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Abstract
The aim of this article is to estimate incidence of Coronavirus 2019 (COVID-19)
in workplace. Self-evaluation data of risk assessment following the preventive
measures against the spread of COVID-19 in “New normal” lifestyle recommended
by Department of Disease Control, Ministry of Public Health, were collected. These
data collected from 222 industries in Rayong Province. The posted questionnaire was
registered in May 2020, and data of Covid-19 infection in workplace during May 2020
to July 2021 were analyzed. The risk assessment results reported 79.7% in moderate
risk. The Incidence of COVID-19 infected cases in workplace was 9% (20 industries).
Most Covid-19 infected cases were found in moderate risk industries. Identify risk by
working characteristics, COVID-19 infected cases were working in low to moderate risk
workplace. The industries with preventive measures against the spread of COVID-19
in workplace had lower infected cases reported than those without and significant
associated with COVID-19 infected. In those industries with infected cases reported
found that only 15% of them had complete preventive measure (OR 0.22,95%CI
0.06-0.77), 15% had specific job safety (OR 0.24 ,95%CI 0.07-0.86), 40% had frequent
surface area clean with disinfectant (OR 0.27,95%CI 0.10-0.69), and only 15% had
periodically preventive measure adaptation to the on going situation (OR 0.24,95%CI
0.68-0.85). In conclusion, risk assessments should be done to determine the level of
risk associated. And the preventive measures are necessary in order to control the
spread of COVID-19 in workplace.
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บทคััดย่่อ
บทความนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาอุุบัติั กิ ารณ์์การติิดเชื้้อ� ของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานประกอบกิิจการหลัังการประเมิินตนเองเรื่่�องการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวัังการระบาดของโรคไวรััส
โคโรนา 2019 โดยรวบรวมข้้อมููลการตอบแบบสอบถามตามแบบประเมิินความเสี่่�ยงของการระบาด
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในฐานวิิถีชีี ีวิิตใหม่่ของกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข ในสถานประกอบ
กิิจการจัังหวััดระยอง จำำ�นวน 222 แห่่ง ช่่วงเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และอััตราการพบผู้้�ติิดเชื้้�อ
ในสถานประกอบกิิจการตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึึกษา
พบว่่าสถานประกอบกิิจการประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงของการแพร่่ระบาดของเชื้้�ออยู่่�ระดัับ
ปานกลางร้้อยละ 79.7 พบสถานประกอบกิิจการหลัังการประเมิินมีีการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาในสถาน
ประกอบการ 20 แห่่ง คิิดเป็็นร้้อยละ 9 การดำำ�เนิินมาตรการระดัับพื้้�นฐานพบสถานประกอบกิิจการที่่�พบ
ผู้้�ติิดเชื้้�อ มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมน้้อยกว่่าสถานประกอบกิิจการที่่�ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อ และมีีความสััมพัันธ์์
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ได้้แก่่ ร้้อยละ 15 มีีการดำำ�เนิินมาตรการป้้องกัันควบคุุมการระบาดตาม
มาตรการพื้้�นฐานอย่่างครบถ้้วน (OR 0.22,95% CI 0.06-0.77) ร้้อยละ 15 มีี การดำำ�เนิินมาตรการ
ป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม ตามระดัั บ ความเสี่่� ย งของแต่่ ล ะงาน (OR 0.24,95% CI 0.07-0.86) ร้้ อ ยละ
40 มีี กิิ จกรร มการเพิ่่� ม ความถี่่� ใ นการทำำ� ความสะอาดด้้ ว ยน้ำำ�� ยาฆ่่ า เชื้้� อ โรคบริิ เวณที่่� มีี ค วามเสี่่� ย ง
(OR 0.27,95% CI 0.10-0.69) และ ร้้อยละ 15 มีี กิิจกรรมด้้านสถานที่่�ทำำ�งานมีีการประเมิิน
มาตรการที่่�กำำ�หนดเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อปรัับให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ (OR 0.24,95%CI 0.68-0.85)
ในสถานที่่�ทำำ�งานควรมีีการประเมิินความเสี่่�ยง และมาตรฐานการป้้องกัันเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่กระจายเชื้้�อไวรััสโคดรนา 2019 ในสถานประกอบกิิจการ
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บทนำำ�

โรคติิดเชื้้�อโคโรนา 2019 (COVID -19)
เริ่่�มต้้นการระบาดตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562
ก่่อให้้เกิิดการติิดเชื้้�อและเสีียชีีวิิตของประชากรทั่่�ว
โลกจำำ�นวนมาก โดยโรคนี้้�มีกี ารการติิดต่อ่ ผ่่านการ
สััมผััสละอองฝอย (Droplet) จากการไอ จาม และ
สััมผััสผิิวจากผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�มีีการปนเปื้้�อนเชื้้�อ อาการ
ติิดเชื้้อ� โคโรนา 2019 สามารถแสดงอาการได้้ตั้้ง� แต่่
ไม่่มีีอาการ จนถึึงมีีอาการรุุนแรงปอดอัักเสบติิด
เชื้้�อและเกิิดภาวะแทรกซ้้อนระบบทางเดิินหายใจ
ล้้ ม เหลว อวัั ย วะสำำ�คัั ญ หลายส่่ ว นล้้ ม เหลวและ
เสีียชีีวิิตได้้(1,2)
ในสถานประกอบกิิจการเป็็นสถานที่่�วััย
ทำำ�งานปฏิิบัติั งิ านร่่วมกััน ซึ่่ง� มีีความเสี่่ย� งสููงต่่อการ
แพร่่กระจายการติิดเชื้้�อการควบคุุมป้้องกัันและ
ลดการแพร่่กระจายเชื้้�อ จึึงมีีความสำำ�คััญและเป็็น
หนึ่่�งในการดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยในสถานประกอบกิิจการ ทั้้�งนี้้�สถานที่่�
ทำำ�งานต่่างๆ มีีความเสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อและการ
ติิดเชื้้�อในแต่่ละจุุดมีีความแตกต่่างกััน การดำำ�เนิิน
มาตรการป้้องกัันแบบผสมผสานสามารถลดอััตรา
การติิ ด เชื้้� อ โคโรนา 2019 ได้้ ดีี กว่่ า การดำำ� เนิิ น
มาตรการเพีียงอย่่างเดีียว(3) สำำ�หรัับประเทศไทย
สถานประกอบกิิ จก ารสามารถดำำ� เนิิ น การตาม
มาตรการที่่�ภาครััฐกำำ�หนดได้้ดีี และปรัับเข้้าสู่่�วิิถีี
ชีีวิิตใหม่่ (New Normal) ตามแบบวิิถีีชีีวิิตใหม่่
นั้้�นกรมควบคุุมโรค ได้้ออกแนวทางมาตรการให้้
สถานประกอบกิิ จก ารต่่ า งๆ (4) ซึ่่� ง มีี แ นวทางใน
การดำำ�เนิินการ เพื่่�อควบคุุมและลดการแพร่่เชื้้�อ
โดยแบ่่งระดัับมาตรการเพื่่อ� การดำำ�เนิินการป้้องกััน
โรคตามระดัับความเสี่่�ยงเป็็น 3 ขั้้�น คืือ มาตรการ
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พื้้�นฐานและความเสี่่�ยงระดัับต่ำำ�� มาตรการความ
เสี่่�ยงระดัับปานกลาง และมาตรการความเสี่่�ยง
ระดัับสููง ในการดำำ�เนิินการนั้้�น มาตรการพื้้�นฐาน
และความเสี่่ย� งระดัับต่ำำ�� เป็็นมาตรการที่่�ต้อ้ งปฏิิบััติิ
ขั้้�นต้้นในทุุกสถานประกอบกิิจการ ประกอบด้้วย
1) การประเมิินความเสี่่�ยงของการระบาดแยก
รายกิิจกรรมย่่อยของงาน 2) การดำำ�เนิินมาตรการ
ป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม การระบาดตามมาตรการ
พื้้�นฐานอย่่างครบถ้้วน 3) การดำำ�เนิินมาตรการ
ป้้องกัันควบคุุมตามระดัับความเสี่่ย� งของแต่่ละงาน
4) การติิดตามข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นปััจจุุบัันจาก
หน่่วยงานภาครััฐ 5) การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููล
ข่่าวสารความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
6) การจัั ดทำำ� แผนประคองกิิ จก ารในกรณีี เ กิิ ด
การระบาด 7) การจััดอบรมให้้ความรู้้�พนัักงาน
เกี่่ย� วกัับการป้้องกัันและควบคุุมการติิดต่อ่ ของโรค
หรืือให้้ความรู้้�เรื่่อ� งโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ให้้
กัับพนัักงานก่่อนเริ่่ม� การปฏิิบัติั งิ าน 8) การอบรมให้้
ความรู้้�พนัักงานเกี่่�ยวกัับการจััดการความเครีียด
9) ระบบการคัั ดกร องผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านและผู้้� ม า
ติิ ดต่่ อ งานก่่ อ นเข้้ า ในพื้้� น ที่่� ข องสถานที่่� ทำำ� งาน
10) แนวทางการส่่งต่่อกรณีีสงสััยผู้้�ป่่วยเพื่่�อเข้้ารัับ
การตรวจรัักษาในโรงพยาบาล 11) นโยบายให้้
ผู้้�ที่่�มีีอาการผิิดปกติิหรืือมีีอาการสงสััยว่่าจะป่่วย
เป็็นโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หยุุดอยู่่�บ้้าน
อย่่างน้้อย 14 วััน 12) การกำำ�หนดให้้พนัักงาน
“เว้้ น ระยะห่่ า ง อย่่ า งน้้ อ ย 1 เมตร” ในพื้้� น ที่่�
ส่่ ว นกลางของสถานที่่� ทำำ� งาน 13) การจัั ด ให้้ มีี
จุุดล้้างมืือพร้้อมสบู่่�และน้ำำ��หรืือจััดเจลแอลกอฮอล์์
ล้้ า งมืืออย่่ า งเพีี ย งพอและทั่่� วถึึ ง 14) การเพิ่่� ม
ความถี่่�ในการทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค
วารสารสมาคมเวชศาสตร์์ป้้องกัันแห่่งประเทศไทย : 3

บริิเวณที่่�มีีความเสี่่�ยง 15) การกำำ�หนดให้้พนัักงาน
สวมใส่่หน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้าทั้้�งในและ
นอกสถานที่่�ทำำ�งาน 16) การติิดตามผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ที่่�ต้้องกัักกัันตััวที่่�บ้้านอย่่างสม่ำำ��เสมอ 17) ต้้องมีี
การดำำ�เนิินการควบคุุม ป้้องกัันโรคที่่�ครอบคลุุม
พื้้� น ที่่� ห อพัั ก กรณีี ส ถานที่่� ทำำ� งานมีี ห อพัั ก ให้้ กัั บ
พนัักงาน 18) มีีการดำำ�เนิินการควบคุุมป้้องกัันโรค
ที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�รถรัับ-ส่่ง กรณีีสถานที่่�ทำำ�งานมีี
รถรัับ-ส่่งพนัักงาน และ 19) สถานที่่�ทำำ�งานมีีการ
ประเมิินมาตรการที่่�กำำ�หนดเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อปรัับ
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ระดัับความเสี่่�ยงระดัับปานกลางมีีการ
เพิ่่�มมาตรการจากระดัับพื้้�นฐาน 2 มาตรการ คืือ
1) มีีการปรัับปรุุงสถานที่่�ทำำ�งานให้้สามารถระบาย
อากาศได้้ดีีขึ้้�น 2) มีีการจััดทำำ�กระจก/แผ่่นใสกั้้�น
ในจุุ ดที่่� พ นัั ก งานต้้ อ งสื่่� อ สารพูู ดคุุ ย กัั บ ผู้้�อื่่� น
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรในระยะประชิิดตััว
ความเสี่่�ยงระดัับสููงมีีมาตรการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นประกอบ
ด้้วย 1) มีีการจััดให้้ทำำ�งานที่่�บ้้าน (work from
home) 2) มีี ก ารจัั ดก ารประชุุ ม ทางโทรศัั พ ท์์
หรืืออิิ น เทอร์์ เ น็็ ต แทนประชุุ ม ห้้ อ งประชุุ ม
3) มีี ก ารจัั ดพื้้� น ที่่� ก ารทำำ� งานของพนัั ก งานให้้ มีี
ระยะห่่างกัันอย่่างน้้อย 2 เมตร 4) มีีการเหลื่่�อม
เวลาพััก 5) กรณีีติดต่
ิ อ่ กัับบุุคคลภายนอก มีีการจััดให้้
มีีมาตรการในการลดความเสี่่�ยงต่่อการสััมผััสเชื้้�อ
การประเมิินความเสี่่�ยงของการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในสถานที่่�ทำำ�งานนั้้�นเพิ่่�ม
ความละเอีียดการประเมิินแจกแจงตามลัักษณะงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการสถานที่่�ทำำ�งาน เพื่่�อนำำ�
มาวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงการระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 ได้้อย่่างครอบคลุุมตามลัักษณะ
4 : วารสารสมาคมเวชศาสตร์์ป้อ้ งกัันแห่่งประเทศไทย

