
Occupational and Environmental 
Health Profile

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสระแกว้



ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป



อ.ตาพระยา

อ.โคกสูง

อ.อรัญประเทศ

อ.วัฒนานคร
อ.เมืองสระแก้ว

อ.เขาฉกรรจ์

อ.วังน ้าเย็น

อ.วังสมบูรณ์ อ.คลองหาด

พรมแดน
ไทย-กัมพูชา
165 ก.ม.

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระแก้ว

544,850
คน

50.06% 49.94%

Population

10.97
11.8 12.28 12.68 13.08

2555 2556 2557 2558 2559

ผู้สูงอายุ

2558-2563

สระแก้ว ภาคตะวันออก ประเทศ
ชาย 71.00 70.09 73.28
หญิง 77.78 77.23 80.01

Life 
expectancy

จ.บุรีรัมย์จ.นครราชสีมา

จ.ปราจีนบุรี

จ.จันทบุรี

ประเทศ
กัมพูชา

SEZ

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ปี 2559, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, สถิติสาธารณสุข 2559 กยผ. สป.สธ.



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระแก้ว

SEZ

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 2560, กลุม่งานประกนัสขุภาพ

แรงงานต่างด้าว
มาเช้า-เย็นกลับ

60,000
คน/วัน

30,000 
คน

20,000 
คน

10,000 
คน

ตลาด
โรงเกลือ

โรงงานจดทะเบียน
และก้าลังก่อสร้าง 4 แห่ง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ 

ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
11.7 ล้านบาท
2557 - 2560



อ.ตาพระยา

อ.โคกสูง
อ.วัฒนานครอ.เมืองสระแก้ว

อ.เขาฉกรรจ์

อ.วังน ้าเย็น

อ.วังสมบูรณ์

อ.คลองหาด

อ.อรัญประเทศ

จุดผ่านแดนถาวร 
บ.เขาดิน

จุดผ่านแดนถาวร 
บ.คลองลึก

จุดผ่อนปรน
บ.หนองปรือ

จุดผ่อนปรน
บ.ตาพระยา

SEZ

จ.บุรีรัมย์จ.นครราชสีมา

จ.ปราจีนบุรี

จ.จันทบุรี

อ.ส้าเภาลูน
จ.พระตะบอง

บ.บึงตากวน 
อ.ทมอพวก 

จ.บันเตียเมียนเจย

ปอยเปต อ.โอโจรว
จ.บันเตียเมียนเจย

อ.มาลัย
จ.บันเตียเมียนเจย

พรมแดนติดกัมพูชา 165 km.
ช่องทางผ่านพรมแดนมากถึง 73 ช่องทาง
ชายแดน 4 อ้าเภอ 29 ต้าบล 64 หมู่บ้าน

4 รพ. 46 รพ.สต.

ราชอาณาจักรกมัพูชา

GDP 60,573
Travel 1.9 ล้านคน 
/5,869 ล้านบาท

โอเนียง SEZ



332 ตร.กม.
207,500 ไร่

พื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 อ้าเภอ
(อรัญประเทศ ,วัฒนานคร) 4 ต้าบล

หน่วยบริการ(3 รพ. /6 รพ.สต.)

รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญประเทศ
รพ.วัฒนานคร

รพ.สต.ห้วยเดื่อ  
รพ.สต.หนองหอย
รพ.สต.ป่าไร่ 
รพ.สต.ภูน ้าเกลี ยง
รพ.สต.ท่าข้าม
รพ.สต.บ้านโรงเรียน

โรงานที่จดทะเบียนและก้าลังก่อสร้าง

1. ผลิตอาหารสัตว์ (ผักขะ)
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก (บ้านด่าน)
3. ผลิตโลหะ และพลาสติก (บ้านด่าน)
4. Metal Part (ผักขะ)

1. มีประชากร 552,187 คน  
2. มีนกัท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  ปีละ  2,548,126  คน  
3. แรงงานต่างด้าว  48,000 คน  
4. แรงงานต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาขายแรงงานงานในพื นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน  180,000 คน(200 โรงงาน)

6



พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2 อ ำเภอ 4 ต ำบล 41 หมู่บ้ำน

ครัวเรือนจ ำนวน 5,456 ครัวเรือน
ประชำกรจ ำนวน 21,021 คน 

อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ต ำบลผักขะ 13 หมู่บ้ำน ประชำกร 5,653 คน ครัวเรือน 1,391 ครัวเรือน

อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ต ำบลป่ำไร่ 9 หมู่บ้ำน ประชำกร 5,848 คน ครัวเรือน 1,456 ครัวเรือน 

ต ำบลท่ำข้ำม 12 หมู่บ้ำน ประชำกร 4,685 คน ครัวเรือน 1,259 ครัวเรือน 
ต ำบลบ้ำนด่ำน 7 หมู่บ้ำน ประชำกร 4,835 คน ครัวเรือน 1,350 ครัวเรือน





ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชำกร

หน่วย: บาท/คน

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ. ราคาประจ าปีของ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ปี 2556

