระบวนกำรสอบสวนโรคในเหตุฉุกเฉินดังกล่ำว พบว่ำมีปัญหำในกำรดำเนินกำร คือ
๑. ขำดเวทีประชุมร่วมกันของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนดำเนินงำน รำยงำนควำมคืบหน้ำ

แลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปผลกำรดำเนินงำนร่วมกัน
๑๑

๒. เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และแนวทำงกำรดำเนินงำนในเรื่องสำรเคมี ไม่ทรำบ

ว่ำสำรเคมีที่จะเข้ำไประงับเหตุคือสำรชนิดใด อันตรำยอย่ำงไร ระงับกำรรั่วไหลอย่ำงไร ทำให้ไม่มีกำร
เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)เข้ำพื้นที่ซึ่งถือว่ำเสี่ยงอันตรำย เกิดข้อผิดพลำดในกำร
วิเครำะห์และสรุปข้อมูล รวมถึงกำรให้คำแนะนำต่ำงๆแก่โรงงำนและประชำชนในพื้นที่ไม่ถูกต้อง
๓. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบขำดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
จำกกิจกรรมจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคในสถำนกำรณ์จริง อำจจะแตกต่ำงจำก
ตำมทฤษฎีขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นกระบวนกำรสอบสวนโรคก็จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนตำม
เหตุกำรณ์นั้นๆ
กิจกรรมที่ ๒ กำรแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อต่อเลโก้ตำมต้นแบบ โดยมีกติกำให้ในกลุ่มเลือกตัวแทน ๓ คน
ประกอบด้วย
- เบอร์ ๑ เป็นผู้ดูชิ้นงำนต้นแบบ
- เบอร์ ๒ เป็นผู้รับข้อมูลรำยละเอียดชิ้นงำนต้นแบบจำกเบอร์ ๑ แล้วไปบอกให้สมำชิกในกลุ่มทำ
ชิ้นงำนตำมต้นแบบ
- เบอร์ ๓ เป็นผู้ที่สำมำรถดูชิ้นงำนต้นแบบได้ และสำมำรถดูกำรทำงำนของสมำชิกในกลุ่มได้ แต่ไม่
สำมำรถพูดหรือบอกสมำชิกในกลุ่มได้
ผลสรุปจำกกิจกรรม;
จำกกิจกรรมดังกล่ำวทั้ง ๒ กลุ่มทำชิ้นงำนไม่สำเร็จตำมต้นแบบ แต่กลุ่มที่ ๑ สำมำรถทำชิ้นงำนได้
ประมำณ ๘๐% สำหรับกลุ่มที่ ๒ สำมำรถทำชิ้นงำนได้ประมำณ ๔๐% จึงมำสรุปกิจกรรม ดังนี้
๑. ให้ตัวแทน ๓ คนจำกแต่ละกลุ่มบรรยำยควำมรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรม

- เบอร์ ๑ เป็นผู้ดูชิ้นงำนต้นแบบ
o พยำยำมจดจำรำยละเอียดของชิ้นงำน
o พยำยำมสื่อสำรรำยละเอียดให้เบอร์ ๒ ที่ต้องรับข้อมูลไปบอกให้สมำชิกในทีมทำชิ้นงำน
o พยำยำมวำงแผนเป็นขั้นตอน เพื่อสื่อสำรให้เบอร์ ๒
o มีกำรทบทวนรำยละเอียดของชิ้นงำนต้นฉบับ
- เบอร์ ๒เป็นผู้รับข้อมูลรำยละเอียดชิ้นงำนต้นแบบจำกเบอร์ ๑ แล้วไปบอกให้สมำชิกในกลุ่ม
o พยำยำมถำมรำยละเอียดชิ้นงำน
o พยำยำยำมทวนคำสั่งรำยละเอียดจำกเบอร์ ๑
- เบอร์ ๓ เป็นผู้ที่สำมำรถดูชิ้นงำนต้นแบบได้ และสำมำรถดูกำรทำงำนของสมำชิกในกลุ่มได้ แต่ไม่
สำมำรถพูดหรือบอกสมำชิกในกลุ่มได้
๑๒

o มีข้อจำกัดเรื่องกำรสื่อสำร
o มองว่ำเครือข่ำยในกำรทำงำนเป็นสิ่งสำคัญ
๒. ร่วมกันสรุปปัจจัยที่ทำให้สำมำรถทำงำนได้สำเร็จและไม่สำเร็จจำกทั้ง ๒ กลุ่ม ดังนี้
- ปัจจัยที่ทำให้สำมำรถทำงำนได้สำเร็จ ได้แก่
๑) มีควำมเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่กลุ่มเลือกให้เป็นผู้นำทั้ง ๓ คน
๒) สมำชิกในกลุ่มปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้นำ และให้ควำมร่วมมืออย่ำงดี
๓) สมำชิกในกลุ่มเชื่อฟังและยอมรับในตัวของผู้นำ
๔) สมำชิกในกลุ่มมีควำมสำมัคคีกัน และรับฟังควำมคิดเห็นคนในกลุ่ม
๕) ทุกคนรู้บทบำทของตัวเอง และทำตำมบทบำทให้ดีที่สุด
- ปัจจัยที่ทำให้ทำงำนไม่สำเร็จ ได้แก่
๑) กำรสื่อสำรระหว่ำงเบอร์ ๑ และ ๒ ไม่ชัดเจน อำจจะเป็นเพรำะผู้รับ-ส่งข้อมูลมีรำยละเอียด
เนื้อหำที่ไม่ดีพอ
๒) มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลำ มีเวลำน้อยเกินไป
๓) บทบำทของแต่ละคนมีข้อจำกัด
๔) ไม่ทรำบเป้ำหมำยของงำนที่จะทำตั้งแต่แรก ทำให้มีกำรกำหนดคนได้ไม่เหมำะสมกับงำน
๕) กำรใช้คนไม่ตรงกับควำมถนัด
๓. ร่วมกันหำข้อสรุปว่ำเบอร์ ๑, ๒ และ ๓ เทียบได้กับใครในกำรสอบสวนโรค
- เบอร์ ๑ เป็นผู้ดูชิ้นงำนต้นแบบ