งานออกเป็็นความเสี่่�ยงโอกาสแพร่่เชื้้�อและดำำ�เนิิน
การตามมาตรการที่่�กำำ�หนดไว้้ตามความเสี่่�ยง เพื่่�อ
การป้้องกัันและลดการแพร่่กระจายโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาอุุบััติิการณ์์การติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิิจการหลััง
การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและดำำ� เนิิ น มาตราฐาน
การป้้องกัันการระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
วิิธีีการศึึกษา
	รวบรวมข้้ อ มูู ล การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง
ของการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ของสถานประกอบกิิจการแยกรายกิิจกรรม และ
ระดัั บ ความเสี่่� ย งแต่่ ล ะงาน ตามแบบสอบถาม
จากแนวทางประเมิินความเสี่่�ยงของการระบาด
เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 ในฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่
(New Normal) ของกรมควบคุุมโรค กระทรวง
สาธารณสุุข(4)ในสถานประกอบกิิจการเครืือข่่าย
ของกลุ่่�มงานอาชีีวเวชกรรมป้้องกััน โรงพยาบาล
ระยอง ทั้้�งหมด 580 แห่่งคำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง
โดยสููตร Finite Population บวกความคลาด
เคลื่่�อนข้้อมููลไม่่ได้้ตอบกลัับร้้อยละ 15 จำำ�นวน
ขนาดตััวอย่่าง 222 แห่่งทั้้�งนี้้�การศึึกษาไม่่มีีการขอ
จริิยธรรม เนื่่�องจากเป็็นการขอความร่่วมมืือสถาน
ประกอบกิิจการตอบแบบสอบถามสำำ�รวจเพื่่�อวาง
มาตรการการเฝ้้าระวัังและให้้คำำ�แนะนำำ�ในช่่วงการ
ระบาดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 โดยรวบรวมการตอบ
แบบสอบถามผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในช่่วง
เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และติิดตามจำำ�นวน
การพบผู้้�ติดิ เชื้้อ� ในสถานประกอบกิิจการ จากข้้อมููล
การรายงานการพบผู้้�ติดิ เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�

ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-เมษายน 2565

ยืืนยัันผลบวกด้้วยการตรวจ real timeRT-PCR(5)
ในสถานประกอบกิิจการจากสำำ�นัักสาธารณสุุข
จัังหวััดระยอง ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ถึึงเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 พิิจารณาระดัับ
โอกาสแพรเชื้อ
ลักษณะงาน

นอย

มีความหนาแนนของคนที่มา
รวมกันในชวงเวลาใดๆ

หางกันมากกวา 1 เมตร
(1 คะแนน)

ระยะเวลาที่ใช

นอยกวา 30 นาที
(1 คะแนน)
พูดธรรมดาหรือไมมีการ
พูดคุยระหวางทํางาน
(1 คะแนน)
ทํางานที่โลง ไมมี
เครื่องปรับอากาศ
(1 คะแนน)

ลักษณะการพูดคุยระหวาง
ปฏิบัติงาน
การระบายอากาศ

ความเสี่่� ย งต่่ อ การติิ ด เชื้้� อ โดยสมการประเมิิ น
ความเสี่่�ยง (Risk matrix) ของโอกาสในการแพร่่
เชื้้� อ ในขณะปฏิิ บัั ติิ ง านและลัั ก ษณะงาน ตาม
กรมควบคุุมโรค(4) ดัังนี้้�
ปานกลาง

มาก

หางกันนอยกวา 1 เมตร แต เบียดเสียด หรือหางกันนอย
ไมเบียดเสียด
กวา 30 เซนติเมตร
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
30 นาที – 1 ชั่วโมง
มากกวา 1 ชั่วโมง
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
มีการใชเสียงดังหรือตอง
มีการรองตะโกนเกือบ
ตะโกนเปนบางชวง
ตลอดเวลา
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
สถานที่ปด ติด
สถานทีป่ ดติด
เครื่องปรับอากาศและมีการ เครื่องปรับอากาศและไมมี
ระบายอากาศเพียงพอ
การระบายอากาศ
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)

นำำนํ�าคะแนนประกอบรวมกัั
จััดงแบ่่
บความ
ั ทางสถิิติิ P- value <0.05
คะแนนประกอบรวมกัน นจัดแบ
ระดังบระดัั
ความเสี
่ยงเปนกลุ่่�มไม่่
3 ระดับติดิ เชื้้อ� มีีนัยั สำำ�คัญ
เสี่่�ยงเป็็น 3 ระดัับ
โดยใช้้สถิิติิ Pearson’s Chi square และ multiple
4 – 5 คะแนน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในสถานประกอบกิจการนั้นมี ความเสี่ยงระดับต่ํา
4 – 5 คะแนน ขั้้�นตอนใดขั้้�นตอนหนึ่่�งใน logistic regressionนำำ�เสนอในรููปแบบ odds
6 – 10 จก
คะแนน
ตอนหนึ
จการนั
้นมี วความเสี
่ยงระดั
สถานประกอบกิิ
ารนั้้�นขัมีี้นคตอนใดขั
วามเสี่่�ย้นงระดัั
บต่ำำ่ง��ในสถานประกอบกิ
ratios (OR)
และช่่
งความเชื่่
�อมั่่�นบปานกลาง
ที่่�ร้้อยละ 95
611-– 12
10คะแนน
คะแนนขั้นขั้้ตอนใดขั
�นตอนใดขั้้�
นตอนหนึ่่�
ง (95% Confidence
95%CI)
้นตอนหนึ
่งในสถานประกอบกิ
จการนั้นมี interval;
ความเสี่ยงระดั
บสูง
ในสถานประกอบกิิจการนั้้�น มีีความเสี่่�ยงระดัับ
รวบรวมขอมูลทั้งหมด ตรวจสอบความถูกตอผลการศึึ
งของขอมูกลษา
และวิเคราะหขอมูลสถิติโ ดยใชโปรแกรม
ปานกลาง
STATA Version 16.0 หาความสัมพันธระหวางการติ	การประเมิิ
ดเชื้อและมาตรการตามระดั
บความเสี่ย�งในมาตรการที
นตนเองในการดำำ
เนิินงานเฝ้้า ่
11- 12 คะแนน ขั้้�นตอนใดขั้้�นตอนหนึ่่�ง
กลุมติดเชื้อดําเนินการไดแตกตางจากกลุมไมติดเชื้ อมีระวัั
นั ยสํงาควบคุุ
คัญทางสถิ
value
<0.05โดยใช
สถิ ติ
มโรคติิติ ดP-เชื้้�อไวรัั
สโคโรนา
2019 โดย
ในสถานประกอบกิิ
จก
ารนั้้�
น
มีี
ค
วามเสี่่
ย
�
งระดัั
บ
สูู
ง
Pearson’s Chi square และ multiple logistic regressionนํ
าเสนอในรูปแบบ odds ratios
(OR)และช
แบบสอบถามตามแนวทางประเมิิ
นความเสี่่
ย� งของวง
รวบรวมข้้
อ
มูู
ล
ทั้้�
ง
หมด
ตรวจสอบความถูู
กต้
อ
้
งของ
ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (95% Confidence interval;การระบาดเชื้้
95%CI) �อไวรััสโคโรนา 2019 ในฐานวิิถีีชีีวิิต
ข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลสถิิติิโดยใช้้โปรแกรม
ผลการศึกVersion
ษา 16.0 หาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง ใหม่่ (New Normal) กรมควบคุุมโรค กระทรวง
STATA
สาธารณสุุ ข สถานประกอบกิิ จก ารในจัั ง หวัั ด
นตนเองในการดํบาเนิความเสี่่
นงานเฝ�ยางใน
ระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบบสอบถาม
การติิดเชื้้การประเมิ
�อและมาตรการตามระดัั
นวน ในฐานวิ
222 แห่่ถีชงข้้ีวิตอใหม
มููลทั่่�(วไป
ตามแนวทางประเมิ
้อไวรัสระยองจำำ
โคโรนา�2019
New(ตาราง
Normal1) )
มาตรการที่่�
กลุ่่�มติิดเชื้้นความเสี
�อดำำ�เนิิน่ยงของการระบาดเชื
การได้้แตกต่่างจาก
ารในอำำ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานประกอบกิส่่วจนใหญ่่
การในจัเป็็งนหวัสถานประกอบกิิ
ดระยองจํานวนจก
222
แหง�ขเภอเมืือง
อมูลทั่วไป