น้อยกว่ำ
ระยองเกือบ 

20 เท่ำ

57,116 94,081 131,983 183,803 193,394
317,520

421,597 457,845

1,058,293

0
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โครงสรา้งผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัสระแกว้ ปี 2558

ภาคเกษตร
29.12%

สาขาปลีกค้าส่ง
14.65%

สาขาอุตสาหกรรม
13.84%

สาขาอ่ืนๆ
42.39%

ภาคเกษตร สาขาปลีกค้าส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาอื่นๆ



ปีงบประมาณ 2559 มูลค่า (บาท)
ปีงบประมาณ 2560       
(ต.ค.59-มิ.ย.60)

มูลค่า (บาท)

เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 3,570,652,304.82 รถยนต์ 2,506,994,567.89 

รถยนต์ 3,378,248,906.11 เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 2,451,695,070.32 

อะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,371,335,577.76 อะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,285,523,553.17 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 3,244,958,584.80 เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม 1,865,170,039.85 

รถแทรกเตอร์ 2,181,077,717.72 เครื่องนวดเกี่ยวข้าว 1,602,674,071.75 

ปูนซีเมนต์ 1,970,867,703.36 รถแทร็กเตอร์ 1,414,792,552.91 

ของท าด้วยพลาสติก 1,411,684,347.13 ปูนซีเมนต์ 1,395,736,125.42 

สุกรมีชีวิต 1,319,546,070.00 ของท าด้วยพลาสติก 1,047,222,704.32 

ไอโซแท้งค์ 1,289,952,738.99 เครื่องยนต์ดีเซล 871,316,721.83 

เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม 1,170,546,301.68 รถไถนาเดินตาม 858,083,276.81 

สนิคา้สง่ออกทีส่ าคญั 
ไดแ้ก ่รถยนต ์เครือ่งยนต ์รถจักรยานยนต ์

อะไหลร่ถจักรยายนต ์รถแทร็กเตอร์

ทีม่า ส านกังานจงัหวดัสระแกว้ 2560



ปีงบประมาณ 2559 มูลค่า (บาท)
ปีงบประมาณ 2560        
(ต.ค.59-มิ.ย.60)

มูลค่า (บาท)

มันส าปะหลัง 6,974,755,520.64 มันส าปะหลัง 5,733,729,234.39 

ส่วนประกอบส าหรับกล้องดจิิตอล 1,538,843,494.85 ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วย

อลูมิเนียม 963,225,229.34 

ไอโซแท้งค์ส าหรับบรรจุกา๊ซ 1,150,854,574.38 ไอโซแทงค์ 748,336,659.06 

ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วยอลูมิเนียม 813,005,790.56 เศษอลูมิเนียม 542,937,420.48 

อาหารส าหรับสุนัข 753,038,275.28 เศษทองแดง 504,739,279.00 

เศษอลูมิเนียมเก่าใช้แล้ว 538,819,590.28 อาหารส าหรับสุนัข 474,583,516.02 

สายไฟพร้อมขั้วต่อ 466,860,406.23 มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก 305,364,025.81 

เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว 301,173,362.00 เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว 212,274,715.82 

เศษทองแดง เก่าใช้แล้ว 262,806,770.40 เสื้อยืดส าหรับสตรีหรือเด็กหญงิ 205,152,441.23 
เมล็ดถั่วเหลือง 243,034,491.75 สายไฟพร้อมขั้วต่อ 196,316,328.75 

สนิคา้น าเขา้ทีส่ าคญั 
มนัส าปะหลงั ไอโซแทงค์ สว่นประกอบมอเตอรท์ าดว้ย
อลมูเินยีม อาหารส าหรบัสนุขั 

ทีม่า ส านกังานจงัหวดัสระแกว้ 2560



ความกา้วหนา้ดา้นการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้

ที่ ชื่อบริษัท อ าเภอ ต าบล สัญชาติ ยื่นค าขอ อนุมัติ ผลิตภณัฑ์ ก าลังการผลิต/

หน่วย

การจ้าง เงนิลงทุน

ไทย ต่างชาติ (ล้านบาท)

1 บจก.ช็อคโก
แลทเค้ก

วฒันานคร ผกัขะ ไทย 12 พ.ค. 59 25 ก.ค. 59 ผลิตอาหารสตัว์ 20,000 ตนั 12 - 35

2 บจก.พลา
สตคิและหีบ
หอ่ไทย 
(มหาชน)

อรัญประเทศ บ้านดา่น ไทย 29 มิ.ย. 
59

3 ส.ค.59 บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 13,392 ตนั 200 1 728.752

3 บจก.ชบูซุึ
(ประเทศ
ไทย)

อรัญประเทศ บ้านดา่น ญ่ีปุ่ น
100%

5 ส.ค. 59 23 ส.ค. 59 ผลิตและจ าหนา่ย
ชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และชิน้สว่นยานยนต์
ประเภทฉนวนกนัความ
ร้อน เก็บเสียง

