อัพเดท 14 ธันวาคม 2564

TTIA / TPFA Covid-19 White Paper 2021
การดำเนินมาตรการพิเศษป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง
มาตรการบริหารจัดการแรงงาน และความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
สรุปการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ในการดำเนินมาตรการ
พิเศษป้องกัน โควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง มาตรการบริหารจัดการแรงงาน และความ
ร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ในการสนับสนุน ในการจัดตั้งเตียงกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว สีเหลืองและสีแดง ในปี 2564 จนถึง
ปัจจุบัน ดังนี้
1. มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป โดยกรมประมง (ปี 2563-พ.ย.64)
ดำเนินการแล้ว >> ปี 2564 สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยขอใบรับรองและต่ออายุใบรับรองจำนวน 19 บริษัท (22
โรงงาน) จาก 26 บริษัท ผลจากการตรวจประเมินผ่าน ได้รับใบรับรอง/ ต่ออายุใบรับรองทั้งหมด
2. มาตรการ Bubble and Seal (เริ่มต้นปี 2564) >> จากการสำรวจเมื่อ ต.ค.64 สมาชิกฯ ยังคงดําเนินการตาม
มาตรการนี้ จำนวน 8 โรงงาน อยู่ในพื้นที่ สมุทรสาคร 4 โรงงาน, สมุทรปราการ 2 โรงงาน, ระยองและกาญจนบุรี 2 โรงงาน
3. การจัดตั้งเตียงสีเขียวใน จ.สมุทรสาคร ตามคำสั่งผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร (ก.ค.64) >> สมาชิกสมาคม 12
บริษัท ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถดำเนินการจัดตั้ง FAI ตามคำสั่งของผู้ว่าจ.สมุทรสาคร พบว่า ทุกบริษัทจัดตั้งเตียงสี
เขียวถึง 10% และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.5%
4. ความร่วมมือภาคเอกชน (TTIA, TPFA, TMPA, TFFA และ บจก.ทั้งฮั่วซินการพิมพ์) ในการสนับสนุนอุปกรณ์
การแพทย์ เตียงสีเหลืองให้กับ สสจ.สมุทรสาคร, เตียงสีแดงให้กับ สสจ.สงขลา และงบช่วยเหลือให้กับ สสจ.สมุทรปราการ
(ส.ค.-ก.ย.64) >> จำนวน 10.6 ล้านบาท
5. โครงการ สมุทรสาคร Sand Box Model นำร่อง 15 โรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน (เริ่ม ส.ค.64-ก.พ.65) >>
จากการสำรวจเมื่อ ต.ค.64 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 โรงงาน ได้แก่ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, บมจ. ยูนิคอร์ด,
บมจ. เอส.เค. ฟู้ดส์ประเทศไทย, บจก. พัทยาฟู้ด อินดัสตรี, บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม, บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล
6. การสำรวจการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในโรงงานสมาชิก >> จากการสำรวจเมื่อ พ.ย.64 แรงงานที่ได้รับวัคซีน
แล้วจำนวน 48,382 คน จาก 54,892 คน คิดเป็น 88%
7. มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยกรมปศุสัตว์ (ปี 2563-พ.ย.
64) มีการสุ่มตัวอย่างสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and
Seal) ในสถานประกอบกิจการด้านสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
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ข้อมูลการดำเนินมาตรการพิเศษป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป มาตรการบริหารจัดการ
แรงงาน และความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
หัวข้อ
1. มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป โดยกรมประมง (ปี 2563-ปัจจุบัน)
2. มาตรการ Bubble and Seal และจัดตั้งเตียงสีเขียว โดย สสจ.สมุทรสาคร (ต้นปี 2564)
3. การจัดตั้งเตียงสีเขียว ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (กรกฎาคม 2564)
4. ความร่วมมือภาคเอกชน ในการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เตียงสีเหลืองและสีแดง (สิงหาคม 2564)
5. โครงการใหม่ สมุทรสาคร Sand Box Model นำร่อง 15 รง. โดย กระทรวงแรงงาน (เริ่มสิงหาคม 2564)
6. การสำรวจการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในโรงงานสมาชิก (พฤศจิกายน 2564)
7. มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยกรมปศุสัตว์ (ปี 2563-พ.ย.64)
ภาคผนวก
1. ภาพประกอบ ความร่วมมือภาคเอกชนและภาครัฐ ในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563-2564
2. ภาพประกอบ การตรวจเยี่ยมตามมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปี 2564
ประเทศไทยเริ่มประกาศมาตรการฉุกเฉินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ต่อมา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและ
แปรรูปกับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เยือนสมุทรสาคร โดยภาคเอกชนอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารแช่เยือกแข็ง ได้
เสนอ ท่านจุลินทร์ฯ ขอให้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารไทยปลอดโควิด-19 ไปยังประเทศต่างๆ โดยจะเป็นการทํางาน
ร่วมกัน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยภาคเอกชนเสนอนำรอง จ.สมุทรสาครและ จ.สงขลา ซึ่งมีโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าและแรงงาน
ข้ามชาติอยู่มาก
1. มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป โดยกรมประมง (ปี 2563-ปัจจุบัน)
ในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2563 สมาคมฯ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หารือต่อเนื่องร่วมกับภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ในสถานประกอบการผลิตปลาทูน่าและอาหารทะเล เพื่อให้ลูกค้า
มีความมั่นใจในสินค้าอาหารของไทย ตลอดจนหารือกับสมาชิกฝ่ายเทคนิคของสมาคม โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 กรม
ประมงและกรมควบคุมโรคได้จัดทำมาตรการพิเศษและ Checklist ในการปฏิบัติ โดยกรมประมงมอบหมายให้สมาคมฯ เข้า
ตรวจประเมินและส่งรายงานให้กรมประมง พิจารณาออกใบรับรองให้ ซึ่งในช่วงแรกเป็นมาตรการชั่วคราว มีอายุการรับรอง
ถึง 31 ตุลาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ป้องกันโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ณ งาน THAIFEX 2020 ลงนามโดย 4 กระทรวง
คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย โดยมี ท่านรองนายกและ
รมว.พณ.(คุณจุรินทร์ฯ) เป็นประธาน และเห็นชอบให้มีการดำเนินมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มอายุการรับรองเป็น 1 ปี
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มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ปนเปื้อนในอาหารส่งออก และ Checklist ที่ออก
โดยกรมประมงและกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ในการตรวจประเมิน มีเนื้อหาดังนี้
(1) กระทรวงสาธารณสุข 5 ข้อ ได้แก่ 1) สถานที่ และอาคารผลิต 2) สุขาภิบาล 3) การทำความสะอาด 4)
บุคลากรและ 5) การอบรม
(2) กรมประมง 2 ข้อ 1) มาตรการกำจัดหรือลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ingredient และภาชนะ