(ตาราง1)สวนใหญเปนสถานประกอบกิจการในอําเภอเมืองมากที่สุด คิดเปน รอยละ 48.9 สถานประกอบ
กิจปีีการประเมิ
่ยวกับ ระดั2565
บความเสี่ยง พบความเสีวารสารสมาคมเวชศาสตร์์
่ ยงระดั บปานกลางมากที
แห ง คิดเป:น5
ที่่� 12 ฉบัับที่่น� ตนเองเกี
1 มกราคม-เมษายน
ป้้อ่สงกััุดน177
แห่่งประเทศไทย
รอยละ 79.73 รองลงมาความเสี่ยงระดับต่ํา 36 แหง คิดเปนรอยละ 16.2 และความเสี่ยงระดับสูง 8 แหง คิด
เปนรอยละ 4.1 ตามลําดับพบสถานประกอบกิจการพบผูติดเชื้อหลังการประเมิน 20 แหงคิดเปนรอยละ 9

มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 48.9 สถานประกอบ
กิิจการประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับระดัับความเสี่่�ยง
พบความเสี่่�ยงระดัับปานกลางมากที่่�สุุด 177 แห่่ง
คิิ ด เป็็ น ร้้ อยละ 79.73 รองลงมาความเสี่่� ย ง
ระดัับต่ำำ�� 36 แห่่ง คิิดเป็็นร้้อยละ 16.2 และความ
เสี่่�ยงระดัับสููง 8 แห่่ง คิิดเป็็นร้้อยละ 4.1 ตาม
ลำำ�ดัับ พบสถานประกอบกิิจการพบผู้้�ติิดเชื้้�อหลััง
การประเมิิน 20 แห่่ง คิิดเป็็นร้้อยละ 9 โดยแยก
ตามระดัับความเสี่่ย� ง พบผู้้�ติดิ เชื้้อ� ในสถานประกอบ
กิิจการระดัับความเสี่่ย� งปานกลางมากที่่�สุดุ 18 แห่่ง
คิิดเป็็นร้้อยละ 90 ความเสี่่ย� งระดัับต่ำำ��และระดัับสููง
อย่่างละ 1 แห่่ง คิิดเป็็นร้้อยละ 5
การประเมิินความเสี่่�ยงของโอกาสในการ
แพร่่เชื้้�อในขณะปฏิิบััติิงานและลัักษณะงานเมื่่�อ
แยกระหว่่างสถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อ
และไม่่ติิดเชื้้�อ (ตาราง 3) สถานประกอบกิิจการ
ที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อส่่วนใหญ่่ใช้้ระยะเวลาการอยู่่�ร่่วมกััน
น้้อยกว่่า 30 นาทีี คิิดเป็็นร้้อยละ 75 ลัักษณะการ
พููดคุุยระหว่่างปฏิิบััติิงานพููดธรรมดาหรืือไม่่มีีการ
พููดคุุย การระบายอากาศของสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน
สถานที่่�ปิิดติิดเครื่่�องปรัับอากาศและมีีการระบาย
อากาศเพีียงพอ คิิดเป็็นร้้อยละ 85 และจำำ�นวน
พนัักงานในแผนกห่่างกัันมากกว่่า 1 เมตร คิิดเป็็น
ร้้อยละ 94.8
เมื่่�อแยกตามมาตรการตามระดัับความ
เสี่่�ยงในสถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อและ
ไม่่ติิดเชื้้�อ ตามแผนภููมิิ 1 พบความแตกต่่างของ
มาตรการระดัั บ พื้้� น ฐานและความเสี่่� ย งต่ำำ�� เป็็ น
ส่่ ว นใหญ่่ สถานประกอบกิิ จก ารที่่� พ บผู้้�ติิ ด เชื้้� อ
มีี ก ารดำำ� เนิิ น มาตรการน้้ อ ยกว่่ า สถานประกอบ
กิิจการที่่�ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อ 5 มาตรการ คืือ ความ
6 : วารสารสมาคมเวชศาสตร์์ป้อ้ งกัันแห่่งประเทศไทย