276,400,00

0 ชิน้
215 8 515

4 บริษัท เอก็ซ
ตรีมวิชชัน่
เอ็น จิเนียร่ิง
จ ากดั

วฒันานคร ผกัขะ มาเลเซีย 14 ธ.ค. 59 15 พ.ค. 60 Metal parts 80 ตนั 36.8

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 1,315.552

ท่ีมา : BOI ณ ก.ย. 60



ส่วนที่ 2
ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

และข้อมูลมลพิษที่เกี่ยวข้อง



ขอ้มูลและสถิติจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจงัหวดัสระแกว้

ปี  พ.ศ. จ านวนโรงงาน (แห่ง) จ านวนเงนิลงทุน (บาท) จ านวนคนงาน (คน)

2555 571 12,509,183,136 13,399

2556 534 13,666,078,148 13,525

2557 587 14,034,507,837 13,908

2558 612 14,291,737,837 14,171

2559 690 34,417,767,837 15,031

2560 508 38,278.09 10,989

ที่มา : ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัสระแก้ว (ข้อมลู ณ กนัยายน 2560)



โครงสรา้งก าลังแรงงาน

ผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป

470,005 คน

ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน

314,643 คน

ผู้มีงานท้า

296,647คน

ผู้ว่างงาน 

5,043 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล

12,952คน

ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน

155,362คน

ท้างานบ้าน

53,309 คน

เรียนหนังสือ

27,104 คน

อื่นๆ 

74,948คน

ท่ีมา: ส านกังานสถิติจงัหวดัสระแก้ว



ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญเฉล่ีย ปี 2559

35.1

19.6

13.1

8.5
6.4 6.8

11.7

0.0

10.0
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30.0

40.0

เกษตรกรรม การขายส่ง/… การผลติ การก่อสร้าง ที่พกัแรมและ… การบริหาร… อ่ืนๆ

ร้อยละ

ท่ีมา: ส านกังานสถิติจงัหวดัสระแก้ว



สถานประกอบการ/โรงงานที่ต้องด าเนินการภายใต้
การควบคุมและตดิตามรายงานผลกระทบ EIA



การเฝ้าระวังคุณภาพน า้ผิวดนิ ปี2560

• อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีบางพารามเิตอร์
ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น า้ผิวดนิประเภทที่ 3  (BOD)

คลองพระสะทงึ

• อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีบางพารามิเตอร์
ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ผิว
ดนิประเภทที่ 3  (BOD + 
แอมโมเนีย)

ห้วยพรหมโหด

ท่ีมา ส านกังานจงัหวดัสระแก้ว ปี2560



ข้อมูลสารเคมีในจังหวัด
โรงงาน จ้านวน

(แห่ง)
ประเภทโรงงาน วันที่ส้ารวจ สารเคมีที่ใช้

โปรเวสต์ 1  แห่ง รับก้าจัดฝังกลบ มีค.60 รับขยะอันตรายจาก
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ

โรงงานผลิต
น ้าแข็ง

5 แห่ง ท้าน ้าแข็ง ตัด 
ซอย บด

มี.ค.60 Ammonia Solution 
(Anhydrous or 50%)

เฟอร์นิเจอร์ 12 แห่ง เครื่องเรือนจากไม้ มี.ค.60 Lacquer และ Thinner

ป๊ัมแก๊ส 4 แห่ง การบรรจุก๊าซ มี.ค.60 Liquid Oxygen 
(Compressed)

ป๊ัมแก๊ส 3  แห่ง การบรร 2 LPG
พลังงาน 3 แห่ง พลังงาน ม.ีค.60 กรดเกลือ/ ดินประสิว/

โซดาไฟ



ประเภทวิสาหกิจชุมชน
ประเภท จ านวน(แห่ง)

1.การผลิตพืช(เหด็นางฟ้า นาสวนผสม/ไรซเบอร์ร่ี) 206

2.การผลิตปศุสัตว์(เลีย้งโค โคเนือ้/ไก่/สุกร) 184

3.การผลิตประมง(เลีย้งปลา) 24

4.การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร(ขนมไทย/หมูยอ/ทองม้วน/น า้พริก/ถ้วยฟู) 52

5.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเสือ้ผ้า(ตัดเยบ็เสือ้ผ้า/กระเป๋าผ้า/ผ้าไหมพืน้เมือง/ผ้าทอมือ) 30

6.เคร่ืองจักรสาน(ไม้กวาด/เข่งปลาท/ูตระกร้าสานจากเส้นพลาสตกิ/เส่ือกก) 30

7.ดอกไม้ประดษิฐ์(จากดนิ/จากผ้าใยบัว//ดอกไม้จันท์) 18

8.ของช าร่วย(พวงกุญแจ/หมอนฟักทอง/กรอบรูป) 5

9.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(แปรรูปสมุนไพรแห้ง) 11

10.เคร่ืองดื่ม (น า้ดื่ม) 11

11.เคร่ืองหนัง (กระเป๋าหนัง) 1

12.ปัจจัยการผลิต(ผลติปุ๋ ย /ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ด/ปุ๋ ยชีวภาพ) 54