=

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐส่วนกลำง

- เบอร์ ๒ เป็นผู้รับข้อมูลรำยละเอียดชิ้นงำนต้นแบบ
จำกเบอร์ ๑ แล้วไปบอกให้สมำชิกในกลุ่ม

=

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรองจำกส่วนกลำง

- เบอร์ ๓ เป็นผู้ที่สำมำรถดูชิ้นงำนต้นแบบได้ และ
สำมำรถดูกำรทำงำนของสมำชิกในกลุ่มได้ แต่ไม่
สำมำรถพูดหรือบอกสมำชิกในกลุ่มได้

=

ประชำชนในพื้นที่

- สมำชิกในกลุ่มที่ลงมือทำงำน

=

เจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ / โรงงำน

๔. ร่วมกันสรุปว่ำสำมำรถทำงำนจำกไม่สำเร็จเป็นสำเร็จ ได้อย่ำงไรบ้ำง

๑) กำรสื่อสำร
o ควรเป็นกำรสื่อสำรแบบ ๒ ทำง คือ เป็นกำรสื่อสำรข้อมูลซึ่งกันและกันทั้ง ๒ ฝ่ำย
o ช่องทำงกำรสื่อสำรต้องมีควำมรวดเร็ว โดยเลือกใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น ไลน์ อินเตอร์เน็ต
เบอร์โทรศัพท์สำยด่วน เป็นต้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้มีควำมรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์
๑๓

o มีช่องทำงกำรสื่อสำรได้หลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่สำมำรถแจ้งเหตุได้
รวดเร็ว
o กำรรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอำชีวอนำมัย ที่
สำมำรถคัดกรองผู้ป่วยด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี
๒) บทบำทหน้ำที่
o หน่วยงำนแต่ละหน่วยที่มีบทบำทหน้ำที่ชัดเจน ควรมีกำรบูรณำกำรข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อ
เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ
o หน่วยงำนที่มีบทบำทอำนำจบังคับใช้กฎหมำยและหน่วยงำนที่มีบทบำททำงด้ำนสุขภำพ มี
ควำมสำคัญเท่ำเทียมกัน แต่ในทำงปฏิบัติงำนก็จะขึ้นอยู่กับบริบทและสถำนกำรณ์นั้นๆว่ำจะ
เน้นใช้บทบำทด้ำนใด เช่น บำงสถำนกำรณ์ต้องใช้อำนำจบังคับทำงกฎหมำย บำง
สถำนกำรณ์ต้องใช้ควำมเป็นกัลยำนมิตรในกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนสำเร็จ ดังนั้น
หน่วยงำนทั้ง ๒ หน่วยต้องมีกำรดำเนินกำรวำงแผนและแก้ไขปัญหำร่วมกัน เพื่อให้
ดำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำย
๓) เป้ำหมำยของงำน
o หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
o เป้ำหมำยของงำนต้องมีควำมชัดเจน
o ทุกคนต้องมองเห็นเป้ำหมำยเหมือนกัน
๔) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
o กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอบสวนโรคควรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพที่ครอบคลุมทุกมิติ
โดยเฉพำะโรคด้ำนอำชีวอนำมัย
o กำรดำเนินงำนต้องมีกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชน เพื่อเข้ำร่วมตั้งแต่วำงแผน
ดำเนินกำร และสรุปผลกำรดำเนินกำร
o กำรบังคับใช้กฎหมำยและบทลงโทษที่ชัดเจน เมื่อเกิดเหตุกำรณ์อันตรำย
o กำรกำหนดนโยบำยของผู้นำต้องมีควำมชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ดำเนินกำร
ได้ตรงเป้ำหมำย
o กำรร้องเรียนผ่ำนทำงส่วนกลำงก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ประชำชนในพื้นที่สำมำรถทำได้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลในพื้นที่
กิจกรรมที่ ๓ เล่นเกม “เป็ดหำที่นั่ง”
ผลสรุปจำกกิจกรรม; จำกกิจกรรมนี้ทุกคนสรุปสิ่งที่ได้จำกกิจกรรม ดังนี้
- เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำร
- กำรสือ่ สำรระหว่ำงดำเนินงำนมีควำมสำคัญ ซึ่งต้องมีพื้นที่ ช่องทำง ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน
๑๔

- ต้องมีกำรกำรวำงแผนก่อนดำเนินงำน เพื่อที่จะสำมำรถดำเนินกำรได้ถูกต้อง
- ต้องมีผู้นำในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอ/ควำมคิดเห็นอื่นๆ
- มีโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์อนำมัยที่ ๔ แล้ว ประชำชนสำมำรถพิมพ์และส่งเรื่องร้องเรียน
มำได้อย่ำงรวดเร็ว
- กำรจัดสรรงบประมำณในส่วนของหน่วยงำนท้องถิ่น มีขั้นตอนและกระบวนกำรค่อนข้ำงมำก ดังนั้น
กรณีที่ประชำชนเรียกร้องหรือร้องเรียนให้ดำเนินกำรอะไรก็จะสำมำรถดำเนินกำรทันทีได้ยำก แต่
สำมำรถเสนอเป็นแผนดำเนินงำนในปีถัดไปได้
ส่วนที่ ๕ สรุปภาพรวม/ปัญหาและอุปสรรค/สิ่งที่ควรพัฒนา
 สรุปภาพรวม ของกำรถอดบทเรียนในครั้งนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ด้ำนกระบวนกำรสอบสวนโรค ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญในกำรดำเนินงำนดังนี้
รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงและควำมถูกต้องของแหล่งข่ำว
เตรียมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่รับแจ้ง
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เตรียมทีม เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ งบประมำณ ยำนพำหนะ
ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเก็บข้อมูลต่ำงๆ
นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และสรุปผล
ส่งต่อข้อมูลและข้อแนะนำให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่ได้ส่งต่อข้อมูลไปให้
ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเช่นครั้งนี้มีกระบวนกำรสอบสวนโรคที่แตกต่ำงจำกกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกระบวนกำร

ดังนี้
๑. รับแจ้งเหตุผ่ำนทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
๒. ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดสั่งกำรผ่ำนกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดสมุทรสำคร (กอ.รมน.)
๓. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