เสี่่�ยงมาตรการข้้อ 2 การดำำ�เนิินมาตรการป้้องกััน
ควบคุุ ม การระบาดตามมาตรการพื้้� น ฐานอย่่ า ง
ครบถ้้ ว น สถานประกอบกิิ จก ารที่่� พ บผู้้�ติิ ด เชื้้� อ
ดำำ�เนิินมาตรการร้้อยละ 15 ความเสี่่�ยงมาตรการ
ข้้อ 3 การดำำ�เนิินมาตรการป้้องกัันควบคุุมตาม
ระดัับความเสี่่�ยงของแต่่ละงาน สถานประกอบ
กิิจการที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อ ดำำ�เนิินมาตรการร้้อยละ 15
ความเสี่่�ยงมาตรการข้้อ 14 การเพิ่่�มความถี่่�ใน
การทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค บริิเวณ
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อ
ดำำ�เนิินมาตรการร้้อยละ 40 ความเสี่่�ยงมาตรการ
ข้้ อ 18 มีี ก ารดำำ� เนิิ น การควบคุุ ม ป้้ อ งกัั น โรคที่่�
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�รถรัับ-ส่่ง กรณีีสถานที่่�ทำำ�งานมีีรถ
รัับ-ส่่งพนัักงาน สถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิด
เชื้้�อดำำ�เนิินมาตรการร้้อยละ 15 และความเสี่่�ยง
มาตรการข้้อ 19 สถานที่่�ทำำ�งานมีีการประเมิิน
มาตรการที่่�กำ�ำ หนดเป็็นระยะ ๆ เพื่่อ� ปรัับให้้เหมาะสม
กัับสถานการณ์์สถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิด
เชื้้�อดำำ�เนิินมาตรการร้้อยละ 15 มาตรการความ
เสี่่�ยงระดัับปานกลางเกี่่�ยวกัับมีีการปรัับปรุุงสถาน
ที่่�ทำำ�งานให้้สามารถระบายอากาศและมีีการจััด
ทำำ�กระจก/แผ่่นใสกั้้�นในจุุดที่่�พนัักงานต้้องสื่่�อสาร
พููดคุุยกัับผู้้�อื่่�นทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรใน
ระยะประชิิดตััว สถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิด
เชื้้� อและไม่่ ติิด เชื้้� อดำำ�เนิิ นมาตรการใกล้้ เ คีี ย งกัั น
ร้้อยละ 80 และ 80.3 และมาตรการความเสี่่�ยงสููง
สถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อ มีีการดำำ�เนิิน
การมากกว่่าสถานประกอบการที่่�ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อ
เป็็นส่่วนใหญ่่
การดำำ� เนิิ น มาตรการส่่ ว นใหญ่่ ส ถาน
ประกอบกิิจการทำำ�ได้้ดีี บางมาตรการสถานประกอบ
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กิิ จการ ที่่� พ บผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ดำำ� เนิิ น มาตรการร้้ อ ยละ การระบาดตามมาตรการพื้้�นฐานอย่่างครบถ้้วน
100 เมื่่� อ หาความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งการติิ ด เชื้้� อ มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ต่่ อ การติิ ด เชื้้� อ 0.22 เท่่ า เมื่่� อ
และมาตรการตามระดัั บ ความเสี่่� ย งโดยใช้้ ส ถิิ ติิ เทีียบกัับสถานประกอบกิิจการที่่�ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อ
Pearson’s Chi square มาตรการที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ (OR 0.22,95% CI 0.06-0.77) การดำำ�เนิินมาตรการ
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ P-value<0.05 คืือ 5 มาตรการ ป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม ตามระดัั บ ความเสี่่� ย งของแต่่
ข้้อ 2 การดำำ�เนิินมาตรการป้้องกัันควบคุุมการ ละงาน มีีความสััมพัันธ์์ต่่อการติิดเชื้้�อ 0.24 เท่่า
ระบาดตามมาตรการพื้้� น ฐานอย่่ า งครบถ้้ ว น เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ สถานประกอบกิิ จก ารที่่� ไ ม่่ พ บ
ข้้อ 3 การดำำ�เนิินมาตรการป้้องกัันควบคุุมตาม ผู้้�ติิดเชื้้�อ (OR 0.24,95% CI 0.07-0.86) การเพิ่่�ม
ระดัับความเสี่่�ยงของแต่่ละงาน ข้้อ 14 การเพิ่่�ม ความถี่่�ในการทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค
ความถี่่�ในการทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค บริิเวณที่่�มีคี วามเสี่่ย� ง มีีความสััมพัันธ์์ต่อ่ การติิดเชื้้อ�
ข้้อ 15 การกำำ�หนดให้้พนัักงานสวมใส่่หน้้ากาก 0.27 เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับสถานประกอบกิิจการที่่�
อนามััย หรืือหน้้ากากผ้้า ทั้้�งในและนอกสถาน ไม่่พบผู้้�ติดิ เชื้้อ� (OR 0.27,95% CI 0.10-0.69) และ
ที่่�ทำำ�งาน ข้้อ 19 สถานที่่�ทำำ�งานมีีการประเมิิน สถานที่่�ทำำ�งานมีีการประเมิินมาตรการที่่�กำำ�หนด
มาตรการที่่�กำำ�หนดเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อปรัับให้้เหมาะ เป็็นระยะ ๆ เพื่่�อปรัับให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
วามสัักมารประเมิ
พัั น ธ์์ ต่่นอมาตรการที
การติิ ด เชื้้่ก� อําหนดเป
0.27นเท่่
า เมื่่ๆ� อ
สมกัั
สถานการณ์์
เข้้าวิิเคราะห์์0.10-0.69)และสถานที
หาความสััมพัันธ์์ มีี่ทคํางานมี
ไมพบบผู
ติดเชื้อ(OR0.27,95%CI
ระยะ
เทีียบกัั
จกบารที่่�
ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้
�อ
ด้้วเพืยสถิิ
regression
่อปรัติบิ Multiple
ใหเหมาะสมกัLogistic
บสถานการณ
มีความสัมพัตาม
นธตอการติ
ดเชืบ้อสถานประกอบกิิ
0.27 เทาเมื่อเทียบกั
สถานประกอบกิ
จการ
ตาราง
�เนิินมาตรการป้้0.68-0.85
องกัันควบคุุ
ที่ไมพ3บผูพบการดำำ
ติดเชื้อ (OR0.24,95%CI
) ม (OR 0.24,95% CI 0.68-0.85 )
ตาราง
222)
ตาราง1 1ข้้อขมููอมูลลทั่่�ทัว่วไปสถานประกอบกิิ
ไปสถานประกอบกิจจก
การาร( (n=
n= 222)
ที่ตั้ง
อําเภอเมืองระยอง
อําเภอแกลง
อําเภอนิคมพัฒนา
อําเภอบานคาย
อําเภอบานฉาง
อําเภอปลวกแดง
อําเภอวังจันทร

จํานวน
109
13
8
17
9
64
2

รอยละ
48.9
5.9
3.6
7.7
4.1
30.0
0.9

ตาราง2 แสดงการประเมินความเสี่ยง
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สถานประกอบ
กิจการ
(n = 222 )
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พบผูติดเชื้อ
( n = 20 )

ไมพบผูติดเชื้อ
( n = 202 )

ตาราง22 แสดงการประเมิ
่ยง�ยง
ตาราง
แสดงการประเมิินความเสี
นความเสี่่

ระดับความเสี่ยง

สถานประกอบ
กิจการ
(n = 222 )
จํานวน รอยละ

พบผูติดเชื้อ
( n = 20 )

ไมพบผูติดเชื้อ
( n = 202 )

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

เสี่ยงระดับต่ํา

36

16.2

1

5.0

35

17.3

เสี่ยงระดับปานกลาง

177

79.7

18

90.0

159

78.7

9

4.1

1

5.0

8

4.0

เสี่ยงระดับสูง

ตาราง
แสดงลัักกษณะงานตามโอกาสการติ
ษณะงานตามโอกาสการติิ
�อในสถานประกอบกิิ
ิดเชื้้�อและไม่่
ตาราง33 แสดงลั
ดเชืด้อเชื้้
ในสถานประกอบกิ
จการทีจก่พารที่่�
บผูตพิดบผู้้�ติ
เชื้อและไม
ติดเชื้อ ติิดเชื้้�อ
ลักษณะงาน
ระยะเวลาที่ใชในการอยูรวมกัน
- นอยกวา 30 นาที
- 30 นาที - 1 ชั่วโมง
- มากกวา 1 ชั่วโมง
ลักษณะการพูดคุยระหวางปฏิบัติงาน
- พูดธรรมดาหรือไมมีการพูดคุย
ระหวางทํางาน
- มีการใชเสียงดังหรือตองตะโกนเปน
บางชวง
- มีการรองตะโกนเกือบตลอดเวลา
การระบายอากาศของสถานที่ปฏิบัติงาน
- ทํางานในที่โลงไมมีเครื่องปรับอากาศ
- สถานที่ปดติดเครื่องปรับอากาศและ
มีการระบายอากาศเพียงพอ
- สถานที่ปด ติดเครื่องปรับอากาศและ
ไมมีการระบายอากาศ
จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนก
- หางกันมากกวา 1 เมตร
- หางนอยกวา 1 เมตร แตไม
ป้อ้ งกัันแห่่งประเทศไทย
8 : วารสารสมาคมเวชศาสตร์์
เบียดเสียด
- เบียดเสียดหรือหางกันนอยกวา 30
เซนติเมตร