13.สิ่งประดษิฐ์จากโลหะ(เตาพลังงานชีวมวลเชือ้เพลิงแกลบ) 1

14.การผลิตสินค้าอื่นๆ(เคร่ืองป้ันจากดนิเผา) 20

15. เคร่ืองไม้/เฟอร์นิเจอร์(แกะสลักไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้/ 32



จ านวนมูลฝอยตดิเชือ้ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560

ท่ีมา ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสระแก้วปี 2560



จ ำนวนสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยจ ำแนกประเภท

ท่ีมา  ส านกังานจงัหวดัสระแก้วปี2560



ขยะมูลฝอยชุมชน

ปริมาณขยะเกิดขึน้ 524.75 ตัน / วัน

ปริมาณขยะสะสม 120,109 ตัน

อันดับที่ 51  ของประเทศ

มีศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร 2 แห่ง

เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองวังน า้เยน็



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประเภทฝุ่นละออง ปี 2559

มีสถานีตรวจวัด  
คุณภาพอากาศ 1 แห่ง
อ าเภออรัญประเทศ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลการเกดิสาธารณภยัจังหวัดสระแก้ว



ส่วนที่ 3
ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ 

ด้านสุขภาพ



ข้อมูลสถานะสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล

(อัตรา)

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ประเทศป5ี9

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา อัตรา

ทารกต่้ากว่า 1 ปีตาย : เกิดมีชีพ 1,000 คน 42 7.2 39 7.4 48 9.3 6.4

ทารกต่้ากว่า 7 วันตาย : เกิดมีชีพ1,000 คน 29 5.25 11 1.91 25 4.9 2.3

เด็กอายุ <5ปี ตาย : เด็กอายุ 5ปี 1,000 คน 66 12.0 51 9.7 60 11.6 8.8

มารดาตาย:เกิดมีชีพ 100,000 คน 1 18.1 1 18.9 0 0 26.6

เกิด  : ประชากร 1,000 คน 5,523 10.24 5,747 10.32 5,287 9.65 11.9

ตาย : ประชากร 1,000 คน 3,671 6.66 3,432 6.16 3,701 6.76 8.0

เพ่ิมประชากรตามธรรมชาติร้อยละ 1,852 0.34 2,315 0.41 1,586 0.29 0.39

DM&HT

พัฒนาการเด็ก

Teenage pregnancy

Cancer

RTI

TB

ปัญหาสุขภาพ

ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2559 กยผ. สป.สธ.



สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดสระแก้ว

S 1 แห่ง
M1 1 แห่ง
F2 5 แห่ง
F3  2 แห่ง
รพ.จิตเวชราชนครินทร์สระแก้ว
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท

โรงพยาบาล

รพ.แพทย์แผนไทย 2 แห่ง
(วัฒนานคร และ วังน ้าเย็น)

รพ.สต. 106 แห่ง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง
ถ่ายโอนไป อปท. 3 แห่ง
*รพ.สต.มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 92 แห่ง

110 แห่ง

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 3.2  1 แห่ง 
หน่วยควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลง       5 แห่ง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  2 แห่ง 

S

M1

F2

F2

F2

F2

F2

F3

F3

เมือง วัฒนานคร

โคกสูง

ตาพระยา

อรัญประเทศ

คลองหาด
วังสมบูรณ์

วังน ้าเย็น

เขาฉกรรจ์



รพ.ตาพระยา
(F2 : 30 เตียง)

รพร.สระแก้ว
(S: 388 เตียง)

รพ.เขาฉกรรจ์
(F2 : 30 เตียง)

รพ.วงัน า้เยน็
(F2 : 60 เตียง)

รพ.วงัสมบูรณ์
(F3 : 10 เตียง)

รพ.คลองหาด
(F2 : 30 เตียง)

รพ.โคกสูง
(F3 : 10 เตียง)

รพ.อรัญประเทศ
(M1 : 120 เตียง)

รพ.วฒันานคร
(F2 : 60 เตียง)

จงัหวดัสระแก้ว



ก้าลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว

ขาดแคลน(คน)

มีจริง(คน) 78

100 9

46 60

14 204

850



73.18
5.24

18.09

4.080.04

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพอื่นๆ สิทธิว่าง

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ  ร้อยละ 99.96
รวม 567,917 คน

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สระแก้ว
ข้อมูล ณ กันยายน 2560

412,987

29,559

102,098

23,048

225



จ านวนแพทย์อาชีวเวชศาตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย
และคลินิกโรคจากการท างาน

แพทย์ • 1  คน

พยาบาล • 4 คน

นักวชิาการ

คลินิกโรคจากการ
ท างานจ านวน   1  แห่ง



สถานบริการ ไม่ผ่าน เร่ิมต้นพัฒนา ระดับดี ระดับดี ระดับดีเด่น 

โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง 2
โรงพยาบาลชุมชน 7  แห่ง 5 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล  106 แห่ง

30 38 21 3 14

ผลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย



สถานการณ์เคร่ืองมือด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์

• รพร.สระแก้ว (เคร่ืองตรวจสมรรถภาพ
ทางการได้ยนิ ทางปอด  ทางการมองเหน็)เคร่ืองมือด้าน

อาชีวเวชศาสตร์

• รพร.สระแก้ว (เคร่ืองวัดเสียง ก๊าซ  ออกซเิจน
• เคร่ืองเกบ็ตัวอย่างอากาศและฝุ่น เคร่ืองวัด

คลอรีน แสง  เคร่ืงอวัดความเร็วลม ความร้อน

เคร่ืองมือ
ด้าน

อาชีวสุข
ศาสตร์



ข้อมูลสุขภาพการเจ็บป่วยของประชาชน



3.สาเหตกุารตาย 10 อนัดบัแรกของจงัหวดัสระแกว้ปี 2560
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก

ที่มา HDC.



