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สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านจุุลสารทุ่กท่่าน     
กลับมาพบกันเช่่นเค่ยนะค่ะ ดี�วัยสถานการณ์์ในช่่วังนี� 
จุากหย่อ่มค่วัามกดีอ่ากาศต่ำำ�าประกอ่บกับร่อ่งมรสุม
ที่�พัดีผู่้านในหลายพ้�นที่� อ่าจุท่ำาให�มีฝนต่ำกหนัก            
อ่ย่างต่่ำอ่เน้�อ่งจุนเกิดีปัญหาอุ่ท่กภััยนำ�าท่่วัม นำ�าป่าไหลหลาก 
หร้อ่ดิีนโค่ลนถล่ม ผู้้�ที่�อ่ย้่ในพ้�นที่�เสี�ยง เช่่น ที่�ราบลุ่ม
และริมแม่นำ�า ค่วัรระมัดีระวััง ติ่ำดีต่ำามข่่าวัสารสภัาพ
ฝนฟ้้าอ่ากาศ และเต่ำรียมค่วัามพร�อ่มอ่ย้่เสมอ่           
เพ้�อ่ป้อ่งกันเหต่ำุที่�จุะเกิดีข้่�น ทั่�งนี�นอ่กจุากจุะต่ำ�อ่ง
ระมัดีระวัังแล�วั ต่ำ�อ่งค่ำาน้งถ้งโรค่และภััยสุข่ภัาพที่�มา
ในช่่วังฤด้ีนี�ดี�วัยนะค่ะ ซ้ึ่�งจุุลสารฉบับนี� จุะนำาสาระดีีดีี 
พร�อ่มค่วัามร้�โรค่และภััยสุข่ภัาพในช่่วังดัีงกล่าวั          
มาฝากผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

ซ้ึ่�งจุุลสารฉบับนี�มีอ่ะไรบ�างนั�นมาด้ีกันค่่ะ เริ�มกันที่�... 1. โรค่และภััยสุข่ภัาพ ที่�มักพบในช่่วังฤด้ีฝน 
2. โรค่เมลิอ่อ่ยโดีสิส โรค่ติ่ำดีเช้่�อ่ที่�ค่วัรเฝ้าระวััง 3. อั่นต่ำรายจุากไฟ้ฟ้้าซ๊ึ่อ่ต่ำในฤด้ีฝน 4. สุข่ภัาพและ               
ค่วัามปลอ่ดีภััยจุากการท่ำางานท่างไกล (Healthy and Safe Telework) 5. เช็่ค่ซัึ่กนิดี เป็นอ่อ่ฟ้ฟิ้ศซิึ่นโดีรม 
(Office Syndrome) หร้อ่เปล่า? 6. ลัดีเลาะรอ่บบ�าน ENVOCC และที่�สำาคั่ญ “อ่ย่าล้ม” ช่่วัยเราต่ำอ่บ
แบบสอ่บถามเข่�ามากันเยอ่ะ ๆ  นะค่ะ เราอ่ยากรับฟั้งค่วัามคิ่ดีเห็นข่อ่งทุ่กท่่าน เพ้�อ่เป็นประโยช่น์ในการพัฒนา
จุุลสารกอ่งโรค่จุากการประกอ่บอ่าชี่พฯ ให�ถ้กใจุผู้้�อ่่าน และผู้้�อ่่านทุ่กท่่านจุะไดี�ร่วัมลุ�นรับรางวััลอี่กดี�วัยค่่ะ...
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จุากรายงานข่อ่งกรมอุ่ตุ่ำนิยมวิัท่ยา พบว่ัาในช่่วังนี� หลายพ้�นที่�ข่อ่ง
ประเท่ศไท่ย มีฝนต่ำกอ่ย่างต่่ำอ่เน้�อ่ง ซ้ึ่�งอ่าจุท่ำาให�เกิดีนำ�าท่่วัมฉับพลันและนำ�าป่า      

ไหลหลาก ส่งผู้ลให�ประช่าช่นต่ำ�อ่งเผู้ชิ่ญกับปัญหาสุข่ภัาพในหลาย ๆ ดี�านที่�มักมาพร�อ่มกับช่่วังหน�าฝนนี� วัันนี�ผู้้�เขี่ยน                 
จุะนำาทุ่กท่่านไปท่ำาค่วัามร้�จัุกกับ 4 กลุ่มโรค่และภััยสุข่ภัาพ ที่�มักพบในช่่วังฤด้ีฝน รวัมทั่�งวิัธีีการป้อ่งกันต่ำนเอ่งมากฝากกัน ดัีงนี�ค่รับ

เช่่น โรค่ไข่�หวััดีใหญ่ ติ่ำดีต่่ำอ่จุากการไอ่จุามรดีกัน หร้อ่สัมผัู้สสิ�งข่อ่ง    ที่�
มีเช้่�อ่ร่วัมกัน จุะมีอ่าการไข่� ไอ่แห�ง ๆ ปวัดีศีรษะ เย้�อ่บุโพรงจุม้กอั่กเสบ และเจ็ุบค่อ่ 
โดียโรค่นี�สามารถป้อ่งกันไดี�ดี�วัยการรักษาสุข่ภัาพให�แข็่งแรง หมั�นล�างม้อ่บ่อ่ย ๆ   
ดี�วัยนำ�าและสบ่้หร้อ่แอ่ลกอ่ฮอ่ล์ และค่วัรสวัมหน�ากากอ่นามัยทุ่กค่รั�งเม้�อ่อ่อ่กนอ่กบ�าน 
ซ้ึ่�งวิัธีีดัีงกล่าวัยังสามารถป้อ่งกันโรค่โค่วิัดี 19 ไดี�อี่กดี�วัย

โรค่เลปโต่ำสไปโรซิึ่สหร้อ่โรค่ไข่�ฉี�หน้ พบบ่อ่ยในผู้้�มีอ่าชี่พเกษต่ำรกร     
ที่�ต่ำ�อ่งสัมผัู้สกับดิีนหร้อ่นำ�าอ่ย่้เป็นประจุำา จุะมีไข่�ส้ง ปวัดีศีรษะรุนแรง หนาวัสั�น ต่ำาแดีง 
และปวัดีกล�ามเน้�อ่น่อ่ง การป้อ่งกัน ค้่อ่หลีกเลี�ยงการท่ำางานในนำ�าหร้อ่ต่ำ�อ่งลุยนำ�า 
ลุยโค่ลนเป็นเวัลานาน หากจุำาเป็นค่วัรสวัมใส่อุ่ปกรณ์์ป้อ่งกันที่�เหมาะสมทุ่กค่รั�ง 