- ระดับจังหวัด ; ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด สสจ.
- ระดับอำเภอ ; นำยอำเภอ สสอ. โรงพยำบำล
- ระดับตำบล ; เทศบำล/อบต ของ ตำบลสวนหลวง และตำบลท่ำไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน

๑๕

๔. ลงพื้นที่โรงงำนที่เกิดเหตุเบื้องต้น โดยตั้งกองอำนวยกำรชั่วครำวที่โรงงำน และมีกำรกระจำยคำสั่งให้แต่

ละหน่ ว ยงำนไปดำเนิ น กำรแก้ไขตำมบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้นๆ และให้มีกำรรำยงำนควำม
คืบหน้ำเป็นระยะ
๕. หน่วยงำนแต่ละหน่วยดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ ดำเนินกำรสรุปผลและส่งข้อมูลให้หน่วยงำนใน
ระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่

 ปัญหาในการดาเนินการ ปัญหำของกำรสอบสวนโรคในกรณีนี้ คือ
๑. ขำดเวทีประชุมร่วมกันของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนดำเนินงำน รำยงำนควำมคืบหน้ำ

แลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปผลกำรดำเนินงำนร่วมกัน
๒. เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และแนวทำงกำรดำเนินงำนในเรื่องสำรเคมี ไม่ทรำบ
ว่ำสำรเคมีที่จะเข้ำไประงับเหตุคือ สำรชนิดใด อันตรำยอย่ำงไร ระงับกำรรั่วไหลอย่ำงไร ทำให้ไม่มีกำร
เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)เข้ำพื้นที่ซึ่งถือว่ำเสี่ยงอันตรำย เกิดข้อผิดพลำดในกำร
วิเครำะห์และสรุปข้อมูล รวมถึงกำรให้คำแนะนำต่ำงๆแก่โรงงำนและประชำชนในพื้นที่ไม่ถูกต้อง
๓. เจ้ำหน้ำทีท่ ี่รับผิดชอบขำดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
 สิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อให้กำรสอบสวนโรคในกรณีนี้ประสบผลสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ สิ่งที่ควรพัฒนำ
ในกำรสอบสวนโรคของกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๑. เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ำใจกระบวนกำรสั่งงำนของกระทรวงหรือหน่วยงำน
อื่นที่ต้องประสำนงำนกัน เพื่อกำรจัดวำงระบบกำรสอบสวนโรคขององค์กร ให้สอดคล้องกับเครือข่ำย
ให้มีกำรแบ่งระดับกำรปฏิบัติ มีกำรส่งต่อข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(กำรสอบสวนโรคในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกรณีจำเพำะบำงเรื่องเท่ำนั้น ไม่อำจใช้แทนรูปแบบของ
กำรสอบสวนโรคของกรณีอื่นๆได้ทั้งหมด)
๒. ควรพัฒนำคนในสำยงำนนี้ ทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้ ตลอดจนสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่บุคลำกรเพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืนของบุคคลำกรในสำยงำน ทั้งนี้เนื่องจำกกำรสอบสวนโรคอย่ำงมีประสิทธิ ภำพจำเป็นต้อง
อำศัยประสบกำรณ์ ควำมชำนำญ และกำรมีสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ำยกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๓. ควรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้ำหน้ำที่
๔. ควรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและระบำดวิทยำให้กับเจ้ำหน้ำที่ซึ่งต้องออกไปสอบสวนโรค

๑๖

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
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๑๗

ภาคผนวก

๑๘

สรุปการสอบสวนโรคกรณีร้องเรียนโรงงาน บริษัทแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร
ความเดิม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร ได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนว่ำ บริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งประกอบกิจกำรแปรสภำพและกำจัดกำกน้ำเสีย
อุตสำหกรรมอีเลกโทรนิกส์ และอุตสำหกรรมชุบโลหะ มีกำรปล่อยของเสียและสำรเคมี สร้ำงควำมเดือดร้อน
ให้แก่ประชำชน โดยสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร โรงพยำบำลกระทุ่มแบน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้ลงตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๗ พบว่ำสภำพแวดล้อมกำรทำงำน สำรเคมีต่ำงๆ มี
ผลกระทบต่อสุขภำพพนักงำนในโรงงำนและประชำชนใกล้เคียง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร จึงขอควำมร่วมมือมำยังสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ให้กำรสนับสนุนและร่วมสอบสวนโรค ดังนั้นสำนักโรคจึงได้จัดทีมงำนสอบสวน
โรคลงพื้นที่ในวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ลัดดำ ธรรมกำรัณย์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำยวงศกร อังคะคำมูล
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
นำยณัฐพงษ์ สนสิน
นักวิทยำศำสตร์ ศูนย์อ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรพิษวิทยำ สำนัก
โรคฯ
สำหรับทีมงำนจำกจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งร่วมสอบสวนโรคประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นำยสมจิตร จันทร์อัมพร
นำยศักดิ์ชัย ศรีวิชัย
นำยฐิติวัชร์ วำรีรัตน์ภำกร
นำยรุ่งศักดิ์ แตงศรี

เภสัชกรเชี่ยวชำญสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สสจ.สมุทรสำคร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.กระทุ่มแบน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
รพ.สต.สวนหลวง
๑๙