บรรจุ 2) มาตรการเพิ่มเติมในขั้นตอนการนำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ในปี 2563 สมาคมฯ ได้ดำเนินการ Visit และตรวจประเมิน สมาชิกสามัญ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (วันที่ 9 ก.ย. –
10 พ.ย. 2563 จำนวน 26 บริษัท 29 โรงงาน ขอใบรับรอง 24 โรงงาน) และกลุ่มโรงงาน Supply Chain หลัก จำนวน 7
โรงงาน(วันที่ 24 พ.ย.–4 ธ.ค.63) ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมประมงและกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งก่อนที่จะไปตรวจประเมิน สมาคมฯ ได้ผ่านการอบรมโดยกรมประมง และมีการจัดอบรมให้แก่สมาชิกโดยกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในปี 2564 ซึง่ ใบรับรองฯ จะเริ่มหมดอายุประมาณปลายเดือนกันยายน 2564 กรมประมงได้มอบหมายให้สมาคมฯ
สามารถดำเนินการตรวจประเมินได้เหมือนเดิม โดยกรมประมงมีการปรับปรุง Checklist โดยเพิ่มมาตรการกำจัดหรือลด
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในสินค้า การทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศปลายทาง ซึง่ สมาคมฯ ตรวจประเมินโควิดฯ โรงงานที่ขอใบรับรอง/ ขอต่อ
อายุใบรับรอง ใช้การตรวจประเมินผ่านระบบเสมือนจริง (Virtual Reality System) ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ล่าสุด 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมาคมฯ ได้ตรวจประเมินทาง online ตามมาตรการพิเศษ ในการควบคุม
สุขอนามัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์น้ ำเพื่อการ
ส่งออก ปี 2564 กับโรงงานสมาชิกสามัญจำนวน 17 บริษัท 20 โรงงาน แบ่งได้ดังนี้
- ขอใบรับรองใหม่ จำนวน 2 โรงงาน
- ขอต่ออายุใบรับรอง จำนวน 18 โรงงาน
ทั้งนี้ โรงงานสมาชิกจำนวน 20 โรงงานดังกล่าว มีการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษของกรมประมง และกระทรวง
สาธารณสุขได้อย่างครบถ้วน โดยสมาคมฯ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินฯ ส่งให้แก่กรมประมงพิจารณาออก
ใบรับรอง/ ต่ออายุใบรับรอง (และส่งให้สมาชิก) ครบทั้ง 20 โรงงาน อนึ่ง มีสมาชิกจำนวน 2 โรงงานขอต่ออายุใบรับรอง
กับกรมประมงโดยตรง และได้รับใบรับรองเรียบร้อยแล้ว
2. มาตรการ Bubble and Seal (ต้นปี 2564)
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้าม
ชาติในโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าเป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้เกิดจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุมหารือแนว
ทางแก้ไขกับฝ่ายบริหารและ HR ของสมาชิก โดยขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดการหอพักแรงงาน และ
ควบคุมการเดินทางของแรงงาน
ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จำเป็นต้องดำเนินมาตรการ bubble & seal สำหรับโรงงาน เพื่อ
ลดจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดฯ
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มาตรการ Bubble and Seal เป็นการควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบการ หรือที่พักคนงานที่มีคน
ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำมากกว่า 500 คนขึ้นไป โดยดำเนินกิจการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค
อย่างเคร่งครัด
Bubble > ควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทำงานกับที่พักอาศัยและเมื่อกลับถึงที่พักแล้วต้องอยู่ภายในเคหะสถาน
เท่านั้น
Seal > ควบคุมไม่ให้คนงานออกไปนอกพื้นที่โรงงานในกรณีที่ไม่จำเป็น
ตัวอย่าง บริษัท พัทยาฟู้ดอิสดัสทรี จำกัด
โครงการหรือแนวทางป้องกันโควิด-19 : Factory Accommodation Quarantine Bubble 28 Day
ระยะเวลา : 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ : สมุทรสาคร /อ.มหาชัย
การดำเนินการ :
- จัดตั้งทีมประสานงานและกำหนดหน้าที่ ตามพื้นที่ที่กำหนด
- มีการจัดทำแผนและทีม เพื่อเข้าไปทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหอพัก/ห้องพักพนักงาน/พื้นที่ส่วนกลาง
- มีการจัดรถรับส่ง ระหว่างที่พัก-โรงงาน ทั้ง เช้า-เย็น
- แจกสเปย์แอลกกอฮอล์แบบพกติดตัวให้กับพนักงานทุกคน
- ไม่อนุญาตให้พนักงานออกไปรับประทานอาหารหรือซื้อของภายนอกบริษัท โดยทางบริษัทมีการจัดร้านขายอาหาร
และสินค้าอุปโภค-บริโภคภายในโรงงาน (มีการ Swab Test ผู้ที่จำหน่ายอาหารและผู้เก็บภาชนะอาหาร)
- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานใช้ QR Code หรือ App DDC- Care เพื่อติดตามสถานการณ์ได้ทันที
- มีการจัดทำตารางบันทึกการเดินทางของพนักงาน
- มีการสุ่มตัวอย่างคัดกรองเบื้องต้น โดยพยาบาลประจำบริษัท ฯ
ล่าสุด จากการเก็บข้อมูลของสมาคมฯ เมื่อ วันที่ 29 ต.ค.64 ใน มาตรการ Bubble and Seal มีสมาชิกยังคง
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว จำนวน 8 โรงงาน ในพื้นที่สมุทรสาคร 4 โรงงาน ได้แก่ 1. บมจ. ยูนิคอร์ด, 2. บจก. เอ็ม
เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล 3. บจก. ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์, 4. บจก. พี แอนด์ ที ฟู้ด /สมุทรปราการ 2 โรงงาน ได้แก่ บจก.
อาร์ เอส แคนเนอรี่ และ บจก. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ /ภาคตะวันออกและตะวันตก 2 โรงงาน ได้แก่ บจก. เอบีดี
กาญจน์ และ บจก. เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง
3. การจัดตั้งเตียงสีเขียว ตามคำสั่งผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร (กรกฎาคม 2564)
การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 2013/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประเด็นการให้โรงงานหรือ
สถานประกอบการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Factory Accommodation Isolation: FAI) ที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 50 คน
ขึ้นไป จัดตั้ง รพ.สนามสำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน
และต้องเพียงพอต่อการแยกกัก ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2564
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ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ เช่น การคัดกรองสำหรับแรงงานหรือบุคลากรที่ติดเชื้อเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
โรงงานไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่เพีย งพอ, การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ FAI จำเป็นต้องมีหน่ว ยงานจาก
กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง เมื่อจัดตั้ง FAI แล้ว พบว่า ภาครัฐไม่มีการแจ้งว่าจะให้ดำเนินการหรือส่งต่อผู้ป่วยไปที่ไหน
อย่างไร
สมาชิกสมาคม 12 บริษัท ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถดำเนินการจัดตั้ง FAI ตามคำสั่งของผู้ว่าจ.สมุทรสาคร
พบว่า ทุกบริษัทจัดตั้งเตียวสีเขียวได้ถึง 10% ค่าเฉลี่ย 10.5% จากการสำรวจเดือนสิงหาคม 2564 รายละเอียดดังนี้
จังหวัด