โรค่ไข่�เล้อ่ดีอ่อ่ก มียุงลายเป็นพาหะนำาโรค่ จุะมีไข่�ส้ง ปวัดีศีรษะ        
ปวัดีกล�ามเน้�อ่ มีจุุดีแดีงที่�ผิู้วัหนัง หากอ่าการรุนแรงอ่าจุช็่อ่กไดี� โรค่ไข่�ปวัดีข่�อ่ยุงลายหร้อ่
โรค่ชิ่คุ่นกุนยา อ่าการค่ล�ายไข่�เล้อ่ดีอ่อ่ก แต่ำ่รุนแรงน�อ่ยกวั่า โรค่ต่ำิดีเช้่�อ่ไวัรัสซิึ่กา 
อ่าการโรค่จุะไม่รุนแรง แต่่ำหากติ่ำดีเช้่�อ่ในสต่ำรีมีค่รรภ์ั อ่าจุท่ำาให�เกิดีภัาวัะศีรษะเล็ก
ในเด็ีกแรกเกิดี หร้อ่มีภัาวัะแท่รกซึ่�อ่นระหว่ัางตั่ำ�งค่รรภ์ั

การบาดีเจ็ุบและเสียชี่วิัต่ำจุากการถ้กฟ้้าผู่้า เม้�อ่มีฝนต่ำกฟ้้าค่ะนอ่ง    
ค่วัรหลบในที่�ปลอ่ดีภััย เช่่น ภัายในบ�านหร้อ่อ่าค่าร และหลีกเลี�ยงอ่ย้่ใต่ำ�ต่ำ�นไม�ใหญ่ 
อั่นต่ำรายจุากการกินเห็ดีพิษ ที่�มักจุะมีการหาเห็ดีมาประกอ่บอ่าหารเพ้�อ่รับประท่าน 
อั่นต่ำรายจุากการถ้กง้พิษกัดี เม้�อ่มีฝนต่ำกนำ�าท่่วัมขั่ง สัต่ำว์ัเล้�อ่ยค่ลานและง้มีพิษ       
อ่าจุมาอ่าศัยอ่ย้่ในมุมอั่บข่อ่งบ�าน 

ช่่วังนี�อ่ากาศเปลี�ยนแปลงบ่อ่ย ผู้้�ประกอ่บอ่าชี่พทุ่กท่่านอ่ย่าล้มเช็่ค่สภัาพฝนฟ้้า
อ่ากาศเป็นประจุำา ด้ีแลสุข่ภัาพให�ดีี หมั�นอ่อ่กกำาลังกาย พักผู่้อ่นให�เพียงพอ่ และรับประท่าน
อ่าหารที่�มีประโยช่น์ เพ้�อ่สุข่ภัาพร่างกายที่�แข็่งแรง ปลอ่ดีภััย ห่างไกลโรค่กันนะค่รับ 
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โรค่เมลิอ่อ่ยด์ี (Melioidosis) เกิดีจุากการติ่ำดีเช้่�อ่
แบค่ท่ีเรีย Burkholderia pseudomallei ที่�พบไดี�ทั่�วัไป     
ในดิีน นำ�า โดียเฉพาะในภัาค่ต่ำะวัันอ่อ่กเฉียงเหน้อ่และภัาค่ใต่ำ�
ข่อ่งประเท่ศไท่ย พบการติ่ำดีเช้่�อ่ไดี�บ่อ่ยในผู้้�ที่�ประกอ่บอ่าชี่พ
เกษต่ำรกรรม หร้อ่ผู้้�ป่วัยโรค่เร้�อ่รัง เช่่น โรค่เบาหวัาน โรค่ธีาลัสซีึ่เมีย 
โรค่ปอ่ดี โรค่ใต่ำ ผู้้�ที่�มีภัาวัะภ้ัมิคุ่�มกันบกพร่อ่ง หร้อ่ไดี�รับ       
ยากดีภ้ัมิคุ่�มกัน ซ้ึ่�งมักพบไดี�ในช่่วังฤด้ีฝน 

อ่าการทั่�วัไป ค้่อ่ มีใข่� และมีฝีหนอ่งที่�ผิู้วัหนัง
หร้อ่บริเวัณ์ต่่ำอ่มนำ�าเหล้อ่งที่�ค่อ่ อ่าจุพบการติ่ำดีเช้่�อ่ในอ่วััยวัะ
ภัายในอ้่�น ๆ เช่่น ปอ่ดี ตั่ำบ ม�าม ไต่ำ ไปจุนถ้งติ่ำดีเช้่�อ่                  
ในกระแสเล้อ่ดีแบบเฉยีบพลันอ่ย่างรุนแรงและเสียชี่วิัต่ำอ่ยา่ง
รวัดีเร็วัไดี�หากไม่ไดี�รับการรักษาอ่ย่างถ้กต่ำ�อ่ง ทั่�งนี� อ่าการ
และค่วัามรนุแรงข่อ่งโรค่ข่้�นอ่ย้กั่บระบบภ้ัมคุิ่�มกันข่อ่งผู้้�ป่วัย 
และปริมาณ์ข่อ่งเช้่�อ่ที่�ไดี�รับ โรค่เมลิอ่อ่ยโดีสิส ก่อ่ให�เกิดี
อ่าการหลายลักษณ์ะ ไดี�แก่ ติ่ำดีเช้่�อ่ที่�ผิู้วัหนัง ติ่ำดีเช้่�อ่ในปอ่ดี 
ติ่ำดีเช้่�อ่ในกระแสเล้อ่ดี และติ่ำดีเช้่�อ่ในอ่วััยวัะภัายใน

อ่าจุท่ำาให�เกิดีอ่าการแผู้ลเร้�อ่รัง เกิดีฝีหร้อ่
หนอ่งต่ำามผิู้วัหนัง และอ่าจุมีตุ่่ำมข้่�น เป็นที่�อ่ย้่ข่อ่งเช้่�อ่
แบค่ที่เรีย หากรับเช้่�อ่ผู่้านท่างนำ�าลาย เช่่น การรับประท่าน 
จุะท่ำาให�ติ่ำดีเช้่�อ่ที่�ต่่ำอ่มนำ�าลาย มีลักษณ์ะบวัมข้่�นมาเป็นฝีหร้อ่หนอ่ง 
หร้อ่อ่าจุบวัมบริเวัณ์ต่่ำอ่มนำ�าเหล้อ่งที่�ค่อ่ มีอ่าการกดีเจ็ุบไดี�

จุะท่ำาให�มีอ่าการไข่�ข้่�น และอ่าการท่างเดีิน
หายใจุ ไอ่ มีเสมหะ หากนำาเสมหะมาต่ำรวัจุด้ีอ่าจุพบเช้่�อ่ไดี� 
และหากเอ็่กซึ่เรย์ที่�ปอ่ดีอ่าจุพบก�อ่นหนอ่ง 

เช้่�อ่สามารถเข่�าท่างผู้วิัหนังหร้อ่ปอ่ดี เช่่น กรณ์ี
ที่�มีบาดีแผู้ล เช้่�อ่อ่าจุเข่�าท่างบาดีแผู้ลและติ่ำดีเช้่�อ่ในกระแส
เล้อ่ดีไดี� ผู้้�ป่วัยจุะมีอ่าการไข่� ค่วัามดัีนโลหิต่ำต่ำำ�า ช็่อ่ค่ เป็นฝี
ในตั่ำบหร้อ่ในม�าม สามารถเสียชี่วิัต่ำไดี�ภัายใน 2-3 วััน หากไดี�
รับการรักษาที่�ไม่ถ้กวิัธีี *