อัตราอุบตัใิหม่ของโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดสระแก้ว ปี 2560

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

ท่ีมา HDC.
ปี 2559 15.59 ต่อแสน ปชก. ปี 2560  18.60 ต่อแสน ปชก.   มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้



แผนการพัฒนาในปี 2561
DHS/DHB บูรณาการทุกภาคส่วน
- เน้นการให้ค าปรึกษารายบุคคล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เน้น Clinic DPAC
- การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 3อ 2ส  “ชาวสระแก้ว อ่อน (หวาน มัน เค็ม)”
- Health Literacy
- ตรวจสอบติดตามผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษา

สถานการณ์ ปี 2560
- ผู้ป่วย DM ขึ้นทะเบียนรับการรักษา 21,167 ราย   ผู้ป่วย DM เสียชีวิต ร้อยละ  2.19
- คัดกรอง DM ร้อยละ 84.60 - ตรวจน้ าตาลซ้ า ร้อยละ  89.69
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ปี 2560 ต.ค.-พ.ย.2560

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน ปีงบ 2560-2561 

การตรวจราชการและก ากับติดตามนโยบายส าคญัป ี2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

การตรวจราชการและก ากบัตดิตามนโยบายส าคญัปี 2561
คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

3.
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน < ร้อยละ 2.40



อัตราป่วยจากพษิสารก าจดัศัตรูพชื จังหวัดสระแก้ว ปี 2561

ที่มา HDC.
พบในอ าเภอวัฒนานคร โคกสูง ตาพระยา ตามล าดับ



อัตราป่วยจากพษิสารก าจดัศัตรูพชื จังหวัดสระแก้ว ปี 2561

ที่มา HDC.

ส่วนใหญ่เกดิจากสารก าจัดแมลง
และสารก าจัดวัชพืช



รายงานการตรวจคัดกรองความเส่ียงจากสารก าจัดศัตรูพชื
ในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ไป ปี2560

ที่มา HDC 2560
พบอ าเภอวัฒนานครมีความเส่ียงสูงสุด



กลุ่มเป้าหมายทีเ่ส่ียง
เพศชาย  อายุ 15 – 59 ปี 

อ าเภอวัฒนานครอัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช
มีอัตราป่วยสูงกว่าทุกอ าเภอ
ผลการคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี
ความเสี่ยงและไมป่ลอดภัย

สาเหตุจากเกษตรกร
มพีฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
• การใช้ PPE 
• การผสมสารเคมี 
• การก าจดัภาชนะบรรจุสารเคมี

สารเคมทีีเ่ป็นปัญหา
• สารก าจดัวชัพืช 
• สารก าจดัแมลง

เกษตรกรยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารก าจัดศัตรูพืช
หน่วยบริการยังจัดบริการอาชีวอนามัยยังไม่ครอบคลุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การแก้ปัญหาน้อย



อัตราการบาดเจบ็จากการท างาน จังหวัดสระแก้ว ปี2560

ที่มา HDC.2560 อ าเภอวัฒนานคร เขาฉกรรจ์ โคกสูง ตามล าดับ



จ านวนผู้บาดเจบ็จากการท างานจ าแนกรายอาชีพ

1

ที่มา HDC.2560
พบในอาชีพภาคเกษตรกรรม และรับจ้างท่ัวไป



อัตราการบาดเจบ็จากการท างานจ าแนกรายกลุ่มอายุ

ที่มา HDC.2560 พบในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึน้ไป



อัตราป่วยโรคกระดกูและกล้ามเนือ้จากการท างาน ปี2560

ที่มา HDC.2560 พบมากในเขตอ าเภอคลองหาด



จ านวนผู้ป่วยกระดกูและกล้ามเนือ้จากการท างานจ าแนกรายอาชีพ

ที่มา HDC.ปี2560 พบในภาคเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป



อัตราป่วยโรคการได้ยนิเส่ือมจากเสียง จังหวัดสระแก้ว ปี2560

ที่มา HDC.2560 พบมากอ าเภอเมืองสระแก้ว วัฒนานคร อรัญประเทศ



จ านวนผู้ป่วยโรคการได้ยนิเส่ือมจากเสียง จ าแนกรายอาชีพ ปี2560

ที่มา HDC.2560
พบมากอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป



รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด
ในประชากรไทยอายุ 15ปี ขึน้ไป  ปี2560

ที่มา HDC.2560



รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเหน็
ในประชากรไทยอายุ 15 – 65 ปี ปี 2560