สมุทรสาคร
13 บริษัท
พื้นที่สีแดง
เข้ม

บริษัท

บจก. โกลบอล โฟรเซ่น ฟู้ด(ประเทศไทย)
บมจ. ยูนิคอร์ด
บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
บมจ. ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป
บจก. พัทยาฟู้ด อินดัสตรี
บจก. พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟูด๊ ส์
บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิง่
บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์
บจก. พี แอนด์ ที ฟู้ด
บจก. พี.ซี. ทูน่า
บมจ. เอส.เค. ฟู้ดส์ประเทศไทย
รวม

จำนวนแรงงำน ปี 2563 - 64
แรงงำน
แรงงำน
รวม
ไทย
ต่ำงด ้ำว

42
2,910
3,055
2,356
1,133
1,000
303
847
116
20
31
202
12,015

จำนวนเตียง
สีเขียว
(ส.ค. 64)

%เตียง
ต่อจำนวน
แรงงำน

128
170
20 เตียง
10%
9,477 12,387 1,350 เตียง
11%
8,341 11,396
962 เตียง
10%
4,436 6,792
718 เตียง
11%
2,859 3,992
500 เตียง
13%
2,700 3,700
370 เตียง
10%
1,335 1,638
173 เตียง
10%
2,583 3,430
430 เตียง
13%
311
427
40 เตียง
10%
80
100
10 เตียง
10%
577
608
70 เตียง
12%
811 1,013
156 เตียง
15%
33,638 45,653 4,799 เตียง 10.5 %