ผู้้�ป่วัยโรค่เบาหวัาน ผู้้�ป่วัยโลหิต่ำจุางหร้อ่ท่าลัสซีึ่เมีย ผู้้�ที่�มีภ้ัมิคุ่�มกันบกพร่อ่ง เช่่น ผู้้�ป่วัยเอ่ช่ไอ่วีั รวัมถ้ง ค่นไข่�
โรค่มะเร็งบริเวัณ์ต่่ำาง ๆ และกลุ่มเกษต่ำรกรที่�ต่ำ�อ่งสัมผัู้สกับดิีนและนำ�าดี�วัยเท่�าเปล่า 

ข้้อมูลอ้างอิงจาก : รามาแช่นแนล  ขั่บเค่ล้�อ่นสังค่มไท่ยให�สุข่ภัาพดีี โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภัากาช่าดีไท่ย

 หลีกเลี�ยงการเดิีนลุยนำ�า ยำ�าโค่ลน หร้อ่สัมผัู้สดิีนและนำ�าโดียต่ำรง หากจุำาเป็นต่ำ�อ่งสวัมรอ่งเท่�าบ้ท่ถุงม้อ่ยาง กางเกงข่ายาวั
หร้อ่ชุ่ดีลุยนำ�า
 หากมีบาดีแผู้ลที่�ผิู้วัหนัง ค่วัรรีบท่ำาค่วัามสะอ่าดีบาดีแผู้ล และหลีกเลี�ยงการสัมผัู้สดิีนและนำ�าจุนกว่ัาแผู้ลนั�นจุะแห�งสนิท่
 รับประท่านอ่าหารปรุงสุก ด้ี�มนำ�าสะอ่าดี
 หลีกเลี�ยงการอ่ย้่ที่�โล่งแจุ�งหร้อ่ลงไร่นา ในข่ณ์ะที่�มีพายุฝนหร้อ่สภัาพอ่ากาศแปรปรวัน

โรคเมลุ่ิออยด์ติิดได้ทาง

การติิดเชื้้�อผั่านทางผัิวหนัง

การติิดเชื้้�อในกระแสัเลุ่้อด

การติิดเชื้้�อในปอด

อาการ

กลุ่่่มเสั่�ยง

การป้องกัน

บาดีแผู้ลที่�ผิู้วัหนัง การด้ี�มนำ�าหร้อ่รับประท่าน
อ่าหารที่�มีเช้่�อ่ปนเป้�อ่น

การส้ดีหายใจุ   
รับฝุ่นละอ่อ่งที่�มี 

เช้่�อ่ปนเป้�อ่น

***ตัวเช้ื้�อสามารถเข้้าสู�ร�างกายได้้หลายที่าง ได้้แก� ผ่�านที่าง
ผิ่วหนัง เชื้�น หากม่บาด้แผ่ลและเด้ินบนดิ้นหร้อนำ�าท่ี่�ม่เช้ื้�อ      
ปนเป้�อนอยู� ที่ำาใหติ้ด้เช้ื้�อในกระแสเล้อด้ได้้ ผ่�านที่างลมหายใจ 
กรณี่ท่ี่�ม่การฟุ้้�งข้องฝุ่้�นหร้อดิ้นท่ี่�ม่เช้ื้�ออยู�และสูด้ด้มเข้้าไปก�อ
ให้เกิด้การติด้เช้ื้�อท่ี่�ปอด้ จะส�งผ่ลให้เกิด้อาการปอด้อักเสบ***
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โรคเมลิิออยดู์
ติิดูเชื้้�อที่่�ควรระวัง 

ในช่่วงฤดููฝน
นางสาวพิิชื้ญ์์ชื้ฎาภาญ์์อ้ด้มรักษ์์

นักวิัช่าการสาธีารณ์สุข่ปฏิิบัติ่ำการ



กรณีเ่ป็นบ้านสองชัื้�นและม่สวิตช์ื้แยกแต�ละชัื้�น หากนำ�ากำาลังจุะท่่วัมชั่�นล่าง 
ให�ปลดีสวิัต่ำช์่ตั่ำดีกระแสไฟ้ฟ้้าเฉพาะชั่�นล่าง เพ้�อ่ค่วัามปลอ่ดีภััยค่วัรปร้กษาเจุ�าหน�าที่�
การไฟ้ฟ้้าส่วันภ้ัมิภัาค่หร้อ่ช่่างไฟ้ฟ้้าเพ้�อ่แยกวังจุรชั่�นบนและชั่�นล่าง

ท่่านไดี�ยินข่่าวัเหตุ่ำไฟ้ฟ้้ารั�วัและช็่อ่ต่ำเด็ีกนักเรียนหลังเกิดีเหตุ่ำฝนต่ำกหนัก นำ�าท่่วัมเม้�อ่วัันที่� 16 กันยายน  
ที่�ผู่้านมาหร้อ่ไม่ ค่ำาถามที่�เกิดีข้่�น ค้่อ่ เราจุะเป็นรายต่่ำอ่ไปที่�โช่ค่ร�ายหร้อ่ปล่าวั และ จุะมีเค่ล็ดีลับอ่ะไรที่�ท่ำาให�เรา
ปลอ่ดีภััย ในช่่วังเวัลาที่�นำ�ารอ่ระบายนี� 

ก�อนนำ�าที่�วมเข้้าภายในบ้านหร้อบริเวณีบ้าน ให�รีบข่นย�ายอุ่ปกรณ์์ไฟ้ฟ้้า
และสิ�งข่อ่งจุำาเป็นไวั�ที่�ส้งหร้อ่ที่�ปลอ่ดีภััยนำ�าท่่วัมไม่ถ้ง

สอบถามข�อม้ล่ แจ้�งเหตุุไฟฟ้าขัดข้อง
หรือ ขอความช่่วยเหล่ือเก่�ยวกับไฟฟ้า

ได้ที่่� สัายด่วน PEA โที่ร.1129 ต้ลอด 24 ช่ั�วโมัง

สัำาหรับผั้้ท่�เดินทางบนท้องถนนในชื้่วงนำ�าท่วม 

สัำาหรับผั้้ท่�ติ้องจัดการเคร่�องใชื้้ไฟฟ้าในบ้าน 

กรณ่ีบ้านชัื้�นเด่้ยว ให�งดีใช่�ไฟ้ฟ้้าโดียเด็ีดีข่าดี งดีใช่�อุ่ปกรณ์์ไฟ้ฟ้้าทุ่กช่นิดี 
รวัมถ้งห�ามเปิดีปิดีสวิัต่ำช์่ไฟ้ดี�านในและดี�านนอ่กอ่าค่ารที่�อ่ย่้อ่าศัย โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�ง
ข่ณ์ะตั่ำวัเปียกหร้อ่ยน้แช่่นำ�า แม�ว่ัาอุ่ปกรณ์์เหล่านั�นอ่าจุอ่ย้เ่หน้อ่ระดัีบนำ�า เน้�อ่งจุาก
อ่าจุเป็นอั่นต่ำรายต่่ำอ่ชี่วิัต่ำไดี� ปลั�กไฟ้ที่�นำ�าท่่วัมห�ามใช่�งานเด็ีดีข่าดี