ที่มา HDC.2560



รายงานการคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเหน็
อายุ 15-65 ปี จ าแนกรายอาชีพ

ที่มา HDC.2560



การตรวจราชการและก ากบัตดิตามนโยบายส าคญัปี 2561
คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

3.
จ้านวนคนเปราะบางจังหวัดสระแก้ว 

ศูนย์เดก็
พเิศษ 

1  แห่ง

ผู้สูงอายุ 69,694 คน
ร้อยละ 12.68

ศูนย์เดก็เล็ก  
จ านวน  

190 แห่ง



กลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งคุกคาม โรค

• เกษตรและอาหารแปรรูป สารเคมีทางการเกษตร สถานการณ์
โรคมะเร็ง ผิวหนัง ปัญหาการยศาสตร์

โรคมะเร็ง 
โรคผิวหนัง

• สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่อง
หนัง

ฝุ่น/สารเคมี เสียง การยศาสตร์ โรคปอด
ปัญหาทางการได้ยินภูมิแพ้ 
โรคมะเร็ง 

• เครื่องเรือน ฝุ่น เสียง กลิ่น/เคมี อุบัติเหตุ การย
ศาสตร์

โรคปอด 
ปัญหาทางการได้ยิน

• เครื่องจักรสาน แสง การยศาสตร์ การมองเห็น

• เหมืองแร่ ฝุ่น โรคปอด 
โรคผิวหนัง 

สิ่งคุกคามที่เกิดขึ น



กลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งคุกคาม โรค

• ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ นส่วน ฝุ่น แสงสว่าง เสียง  

• เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะหนัก การยศาสตร์ แสงสว่าง

• ผลิตภัณฑ์พลาสติก ความร้อน กลิ่น สารเคมี 

• ยา  (สมุนไพร) ฝุ่น

• กิจการโลจิสติกส์ อุบัติเหตุ  การยศาสตร์

• นิคมอุตสาหกรรม สิ่งคุกคามทั่วไปตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมนั น ๆ

• กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยะ, travel medicine ที่มากับนักท่องเที่ยว โรคติดต่อ

• เครื่องไม้ เฟอร์นิเจอร์ สารเคมี กลิ่น การยศาสตร์

• โรงไฟฟ้า ฝุ่น ความร้อน โรคทางสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ
โรงไฟฟ้า

• อุตสาหกรรมโรงโม่ ฝุ่น silica เสียง โรคปอด Silicisis
การสูญเสียสมรรถภาพการ
ได้ยิน

สิ่งคุกคามที่เกิดขึ น (ต่อ)



การตรวจราชการและก ากับติดตามนโยบายส าคญัป ี2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

การตรวจราชการและก ากบัตดิตามนโยบายส าคญัปี 2561
คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

3.

ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
เนื่องจากการท างาน  กองทุนเงินทดแทน



ข้อมูล 1 มค.- 31 ธค. 60

สาเหตุ
ตาย

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน

หยุดงานเกิน
3  วัน

หยุดงานไม่เกิน
3 วัน

รวม

ตกจากท่ีสูง 1 5 2 8

หกล้ม ลื่นล้ม 3 2 5

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย หล่นทับ         (1) 9 10 19

วัตถุหรือสิ่งของกระแทกชน                (3) 1 2 10 13

วัตถุหรือสิ่งหนีบ/ดึง 4 7 11

วัตถุหรือสิ่งของตัด บาด ทิ่ม แทง    (2) 6 8 14

วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา 1 3 4

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1 1

ผลจากความร้อนหรือสัมผัสความร้อน 2 2

รวม 1 1 33 42 77

การตรวจราชการและก ากับติดตามนโยบายส าคญัป ี2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

การตรวจราชการและก ากบัตดิตามนโยบายส าคญัปี 2561
คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

3.
จ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ยเนื่องจากการท างาน
จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตราย

ท่ีมา ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสระแก้ว



ข้อมูล 1 มค.- 31 ธค. 60

กลุ่มอายุ
ตาย สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน

หยุดงานเกิน
3  วัน

หยุดงานไม่เกิน
3 วัน

รวม

อายุ 15- 17  ปี 1 1
อายุ 18- 19  ปี 1 1 2
อายุ 20- 24  ปี 4 13 17
อายุ 25- 29  ปี 4 7 11
อายุ 30- 34  ปี 4 6 10
อายุ 35- 39  ปี 4 7 11
อายุ 40- 44  ปี 1 5 5 10
อายุ 45- 49  ปี 4 4 8
อายุ 50- 54  ปี 1 6 2 9
อายุ 55 ปี ขึ นไป 2 2

รวม 1 1 35 45 82

การตรวจราชการและก ากับติดตามนโยบายส าคญัป ี2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

การตรวจราชการและก ากบัตดิตามนโยบายส าคญัปี 2561
คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

3.
จ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ยเนื่องจากการท างาน
จ าแนกตามความรุนแรงและกลุ่มอายุ