สมาชิกได้ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการอื่นๆ ให้กับแรงงานในขณะได้รับการกักตัวอยู่ FAI และจากการทำงาน
ในสถานการณ์โควิด-19 เช่น การจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนวันที่พนักงานหยุดงานที่ได้รับเชื้อโควิด-19, การจัดอาหารให้ 3 มื้อ
สำหรับพนักงานที่ได้รับการกักตัว, ประสานงานกับโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม, การจัดรถรับ-ส่งให้กับพนักงานจากที่
พัก-โรงงาน, การให้ถุงยังชีพให้กับพนักงาน, การสร้างตลาดสินค้าราคาถูกสำหรับพนักงานภายในโรงงาน
สำหรับสมาชิกสมาคมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นๆ เช่น สงขลา สมุทรปราการ นครปฐม ระยอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
สระบุรีและสตูล บางโรงงานมีการตั้งเตียงสีเขียง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดฯ เพราะภายในจังหวัดยังสามารถบริหารจัดการเตียงสี
เขียวได้ แต่พบปัญหาเตียงสีเหลืองและแดงไม่เพียงพอในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา
4. ความร่วมมือภาคเอกชน ในการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เตียงสีเหลืองและสีแดง (สิงหาคม 2564)
อ้างถึง การประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม
2564 เพื่อเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกคำสั่งผวจ. ที่ 2013/2564 แนวทางนโยบายว่าจะมีการดำเนินไปในทิศทางใด
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โดยมีผู้แทนจากสภาหอฯ และ 3 สมาคม (TTIA TFFA TFPA) เข้าร่วม ดังนี้ 1.สภาหอฯ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 2.TTIA
โดย คุณเชง นิรุตตินานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , คุณนคร นิรุตตินานนท์ บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม/ คุณเอกราช
พรรณสังข์ บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดย ผวจ.ฯ ชี้แจงสรุปดังนี้
1. กลุ่มสีเขียว ให้ผู้ประกอบการดูแลแรงงานที่มีอาการไม่รุนแรง ให้แยกไว้ใน FAI ของโรงงาน ในส่วนของแนวปฏิบัติ
สำหรับการตรวจ ตอนนี้สั่งให้ สสจ. ไปดำเนินการต่อแล้ว คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันในการเตรียมการ โดยอาจเป็นการอบรมผ่าน
ออนไลน์ หรือเป็นจัดทำเป็นคู่มือให้ส่งไปแต่ละโรงงาน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการดูแลในทุกโรงงาน
2. กลุ่มสีเหลืองอ่อน ให้ส่งไปที่ รพ.สนามของส่วนกลางที่ภาครัฐจัดไว้ ขณะนี้มีประมาณ 200 เตียง หากภาคเอกชน
จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของเตียง งบประมาณ ก็ยินดี
3. กลุ่มสีเหลืองเข้ม/สีแดง ส่งไปที่ รพ.ขนาดใหญ่ในจังหวัดทันที แต่ขณะนี้ไม่มีจำนวนเตียงที่เพียงพอ
โดยสถานการณ์ของทางจังหวัดสมุทรสาครยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกมาก เช่น ถังออกซิเจน เครื่องวัดอุณภูมิ
และตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญขาดแคลนเป็นอย่างมาก ทาง สสจ.สมุทรสาครจะมีหนังสือขอความร่วมมือ
จากภาคเอกชน ดังนี้
- รพ. กระทุ่มแบน เครื่อง Oxygen High Flow เครื่องเล็ก จำนวน 15 เครื่องจำนวนเงิน 3,825,000 บาท
- รพ. บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เครื่อง Oxygen High Flow เครื่องเล็ก จำนวน 10 เครื่อง จำนวนเงิน 2,555,000
บาท เครื่องใหญ่จำนวน 3 เครื่อง จำนวนเงิน 1,830,000 บาท
- จัดสร้างโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (รพ.ทองอุไร) จำนวนเตียง 200 เตียง จำนวนเงิน 6,000,000 บาท
จากปัญหาข้างต้นใน จ.สมุทรสาคร กอปรกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดให้จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีโรงงาน
แปรรูปสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการค้า อาหารสัตว์เลี้ยงไทย
ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมาก โดยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ในพื้นที่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสี
เหลืองและแดง รวมไปถึงของใช้จำเป็นต่างๆ อีกจำนวนมาก
สรุปการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยสมาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2563-2564 ดังนี้
1. การจัดสร้างโรงพยาบาลสนามเตียงสีเหลืองในจังหวัดสมุทรสาคร และเตียงสีแดงในจังหวัดสงขลา โดยใช้งบ
สนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 3 ล้านบาท สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 3 ล้านบาท สมาคมการค้าอาหารสัตว์
เลี้ยงไทย 2 ล้านบาท สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 1 ล้านบาท และ บริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ จำกัด 5 แสนบาท รวม 9
ล้านบาท ส่วนอีก 5 แสนบาท นำไปใช้แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
1.1 โรงพยาบาลสนามสีเ หลือง (ทองอุไร) ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีหนังสือที่ สค
0023/2653 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 64 ถึง ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร หอการค้าแห่งประเทศ
ไทย เรื่องการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และงบประมาณเพื่อการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (ทองอุไร) ในเทศบาล
อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มที่มี อาการปานกลางที่มี ความ
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จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการรักษา (ระดับความรุนแรงสีเหลือง) จำนวน 200 เตียง โดยนำไปใช้ก่อสร้างและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์และระบบ Oxygen รับมอบโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2564
1.2 เพิ่มเตียงสีแดงในโรงพยาบาลนาทวี ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีหนังสือที่ สข 0032/4186
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 64 ถึง ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร หอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ
ความร่วมมือภาคเอกชนในการสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด
สงขลา โดยทางจังหวัดมีนโยบายจะเพิ่มเติมเตียงกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสี แดง โดยขอการสนับสนุน จำนวน 3 ล้านบาท
ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี ซึ่งอยู่ในพ้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด(อ.จะนะ, อ.เทพา อ.สะบ้า ย้อย
และอ.นาทวี) เพิ่มจำนวนเตียงระดับสีแดง 16 เตียง ตึกผู้ป่วยศรีตรัง เพื่อพัฒนาระบบการระบายอากาศและการป้องกันการ
ติดเชื้อ ปรับปรุงระบบ Telemedicine ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย รวมไปถึงจัดซื้อ
เครื่องตรวจและติดตามชีพแบบรวมศูนย์ และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
2. การสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์
2.1 เครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ มอบให้ สสจ.สมุทรสาคร และสสจ.สงขลา ในเดือนสิงหาคม
2564 เป็นมูลค่ารวม 1,700,000 บาท ดังนี้
วันที่ 10 ส.ค 64 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย โดยคุณอมรพันธุ์ อร่าม
วัฒนานนท์ กรรมการ, คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วนเลขาธิการ และคุณนคร นิรุตตินานนท์ ร่วมด้วยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มอบ
เครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ อย่างละ 2,000 ชิ้น รับมอบโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร
วันที่ 16 ส.ค. 64 มอบเครื่องวัด ออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ อย่างละ 1,000 ชิ้น รับมอบโดยนายจารุวัฒน์
เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังสงขลา มีบริษัทสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าร่วม (SIF, TCB, บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์ และบจก.ซีเวลท์
โฟรเซ่นฟู้ด)
2.2 การสนับสนุนงบประมาณ มอบให้ สสจ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 จำนวน 3 แสนบาท เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด -19
แบ่งเป็นงบจากสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 2 แสนบาท และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 1 แสนบาท
2.3 เครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร ในเดือนพฤษภาคม 2564 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
จัดซื้อจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3 แสนบาท เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิ ดควบคุมปริมาตรของความดัน มีระบบ Highflow ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระยะสีเหลืองถึงสีแดง ผู้ป่วยเบื้องต้นจนถึงผู้ป่วยวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้
2.4 จัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในปี 2563 สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทยบริจาค 3 แสนบาท ร่วมกับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ หอการค้าไทย (ยอดรวม 1,030,000 บาท)
3. บริจาคปลากระป๋อง ปี 2563-2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 จำนวน
160,000 กระป๋อง คิดเป็นมูลค่ารวม 2,880,000 บาท
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ในปี 2564 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย(70%) และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย(30%) บริจาคปลากระป๋อง
ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง, รพ.ราชพิพัฒน์ บางแค และ รพ.เอราวัณ แห่งละ 10,000 กระป๋อง รวม
30,000 กระป๋อง คิดเป็นมูลค่า 540,000 บาท และบริจาคผ่านทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 20,000 กระป๋อง
คิดเป็นมูลค่า 360,000 บาท
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยบริจาคให้ กรมประมง จำนวน 10,000 กระป๋อง คิดเป็นมูลค่า 180,000 บาท
ปี 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย และบจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ บริจาคปลา
กระป๋องให้กับกระทรวงพาณิชย์ 1 แสนกระป๋อง มูลค่า 1,800,000 บาท
5. โครงการ สมุทรสาคร Sand Box Model โดย กระทรวงแรงงาน (นำร่อง 15 รง. เริ่มสิงหาคม 2564)
Model Sand Box สมุทรสาคร เป็นโครงการของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยเริ่มจากพื้นที่
สมุทรสาคร มีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเข้าร่วม 15 โรงงาน ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และทยอยเริ่ม
ดำเนินการ คาดว่าใช้เวลา 6 เดือน โดยสรุปผลทุกเดือน

วิธีดำเนินการ
(1) โรงงานคัดเลือกพนักงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและไม่มีอาการป่วยโควิด-19 มาตรวจ RT-PCR
1.1 หากพบผลบวก >> ให้แยกกักตัว [แรงงานไทยที่ Hospitel/ แรงงานต่างด้าวที่ FAI หรือ โรงพยาบาลสนาม
สำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อในโรงงาน/สถานประกอบการ(FAI Factory Accommodation Isolation)]
1.2 หากผลเป็นลบ >> ให้ฉีดวัคซีน AZ
(2) ทำการสุ่ม แรงงานในข้อ 1.2 จำนวน 25% ทุกๆ 7 วัน (1 เดือนก็ครบ 100%) มาทดสอบ ATK โดยหากพบผล
เป็นบวก ให้กลับไปทำตามข้อ 1.1
(3) ทำตามขั้นตอน (1) และ (2) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
(4) ค่าใช้จ่าย บริษัทจ่ายค่าฉีดวัคซีนเข็มละ 100 บาท/ ประกันสังคมจ่ายค่าวัคซีน 2 เข็ม และ ATK โดยจะออก
หนังสือมาให้บริษัทว่าเข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลให้กับคู่ค้าได้
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(
ที่มา: ข้อมูล Unicord Plc โดย HR ให้ข้อมูลว่า มีการลงนาม MOU 19 ส.ค. และบริษัทฯ เริ่มดำเนินการ 23 ส.ค.64