๕. นำยทวี ชัยสมุทร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
รพ.สต.ท่ำไม้
๖. นำงนิศำชล พฤกษ์ภำคภูมิ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.สมุทรสำคร
๗. นำงสุคนธทิพย์ อินบำรุง
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.สมุทรสำคร
๘. นำงรัชนีวรรณ คุณูปกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.สมุทรสำคร
๙. นำงสำวจิรัชยำ สังดวงยำง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
รพ.กระทุ่มแบน
๑๐. นำยบุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบต ท่ำไม้
๑๑. นำงสำวอิรำภรณ์ หริมพำนิช
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ผลการดาเนินงาน
ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินกำรสอบสวนโรค โดยมีกิจกรรมกำรดำเนินงำนดังนี้
๑. กำรเดินสำรวจโรงงำนของบริษัท
๒. กำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ
ซึ่งมีผลกำรดำเนินมีรำบละเอียดดังนี้
๑. การสารวจโรงงานของบริษัทอันชิ่ง อินดัสทรี จากัด
โรงงำนมี ส ภำพเป็ น โรงงำนเคมีข นำดกลำง มีค นงำนทั้ งสิ้ น ประมำณ ๑๐๐ คน แบ่ง เป็ น ฝ่ ำ ยผลิ ต
ประมำณ ๔๐ คน มีทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว ฝ่ำยขนส่ง ๒๐ คน และธุรกำรประมำณ ๔๐ คน ธุรกิจ
หลักของโรงงำนคือกำรแปรรูปกำกอุตสำหกรรม ให้กลำยเป็นผลผลิตทำงเคมี ขณะนี้โรงงำนได้ถูกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมสั่งให้หยุดดำเนินกำรเพื่อทำกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต (ไทยโพสต์ ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๗) โดยมี
นำยอุดม ติรกนกสถิตย์ ผู้จัดกำรให้กำรต้อนรับและเสนอข้อมูลต่อทีมงำนสอบสวนโรค

๒๐

ภำพที่ ๑ ทีมสอบสวนโรค
วัตถุดิบ
วัตถุดิบสำคัญคือกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนอื่นๆ เช่นกรดเสียจำกอุตสำหกรรมชุบโลหะ น้ำเสียจำก
กระบวนกำรผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ และเศษเหล็กจำกโรงงำนกลึง โดยส่วนประกอบทำงเคมีของวัตถุดิบดังกล่ำว
ได้แก่ Ferrous sulphate, Ferrous chloride และ Cupric chloride เป็นต้น นอกจำกนั้นยังรับกำก
อุตสำหกรรมอื่น ๆ เช่น ทองแดงซึ่งเคลื อบบนเหล็ กสเตนเลสมำเพื่อสกัดทองแดงออกเป็นต้น บริษัทได้ทำ
รำยกำรตรวจรับเคมีเสื่อมสภำพที่รับเข้ำมำบำบัด ดังแสดงในภำคผนวกที่ ๑
กระบวนการผลิต
นำวัตถุดิบที่เป็นสำรตั้งต้นดังกล่ำวมำทำปฏิกิริยำกันในบ่อทำปฏิกิริยำ ผลที่ได้นำไปผ่ำนกระบวนกำร
กรองและล้ำงไอกรด จำกนั้นเติมคลอรีนเหลวเพื่อเปลี่ยน Ferrous chloride ให้เป็น Ferric chloride นำ
ผลผลิตเข้ำบ่อพักเพื่อปรับควำมเข้มข้นให้ได้มำตรฐำน (ดูในภำคผนวกที่ ๒)
ผลผลิตหลักของโรงงำนได้แก่ Ferric chloride ซึ่งลูกค้ำได้แก่ผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ , Polyaluminium
chloride (PAC) ซึ่งใช้ในกำรทำน้ำประปำเป็นต้น
การสารวจสภาพโรงงาน
ทีมงำนสอบสวนโรคได้สำรวจส่วนที่สำคัญเช่นบริเวณเก็บวัตถุดิบซึ่งบรรจุในถุงขนำดใหญ่ (บิกแบ็ก) เป็น
ผงสีน้ำตำลดำ สภำพโกดังผ่ำนกำรทำควำมสะอำดมำแล้ว แต่ยังมีฝุ่นตำมพื้นและครำบสีเขียวของสำรประกอบ
พวกทองแดง ไม่พบคนงำนที่กำลังทำงำน
ทีมงำนได้สำรวจบริเวณบ่อทำปฏิกิริยำซึ่งมีสองแห่งคือบ่อสำหรับ Ferrous chloride และบ่อสำหรับ
Cuprous chloride และบ่อตกตะกอน ซึ่งพบว่ำอำจมีควำมไม่ปลอดภัยเนื่องจำกไม่มีกำรกั้นขอบบ่อ และอำจ
เป็นที่อับอำกำศ ในขณะที่ทำกำรสำรวจทำงโรงงำนกำลังก่อสร้ำงขอบบ่ออยู่
๒๑

สำหรับถังเติมคลอรีนมีลักษณะเป็นถังไฟเบอร์ขนำดใหญ่ มีท่อนำคลอรีนเหลวเข้ำไปผสมกับ Ferrous
chloride ในถังดังกล่ำว คลอรีนเหลวถูกถ่ำยจำกถังบรรจุขนำดหนึ่งตันเข้ำไปยังถังทำปฏิกิริยำโดยตรงโดยไม่
ผ่ำนถังเก็บชั่วครำว สำหรับคลอรีนเหลวมีกำรสะสมไว้ประมำณ ๕-๗ ตัน และมีถังเปล่ำอีกประมำณ ๑๐ ถัง

ภำพที่ ๒ แสดงบริเวณถังเก็บสำรเคมีภำยในโรงงำน

ภำพที่ ๓ แสดงสภำพภำยในโรงงำน และถุงเก็บวัตถุดิบ(ถุงบิกแบ็ก)
สิ่งคุกคามสุขภาพและความเสี่ยงที่ค้นพบ
จำกกำรเดินส ำรวจ พบว่ำโรงงำนมีสิ่ งคุกคำมสุ ขภำพที่สำคัญคือ สิ่งคุกคำมทำงกำยภำพ (Physical
hazard) และสิ่งคุกคำมทำงเคมี (Chemical hazard) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
๒๒