1 ค่วัรอ่ย้ห่่างจุากเสาไฟ้ฟ้้าหร้อ่ระบบจุำาหน่ายในพ้�นที่�นำ�าท่่วัมอ่ย่างน�อ่ย 2 - 3 เมต่ำร เพ้�อ่ค่วัามปลอ่ดีภััย

2 หากพบเห็นสายไฟ้ฟ้้าข่าดีหร้อ่เสาไฟ้ฟ้้าล�มหร้อ่สายไฟ้ฟ้้าข่าดีแช่่นำ�า อ่ย่าเข่�าใกล�หร้อ่สัมผัู้ส                  

ให�รีบแจุ�งการไฟ้ฟ้้าส่วันภ้ัมิภัาค่ในพ้�นที่�เพ้�อ่ส่งเจุ�าหน�าที่�ไปดีำาเนินการแก�ไข่

จุุลสาร ENVOCC6

เคลิ็ดูไม่ลิับ

ป้้องกัันไฟดููดู
พิญ์.เกวล่ ส้นที่รมน

นายแพท่ย์ช่านาญการพิเศษ



ดัีงนั�น เราค่วัรป้อ่งกันอุ่บัติ่ำภััยจุากไฟ้ฟ้้า เล้อ่กใช่�อุ่ปกรณ์์ไฟ้ฟ้้าที่�
ไดี�มาต่ำรฐาน ติ่ำดีตั่ำ�งอุ่ปกรณ์์ป้อ่งกันไฟ้ฟ้้าด้ีดี และก่อ่นปฐมพยาบาลผู้้�ที่�ถ้ก  
ไฟ้ฟ้้าด้ีดีทุ่กค่รั�ง ต่ำ�อ่งมีสติ่ำ ดีำาเนินการรวัดีเร็วั ระมัดีระวััง โดียผู้้�เข่�าไปช่่วัย        
ต่ำ�อ่งปลอ่ดีภััยก่อ่นเสมอ่

ท่ี่�มา 

1. กฟ้ภั.อุ่ดีรฯ" แจุงเหตุ่ำ "ไฟ้ฟ้้า" ช็่อ่ต่ำ 2 จุุดี ข่ณ์ะ ผู้้�ว่ัาฯ จัุงหวััดี เผู้ยมีเด็ีกเจ็ุบ 5 ค่น [Internet]. ค่มชั่ดีล้กอ่อ่นไลน์. ค่มชั่ดีล้กอ่อ่นไลน์; 
2022 [cited 2022Sep20]. Available from: https://www.komchadluek.net/news/local/530024

2. เปิดีวิัธีีเอ่าตั่ำวัรอ่ดี ป้อ่งกันไฟ้ด้ีดีช่่วังนำ�าท่่วัม [Internet]. workpointTODAY. 2022 [cited 2022Sep20]. Available from: 
https://workpointtoday.com/flood-54/#:~:text=%E2%80%93%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0% 
B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%
B9%89,%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B
8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%
94%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94 

3. ข่�อ่แนะนำาและเต้่ำอ่นภััยการใช่�ไฟ้ฟ้้าในเวัลานำ�าท่่วัม [Internet]. [cited 2022Sep20]. Available from: https://shawpat.or.th/
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=443:-m

4. สถาบันการแพท่ย์ฉุกเฉินแห่งช่าติ่ำ. 2013 [cited 2022Sep20]. Available from: https://www.niems.go.th/1/News/De-
tail/2975?group=6 

5. สำานักงงานบรรเท่าทุ่กข์่และประช่านามัยพิทั่กษ์ สภัากาช่าดีไท่ย , สถาบันการแพท่ย์ฉุกเฉินเเห่งช่าติ่ำ. การก้�ชี่พพ้�นฐาน. In: หนังส้อ่
การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการก้�ชี่พขั่�นพ้�นฐาน. Bangkok, Bangkok: บริษัท่ นิวัธีรรมดีาการพิมพ์ จุำากัดี; 2020. p. 11–3.

1 คิ่ดีไวั�เสมอ่ ว่ัาเราต่ำ�อ่งปลอ่ดีภััย อ่ย่าสัมผัู้สผู้้�ถ้กไฟ้ฟ้้าช็่อ่ต่ำดี�วัยม้อ่เปล่าเด็ีดีข่าดี

2 ด้ีงสติ่ำ รีบตั่ำดีกระแสไฟ้ในที่�เกิดีเหตุ่ำ ถ�าเหตุ่ำเกิดีที่�บ�านให�ปิดีสวิัต่ำช์่ที่�เมนบอ่ร์ดี (คั่ต่ำเอ่าท์่) กรณี์เหตุ่ำเกิดีภัายนอ่ก        

ให�แจุ�งการไฟ้ฟ้้าส่วันภ้ัมิภัาค่ในพ้�นที่� หร้อ่สายด่ีวัน 1129 โดียเร็วัที่�สุดี 

3 โท่รแจุ�งสายด่ีวัน 1669 (กรณี์ผู้้�ป่วัยไฟ้ฟ้้าด้ีดีหมดีสติ่ำ)

4 ค่วัรใช่�วััสดุีที่�ไม่เป็นตั่ำวันำาไฟ้ฟ้้า เช่่น ไม� ยาง เขี่�ยลากสายไฟ้พ�นจุากตั่ำวัผู้้�ป่วัย หร้อ่ เขี่�ยลากผู้้�ป่วัยอ่อ่กมา 

5 ผู้้�ช่่วัยเหล้อ่ต่ำ�อ่งย้นบนพ้�นแห�งหร้อ่แผู่้นยาง  สวัมรอ่งเท่�าพ้�นท่ำาดี�วัยยาง ไม่ย้นเท่�าปล่า

6 หากผู้้�ป่วัยหมดีสติ่ำ หยุดีหายใจุ ให�รีบท่ำาการช่่วัยฟ้้�นค้่นชี่พทั่นที่ โดียการช่่วัยเหล้อ่จุะมีประสิท่ธิีภัาพมากข้่�น ถ�าใช่�

เค่ร้�อ่งกระตุ่ำกไฟ้ฟ้้าหัวัใจุ (AED)

7 ถ�าร้�ส้กตั่ำวัแล�วั ให�จัุดีท่่านนอ่นต่ำะแค่งแบบพักฟ้้�น เพ้�อ่ป้อ่งกันการสำาลัก 