ข้อมูลเพิ่มเติม การประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ประธานฯ โดย
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานรัฐ ก.อุตสาหกรรม, ก.สาธารณสุข,
ก.แรงงาน, ก.มหาดไทย, กทม, การนิคมอุตสาหกรรม ภาคเอกชน สภาอุตฯ สภาหอฯ สมาพันธ์ SMEs สรุปดังนี้
1. จากปัญหาการพบผู้ป่วยสะสมในสถานประกอบกิจการโรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น พ.ค.-ส.ค.64 (พบในโรงงานอาหาร
สูงสุด) ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยปลัดก. อุตสาหกรรมเป็นประธาน ได้ถูกจัดตั้งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 14/2564 การ
จัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด–19) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)
ข้อ (๙) “ศูนย์ปฏิบัติการด้าน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด–19 ในสถาน
ประกอบกิจการและโรงงาน
อุตสาหกรรม”
2. กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวง
แรงงาน นำเสนอสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 และ
การดำเนินการป้องกันที่ผ่านมา และ COE ที่จะรองรับต่อไป
Bubble & Seal (BBS) แนวคิด “ปกป้องได้ ควบคุมไว แรงงานปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเดินหน้า” กรมควบคุมโรค
ปรับปรุงคู่มือ BBS สำหรับสถานประกอบการแบบใหม่ โดยจัดพนักงานเป็นกลุ่มย่อยเพื่อจะได้บริหารจัดการได้รวดเร็วขึ้น ลด
การขาดแคลนแรงงาน และกำลังเตรียมทำคลิปวีดีโอแนะนำ BBS
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Factory Sandbox แนวคิด “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”เฟส1 นำร่อง 4 จว.
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายโรงงานขาด 500 คนขึ้นไป 4 อุตสาหกรรมส่งออก คือ ผลิตอาหาร ยาน
ยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยโรงงานต้องมีความพร้อมและทำ MOU กับกระทรวงแรงงาน
ส่วนเฟส 2 เป็นสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเริ่มเมื่อใด ทั้งนี้หากจังหวัดใดสนใจขอให้นิคม
อุตสาหกรรมจังหวัด/ทีมอุตสาหกรรมจังหวัด ประสานกับสถานประกอบการดูความพร้อม
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COE Certificate of Entry สธ.เตรียมพัฒนาและขับเคลื่อนระบบรองรับบุคคล ใช้มาตรฐาน EU และ WHO โดย
บูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ จากหลายๆที่ไว้ที่เดียว ประมวลผล ตรวจสอบ ออกใบรับรอง การใช้ประโยชน์จาก
application platform เพื่อสามารถดำเนินกิจกรรม/เดินทางหลังโควิด-19 ซึ่งมีการฉีดวัคซีนไปมากแล้ว
3. การพิจารณา การกำหนดนิยามสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม การกำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางขับเคลื่อนมาตรการ BBS ในสถานประกอบการ โดยตั้งเป้าหมาย Output 3 ข้อ ได้แก่ สถานประกอบกิจการและ
โรงงานเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจ/ ได้รับคำปรึกษาแนะนำการดำเนินตามมาตรการ BBS และการเข้าร่วม BBS ไม่
น้อยกว่า 10% โดย Outcome คือพบแรงงานติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องภายใน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 64)
- ประธานฯ ขอให้ ก.มหาดไทยและ ก.สาธารณสุข ช่วยดูสถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตาม พรบ.โรงงาน
2535 และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โควิด19 เช่น ล้ง
- ดร.ชนินทร์ เห็นด้วยหลักการภาครัฐนำ เอกชนสนับสนุน โดยภาครัฐมีองค์ความรู้ในการจัดการโควิดมากกว่า เสนอ
ว่าจาก BBS ให้ปรับไปสู่ Factory Sandbox มากขึ้น ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมทูน่า อาหารสัตว์เลี้ยง เคยเกิดปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติติดเชื้อโควิด ก็ผ่านมาได้ ทางโรงงานได้จัดเตียงกลุ่มเขียว FAI/FQ รวมกันในอุตฯ ได้ถึง 10% บางโรงไม่พร้อมก็
สามารถช่วยเหลือกัน และภาคเอกชนได้สนับสนุนรวบรวมเงินกว่า 20 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สร้างเตียงกลุ่ม
ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ให้กับ สสจ. สมุทรสาคร สงขลา
- สภาหอฯ เสนอประเด็นต่างๆ เช่น ขอให้จัด ATK ที่มีมาตรฐาน มีเพียงพอราคาไม่แพง, ขอให้จัดวัคซีนแก่แรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเพราะแพร่เชื้อต่อได้ และออกระเบียบให้นายจ้างสามารถใช้แรงงานส่วนนี้ ทดแทนแรงงานที่หายไป
โดยค่าใช้จ่ายไม่แพง, การเยียวยาผู้ประกอบการยังไม่ทั่วถึง, ขอให้นำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง FQ/FAI มาหักภาษีได้มากกว่า 1
เท่า, ขอให้รัฐเป็นคนกลางจัดทำ รพ.สนาม แบบ pull โดยสถานประกอบการแชร์ค่าใช้จ่ายร่วมกัน
4. ประธานให้ฝ่ายเลขาจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ เช่น คณะกลั่นกรอง คณะรับ
ความเห็น โดยนำความเห็นภาคเอกชนมาพิจารณาด้วย
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ล่าสุด จากการเก็บข้อมูลของสมาคมฯ เมื่อ ในเดือนตุลาคม 2564 สำหรับมาตรการ Factory Sandbox มีสมาชิก
กําลังดําเนินงาน 7 โรงงาน ในพื้นที่สมุทรสาคร ดังนี้ 1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด
(มหาชน) 3. บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) 4. บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด 5. บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 6. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
6. การสำรวจการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในโรงงานสมาชิก (พฤศจิกายน 2564)
ล่าสุด สมาคมฯ ได้เก็บข้อมูลเพื่อติดตามการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในโรงงานสมาชิก จากการตรวจประเมินทาง
online ตามมาตรการพิเศษ ในการควบคุมสุขอนามัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถาน
ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ปี 2564 จำนวน 22 โรงงาน ดังนี้