พบผูติดเชื้อ
จํานวน
รอยละ

ไมพบผูติดเชื้อ
จํานวน
รอยละ

15
8
11

75.0
40.0
55.0

91
82
127

45.1
40.6
62.8

20

100

186

92.1

4

20.0

57

28.2

2

10.0

9

4.5

12
17

60.0
85.0

125
157

61.9
77.8

3

15.0

23

11.4

18
10

94.8
50.0

168
48

83.2
23.8

2

10.0

9

4.5
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การระบายอากาศของสถานที่ปฏิบัติงาน
- ทํางานในที่โลงไมมีเครื่องปรับอากาศ
12
60.0
125
61.9
สถานที
ป
่
ด

ติ
ด
เครื
อ
่
งปรั
บ
อากาศและ
17
85.0 จุกัาร์ทีพ� บผูู้157
ติาราง
3 แสด้งลั
กักษณะงานตามโอกัาสกัาร์ติ
ด้เชืเช่้ออ� ในสถานประกอบกิ
ในสถานป้ร์ะกัอบกัิ
ต้ เชื
ด้ิ เช่้อและไม
อ� และไม่ติดตเชืด้ิ 77.8
เช่้อ อ� (ต่อ)
ตาราง3
แสดงลั
ษณะงานตามโอกาสการติ
ด
จ
การที
่
พ
บผู
ต

ด
ิ
มีการระบายอากาศเพียงพอ
3 พบผูติดเชื้อ15.0
23 ไมพบผูติดเชื้อ11.4
- สถานที่ปด ติดเครื่องปรับอากาศและ
ลักษณะงาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ไมมีการระบายอากาศ
ระยะเวลาที
ชในการอยู
มกัน
จํานวนพนัก่ใงานที
่ปฏิบัตริงวานในแผนก
- นหอางกั
ยกวนมากกว
า 30 นาที
า 1 เมตร
15
75.0
91
45.1
18
94.8
168
83.2
- 30
นาที
- 1า ชั1่วเมตร
โมง แตไม
หางน
อยกว
8
40.0
82
40.6
10
50.0
48
23.8
เบียดเสีายด1 ชั่วโมง
- มากกว
11
55.0
127
62.8
- เบียดเสียดหรือหางกันนอยกวา 30
2
10.0
9
4.5
ลักษณะการพู
เซนติเมตรดคุยระหวางปฏิบัติงาน
- พูดธรรมดาหรือไมมีการพูดคุย
92.1
186
100
20
ระหวางทํางาน
- มีมิการใช
ยงดังหรือตาอเนิงตะโกนเป
น
แผนภู
ิ 1 ร์้เอสียละกัาร์ด้ำ
นมาตร์กัาร์ตามร์ะด้ั
บ4ควิามเสีย� งในสถานป้ร์ะกัอบที
พ57
� บผูู้ต้ ด้ิ เช่อ� และไม่
28.2ตด้ิ เช่อ�
20.0
แผนภูมิ1 บางช
รอยละการดํ
า
เนิ
น
มาตรการตามระดั
บ
ความเสี
่
ย
งในสถานประกอบที
่
พ
บผู
ต

ด
ิ
เชื
อ
้
และไม
ต
ด
ิ
เชื้อ
วง
4.5
9
10.0
2
- มีการรองตะโกนเกือบตลอดเวลา
การระบายอากาศของสถานที่ปฏิบัติงาน
- ทํางานในที่โลงไมมีเครื่องปรับอากาศ
- สถานที่ปดติดเครื่องปรับอากาศและ
มีการระบายอากาศเพียงพอ
- สถานที่ปด ติดเครื่องปรับอากาศและ
ไมมีการระบายอากาศ
จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนก
- หางกันมากกวา 1 เมตร
- หางนอยกวา 1 เมตร แตไม
เบียดเสียด
- เบียดเสียดหรือหางกันนอยกวา 30
เซนติเมตร
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12
17

60.0
85.0

125
157

61.9
77.8

3

15.0

23

11.4

18
10

94.8
50.0

168
48

83.2
23.8

2

10.0

9

4.5

วารสารสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย : 9

ตาราง4แสดงความสั
ตาราง4แสดงความสั
มมพัพัมนพัันธธนรระหว
าางการติ
งการติ
ดดเชืเชืด้อ้อและการดํ
าาเนิเนินน�มาตรการกิ
มาตรการกิ
จจกรรมตามความเสี
กรรมตามความเสี
่ย่ยงง �ยง
ตาราง
4 แสดงความสัั
ธ์์ะหว
ระหว่่
างการติิ
เชื้้และการดํ
�อและการดำำ
เนิิ
นมาตรการกิิ
จกรรมตามความเสี่่
มาตรการ
มาตรการ
มาตรการพื้น้นฐานและความเสี
ฐานและความเสี่ย่ยงต่งต่ําํา
มาตรการพื
การดําาเนิเนินนมาตรการป
มาตรการปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมม
การดํ
การระบาดตามมาตรการพื้น้นฐานอย
ฐานอยาางง
การระบาดตามมาตรการพื
ครบถววนน
ครบถ
าตรการ
มีมีมมาตรการ
าตรการ
ไมไมมมีมีมาตรการ
การดําาเนิเนินนมาตรการป
มาตรการปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมม
การดํ
ตามระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของแต
งของแตลละงาน
ะงาน
ตามระดั
าตรการ
มีมีมมาตรการ
าตรการ
ไมไมมมีมีมาตรการ
การเพิ่ม่มความถี
ความถี่ใ่ในการทํ
นการทําาความสะอาด
ความสะอาด
การเพิ
ยน้ําํายาฆ
ยาฆาาเชืเชื้อ้อโรค
โรคบริ
บริเเวณที
วณที่ม่มีคีความ
วาม
ดดววยน้
เสีเสี่ย่ยงง
าตรการ
มีมีมมาตรการ
าตรการ
ไมไมมมีมีมาตรการ
สถานที่ท่ทําํางานมี
งานมีกการประเมิ
ารประเมินนมาตรการ
มาตรการ
สถานที
หนดเปนนระยะ
ระยะๆๆเพืเพื่อ่อปรั
ปรับบใหให
ทีที่ก่กําําหนดเป
เหมาะสมกับบสถานการณ
สถานการณ
เหมาะสมกั
าตรการ
มีมีมมาตรการ
าตรการ
ไมไมมมีมีมาตรการ

สถานประกอบกิ
สถานประกอบกิจจการn
การn(%)
(%)
ติติดดเชืเชื้อ้อ
ไมไมตติดิดเชืเชื้อ้อ
(n=20)
(n=20)
(n=202)
(n=202)

OR
OR(95%CI)
(95%CI)

p-value
p-value

(15.0)
33(15.0)
17(85.0)
(85.0)
17

90(44.6)
(44.6) 0.22
0.22(0.06-0.77)
(0.06-0.77) 0.018*
0.018*
90
112(55.5)
(55.5)
112

(15.0)
33(15.0)
17(85.0)
(85.0)
17

85(42.1)
(42.1) 0.24
0.24(0.07-0.86)
(0.07-0.86) 0.028*
0.028*
85
117(57.92)
(57.92)
117

(40.0)
88(40.0)
12(60.0)
(60.0)
12

0.27(0.10-0.69)
(0.10-0.69) 0.006*
144(71.29)
(71.29) 0.27
144
0.006*
58(28.71)
(28.71)
58