ชื้่วงนำ�าที่่วม

กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งเเวดล้อม 7

ถ้งแม�พวักเราจุะป้อ่งกันอ่ย่างเต็่ำมที่� อ่ย่างไรก็ต่ำาม เหตุ่ำการณ์์ไม่ค่าดีคิ่ดี เกิดีข้่�นไดี�เสมอ่ ถ�าเราพบผู้้�ที่�ถ้ก
กระแสไฟ้ฟ้้าด้ีดี เค่ล็ดีลับที่�จุะท่ำาให�เราช่่วัยเหล้อ่ไดี�สำาเร็จุ โดียไม่เป็นผู้้�ประสบภััยเอ่งเสียก่อ่น มีดัีงนี� 



• ผู้ลกระท่บสุข่ภัาพท่างกาย ไดี�แก่ การเกิดีอ่าการเจ็ุบปวัดีกล�ามเน้�อ่ 
เน้�อ่งจุากต่ำ�อ่งนั�งท่ำางานนานๆ เกิดีอ่าการต่ำาล�า ต่ำาพร่ามัวั ต่ำาแห�ง หร้อ่ปวัดีแสบต่ำา 
เน้�อ่งจุากจุ�อ่งอุ่ปกรณ์์หร้อ่ค่อ่มพิวัเต่ำอ่ร์นานข้่�น เพราะการท่ำางานท่างไกลต่ำ�อ่งผู่้าน
อุ่ปกรณ์์หร้อ่ค่อ่มพิวัเต่ำอ่ร์เป็นหลัก

ในปจัุจุุบันหลายๆ ท่่าน ค่งจุะเค่ยไดี�ยนิ การท่ำางานแบบ online โดียเฉพาะ
อ่ย่างยิ�งในยุค่ที่�เกิดีการแพร่ระบาดีข่อ่งโรค่โค่วิัดี 19 ที่�ผู่้านมา ท่ำาให�ค่นท่ำางานส่วันใหญ่
ต่ำ�อ่งท่ำางานที่�บ�าน หร้อ่ที่�เราเรียกกันติ่ำดีปากว่ัา Work From Home (WFH) เพ้�อ่ลดีการระบาดีข่อ่งโรค่ และการท่ำางานแบบ WFH 
นี�เอ่ง มีค่วัามจุำาเป็นอ่ย่างยิ�งที่�ต่ำ�อ่งใช่�เท่ค่โนโลยีต่่ำางๆ เข่�ามาช่่วัยให�การท่ำางานมีประสิท่ธิีภัาพไม่น�อ่ยกว่ัาการไปท่ำางานในที่�
ท่ำางาน ไม่ว่ัาจุะเป็นการประชุ่ม หร้อ่ การอ่บรม ผู่้านท่าง online ดี�วัยระบบเท่ค่โนโลยีสารสนเท่ศและอุ่ปกรณ์์ต่่ำางๆ เช่่น 
ค่อ่มพิวัเต่ำอ่ร์ tablets และ สมาร์ท่โฟ้น และการท่ำางานในร้ปแบบนี� เราเรียกว่ัา “การท่ำางานท่างไกล หร้อ่ Telework นั�นเอ่งค่่ะ 

การท่ำางานท่างไกล นั�นข่�อ่ดีีมากมาย ค้่อ่ ช่่วัยให�ลดีการแพร่ระบาดีข่อ่งโรค่ติ่ำดีต่่ำอ่ในที่�ท่ำางานไดี� การศ้กษา      
ในต่่ำางประเท่ศ พบว่ัา ค่นท่ำางานท่างไกลจุะมีเวัลาอ่อ่กกำาลังกายมากข้่�น และสามารถเต่ำรียมอ่าหารที่�มีคุ่ณ์ค่่าท่างโภัช่นาการ
ไดี�มากข่้�น เพราะมีเวัลาในการจุดัีสรรในเร้�อ่งนี� แต่่ำการท่ำางานในร้ปนี�ก็ยงัมีผู้ลกระท่บต่่ำอ่สุข่ภัาพแอ่บแฝงอ่ย้ ่หากเราไม่ป้อ่งกัน
ต่ำนอ่ย่างถ้กต่ำ�อ่ง ผู้ลกระท่บท่างสุข่ภัาพ มีหลายดี�าน ไม่ว่ัาจุะเป็น 

การป�องกันการเกิด้ผ่ลกระที่บที่างส้ข้ภาพิจากการที่ำางานที่างไกล สามารถด้ำาเนินการได้้ ดั้งน่�ค่�ะ 

โด้ยสร้ปส้ด้ท้ี่าย จากข้้อมูลการศึึกษ์าข้อง WHO พิบว�า การที่ำางานที่างไกล ยังไม�พิบผ่ลเชิื้งลบท่ี่�ม่นัยสำาคั่ญ์ 
แต�ในอนาค่ตการที่ำางานที่างไกล จะเพิิ�มมากขึ้�น จึงต้องม่การประเมินค่วามเส่�ยงอยู�เสมอ พิร้อมทัี่�งให้ค่วามรู้กับค่นที่ำางาน 
เพ้ิ�อป�องกันการเกิด้ปัญ์หา หร้อ ค่วามเส่�ยง ท่ี่�อาจจะเกิด้ขึ้�น รวมถึงประย้กต์ใช้ื้ model hierarchy of occupational 
hazards in telework เพ้ิ�อลด้ค่วามเส่�ยงให้กับค่นที่ำางาน สร้างเสริมส้ข้ภาพิค่นที่ำางานท่ี่�ด่้ในย้ค่ท่ี่�เราไม�สามารถ          
หล่กหน่จากการที่ำางานด้้วยเที่ค่โนโลย่ได้้อ่กต�อไปค่�ะ 

• ปรับสถานที่�ท่ำางาน ไม่ว่ัาจุะเป็นโต๊่ำะ เก�าอี่�  ให�อ่ย้่ในระดัีบที่�ไม่ส้งเกินไป ไม่ต่ำำ�าจุนเกินไป ให�พอ่ดีีกับสัดีส่วัน
ข่อ่งผู้้�ที่�นั�งท่ำางาน ให�ร้�ส้กสบายมากที่�สุดี หร้อ่ เรียกง่ายๆ ว่ัา ถ้กต่ำ�อ่งต่ำามหลกัเอ่อ่ร์โกโนมิกส์ รวัมไปถ้ง แสงสว่ัางในการท่ำางาน
ต่ำ�อ่งไม่ม้ดีหร้อ่สว่ัางจุนเกินไป เพราะจุะท่ำาให�ต่ำ�อ่งเพ่งสายต่ำามากข้่�น จุนเกิดีอ่าการล�า เจ็ุบปวัดี หร้อ่แสบดีวังต่ำาไดี� การระบาย
อ่ากาศก็เป็นสิ�งสำาคั่ญ ค่วัรเปิดีประต้่ำ หน�าต่่ำาง ให�มีการหมุนเวีัยนข่อ่งอ่ากาศอ่ย้่เสมอ่ เพ้�อ่ลดีค่วัามอ้่ดีอ่ัดีในข่ณ์ะที่�ต่ำ�อ่งนั�ง
ท่ำางานท่างไกลต่ำลอ่ดีทั่�งวััน