แรงงานที่ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 48,382 คน จาก 54,892 คน คิดเป็น 88% แบ่งเป็นดังนี้
1. แรงงานได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 22,417 คน คิดเป็น 40.83 %
2. แรงงานได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 25,965 คน คิดเป็น 47.30 %
3. แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 6,510 คน คิดเป็น 11.85 %
รายละเอียดเพิ่มเติม: แบ่งออกเป็นแต่ละจังหวัดดังนี้
- สมุทรสาคร มีจำนวนแรงงาน 39,776 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 13,427 คน (33.75%) แรงงาน
ได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 22,480 คน (33.75%) แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 3,869 คน (33.75%)
- สมุทรปราการ มีจำนวนแรงงาน 998 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 863 คน (86.47%) แรงงานได้รับ
วัคซีนเข็มแรก จำนวน 57 คน (5.71%) แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 78 คน (7.81%)
- นครปฐม มีจำนวนแรงงาน 3,245 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 1,299 คน (40.03%) แรงงานได้รับ
วัคซีนเข็มแรก จำนวน 623 คน (19.19%) แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 1,323 คน (40.77%)
- กาญจนบุรี มีจำนวนแรงงาน 182 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 40 คน (21.97%) แรงงานได้รับวัคซีน
เข็มแรก จำนวน 75 คน (41.20%) แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 67 คน (36.81%)
- ระยอง มีจำนวนแรงงาน 190 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 157 คน (82.63%) แรงงานได้รับวัคซีนเข็ม
แรก จำนวน 33 คน (17.30%)
- สงขลา มีจำนวนแรงงาน 9,464 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 5,986 คน (63.25%) แรงงานได้รับวัคซีน
เข็มแรก จำนวน 2,378 คน (25.12%) แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 1,100 คน (11.62%)
- สตูล มีจำนวนแรงงาน 1,037 คน แรงงานได้วัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 645 คน (62.19%) แรงงานได้รับวัคซีนเข็ม
แรก จำนวน 319 คน (30.76%) แรงงานยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 73 คน (7.03%)
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7. มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยกรมปศุสัตว์
ในปี 2563 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนเก็บตัวอย่าง
ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ทางบริษัทเก็บตัวอย่างส่งตรวจกับทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ เริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยได้จัดทำ VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับ
กรมปศุสัตว์ โดยทางหน่วยงานภาครัฐจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน GACC ของจีน และผู้ซื้อสินค้าทั่วโลก เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย
ในปี 2564 สพส. ขอความร่วมมือสมาชิก TPFA แจ้งการรายงานผลการตรวจโควิด-19 ของแรงงานในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์เลี้ยง ไปยังกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้
(1) การตรวจสินค้า : การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เพื่อการส่งออก สพส. แจ้งว่าเป็นมาตรการสมัครใจในการสุ่มตรวจโควิด-19 ในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งทางกรมฯ จัดทำ
เป็นมาตรการเฝ้าระวังเท่านั้น ไม่ได้รับรองในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง
(2) การตรวจแรงงาน : เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางสพส.ให้โรงงานเริ่มดำเนินการจัดทำ “รายงานสถานะการตรวจ
พบผู้ติดเชื้อโคโรน่า-2019 (COVID-19) ของโรงงาน” ตามแบบฟอร์มกำหนด และส่งให้หมอประจำโรงงาน โดยจะเก็บเป็น
ฐานข้อมูลครั้งแรก จากนั้นหากทางโรงงานพบผู้ติดเชื้อให้ส่งมาใหม่พร้อมระบุรายละเอียดการดำเนินงานของโรงงาน เพื่อ
กรมปศุสัตว์จะได้ร่วมแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ อยู่บนหลักการของกระทรวงสาธารณสุข
(3) การถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อแสดงถึงไม่มีการปนเปื้อนหลังการฆ่าเชื้อ (non post contamination after
retort) ทาง สพส. ขอความร่วมมือทุกโรงงานจัดทำวีดีโอการจัดการไม่ให้มีการปนเปื้อนภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ต
แนวทางเช่น เริ่มจากนำสินค้าเข้ารีทอร์ต>> แสดงอุณหภูมิฆ่าเชื้อ>> เข็นออกจากรีทอร์ต>> ทำให้เย็น>> บรรจุลง
กล่อง>> ใส่พาเลต>> พ่นยาฆ่าเชื้อในตู้คอนเทนเนอร์ >> นำสินค้าขึ้นตู้>> ปิดตู้ โดยทุกขั้นตอนพนักงานต้องใส่ชุดถูกต้อง
(ถุงมือ หน้ากาก หมวก ...) มีการเว้นระยะห่าง
ทั้งนี้ สามารถแสดงข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่คลังเก็บบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า การล้างทำความ
สะอาด เป็นต้น แต่ขอให้ลำดับเหตุการณ์และอธิบายให้เข้าใจ ไม่สับสน
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TTIA รายงานผลการตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมสมาชิก TTIA ด้านมาตรการป้องกัน COVID19 ปี 2563
ในช่วงที่ TTIA ไปตรวจเยี่ยมสมาชิก TTIA ด้านมาตรการป้องกัน COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. - 10 พ.ย. 2563
จำนวน 26 บริษัท 29 โรงงาน (ขอใบรับรอง 24 โรงงาน) และสมาคมฯ ได้ส่งรายงานผลการตรวจประเมินและตรวจเยี่ยม
การป้องกัน COVID-19 ปี 2563 ตามมาตรการพิเศษในการควบคุมสุขอนามัย เพื่ อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 สำหรับสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ มี 11 บริษัท เป็นสมาชิกของ TPFA ด้วย โดยมี 10 บริษัท ได้ขอและได้รับใบรับรองด้านมาตรการป้องกัน
COVID-19 กับกรมประมง ซึ่งรับรองว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขและกรมประมงอย่าง
เคร่งครัด
TTIA TPFA _14 ธ.ค.2564