สิ่งคุกคำมทำงกำยภำพ (Physical hazard)
ควำมเสี่ยงทำงกำยภำพที่เป็นไปได้มำกได้แก่ กำรตกลงไปในบ่อตกตะกอนหรือบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งมีหลำย
แห่ง แต่ในขณะสำรวจ (๒ เมษำยน ๒๕๕๗) มีกำรสร้ำงรั้วกั้นแล้ว และพบควำมเสี่ยงอื่นๆที่ยังไม่ได้ประเมิน
อย่ำงชัดเจน เช่นควำมเสี่ยงจำกกำรสะดุดหกล้ม ถังสำรเคมีล้มหรือกลิ้งมำทับ ซึ่งอำจเกิดขึ้นได้ในโรงงำนที่ยัง
ไม่ได้พัฒนำระบบควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอ นอกจำกนี้น่ำจะมีควำมเสี่ยงจำกเสียงดัง ซึ่งในบำงแผนกเช่น
แผนกซ่อมบำรุง แต่เนื่องจำกเป็นช่วงที่ปิดโรงงำนจึงไม่สำมำรถประเมินได้
สิ่งคุกคามทางเคมี (Chemical hazard)
ควำมเสี่ยงทำงเคมีเป็นไปได้มำกและอำจเกิดได้ทุกจุดของโรงงำน โดยจุดที่ต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษคือ
๑. บริเวณที่มีกำรใช้คลอรีนเหลวในกำรทำปฏิกิริยำ หำกเกิดกำรรั่วไหลอำจเกิดอันตรำยต่อพนักงำน
และชุมชนได้ ซึ่งน่ำจะส่งผลกระทบเป็นระยะทำงหลำยกิโลเมตร และไม่พบว่ำโรงงำนมีกำร
เตรียมระบบเตือนภัยหรือชุดอุปกรณ์ในกำรผจญอุบัติภัยเคมีแต่อย่ำงใด รวมทั้งไม่พบว่ำได้มีกำร
สื่อสำรควำมเสี่ยง (Risk communication) กับชุมชนรอบโรงงำน
๒. บริเวณที่มีกำรเก็บวัตถุดิบในบิกแบ็ก อำจมีควำมเสี่ยงที่สำรอันตรำยเช่นโลหะหนักอำจเกำะติดไป
กับมือและเสื้อผ้ำของคนงำน ซึ่งจะทำให้สำรเคมีดังกล่ำวเข้ำไปปนเปื้อนกับอำหำรและยังนำกลับ
ไปสู่ครอบครัวของคนงำนได้ โดยกำรเกำะติดของสำรเคมีไปกับมือและเสื้อผ้ำนี้เป็นเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นได้บ่อยและพบอยู่เสมอในโรงงำนอื่นๆ
๓. กระบวนกำรผลิตของโรงงำนยังมีกำรใช้กรด และสำรเคมีกัดกร่อนต่ำงๆ จำนวนมำก อำจทำให้
เกิดอุบัติเหตุในระดับบุคคลเช่นกำรที่สำรเคมีหกใส่ กระเด็นเข้ำตำ หรือตกลงไปในบ่อสำรเคมีเป็น
ต้น นอกจำกนี้ยังมีควำมเสี่ยงในกำรที่จะสูดดมเอำไอสำรเคมีเข้ำไป เนื่องจำกในขณะสำรวจก็ยังมี
กลิ่นสำรเคมี
สิ่งคุกคามอื่นๆ
ทำงบริษัทฯยังไม่ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสิ่งคุกคำมอื่นๆอย่ำงเป็นระบบเช่น กำรทำ “What if
analysis” ตัวอย่ำงเช่นกำรที่โรงงำนมีบ่อหลำยแห่ง และถังขนำดใหญ่ ในเวลำซ่อมบำรุงอำจเกิดภำวะที่อับ
อำกำศขึ้นและเป็นอันตรำยต่อคนงำนได้ หรืออำจเกิดอันตรำยจำกกำรตกไปในบ่อและจมน้ำ เป็นต้น
การดาเนินงานทางอาชีวอนามัย
๑. โรงงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย(จป.) ระดับวิชำชีพ และยังไม่มีห้องพยำบำล
๒. ไม่พบอ่ำงล้ำงตำและสถำนที่ล้ำงตัวกรณีฉุกเฉิน เช่นน้ำกรดกระเด็นใส่ตำหรือหกรด
๓. ไม่พบว่ำมีกำรฝึกอบรมในเรื่องควำมปลอดภัย กำรปฐมพยำบำลกรณีสำรเคมีหกรด หรือกำรรับมือ
อุบัติภัยเคมี แต่ผู้จัดกำรโรงงำนแจ้งว่ำเคยฝึกอบรมกำรดับเพลิงแล้ว
๔. ไม่พบว่ำมีกำรแนะนำให้ล้ำงมือหลังเลิกงำน และก่อนรับประทำนอำหำร
๕. ไม่พบว่ำมีกำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำเป็นชุดทำงำน และเปลี่ยนเสื้อผ้ำก่อนกลับบ้ำน
๖. ไม่พบว่ำมีกำรแนะนำให้อำบน้ำ สระผม ก่อนกลับบ้ำน
๗. ยังไม่มีกำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำงำน ตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยง ตรวจสุขภำพก่อนกลับเข้ำทำงำน
๒๓

แต่ทรำบว่ำปีนี้มีโครงกำรตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยงแล้ว
การบาบัดน้าเสีย
โรงงำนมีกำรบำบัดน้ำเสียโดยวิธีกำรทำงเคมี แต่ไม่พบว่ำมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสำรเคมีจำก
น้ำฝน

ภำพที่ ๔ แสดงบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ
๒. ผลการคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพ
กำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ ได้ทำกำรสัมภำษณ์ตัวแทนประชำชนจำนวน ๒ คน และคนงำน
จำนวน ๑ คน ทั้งนี้เนื่องจำกบริเวณโดยรอบโรงงำนไม่มีที่พักอำศัยใกล้เคียง และโรงงำนปิดระบบกำรผลิต
ชั่วครำว ซึ่งสำมำรถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