ข้้อมูลอ้างอิงจาก : Healthy and Safe Telework , Technical Brief – Geneva, 2021

• ผู้ลกระท่บสุข่ภัาพท่างจิุต่ำใจุ นั�นบางรายงานพบว่ัาค่นมีค่วัามเค่รียดี
น�อ่ยลงเม้�อ่ท่ำางานท่างไกล แต่่ำบางรายงานก็พบว่ัาเกิดีค่วัามเค่รียดีไดี�เช่่นเดีียวักัน 
ทั่�งนี�ค่นที่�ต่ำ�อ่งการท่ำางานท่างไกล มักจุะมีค่วัามเค่รียดีที่�ส้งข้่�น เม้�อ่ต่ำ�อ่งกลับมาท่ำางาน
ในที่�ท่ำางาน เน้�อ่งจุากไม่คุ่�นชิ่นกับสภัาพแวัดีล�อ่มในการท่ำางานหร้อ่ประสบกับสภัาวัะ
กดีดัีนในที่�ท่ำางาน 

• การจัุดีเวัลาข่อ่งการท่ำางานท่างไกล และเวัลาพัก ที่�สมดุีลกัน รวัมถ้งอ่งค์่กรค่วัรจัุดีให�มีผู้้�ให�ค่ำาปร้กษา          
เม้�อ่ค่นท่ำางานเริ�มมีค่วัามเค่รียดีมากข้่�น

สุุขภัาพและความป้ลิอดูภััย
จากการที่ำางานที่างไกัลิ
(Healthy and Safe Telework)

นางสาวร้้งประกาย วิฤที่ธิิ์�ชัื้ย

นักวิัช่าการสาธีารณ์สุข่ช่ำานาญการ
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ทุ่กค่นเค่ยสังเกต่ำไหมค่รับ อ่าการปวัดีหัวั ปวัดีหลัง ปวัดีต่ำา หร้อ่ม้อ่ช่า เกิดีจุากอ่ะไร มีอ่าการมานาน   
จุนช่ินช่าไป แต่ำ่หาร้�ไม่การท่ำางานต่ำลอ่ดีวัันในอ่อ่ฟ้ฟ้ิศ และไม่ค่่อ่ยไดี�เปลี�ยนอิ่ริยาบถหร้อ่ข่ยับร่างกายมากนัก เช่่น        
นั�งหน�าค่อ่มพิวัเต่ำอ่ร์ หร้อ่ท่ำางานในท่่าเดิีมซึ่ำ�า ๆ อ่ย่างต่่ำอ่เน้�อ่งเป็นเวัลานาน เป็นส่วันหน้�งที่�ท่ำาให�เกิดีอ่าการดัีงกล่าวั

ออฟุ้ฟิุ้ศึซิินโด้รม Office Syndrome ค้่อ กลุ่มอ่าการปวัดีกล�ามเน้�อ่และเย้�อ่พังผู้้ดี (Myofascial Pain 
Syndrome) รวัมถ้งอ่าการปวัดีจุากการอั่กเสบข่อ่งเน้�อ่เย้�อ่และเอ็่น (Tendinitis) อ่าการปวัดี ช่า จุากปลายประสาท่
ที่�ถ้กกดีท่ับ ซ้ึ่�งอ่าการเหล่านี�มักพบไดี�บ่อ่ยในผู้้�ที่�นั�งท่ำางานในอ่อ่ฟ้ฟ้ิศ ซ้ึ่�งธีรรมช่าต่ำิข่อ่งค่นท่ำางานประจุำาในยุค่นี�              
มักจุะปรับเปลี�ยนพฤติ่ำกรรมการท่ำางานไดี�ยาก เพราะต่ำ�อ่งโฟ้กัสกับงานที่�ท่ำา หร้อ่ยุ่งจุนล้มปรับเปลี�ยนท่่าท่างและ        
หยุดีพัก บ่อ่ยค่รั�งจุ้งปล่อ่ยให�อ่าการข่อ่งโรค่นี�มีอ่าการหนักมากข้่�น หร้อ่ลุกลามไปยังกล�ามเน้�อ่และระบบประสาท่       
ส่วันอ้่�น ๆ ที่�เกี�ยวัข่�อ่งกัน

Checklist
ป็ระเมัินโอกาสัเสั่�ยง

ออฟฟิศซิินโดูรม (Office Syndrome)

หากคำาต้อบของคุณสั่วนใหญ่่คือใช่่
นั�นหมัายความัว่าคุณมั่ความัเสั่�ยงสั้งที่่�จะเป็็น

ออฟฟิศซิินโดรมั (Office Syndrome)

คุุณเป็็นคุนที่่�น่�งที่ำ�ง�นหน้�จอคุอมพิิวเตอร์์ 
อย่่�งน้อย่ 6 ชั่่�วโมงต่อว่น

ร์ะหว่�งที่ำ�ง�น คุุณม่กจะร์้้สึึกป็วดเม่�อย่ 
บร์ิเวณต้นคุอ ไหล่่ หล่่ง เอว อย่้่เสึมอ

ร์ะหว่�งที่ำ�ง�น คุุณร์้้สึึกป็วดเม่�อย่จนบ�งคุร์่�ง 
ต้องกินย่�แก้ป็วด หร์ือไป็นวดเพิ่�อให้ห�ย่ป็วด

คุุณร์้้สึึกต�พิร์่�ม่ว อ่�นหน้�จอไม่ชั่่ด 
ร์ะหว่�งที่ำ�ง�นเป็็นบ�งคุร์่�ง

เชื้็คซัักันิดู
เป้็น

ออฟฟิศซัินโดูรม
(Office Syndrome)

หร้อเป้ลิ่า นายณีรงค์่ฤที่ธิิ์� ส้ตตานนท์ี่

นักวิัช่าการสาธีารณ์สุข่ปฏิิบัติ่ำการ
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1. พัิกสายตา ค่วัรพักสายต่ำาจุากจุอ่ค่อ่มพิวัเต่ำอ่ร์ทุ่ก ๆ 10 นาที่ โดียให�มอ่งอ่อ่กไปไกล ๆ กะพริบต่ำาบ่อ่ย ๆ 
เพ้�อ่ป้อ่งกันภัาวัะต่ำาแห�ง หร้อ่อ่าจุลอ่งหลับต่ำาประมาณ์ 3-5 วิันาที่ เพ้�อ่ช่่วัยกระตุ่ำ�นนำ�าต่ำาให�ไหลเพิ�มค่วัามชุ่่มช้่�นแก่ดีวังต่ำา 
โดียเฉพาะเม้�อ่ร้�ส้กเค้่อ่งต่ำา ปวัดีต่ำา หร้อ่แสบต่ำา

2. ข้ยับและปรับที่�าที่างบ�อย ๆ ปรับอ่ริยาบท่ดี�วัยการย้ดีเหยียดีกล�ามเน้�อ่ม้อ่และแข่นทุ่ก 1 ชั่�วัโมง   
และเปลี�ยนท่่าท่างการท่ำางานทุ่ก 20 นาที่ โดียอ่าจุบิดีตั่ำวั ข่ยับซึ่�ายข่วัา ย้ดีเส�นย้ดีสาย หร้อ่ลุกข้่�นเดิีน