(15.0)
33(15.0)
17(85.0)
(85.0)
17

0.24(0.68-0.85)
(0.68-0.85) 0.027*
85(42.3)
(42.3) 0.24
85
0.027*
116(57.7)
(57.7)
116

OR
OR==Odds
Oddsratio,
ratio,95%CI
95%CI==95%
95%Confidence
ConfidenceInterval,
Interval,**มีมีนนัยัยสํสําาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิตติ (pิ (p-value
value<<0.05)
0.05)

วิวิจจารณ
ารณ

เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิิจการ
ไวรั
ไวรัสสสโคโรนา
โคโรนา
โคโรนา 2019
2019 ทีทีที่่�่แ่แแพร
พร
นนหายใจเป
หายใจเป
กปปจจจัจัยวยดงเดืือนมีี
ดาานสั
นสังงคมและสิ
คมและสิ
่ง่งแวดล
แวดล
ออมมี
มมี
ตาลีีนนหลั
ศึึหลักกษาในช่่
นาคม ค.ศ.
2020
เชื้้เชืเชื�อ้อ้อไวรัั
2019
พร่่ผผผ่าานระบบทางเดิ
่านระบบทางเดิ
นระบบ ประเทศอิิ
ความสั
ความสัมมพัพันนธธกการติ
ดเชืเชื้อ้อในหลายด
านน การศึ
กกษานี
ษานี้พ้พบว
าามีมีกการติ
ารติดดดเชื้้
เชืเชื�อ้อ้อร้้ในสถานประกอบกิ
ในสถานประกอบกิ
จการหลั
การหลังดงประเมิ
ประเมิ
เชื้้�อมีีนน
พบการติิ
อยละ 1.6(6) อััตจราการติิ
ทางเดิิ
นหายใจเป็็ารติ
นดหลัั
ก ในหลายด
ปััจจััยด้้าานสัั
งการศึ
คมและสิ่่
�ง บว
ตนเองและการดํ
ตนเองและการดําาเนิเนินนมาตรการ
มาตรการรรออยละ
ยละ9ซึ
9ซึ่ง่งสูสูงงกว
กวาาการศึ
การศึกกษาของ
ษาของBontadi
Bontadiศึศึกกษาการติ
ษาการติดดเชืเชื้อ้อหลั
หลังงการดํ
การดําาเนิเนินน
แวดล้้อมมีีความสััมพัันธ์์การติิดเชื้้�อในหลายด้้าน ความแตกต่่างกัันเนื่่�องจากอััตราการติิดเชื้้�อแต่่ละ
มาตรการป
มาตรการปอองกังกันนการติ
การติดดเชืเชื้อ้อไวรั
ไวรัสสโคโรนา
โคโรนา 2019
2019 ในสถานประกอบกิ
ในสถานประกอบกิจจการประเทศอิ
ษาในช
ษาในชววงเดื
งเดืออนน
ประเทศต่่างกััน การประเทศอิ
ช่่วงเวลาการศึึตตกาลีาลี
ษาศศึกึกและชนิิ
ดสาย
การศึึกษานี้้�พบว่่ามีีการติิดเชื้้�อในสถานประกอบ
(6)(6)
ราการติดดเชืเชื้อ้อมีมีคความแตกต
วามแตกตาางกังกันนเนืเนื่อ่องจากอั
งจากอัตตราการติ
ราการติดดเชืเชื้อ้อ
มีมีนนาคม
าคมค.ศ.
ค.ศ.2020
2020พบการติ
พบการติดดเชืเชื้อ้อรรออยละ
ยละ1.6
1.6 อัอัตตราการติ
พัันธ์์ของเชื้้�อต่่างกััน อีีกทั้้�งอััตราอุุบััติิการณ์์การ
กิิแต
จก
ารหลัั
ง
ประเมิิ
น
ตนเองและการดำำ
�
เนิิ
น
มาตรการ
แตลละประเทศต
ะประเทศตาางกังกันนชชววงเวลาการศึ
งเวลาการศึกกษา
ษาและชนิ
และชนิดดสายพั
สายพันนธธขของเชื
องเชื้อ้อตตาางกังกันนอีอีกกทัทั้ง้งอัอัตตราอุ
ราอุบบัตัติกิการณ
ารณกการติ
ารติดดเชืเชื้อ้อ
ติิดเชื้้�อเทีียบในหน่่วยจำำ�นวนคนงานทั้้�งหมด แต่่
ร้้เที
อเทียละ
9
ซึ่่
ง
�
สูู
ง
กว่่
า
การศึึ
ก
ษาของ
Bontadi
ศึึ
ก
ษา
ยยบในหน
บในหนววยจํ
ยจําานวนคนงานทั
นวนคนงานทั้ง้งหมด
หมด แต
แตใในการศึ
นการศึกกษานี
ษานี้ใ้ใชชกการเปรี
ารเปรียยบเที
บเทียยบในหน
บในหนววยสถานประกอบกิ
ยสถานประกอบกิจจการใน
การใน
ในการศึึ
ก
ษานี้้�
ใ
ช้้
ก
ารเปรีี
ย
บเทีี
ย
บในหน่่
ว
ยสถาน
การติิ
ด
เชื้้
อ
�
หลัั
ง
การดำำ
�
เนิิ
น
มาตรการป้้
อ
งกัั
น
การติิ
ด
การศึ
การศึกกษานี
ษานี้ ส้ สถานประกอบกิ
ถานประกอบกิจจการที
การที่ ป่ ประเมิ
ระเมินนตนเองตามลั
ตนเองตามลักกษณะงาน
ษณะงาน พบไม
พบไมมมี คี ความแตกต
วามแตกตาางกั
งกันนในสถาน
ในสถาน
วิิจารณ์์