๒๔

ภำพที่ ๕ กำรสัมภำษณ์เพื่อคัดกรองควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ
รายที่ ๑
ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง อำยุ ๕๒ ปี มีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป อำศัยอยู่ในพื้นที่ประมำณ ๒๐ ปี ไม่มีโรค
ประจำตัว โดยระบุว่ำ ที่พักอำศัยอยู่ห่ำงจำกโรงงำนประมำณ ๓๐๐ เมตร แหล่งน้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคมำจำก
น้ำปะปำชุมชน และน้ำดื่ม-กิน มำจำกกำรซื้อน้ำถัง กำรได้รับผลกระทบจำกมลพิษ พบว่ำ ได้รับสัมผัสกลิ่น
เหม็นและเขม่ำควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งจะได้รับสัมผัสเวลำมืด เมื่อได้รับสัมผัสมลพิษจะมีอำกำรไอแห้งๆ ระคำย
เคืองคอ ทันที ซึ่งผลกระทบทำงสุขภำพจะเกิดอำกำรต่อระบบต่ำงๆ ดังนี้
๑. ระบบทำงเดินหำยใจทันที จะพบอำกำรไอแห้ง, จำม, และน้ำมูกไหล
๒. ระบบประสำท จะพบอำกำรนอนไม่หลับ และชำปลำยมือปลำยเท้ำ โดยมีอำกำรชำปลำยมือปลำยเท้ำ
มำแล้วประมำณ ๑ ปี
๓. ระบบทำงเดินอำหำร จะพบอำกำรคลื่นไส้ แต่นำนๆครั้ง รวมถึงจะมีอำกำรร่วมกับอำกำรไอ
๔. ระบบผิวหนัง จะพบอำกำรผื่นคัน โดยเกิดขึ้นทันทีเมื่อได้รับสัมผัสกลิ่น แต่จะมีอำกำรนำนๆครั้ง
๕. ไม่มีอำกำรต่อระบบดวงตำ
รายที่ ๒
ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง อำยุ ๕๖ ปี มีอำชีพค้ำขำย อำศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่แรกเกิด ไม่มีโรคประจำตัว
โดยระบุว่ำ ที่พักอำศัยอยู่ห่ำงจำกโรงงำนประมำณ ๕๐๐ เมตร แหล่งน้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคมำจำกน้ำปะปำ
ชุมชน และน้ำดื่ม-กินมำจำกกำรซื้อน้ำถัง กำรได้รับผลกระทบจำกมลพิษ พบว่ำ ได้รับสัมผัสกลิ่นเหม็นจำกน้ำ
คลอง และเขม่ำควัน/ฝุ่นละออง แต่ไม่ทรำบแหล่งต้นเหตุของมลพิษ เมื่อได้รับสัมผัสมลพิษจะมีอำกำรไอแห้ง
คอแห้ง และจำม ทันที ซึ่งผลกระทบทำงสุขภำพจะเกิดอำกำรต่อระบบต่ำงๆ ดังนี้
๑. ระบบทำงเดินหำยใจทันที จะพบอำกำรไอแห้ง, จำม, และคอแห้ง
๒. ระบบประสำท จะพบอำกำรชำปลำยมือปลำยเท้ำ โดยไม่ทรำบสำเหตุ และจะมีอำกำรนำนๆครั้ง
๓. ไม่มีอำกำรต่อระบบทำงเดินอำหำร, ระบบดวงตำ และระบบผิวหนัง
รายที่ ๓
ผู้ให้ข้อมูลเป็นพนักงำนของบริษัท เพศชำย อำยุ ๔๕ ปี มีอำชีพรับจ้ำง/พนักงำนโรงงำน ทำงำนมำ
ประมำณ ๑๐ ปี ไม่มีโรคประจำตัว แต่มักมีอำกำรปวดหัวไมเกรน โดยระบุว่ำ ที่พักอำศัยเป็นห้องเช่ำอยู่ห่ำง
จำกโรงงำนประมำณ ๒๐๐เมตร แหล่งน้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคมำจำกน้ำปะปำชุมชน และน้ำดื่ม -กินมำจำกกำร
ซื้อน้ำถัง กำรได้รับผลกระทบจำกมลพิษ พบว่ำ ได้รับสัมผัสกลิ่นเหม็นและเขม่ำควัน /ฝุ่นละออง ซึ่งจะได้รับ
สัมผัสขณะกำรทำงำน เมื่อได้รับสัมผัสมลพิษจะมีอำกำรไอแห้งๆทันที ซึ่งผลกระทบทำงสุขภำพจะเกิดอำกำร
ต่อระบบต่ำงๆ ดังนี้
ระบบทำงเดินหำยใจทันที จะพบอำกำรไอแห้ง, คอแห้ง, และจำม
ระบบดวงตำ จะพบอำกำรระคำยเคืองตำ, เคยเป็นตำแดงจำกกำรทำงำนแต่นำนๆครั้ง , และเยื่อบุตำ
อักเสบ มีอำกำรเมื่อสัมผัสฝุ่น
๒๕

ระบบประสำท จะพบอำกำรชำปลำยมือปลำยเท้ำ โดยไม่ทรำบสำเหตุ และจะมีอำกำรนำนๆครั้งระบบ
ทำงเดินอำหำร จะพบอำกำรคลื่นไส้ แต่นำนๆครั้ง รวมถึงจะมีอำกำรร่วมกับอำกำรไอ
ไม่มีอำกำรต่อระบบผิวหนัง และระบบทำงเดินอำกำร
ทั้งนี้ ระบุว่ำ ขณะนี้โรงงำนได้มีอุปกรณ์ปกป้องอันตรำยส่วนบุคคลให้คนงำนใส่ เช่น หน้ำกำกป้องกัน
ฝุ่นและสำรเคมี เช่น หน้ำกำกคำร์บอน เป็นต้น
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูล
กำรบริหำรจัดกำรมลพิษของโรงงำนต้องปฏิบัติกำรควบคุมให้ถูกต้องตำมกฎหมำยกำหนด และต้องให้
ได้มำตรฐำน ซึ่งจะทำให้โรงงำนและชำวบ้ำนอยู่ร่วมกันได้โดยปกติ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทีมสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่ำงจำกถุงวัตถุดิบ และตัวอย่ำงฝุ่นจำกหอพักของคนงำนไปตรวจหำโลหะ มี
ผลกำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ ๑
ตำรำงที่ ๑ ผลกำรเก็บตัวอย่ำงทำงสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
ที่

ผลกำรตรวจวัด*

จุดที่เก็บ
Pb

Cu

Fe

หน่วย

๑.

นำยชัชชัย

เถื่อนสว่ำง

0.900

1.160

5.960

µg

๒.

นำยวิน

แรงงำนพม่ำ

1.000

1.600

3.660

“

๓.