3. ปรับที่�านั�ง ค่วัรนั�งหลังต่ำรง ให�หลังชิ่ดีข่อ่บ
ดี�านในหร้อ่พนักพิงข่อ่งเก�าอี่� วัางข่�อ่ม้อ่ในต่ำำาแหน่งตั่ำ�งต่ำรง 
ไม่บิดีหร้อ่งอ่ข่�อ่ม้อ่ข้่�นลง และวัางเท่�าลงบนพ้�นโดียให�ข่า  
ท่ำามุม 90 อ่งศา

4. ปรับเก้าอ่� ค่วัรปรับข่อ่บเบาะเก�าอี่�ให�ต่ำำ�ากว่ัา
ระดัีบเข่่า โดียให�มีช่่อ่งว่ัางระหว่ัางข่อ่บเก�าอี่�กับข่าดี�านหลัง 
และปรับพนักพิงให�รอ่งรับหลังส่วันล่างไดี�พอ่ดีี แต่่ำถ�าไม่
สามารถท่ำาไดี� ให�ลอ่งใช่�หมอ่นหนุนบริเวัณ์ดัีงกล่าวัแท่น

5. ปรับอ้ปกรณ์ีค่อมพิิวเตอร์ ปรับหน�าจุอ่
ค่อ่มพิวัเต่ำอ่ร์ให�อ่ย้่ในระดัีบเดีียวักับสายต่ำาหร้อ่ให�ต่ำรงกับ
ใบหน�า โดียให�จุอ่ค่อ่มอ่ย้่ห่างเท่่าค่วัามยาวัแข่นในระยะที่�
อ่่านจุอ่แล�วัสบายต่ำา วัางแป้นพิมพ์ให�อ่ย้่ในระดัีบข่�อ่ศอ่ก
ท่ำามุม 90 อ่งศา และวัางเมาส์ให�อ่ย้ใ่นบริเวัณ์ที่�เค่ล้�อ่นไหวั
ไดี�สะดีวัก ไม่จุำากัดีพ้�นที่�จุนเกินไป รวัมทั่�งข่ณ์ะที่�ใช่�เมาส์
ค่วัรพักข่�อ่ศอ่กไวั�บนที่�รอ่งแข่น

6. ออกกำาลังกาย ค่วัรอ่อ่กกำาลังกายอ่ย่างเหมาะสมสมำ�าเสมอ่ เพ้�อ่เสริมสร�างสุข่ภัาพร่างกายและกล�ามเน้�อ่
ให�แข็่งแรง

แม�ว่ัาอ่อ่ฟ้ฟิ้ศซิึ่นโดีรมจุะไม่ใช่่โรค่หร้อ่การเจ็ุบป่วัยที่�ร�ายแรง แต่่ำหากไม่ไดี�รับการแก�ไข่หร้อ่การรักษา        
ที่�ถ้กต่ำ�อ่งอ่าจุส่งผู้ลให�เกิดีอ่าการปวัดีเร้�อ่รัง ซ้ึ่�งกระท่บต่่ำอ่ประสิท่ธิีภัาพและค่วัามสุข่ในการท่ำางานไดี� ดัีงนั�นร้�ทั่นโรค่ 
ป้อ่งกันกันไวั� ก่อ่นจุะสายเกินแก�

วิธีีกำารรับมือออฟฟิศซิินโดูรม (Office Syndrome) 

จุุลสาร ENVOCC10



เจุ�าข่อ่งหร้อ่ผู้้�ค่รอ่บค่รอ่งแหล่งกำาเนิดีมลพิษที่�อ่าจุก่อ่ให�เกิดีต่ำะกั�วั หร้อ่ PM2.5 ต่ำาม พ.ร.บ. โรค่จุากการประกอ่บ
อ่าชี่พและโรค่จุากสิ�งแวัดีล�อ่ม พ.ศ. 2562 ต่ำ�อ่งท่ราบอ่ะไรบ�าง ???

ตามพระราชบััญญัติโรคจากการประกอบัอาชีพ 
และโรคจากสิ่ิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2562

1 สถานประกอ่บกิจุการข่อ่งท่่านเข่�าข่่ายต่ำามประเภัท่ ข่นาดี และลักษณ์ะ ที่�ประกาศหร้อ่ไม่ (มาตรา 28 วรรค่สอง)

2 ใค่รบ�างที่�ท่่านต่ำ�อ่งไปดีำาเนินการเฝ้าระวัังสุข่ภัาพ (มาตรา 28 วรรค่สอง)

หากสิ่ถานประกอบักิจการของท่่านเข้าข่ายตามประเภท่ ขนาด และลักษณะ ท่่�ประกาศ สิิ่�งท่่ท่่านต้องดำาเนินการ คือ

o จัุดีให�มีการเฝ้าระวัังสุข่ภัาพประช่าช่นต่ำามที่�กำาหนดีใน ม. 28 วรรค่สอง แต่่ำท่่านไม่ต่ำ�อ่งต่ำกใจุ !! 

 ต่ำามมาตรา 7 (3) โดียในสถาวัะปกติ่ำจุะแบ่งข่�อ่ม้ลที่�ต่ำ�อ่งแจุ�งต่ำามลักษณ์ะการจัุดีท่ำา EIA/EHIA และ ไม่ไดี�         
จัุดีท่ำา EIA/EHIA ข่�อ่ม้ลที่�ต่ำ�อ่งแจุ�ง ประกอ่บดี�วัย 

สำาหรับกรณี์เกิดีเหตุ่ำฉุกเฉิน ท่่านจุำาเป็นต่ำ�อ่งแจุ�งข่�อ่ม้ลที่�จุำาเป็นแก่ประช่าช่นให�รับท่ราบดี�วัย สำาหรับข่�อ่ม้ลการแจุ�ง
แบ่งอ่อ่กเป็นข่ณ์ะเกิดีเหตุ่ำ และหลังเกิดีเหตุ่ำ

 ท่่านสามารถดีำาเนินการเฝ้าระวัังสุข่ภัาพประช่าช่น ผู่้านหน่วัยบริการเวัช่กรรมสิ�งแวัดีล�อ่มที่�ข้่�นท่ะเบียนต่ำาม 

มาตรา 25 ซ้ึ่�งหน่วัยบริการดัีงกล่าวัจุะต่ำ�อ่งให�บริการต่ำามมาต่ำรฐาน 

มาตรา 24 (2) โดียหน่วัยบริการเวัช่กรรมสิ�งแวัดีล�อ่มต่ำ�อ่งดีำาเนินการ
ท่บท่วันข่�อ่ม้ลบ่งชี่�และประเมินค่วัามเสี�ยง เพ้�อ่วัางแผู้นการเฝ้าระวััง
สุข่ภัาพข่อ่งประช่าช่นที่�ไดี�รับหร้อ่อ่าจุไดี�รับมลพิษ และสิ�งที่�ท่่านต่ำ�อ่ง
ดีำาเนินการต่่ำอ่มา ไดี�แก่ 

o ท่่านต่ำ�อ่งแจุ�งข่�อ่ม้ลที่�จุำาเป็นเกี�ยวักับการเฝ้าระวััง ป้อ่งกัน ค่วับคุ่มโรค่จุากสิ�งแวัดีล�อ่มแก่ประช่าช่น 