ท่ีมา  ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสระแก้ว



การด้าเนินงาน



การเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรมเส่ียง

 หลักการ

จังหวัดสระแก้ว ด าเนินการเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่มี
ความเสี่ยงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 สถานประกอบการทีเ่สีย่ง (ส่งผลกระทบตอ่สขุภาพประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม / ร้องเรียน) 

วัตถุประสงค์
 ตรวจเยี่ยมและใหข้้อแนะน าแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
 ป้องกันผลกระทบต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 รวบรวมข้อมูล วางแผนก ากับดูแล 



การเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรมเส่ียง

หน่วยงานท่ีบูรณาการด้าเนินการร่วมตรวจเฝ้าระวัง 
จังหวัดสระแก้ว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 19

(กอ.รมน.) จังหวัดสระแก้ว ต้ารวจภูธรจังหวัด

โยธาและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

พานิชย์จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอ าเภอ (เขตพื้นที)่ ผู้บริหาร อปท. (เขตพ้ืนที)่

ผู้น าชุมชน และผู้แทนประชาชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ/ผู้ได้รับผลกระทบ



การเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรมเส่ียง
สถานประกอบการ ประเภทโครงการ / กิจการ

1. บริษัท สระแก้วเจริญ จ้ากัด ผลิตแป้งมันส าปะหลัง

2. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 
จ้ากัด (มหาชน)

- ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- ซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวท าละลาย

3. บริษัท เอี่ยมบูรพา จ้ากัด ท าแป้งมันส าปะหลัง

4. บริษัท น ้าตาลและอ้อยตะวันออก จ้ากัด - ท าน้ าตาลทรายดิบ, น้ าตาลทรายขาว, น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
- ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า

5. บริษัท อีเอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด ผลิตก๊าซชีวภาพ

6. บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จ้ากัด ผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง

7. บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จ้ากัด ผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง

8. บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จ้ากัด - ผลิตกระดาษท าลอนลูกฟูกและกระดาษท าผิวกล่อง
- ผลิตพลังงานไฟฟ้า

9. บริษัท อี 85 จ้ากัด ผลิตแป้งหมาดจากมันส าปะหลัง

10. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ากัด (มหาชน) ผลิตยางแท่ง ยางเครป เอสทีอาร์ 20 

11. บริษัท เอบี สตีล จ้ากัด หลอมหล่อ รีด ดึง ผลิตเหล็กแท่ง รูปพรรณ



การเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรมเส่ียง

• ประเด็นในการตรวจเย่ียม
 ข้อมูลของสถานประกอบการ
 ข้อมูลทั่วไป ทะเบียนโรงงาน ประเภทหรือชนิดใบอนุญาต จ านวนพนักงาน 

สภาพแวดล้อมที่ตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมมลพิษ การปล่อยของเสียการ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก าจัดของเสีย

 กระบวนการผลิต 
 ประเด็นที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน / ชุมชน / 

สิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน/ผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน
 มาตรการในการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชนและส่ิงแวดล้อม
 ประเด็นร้องเรียน เช่น มลภาวะทางอากาศ, น้ าเสีย
 ประเด็นอ่ืนที่ชุมชนหรือผู้แทนประชาชนสงสัย หรืออ่ืน ๆ 



การเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรมเส่ียง

• ผลการด้าเนินงาน 
 ปี 2560 ตรวจ ครบ 11 แห่ง ร้อยละ 100
 ติดตาม ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน ประเด็นที่เป็นปัญหาด้านกฎหมาย
 มีค าสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สั่งหยุดการผลิตในบางส่วน การปรับเมื่อพบความผิด 
 ประสานให้หน่วยงานสาธารณสุข เข้าดูแลตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน 

 ปี 2561
 ตรวจติดตาม ได้ 9 แห่ง ร้อยละ 81.81 จ านวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างการขยายก าลังผลิต และ

หยุดชั่วคราวเนื่องจากขาดวัตถุดิบ
 ติดตาม ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน ประเด็นที่เป็นปัญหาด้านกฎหมาย 
 รอนัดหมายการประชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินงานจากฝ่ายเลขา (อุตสาหกรรมจังหวัด) การ

ด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัด



การเฝ้าระวังสถานประกอบการอุตสาหกรรมเส่ียง



สถานการณ์

เป้าหมายการพัฒนา : ปี 2561  รพ.ทุกแห่ง ต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ฯ เพิ่ม 1 ระดับ 
*ระดับพื นฐาน     เป็น ระดับดี        จ้านวน   9 แห่ง
*ระดับดี           เป็น ระดับดีมาก    จ้านวน  1 แห่ง

การตรวจราชการและก ากับติดตามนโยบายส าคญัป ี2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

การตรวจราชการและก ากบัตดิตามนโยบายส าคญัปี 2561
คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

3.
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital



การด าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

ส่ือสารสร้างการ

มีส่วนร่วม

สร้างสิ่งแวดล้อม

ควบคุมมาตรฐาน

• ประกาศนโยบาย

• หาแนวร่วมภาครัฐ/เอกชน

• จดัเวทีพบปะ

• ก าหนดเมนใูห้สอดคล้อง

• ตรวจสอบสารปนเปือ้น

• เกณฑ์แนวทางรับวตัถดุิบ



แนวทางการพัฒนาและสิ่งที่ได้จากการ
จัดเก็บข้อมูล





1. การยกระดบับริการสุขภาพเพื่อรองรบัเมืองสุขภาพชายแดนและเขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษ

หน่วยบริการ บริการ การพัฒนา

รพร.สระแก้ว
เป็น รพ.ทั่วไป 
ประจ ำจังหวัด
425 เตียง

ให้บริกำรเฉพำะทำง สูติกรรม 
ศัลกรรม อำยุรกรรม เด็ก 
ศัลยกระดูก ตำ หู จมูก 
ศัลยประสำท อำยุรกรรมโรคไต หัวใจ
ศูนย์อำชีวอนำมัย

- ศูนย์บริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ
- ศูนย์เวชศำสตร์ฉุกเฉินท่องเที่ยว
- อำยุรกรรมโรคเลือด/ศูนย์มะเร็ง
-ให้บริกำรนอกเวลำ/พิเศษ
- ช ำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต
- บริกำรระบบ ONLINE

รพ.อรัญฯ 
เป็น รพ.ทั่วไป 
ขนำด 120 เตียง
ยกระดับ 250 
เตียง (ตึก10ชั้น)

ให้บริกำรเฉพำะทำง สูติกรรม 
อำยุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก จักษุ 

- อำชีวอนำมัย เด็ก ศัลยกรรม จิต
เวช หู คอ จมูก 
-ศนูย์บริการสขุภาพชาวตา่งชาติ  
- รถตรวจสขุภาพเคลื่อนท่ี
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หน่วยบริการ บริการ การพัฒนา

รพ.วัฒนานคร
เป็น รพ.ชุมชน
ขนำด 60 เตียง 

ให้บริกำรทั่วไป  OPD IPD
เชี่ยวชำญกำรแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทำงเลือก STROK

- อำชีวอนำมัย 
- ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ 
- ศูนย์บริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ

รพ.สต. - พัฒนำโครงสร้ำง  
- คุณภำพกำรบริกำร

- พัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรให้
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน Friendly 
Service
- อำคำรบริกำร 3 ชั้น 
- รถรับส่งผู้ป่วย
- จัดบริกำรด้ำนอำชีวอนำมัย
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สิง่ทีไ่ดจ้ากการจัดท าขอ้มลู
และขอ้เสนอแนะ

ภาคเกษตรกรรม

ทศิทางแนวโนม้การเพิม่ขึน้

ของภาคเกษตรกรรม/

สวนผลไม ้        แรงงานรับจา้ง 
แรงงานตา่งชาติ

ประเด็น

เพิม่การเขา้ถงึสขุศกึษาและ
นวัตกรรม 

คดักรองเป้าหมายกลุม่เสีย่งและ
ตดิตาม

สง่เสรมิการใชอ้ปุกรณ์ป้องกัน
รา่งกาย

แนวทาง



สิง่ทีไ่ดจ้ากการจัดท าขอ้มลู
และขอ้เสนอแนะ

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคอตุสาหกรรม แนวโนม้ การ
ขยายตวัเพิม่มากขึน้ ภาคบรกิาร 
คลงัสนิคา้

ทมีงานขาดทักษะ ประสบการณ์ในการ
จัดบรกิารเชงิรกุ

ประเด็น

ก าหนดเป้าหมาย 

Walk to survey 

เพิ่มการจัดบริการเชิงรุกแก่สถาน
ประกอบการกลุ่มเส่ียง

ตัง้เป้าหมายการพฒันา
บุคลากร

แนวทาง



สิง่ทีไ่ดจ้ากการจัดท าขอ้มลู
และขอ้เสนอแนะ

บุคลากรและเคร่ืองมือ

ขาดทมีงานบคุลากรแพทย์

พยาบาล นักวชิาการ 

ดา้นอาชวีอนามัย

ขาดเครือ่งมอืทีจ่ าเป็น

ประเด็น

ก าหนดแผนพัฒนาบคุลากร

ของบประมาณสนับสนุน
จากจังหวัด

แนวทาง



สิง่ทีไ่ดจ้ากการจัดท าขอ้มลู
และขอ้เสนอแนะ

ระบบการเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

- ก าชบัในการคยีแ์ละลง
ขอ้มลูใหค้รบถว้น

- เพิม่ชอ่งทางการสือ่สาร
ทางไลน์ จัดตัง้กลุม่

- วเิคราะหแ์ละน าขอ้มลู
เขา้ทปีระชมุ ระดบัจังหวัด 
และ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ประเด็น
แนวทาง



สิง่ทีไ่ดจ้ากการจัดท าขอ้มลู
และขอ้เสนอแนะ

ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสารเคมี

ประเด็น

วเิคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล
ประเภทสารเคมีในสถาน
ประกอบการและการขนส่ง
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

พฒันาองค์ความรู้ด้าน
สารเคม/ีWISER/NIOSH

แนวทาง

จัดท าแผนซักซ้อมตอบโต้ภัยจากสารเคมี
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