นำยปิ๊ด

แรงงำนพม่ำ

3.640

32.660

135.700

“

๔.

นำยซอด้ำ

แรงงำนพม่ำ

4.460

207.000

204.000

“

๕

บริเวณพื้นกลำงห้องนำยซอด้ำ

1.880

33.360

92.700

“

๖.

บริเวณพื้นประกอบอำหำรนำยซอด้ำ

5.720

126.400

443.500

“

๗.

บริเวณพื้นประกอบอำหำรนำยอำมี่

7.400

158.300

412.000

“

๘.

ตะกอนวัตถุดิบ

165.670

14,972.596 241,255.605

“

หมำยเหตุ * ต้องไม่พบในสภำวะปกติ

๒๖

ภำพที่ ๖ กำรเก็บตัวอย่ำงสำรเคมีที่ผิวหนังคนงำน
คาแนะนาต่อเจ้าของสถานประกอบการ
๑. ควรมีกำรตรวจสุ ขภำพก่อนเข้ำงำน ตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ ยง ตรวจสุ ขภำพก่ อนกลับเข้ำ
ทำงำน โดยก่อนตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยงควรมีกำรเดินสำรวจโรงงำนและประเมินควำมเสี่ยง
อย่ำงเป็นระบบ
๒. สิ่งสำคัญที่สุดคือเนื่องจำกโรงงำนมีสำรเคมีอันตรำยในเกือบทุกขั้นตอน จึงแนะนำว่ำคนงำนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรผลิตทุกคนควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้ำเป็นชุดทำงำน และถอดเพื่อซักที่โรงงำนก่อน
กลับบ้ำน และแนะนำให้อำบน้ำ สระผมก่อนกลับบ้ำน
๓. ควรมีอ่ำงล้ำงมืออยู่ทุกแห่งในสำยกำรผลิต และให้คนงำนล้ำงมือวันละหลำยครั้งเช่นก่อนหยุดพัก
และก่อนรับประทำนอำหำร
๔. ควรมีกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภัย กำรซ้อมรับมืออุบัติภัยเคมี (ทรำบว่ำมีกำรฝึกซ้ อม
เฉพำะกำรดับเพลิงเท่ำนั้น)
๕. ควรมีระบบเตือนภัยกำรรั่วไหลของสำรเคมี
๖. ควรมีอุปกรณ์รองรับกำรเกิดอุบัติภัยระดับตัวบุคคล เช่นอุปกรณ์ล้ำงตำ และล้ำงตัวควรมีทุกแห่ง
ควรติดป้ำยเตือนและคำแนะนำบริเวณที่มีสำรเคมีอันตรำย ซึ่งมีเกือบทุกแห่งในโรงงำน
๗. ควรมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE) ให้
เพียงพอเช่นหน้ำกำก รองเท้ำบู้ต ถุงมือ ซึ่งจำกสภำพโรงงำนน่ำจะมีใส่ในทุกแผนก ควรมีที่อุดหู
ในบำงแผนกเช่นแผนกซ่อมบำรุงด้วย
๘. ควรมีกำรทำ CSR (Corporate social responsibility) กับชุมชนรอบๆ โดยเริ่มจำกกิจกรรม
ง่ำยๆไปสู่กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงำนและเมื่อได้รับควำมไว้วำงใจกับ
ชุมชนแล้วอำจเริ่มสื่อสำรควำมเสี่ยง (Risk communication) กับชุมชน เช่นหำกมีสัญญำณเตือน
ภัยกำรรั่วไหลของสำรเคมีแล้วต้องทำอย่ำงไรบ้ำง
๙. สนับสนุนให้โรงงำนมุ่งสู่ Zero discharge และ Green technology.
๒๗

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ”ถอดบทเรียนการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม”

ภำพที่ ๑ ภำพหมู่ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม

ภำพที่ ๒ นำยแพทย์พิบูล อิสสระพันธุ์ รองผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวเปิดงำนกำรประชุม

๒๘

ภำพที่ ๓ นำงจุไรวรรณ ศิริรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มข่ำวกรองและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน กล่ำวรำยงำน

ภำพที่ ๔ นำงมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์ ให้เกียรติเป็นวิทยำกรบรรยำย