13/15

ในเดือนสิงหาคม 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบการ
รายงานผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานประกอบการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์และต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้านความปลอดภัยอาหาร
สพส. จึงได้จัดทำ (ร่าง) มาตรการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยเวียนขอข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการและจัดประชุมหารือ
23 ส.ค. 64 TPFA, สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง, สมาคมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไทย, โรงงานอาหาร
สัตว์เลี้ยง และอาหารกลุ่ม Non-frozen ได้ประชุมหารือร่วมกับ สพส.กรมปศุสัตว์ สรุปประชุมดังนี้
1. จุดประสงค์ เพื่อแจ้งและพิจารณาให้ความเห็นต่อเอกสาร แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 /เอกสารแนวทางการควบคุมโรค สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก จัดทำโดย
สพส (สิงหาคม 2564) โดยมีเป้าหมาย
- เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 200,000 ล้านบาท ลด
ผลกระทบต่อ Food Security และsupply chain เช่น โรงงานแปรรูปหรือฟาร์ม
-เพื่อป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ สร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้
-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมความปลอดภัยอาหารสินค้าบริษัทให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภค
-เพื่อรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตส่งออก
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี 5 มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการด้านบุคลากร
2) มาตรการด้านสถานที่ผลิต
3) มาตรการด้านสินค้า
4) มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานในสถานประกอบการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ
5) มาตรการเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อ
2. สพส.แจ้งมาตรการป้องกันในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์เพื่อการ
ส่งออก
จุดประสงค์
-เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่รวมถึงไม่ให้มีการระบาดไปสู่ชุมชนป้องกันการเสียชีวิต
-เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร(Food Security) จากการปิดโรงงาน
- นิยาม Bubble and seal (อ้างอิงถึงร่างมาตรการฯ ในหน้า 9) หมายความถึง การบริหารจัดการควบคุมโรคใน
พื้นที่ควบคุมเฉพาะ แบบมีส่วนร่วม สามารถทำกิจกรรม ทำงาน ในพื้นที่จำกัดของกลุ่ม สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายได้
ระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การควบคุมกำกับ รวมถึงมีการบริห ารจัดการในการแยกบุคคล การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และแผนการยกเลิก
มาตรการ ตามแนวทางที่กำหนด (กรมควบคุมโรค, 2564)
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- ลักษณะสถานการณ์การระบาดที่แนะนำให้ดำเนินมาตรการ Bubble and seal คือพื้นที่เฉพาะและกลุ่มก้อน
สถานประกอบการโรงงาน สำนักงานหรือสถานที่ที่มีคนทำกิจกรรมประจำวันร่วมกันจำนวนมาก หรือแออัด (500 คนขึ้นไป)
และพบความชุกของการติดเชื้อสูง (มากกว่า 10%) มีความยากลำบากในการระบุความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็น
รายบุคคล
3. สพส.แจ้งมาตรการฉุกเฉินสําหรับระบบการควบคุมด้านความปลอดภั ยอาหารของสินค้าปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- มีขอบเขต 4 ข้อ ได้แก่ 1. โรงงานระบาดหรือมาตรการจังหวัด 2. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อหรือกักตัว 3. ห้อง HC ระบาด
หรือมาตรการ กทม. 4. สินค้าเจอเชื้อ
- จุดประสงค์ เพื่อให้ระบบเดินต่อได้, เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปลอดภัย, เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้ส่งออกได้
- กรณีโรงงานระบาดหรือมาตรการจังหวัด ให้แจ้งหมอประจำโรงงานเพื่อแจ้ง สพส.กรมปศุสัตว์ต่อไป
- กรณีห้อง HC ระบาดหรือมาตรการ กทม. จะมีการแจ้งล่วงหน้าว่าปิด เพื่อไม่ให้กระทบการส่งออก หากมีประกาศ
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด จะตั้งศูนย์ Local HC Unit ให้หมอประจำโรงงานเซ็นต์ในพื้นที่โรงงานใดโรงงานหนึ่ง
4. คุณวรวีร์ เลขาธิการสมาคมฯ ให้ความเห็นว่า มาตรการป้องกันดังกล่าวอาจะซ้ำซ้อนกับนิคมอุตสาหกรรม
สาธารณสุขของแต่ละจังหวัด ขอให้กรมฯช่วยพิจารณา
- กรมฯ รับทราบและให้ปรึกษากับสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดเป็นหลักและแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ผ่านหมอประจำ
โรงงาน
- สพส.แจ้งว่า ทางกรมฯจะเวียนรายงานแจ้งให้ทราบทางอีเมล /และขยายเวลาถึง 27 ส.ค.64 ให้ผู้ประกอบการให้
ข้อคิดเห็น ร่างมาตรการมาตรการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เพื่อการส่งออก
17 ก.ย. 64 สพส. สรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการด้านสินค้าปศุสัตว์
เพื่อการส่งออก เวอร์ชั่นเดือนกันยายน 2564 ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตและพื้นที่ของสถานประกอบการ
ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย รายงานผลการตรวจประเมินโควิด -19 ปี 2564 ของสมาชิก TTIA
ตามมาตรการพิเศษในการควบคุมสุขอนามัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการผลิต
อาหารแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมประมง โดยสมาคมได้รับมอบจาก กตส กรมปรมง
ตรวจเยี่ยมสมาชิกทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564 จำนวน 16 บริษัท 19 โรงงาน (ขอใบรับรอง 1 โรงงาน
และขอต่ออายุใบรับรอง 18 โรงงาน) โดยมี 10 บริษัทที่เป็นสมาชิก TPFA ได้ขอต่ออายุใบรับรองด้านมาตรการป้องกัน
COVID-19 กับกรมประมง ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่าได้จัดทำโปรแกรมการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจเชื้อโควิด 19 ในผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยง และใบรายงานผล โดย Lab สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
----------------------------------------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก
1.ภาพประกอบ ความร่วมมือรัฐและเอกชนในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563-2564
บริจาคปลากระป๋องให้กระทรวงพาณิชย์นำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วง Covid-19
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย (TMPA)
และบจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ ร่วมบริจาคปลากระป๋องให้กระทรวงพาณิชย์นำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วง Covid19 จำนวน 100,000 กระป๋อง มูลค่ารวม 1,800,000 บาท ณ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ
มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) โดยดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ
และคุณอมรพันธุ์ กรรมการฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย เพื่อ
จัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
มูลค่ารวม 1,030,000 บาท (TTIA บริจาค 300,000 บาท)
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สมาคมร่วมกับสภาหอการค้าฯ มอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจาก
สถานการณ์ COVID-19
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่ายได้ร่วม
มอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 100 หีบ (10,000 กระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์
COVID-19 ณ โรงพยาบาลกลาง (เป็น รพ.สนาม)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่ายได้ร่วม
มอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 250 หีบ (25,000 กระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์
COVID-19 โดยมอบให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์บางแคจำนวน 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) และมอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจำนวน 200 หีบ (20,000 กระป๋อง) โดยท่านผู้ว่าฯ จะนำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.สนามอื่นๆต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่ายได้
ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 150 หีบ (15,000 กระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์
COVID-19 โดยมอบให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์บางแคจำนวน 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) และ รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอก
อารีน่า หนองจอก)จำนวน 100 หีบ(10,000กระป๋อง)
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เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณวรพล เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมการมอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง
จำนวน 500 หีบ (50,000 กระป๋อง) มูลค่ารวม 900,000 บาท โดยสมาคมฯ ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ
และเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 มีคุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นผู้รับมอบ และได้
แบ่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง (รพ.สนาม) รพ.ราชพิพัฒน์บางแค
รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก) และ มอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และท่านผู้ว่าฯ จะนำ
ผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.สนามอื่นๆ ต่อไป