ประกอบการที
ประกอบการที่พ่พบการติ
บการติดดเชืเชื้อ้อและไม
และไมตติดิดเชืเชื้อ้อ เมืเมื่อ่อประเมิ
ประเมินนความเสี
ความเสี่ย่ยงการติ
งการติดดเชืเชื้อ้อจึจึงงอยู
อยูรระดั
ะดับบปานกลางมากที
ปานกลางมากที่ส่สุดุด
แต
แตพพบว
บวาาสถานประกอบกิ
สถานประกอบกิจจการที
การที่ม่มีคีความเสี
วามเสี่ย่ยงการติ
งการติดดเชืเชื้อ้อระดั
ระดับบปานกลางมี
ปานกลางมีกการติ
ารติดดเชืเชื้อ้อมากกว
มากกวาาสถานประกอบ
สถานประกอบ
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ประกอบกิิจการ ในการศึึกษานี้้�สถานประกอบ
กิิจการที่่�ประเมิินตนเองตามลัักษณะงาน พบไม่่มีี
ความแตกต่่างกัันในสถานประกอบการที่่�พบการ
ติิดเชื้้อ� และไม่่ติดิ เชื้้อ� เมื่่อ� ประเมิินความเสี่่ย� งการติิด
เชื้้�อจึึงอยู่่�ระดัับปานกลางมากที่่�สุุด แต่่พบว่่าสถาน
ประกอบกิิจการที่่�มีคี วามเสี่่ย� งการติิดเชื้้อ� ระดัับปาน
กลางมีีการติิดเชื้้�อมากกว่่าสถานประกอบกิิจการ
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงนั้้�นอาจเกิิดจากระดัับความเสี่่�ยง
สููงมีีการกำำ�หนดเพิ่่�มมาตรการจััดให้้ทำำ�งานที่่�บ้้าน
(Work from home) มีีการจััดพื้้น� ที่่�การทำำ�งานของ
พนัักงานให้้มีรี ะยะห่่างกัันอย่่างน้้อย 2 เมตร และมีี
การเหลื่่�อมเวลาพััก ทำำ�ให้้พบการติิดเชื้้�อน้้อยกว่่า
มาตรการพื้้�นฐานและความเสี่่�ยงต่ำำ��ของ
สถานประกอบกิิจการที่่�พบการติิดเชื้้�อ ซึ่่�งดำำ�เนิิน
กิิ จกรร มมาตรการได้้ น้้ อ ยกว่่ า สถานประกอบ
กิิจการที่่�ไม่่พบการติิดเชื้้�อ พบว่่ามีีความสััมพัันธ์์
กัั บ อุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารติิ ด เชื้้� อ อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทาง
สถิิติิ 4 มาตรการคืือ มาตรการข้้อ 2 การดำำ�เนิิน
มาตรการป้้องกัันควบคุุมการระบาดตามมาตรการ
พื้้�นฐานอย่่างครบถ้้วนมาตรการข้้อ 3 การดำำ�เนิิน
มาตรการป้้องกัันควบคุุมตามระดัับความเสี่่�ยงของ
แต่่ละงานมาตรการข้้อ 14 การเพิ่่�มความถี่่�ในการ
ทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค มาตรการข้้อ
15 การกำำ�หนดให้้พนัักงานสวมใส่่หน้้ากากอนามััย
หรืือหน้้ากากผ้้า ทั้้�งในและนอกสถานที่่�ทำำ�งาน
และมาตรการ ข้้อ 19 สถานที่่�ทำำ�งานมีีการประเมิิน
มาตรการที่่�กำำ�หนดเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อปรัับให้้เหมาะ
สมกัับสถานการณ์์ซึ่่�งสอดคล้้องการศึึกษาสถาน
ประกอบกิิจการที่่�มีกี ารปฏิิบััติิไม่่เคร่่งครััด มีีความ
สััมพัันธ์์ทางลบต่่อการป้้องกัันการติิดเชื้้อ� และความ
สามารถการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจกรรมมาตรการ
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ป้้องกัันโรค สถานประกอบการที่่�เล็็กหรืือดำำ�เนิิน
การสนัับสนุุนน้้อย พบการปฏิิบััติิตามมาตรการ
ลดลง(7,8) โดยในการศึึกษาพบว่่ามาตรการ ข้้อ 15
การกำำ�หนดให้้พนัักงานสวมใส่่หน้้ากากอนามััย
หรืือหน้้ากากผ้้าทั้้�งในและนอกสถานที่่�ทำำ�งานซึ่่�ง
ดำำ�เนิินการได้้น้้อยกว่่า ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ อาจ
เกิิดจากสถานประกอบกิิจการที่่�พบการติิดเชื้้�อนั้้�น
ลัักษณะงานใช้้ระยะเวลาการอยู่่�ร่่วมกัันน้้อยกว่่า
30 นาทีี จำำ�นวนพนัักงานในแผนกห่่างกัันมากกว่่า
1 เมตร จึึงทำำ�ให้้สามารถมีีการเว้้นระยะห่่างการ
สัั ม ผัั ส ที่่� ม ากขึ้้� น ส่่ ว นความสัั ม พัั น ธ์์ ก ารติิ ด เชื้้� อ
ของมาตรการที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้เท่่ากัันหรืือ
มากกว่่าสถานประกอบกิิจการที่่�ไม่่พบการติิดเชื้้�อ
พบไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ อาจเกิิดจากมาตรการ
ของสถานประกอบกิิ จการที่่� พ บการติิ ด เชื้้� อ การ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�ครบถ้้วนหรืือทำำ�ได้้ดีี โดยเฉพาะ
ข้้อมาตรการความเสี่่�ยงปานกลางและมาตรการ
ความเสี่่�ยงสููง จึึงมีีความแตกต่่างกััน สอดคล้้อง
การมีีมาตรการที่่�ครบถ้้วนมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
ต่่อการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ(8)
สรุุป

มาตรการเฝ้้าระวัังควบคุุมโรคเพื่่�อช่่วย
ป้้องกัันและลดการแพร่่กระจายเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 สถานประกอบกิิ จก ารควรดำำ� เนิิ น การ
ประเมิิ น ความเสี่่� ย งแยกความเสี่่� ย งของแต่่ ล ะ
ลัั ก ษณะงานรายย่่ อ ยและดำำ� เนิิ น มาตรการตาม
ความเสี่่�ยงให้้ครบถ้้วน เพิ่่�มความถี่่�การทำำ�ความ
สะอาดพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ประเมิินมาตรการและปรัับตาม
ความสถานการณ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
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ข้้อจำำ�กััดในการศึึกษานี้้�
1.	การศึึ ก ษานี้้� เ ป็็ น ข้้ อ มูู ล การประเมิิ น
ความเสี่่�ยงในครั้้�งแรกเพีียงครั้้�งเดีียว ซึ่่�งไม่่มีีข้้อมููล
การปรัับเปลี่่�ยนมาตรการตามสถานการณ์์ในช่่วง
ที่่�ผ่่านมา
2.	จำำ�นวนการติิดเชื้้อ� เป็็นภาพรวมจำำ�นวน
สถานประกอบกิิจการที่่�พบผู้้�ติดิ เชื้้อ� ไม่่สามารถแยก
รายบุุคคล เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดข้้อมููลการสอบสวน
โรครายบุุคคล และข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับแผนกหรืือ
ลัักษณะงานของผู้้�ติิดเชื้้�อเป็็นกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หรืือไม่่ จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถแยกชััดเจนสาเหตุุการ
ติิดเชื้้อ� นั้้�นเกิิดจากในสถานที่่�ทำำ�งานหรืือนอกสถาน
ที่่�ทำ�ำ งาน

3. การศึึกษานี้้�เป็็นการตอบแบบสอบถาม
จากเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�สถานประกอบกิิจการไม่่มีี
ข้้อมููลการสำำ�รวจสถานประกอบกิิจการเพื่่�อยืืนยััน
การดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ ของสถานประกอบ
กิิจการ
กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุ ณ นายแพทย์์ ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�
โสนัันทะ และเจ้้าหน้้าที่่�กลุ่่�มงานอาชีีวเวชกรรม
โรงพยาบาลระยองคุุ ณ กัั ญ ญาภัั ค รัั ต นพงศ์์ ,
คุุณธนิิษกานต์์ ศรีีแก้้ว และคุุณรพีีพร ศรีีจัันทร์์
ในการอำำ�นวยความสะดวกและให้้ข้้อมููลภาพรวม
การประเมิินมาตรการความเสี่่ย� งในสถานประกอบ
กิิจการ จัังหวััดระยอง
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