๒๙

ภำพที่ ๕ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

ภำพที่ ๖ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

๓๐

ภำพที่ ๖ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

ภำพที่ ๗ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

๓๑

ภำพที่ ๘ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

ภำพที่ ๙ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

๓๒

ภำพที่ ๑๐ ภำพกำรทำกิจกรรมกลุ่ม

ภำพที่ ๑๑ ผู้เข้ำร่วมประชุมถ่ำยรูปร่วมกันหลังจำกจบกำรประชุม

๓๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ”ถอดบทเรียนการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเตรียมควำมพร้อมและดำเนินกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบัติอย่ำงรวดเร็ว ตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ และได้มำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์ 4.1 มีกลไกกำรจัดเตรียมควำมพร้อมและบูรณำกำรระบบตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนโรคและภัย
สุขภำพที่ได้มำตรฐำนสำกล
ผลผลิตย่อยของโครงการหลัก
ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุนเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนำระบบบริหำรและกำรเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข
ผลผลิตย่อยที่ 2.4.1 กำรพัฒนำมำตรฐำนควำมพร้อมรับภัยพิบัติ(Disaster) และโรคระบำดระดับประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ 2.4.1.1 กำรพัฒนำมำตรฐำนควำมพร้อมรับภัยพิบัติ(Disaster) และโรคระบำดระดับประเทศ
หลักการและเหตุผล
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ปัจจุบัน ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนอยู่เป็น
ประจ ำและต่อเนื่ อง จำกข้อมูล กำรดำเนิ น กำรสอบสวนโรคที่ประชำชนได้รับผลกระทบด้ำนสุ ขภำพจำก
สิ่งแวดล้อมของสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม พบว่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำก ๑๐ ๑๔ และ๑๕
ครั้ง ในปีงบประมำณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ และปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ตำมลำดับ และในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ นี้ ใน
รอบ ๖ เดือนแรก พบว่ำมีจำนวนกำรสอบสวนโรคผู้ได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพสูงถึง ๗ ครั้ง และคำดว่ำใน
ครึ่งปีหลังนี้ จะยังคงมีผลกระทบด้ำนสุขภำพต่อประชำชนจำกสิ่งแวดล้อมอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภำพจะมีทั้งในระดับรุนแรง ไปจนถึงบำงเบำ และส่งผลกระทบต่อสุขภำพทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ในบำงครั้งยังส่งผลกระทบต่อสภำพจิตใจเป็นเวลำนำน และทำให้คุณภำพชีวิตต่ำลง แต่กำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นนี้ จำเป็นต้องใช้บุคลำกรในหลำยภำคส่วนเข้ำร่วม โดยเริ่มตั้งแต่กำรสืบค้นข้อเท็จจริงของ
ปั ญ หำ กำรเตรี ย มที ม เพื่ อ ลงพื้ น ที่ กำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งทำงสิ่ ง แวดล้ อ มและชี ว ภำพ กำรวิ เ ครำะห์ ท ำง
ห้องปฏิบั ติกำร กำรหำแนวทำงในกำรแก้ปั ญหำร่วมกันกับผู้ได้รับผลกระทบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ต้องบูรณำกำรร่วมกันเพื่อกำรแก้ปัญหำผลกระทบต่อสุขภำพทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะยำว และใน
ระดับนโยบำย
ส ำนั กโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่ งแวดล้ อม จึงจัด ให้ มีกำรประชุมเชิ งปฏิบัติกำรเพื่อถอด
บทเรี ย นด้ ำ นกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรสอบสวนโรคที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำกำรดำเนินงำน และหำมำตรกำร/แนวทำงกำรดำเนินงำน
๓๔

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปสู่เป้ำหมำยหลักของกำรดำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีควำมสุข ทั้งสุขภำพกำย
สุขภำพใจ ตลอดจนคุณภำพชีวิตที่ดีของประชน ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนด้ำนวิชำกำร และกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำน
ผลผลิตของโครงการ
รำยงำนถอดบทเรียนกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคกรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีรำยงำนสรุปวิธีกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคกรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกสำรเคมีของโรงงำน
รูปแบบการประชุม
- อภิปรำย
- ระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กิจกรรม/แผนการดาเนินงาน
๑.เตรียมข้อมูลประกอบกำรประชุม
๒. ประชุม
๓. สรุปประชุม
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
(จำนวน ๒๕คน x ๑วัน x ๕๕๐บำท)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง(จำนวน ๒๕ คน x ๑๖๐บำท x ๑วัน)
- ค่ำที่พัก(จำนวน ๑๕ คน x ๘๐๐บำท x ๑วัน)
- ค่ำยำนพำหนะ(จำนวน ๒๕ คน x ๓๐๐บำท)
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (จำนวน ๔คน x ๕ชั่วโมง x ๖๐๐บำท)
- ค่ำเช่ำห้องประชุม
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำวัสดุสำนักงำน,ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุม)

เป็นเงิน ๑๓,๗๕๐

บำท

เป็นเงิน ๔,๐๐๐
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐
เป็นเงิน ๗,๕๐๐
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐
เป็นเงิน ๕,๐๐๐
เป็นเงิน ๓,๐๐๐
เป็นเงิน ๒,๗๕๐

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

๓๕

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ในวงเงินที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

- ผู้บริหำรและนักวิชำกำรกรมควบคุมโรค
- นักวิชำกำรจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร
- นักวิชำกำรจำกสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกระทุ่มแบน
- เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกโรงพยำบำลสมุทรสำคร
- เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- อำสำสมัครสำธำรณสุข
- ผู้บริหำรและนักวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดกำรประชุม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑๔
๑
๑
๒
๒
๑
๒
๑
๑

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘
สถานที่จัดประชุม
โรงแรมบ้ำนอัมพวำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
๑.ผู้บริหำรกรมควบคุมโรค
๒.นักวิชำกำรส่วนกลำง
๓.สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒
๔.หน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นที่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แนวทำงกำรดำเนินงำนกำรดำเนินงำนสอบสวนโรคกรณีกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกสำรเคมีของโรงงำน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร
๒. โรงพยำบำลสมุทรสำคร
๓๖

๓. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
๔. เครือข่ำยในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มข่ำวกรองและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.................................................ผู้จัดทำโครงกำร
(นำงสำวลัดดำ ธรรมกำรัณย์)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำงจุไรวรรณ ศิริรัตน์)
หัวหน้ำกลุ่มข่ำวกรองและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยปรีชำ เปรมปรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

๓๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข”ถอดบทเรียนการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”
บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สป อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีกำรเปิดกำรประชุม
โดย นำยแพทย์พิบูล อิสสระพันธุ์

ประธำน

รองผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
นำงจุไรวรรณ ศิริรัตน์
กล่ำวรำยงำน
หัวหน้ำกลุ่มข่ำวกรองและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

กำรบรรยำยเรื่อง”นโยบำยและทิศทำงกำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ำย”
โดย นำยแพทย์พิบูล อิสสระพันธุ์ รอง ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ประชุมกลุ่มเรื่องกำรถอดควำมรู้กำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำน
กลุ่มที๑่ วิทยำกรกลุ่ม นำงมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์

กรมสุขภำพจิต

กลุ่มที๒่ วิทยำกรกลุ่ม นำงสำวลัดดำ ธรรมกำรัณย์ สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ประชุมกลุ่มเรื่องกำรถอดควำมรู้กำรสอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษำด้ำนกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภำพจำกสำรเคมีของโรงงำน
กลุ่มที๑่ วิทยำกรกลุ่ม นำงมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์

กรมสุขภำพจิต

กลุ่มที๒่ วิทยำกรกลุ่ม นำงสำวลัดดำ ธรรมกำรัณย์ สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- นำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม
- อภิปรำยทั่วไป/ปิดประชุม
โดย นำยแพทย์พิบูล อิสสระพันธุ์

รองผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ

หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มภำคเช้ำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ภำคบ่ำย ๑๔.๓๐- ๑๔.๔๕ น.
๓๘