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คุณสุพัตรา ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง
ให้กับกรมประมง จำนวน 100 หีบ(10,000 กระป๋อง)เป็นมูลค่า 180,000 บาท โดยมีคุณบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมฯ
คุณสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรมฯ และคุณสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบ
เพื่อกรมฯจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์ COVID-19 ต่อไป
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TTIA เข้าร่วมมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันให้กับ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 TTIA โดยคุณอมรพันธุ์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่า 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเครื่องดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งผู้ ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
รวมไปถึงใช้ได้ตั้งแต่ระยะสีเหลือง (ผู้ป่วยเบื้องต้น) จนถึงสีแดง (ผู้ป่วยวิกฤต)

สมาคมร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการออกคำสั่งผวจ. ที่ 2013/2564

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สมาคมร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัด
โดยมีผู้แทนจากสภาหอฯ และ 3 สมาคม (TTIA TFFA TFPA) เข้าร่วม ดังนี้ 1.สภาหอฯ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานท์
TTIA โดย คุณเชง นิรุตตินานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณนคร นิรุตตินานนท์ บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
และคุณเอกราช พรรณสังข์ บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

TTIA TPFA Covid White Paper 2021

4 | 13

สมาคมร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง” และมอบเครื่องวัดออกซิเจน
และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร
เมื ่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2564 4 สมาคม TTIA TPFA TFFA และTFPA โดยมี คุ ณ วรวี ร ์ เลขาธิ ก ารฯ
คุณอมรพันธุ์ กรรมการ และคุณนคร ผู้แทนจากบมจ.ไทยยูเนี่ยน ได้เข้าร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับ
ผู้ป่วยสีเหลือง” ร่วมกับ นพ.สาธารณสุขสมุทรสาคร /ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร/ผอ. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และผอ.
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวนอย่างละ 2,000 ชิ้น มูลค่ารวม
1,700,000 บาท ให้กับ สสจ สมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

สมาคมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวนอย่างละ
1,000 ชิ้น ให้กับ สสจ สงขลา ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบดังนี้ บจก.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด , บมจ.
ทรอปิคอลแคนนิ่ง, บมจ. ห้องเย็นโชติวัฒน์ และบจก.ซีเวลท์โฟรเซ่นฟู้ด รับมอบโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
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สมาคมร่วมมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และรักษาพยาบาลโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ผู้แทน TTIA/TPFAนำโดยคุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน เลขาธิการ 2 สมาคม และ คุณสริญญ์
จรัสยศวุฒิชัย ผู้บริหารจาก บจก.อาร์ เอส แคนเนอรี่ มอบเงิน 3 แสนบาท ให้กับ สสจ.สมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาพยาบาล โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

TTIA TPFA TMPA TFFA และบจก.ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ ร่วมมอบงบประมาณ
เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง(ทองอุไร) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวัน ที่ 3 กัน ยายน 2564 ทางสมาคม TTIA/ TPFA/ TMPA/ TFFA และบจก.ทั้งฮั่ว ซิน การพิ มพ์ โดย
คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการTTIA&เหรัญญิกTPFA, คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน เลขาธิการ TTIA&TPFA และคุณวิชัย
ลีลาเจษฎากุล ผู้แทนไทยยูเนี่ยน ร่วมมอบเงินมูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง(ทองอุไร) รับมอบ
โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่ 12 กันยายน 2564
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TTIA TPFA TMPA TFFA และบจก.ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ ร่วมมอบงบประมาณเพื่อขยายศักยภาพและจัดระบบดูแล
ผู้ป่วยสีแดง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้แทน TTIA& TPFA นำโดยคุณปิยะ SIF, คุณเสกสรรค์ (Asst. to DCHR), คุณ
นรินทร์ (ผู้แทนCMC), ผู้จัดการ HR (TCB), คุณธนศักดิ์ (Seawealth) และ PFP ผู้แทน TFFA ร่วมมอบเงินมูลค่า 3 ล้าน
บาท เพื่อสนับสนุนขยายศักยภาพและจัดระบบดูแลผู้ป่วยสีแดง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงตึกศรีตรัง พัฒนาระบบการระบายอากาศและการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุงระบบ
Telemedicine เพื่อสื่อสารระหว่างบุ คลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย รวมไปถึงจัดซื้อเครื่องตรวจและติดตามชีพแบบ
รวมศูนย์ และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเพิ่มเป็น 16 เตียง รับมอบโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
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2.ภาพประกอบ ปี 2564 การตรวจเยี่ยมตามมาตรการพิเศษในการควบคุมสุขอนามัยเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
และ Supply chain
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การสัมภาษณ์และตรวจเอกสาร มาตรการป้องกัน COVID-19 และการจัดการของโรงงาน (Online)
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2. การควบคุมทางเข้า-ออกพนักงาน โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรอง เพื่อประเมินความเสี่ยง

3. การจัดพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing
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4. สถานที่หรือห้องที่จัดแยกสำหรับประเมินความเสี่ยง
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5. ที่ล้างมือบริเวณต่างๆ, ป้ายแนะนำการล้างมือ และอุปกรณ์ที่ทำให้มือแห้ง

6. ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19
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7. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผิวสัมผัสภายนอก ของรถขนส่งวัตถุดิบ/ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผิวสัมผัส
ภายนอกและภายในของตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนและหลังโหลดสินค้า
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8. การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อผิวสัมผัสภายนอกของสินค้าก่อนการจัดเก็บในคลังสินค้า(มาตรการเพิ่มเติมปี64)
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