1) ข่�อ่ม้ลทั่�วัไปเกี�ยวักับแหล่งกำาเนิดีมลพิษ 

เจ้้าของหรือผูู้้ครอบครอง
 แหลิ่งกัำาเนิดูมลิพิษ
 ต้องท่ำาอะไรบั้าง

2) ข่�อ่ม้ลมลพิษที่�มีผู้ลกระท่บต่่ำอ่สุข่ภัาพ 

3) การดีำาเนินการต่ำามมาต่ำรการ EIA/EHIA สำาหรับเจุ�าข่อ่งที่�ต่ำ�อ่งจัุดีท่ำารายงาน 
EIA/EHIA และการดีำาเนินการต่ำามมาต่ำรการอ้่�นต่ำามแนวัท่างที่�กรมค่วับคุ่มโรค่ 
สำาหรับเจุ�าข่อ่งหร้อ่ผู้้�ค่รอ่บค่รอ่งแหล่งกำาเนิดีมลพิษที่�ไม่ต่ำ�อ่งจัุดีท่ำารายงาน EIA/EHIA

4) การดีำาเนินการเฝ้าระวัังสุข่ภัาพหร้อ่โรค่จุากสิ�งแวัดีล�อ่ม 

5) สิท่ธิีข่อ่งประช่าช่นที่�ไดี�รับต่ำาม พร.บ. นี�

6) ข่�อ่ม้ลอ้่�นใดีที่�เป็นประโยช่น์ 
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นางสาวศิึริประภา กอแก้ว
นักวิัช่าการสาธีารณ์สุข่ปฏิิบัติ่ำการ

กลุ่มเวัช่ศาสต่ำร์สิ�งแวัดีล�อ่มและแรงงานนอ่กระบบ



กอ่งโรค่จุากการประกอ่บอ่าชี่พและสิ�งแวัดีล�อ่ม ร่วัมกับสถาบันป้อ่งกันค่วับคุ่มโรค่เข่ต่ำเม้อ่ง 
สำานักงานเข่ต่ำบางนา สำานักอ่นามัย กรุงเท่พมหานค่ร กอ่งพิส้จุน์หลักฐาน และหน่วัยงานที่�เกี�ยวัข่�อ่ง

ร่วัมกันดีำาเนินการสอ่บสวันเหตุ่ำการณ์์ กรณี์ช่่างอ่าค่ารหมดีสติ่ำและเสียชี่วิัต่ำในบ่อ่บำาบัดีนำ�าเสีย 
บริเวัณ์อ่าค่ารจุอ่ดีรถ หลังค่อ่นโดีมิเนียมแห่งหน้�ง เข่ต่ำบางนา กรุงเท่พมหานค่ร เม้�อ่วัันที่� 21 

กรกฎาค่ม 2565 ที่�ผู่้านมา โดียมีวััต่ำถุประสงค์่เพ้�อ่ย้นยันการวิันิจุฉัยและอ่ธิีบายลักษณ์ะ
การเกิดีเหต่ำุการณ์์การบาดีเจ็ุบและเสียชี่วิัต่ำในที่�อั่บอ่ากาศ ค่�นหาปัจุจัุยที่�ก่อ่ให�เกิดี
อั่นต่ำรายและเสนอ่มาต่ำรการป้อ่งกันการบาดีเจ็ุบและเสียชี่วิัต่ำจุากการท่ำางานในที่�        
อั่บอ่ากาศต่่ำอ่ไป 

ทั่�งนี�กอ่งโรค่จุากการประกอ่บอ่าชี่พและสิ�งแวัดีล�อ่ม    
จุะดีำาเนินการสนับสนุน ประช่าสัมพันธ์ีอ่งค่์ค่วัามร้� เร้�อ่งค่วัาม

ปลอ่ดีภััยในการท่ำางานในที่�อั่บอ่ากาศ ซ้ึ่�งโรค่ดัีงกล่าวัเป็นโรค่จุากการ
ประกอ่บอ่าชี่พ ภัายใต่ำ�พระราช่บัญญัติ่ำค่วับคุ่มโรค่จุากการประกอ่บอ่าชี่พ
และโรค่จุากสิ�งแวัดีล�อ่ม พ.ศ. 2562 ให�กับหน่วัยงานต่่ำาง ๆ และเจุ�าหน�าที่�     
ผู้้�ปฏิิบัติ่ำงาน และผู้้�ประกอ่บอ่าช่พีซ้ึ่�งต่ำ�อ่งท่ำางานในพ้�นที่�อั่บอ่ากาศ รวัมทั่�งให�
ค่วัามร้�กบัสถานประกอ่บกิจุการที่�มพี้�นที่�อ่บัอ่ากาศ ทั่�งวิัธีีการปฏิิบตั่ำงิาน และ
การช่่วัยเหล้อ่อ่ย่างปลอ่ดีภััย ต่ำามกฎกระท่รวังแรงงาน เพ้�อ่ป้อ่งกันการเกิดี
เหตุ่ำการณ์์ไดี�รับบาดีเจ็ุบ หร้อ่เสียชี่วิัต่ำในที่�อั่บอ่ากาศต่่ำอ่ไป

รูป

ที่มสอ่บสวันเหตุ่ำการณ์์ไดี�ให�ค่ำาแนะนำากับเจุ�าหน�าที่�ค่อ่นโดีมิเนียมเกิดีเหตุ่ำ 
กรณี์ที่�ต่ำ�อ่งมีการปฏิิบัติ่ำงานในพ้�นที่� อั่บอ่ากาศ โดียให�ดีำาเนินการต่ำามกฎ           
กระท่รวังแรงงาน เร้�อ่ง กำาหนดีมาต่ำรฐานในการบริหาร จัุดีการ และดีำาเนินการ
ดี�านค่วัามปลอ่ดีภััยอ่าชี่วัอ่นามัย และสภัาพแวัดีล�อ่มในการท่ำางานเกี�ยวักับ                
ที่�อั่บอ่ากาศ พ.ศ. 2562 รวัมทั่�งท่ำาการส้�อ่สารค่วัามเสี�ยง ให�ค่วัามร้�เกี�ยวักับการท่ำางาน
ในที่�อั่บอ่ากาศเพ้�อ่ป้อ่งกันอั่นต่ำรายที่�ค่าดีไม่ถ้งจุากการท่ำางานในที่�อั่บอ่ากาศ         
ในอ่นาค่ต่ำ

สอบสวนเหตุกุำารณ์เ์สยีช่วีติุในที่ี�อบัอากำาศ ภัายใตุ� พ.ร.บ. EnvOcc
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