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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 
ในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูล
พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดท าและพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) โดยกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย จังหวัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัดในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จังหวัดในพ้ืนที่เขตเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
(Eco Industrial Town: Eco-town) รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด 

ผลการด าเนินงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 คน โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในโครงการ รูปแบบการประชุมมีทั้งการบรรยายทฤษฎีและการอภิปราย โดยให้จังหวัดน าเสนอความก้าวหน้าใน
การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานอาชีวอนามัยฯ ทั้งนี้มีจังหวัดที่น าเสนอแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ จังหวัดกรณีที่  1 
ประกอบด้วย ตาก กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา นราธิวาส ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด 
สระแก้ว จังหวัดกรณีที่ 2 ประกอบด้วย ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา สุราษฎ์ธานี สมุทรสาคร ราชบุรี นครราชสีมา 
นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ทั้งนี้ยังมีจังหวัดที่มีความสนใจเข้าร่วมการจัดท า OEHP ที่เข้าร่วมการน าเสนอ
ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก สุพรรณบุรี เพชรบุรี และจังหวัดที่ไม่ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท า 
OEHP ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เชียงราย ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ติดราชการจึงไม่สามารถเข้าร่วมการน าเสนอได้  

ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยากให้ปรับปรุงแก้ไขในการจัดประชุมครั้งต่อไป คือ 
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพ่ือรองรับกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจพัฒนาและจัดท า OEHP ในแต่ละพ้ืนที่ 
และสามารถให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน OEHP เข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่อง และมีบางพ้ืนที่มีความ
ต้องการให้ส่วนกลางลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน OEHP ในช่วงไตรมาส ๓ และ ๔ เป็นต้น 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพื้นฐาน 
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 

ในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

ประธานฯ: ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ EEC SEZ 
ECO-Town บุคลากรส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 70 คน  

สรุปประเด็นส าคัญจากพิธีเปิดการประชุม  
 นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง  
ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ คือ เพ่ือให้พ้ืนที่ได้น าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินการ
จัดท าและพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health 
Profile : OEHP) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดท า พัฒนา
ศักยภาพในการจัดท าระบบฐานข้อมูลฯ น าไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อผลกระทบต่อสุขภาพ และ
วางแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อไป  

ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ร่วมประชุมและแนวทางการพัฒนาข้อมูล OEHP ต่อไปในอนาคต เพ่ือให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับโปรแกรมทางสารสนเทศในอนาคต รวมทั้งจัดหาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล OEHP 
ที่เหมาะสม ทันสมัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงประเด็นการพัฒนา OEHP ให้มีความสอดคล้องและมีแนวทางการด าเนินงาน
ที่สอดรับกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
  



2 
 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

1. การอภิปรายเรื่อง “ภาพรวมผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการจัดท าระบบข้อมูล
พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: 
OEHP)” โดย ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ นายณัฐพงศ์ แหละหมัน แพทย์หญิงธนวดี 
จนัทร์เทียน และนางสาวทิตย์ติยา มั่งมี 
 วิทยากรได้บรรยายถึงภาพรวมการด าเนินงานการจัดท า OEHP โดยเนื้อหาประกอบด้วย OEHP Road 
Map ซึ่งเป็นการด าเนินงาน OEHP ตั้งแต่การมีรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ น ามาต่อยอดเป็น OEHP Table และจะมีการ
พัฒนาการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ แผนที่หรือรูปแบบอ่ืนต่อไปในอนาคต เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลได้ ส าหรับกรอบเวลาการจัดท า OEHP ในปี 2562 เหลือเพียง 2 ขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป คือ 
การจัดประชุมให้แต่ละพ้ืนที่น าเสนอผลงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม และการท าให้ข้อมูลมีชีวิต ขยาย และ
ผลักดันเชิงนโยบาย เป้าหมายในการด าเนินงานในปี 2562 คือ 13 จังหวัด ในพ้ืนที่ SEZ และ EEC มีรูปเล่ม 
OEHP ฉบับสมบูรณ์ และ 11 จังหวัด ในพ้ืนที่ ECO – Town มี OEHP Table และในปี 2563 จะขยายการ
จัดท า OEHP ไปยังพ้ืนที่ Hot zone การด าเนินงานในปี 2562 คือ การจัดประชุมชี้แจงให้กับพื้นที่ ในวันที่  
19- 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร การถ่ายทอด พัฒนา และลงพ้ืนที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน OEHP ในพ้ืนที่ การประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการจัดท า OEHP เช่น การส่งหนังสือชี้แจงถึงสสจ. 
การส่งแบบส ารวจความสนใจในการจัดท า OEHP ให้กับพื้นที่ การน าเสนอผู้บริหารผ่านเวทีต่างๆ ทั้งนี้ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน OEHP ถูกน าไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ EEC ปี 2563 – 2565 
ของกรมควบคุมโรค รวมถึงมีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ซึ่งมีการหารือ
ร่วมกันในการประชุมประมาณ 3 ครั้ง นอกจากนี้ทางทีมส่วนกลางได้จัดท าและพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
OEHP ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรคและส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ และได้น าเสนอประเด็นที่พื้นที่เลือกมา
เฝ้าระวัง สุดท้ายได้น าเสนอถึงประเด็นขอความร่วมมือในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ขั้นตอนการจัดส่งข้อมูลและกรอบเวลา 
รวมถึงช่องทางการส่งข้อมูล เพ่ือให้ทางส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ได้น าข้อมูลไปด าเนินการต่อไป 
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2. การน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 1 และ 2 
    2.1 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพิษณุโลก น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักฯ (นายณัฐพงศ์ แหละหมัน) 
ประเด็นส าคัญ  

 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดในกรณีที่ 2 ที่เริ่มด าเนินการในปี 2562 โดยการด าเนินการที่ได้ด าเนินการ
แล้ว คือ การจัดท ากรอบร่างข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้งหมด 5 ส่วน คือ 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลสถานประกอบการ โรงงานอุสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ข้อมูลหน่วยบริการ
สุขภาพและข้อมูลสุขภาพของจังหวัด ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงปัญหามลพิษในจังหวัด สรุปและเสนอแนะเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด รวมถึงมีการน าเสนอกรอบร่างข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อประสาน
ขอข้อมูล  

 กิจกรรมเด่นของพ้ืนที่ คือ การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากเหมืองทองค า และพื้นที่เสี่ยงจาก
บ่อขยะเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก 

 แผนการด าเนินงานต่อไป คือ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยเพ่ือให้ออกมาเป็นรูป เล่มฉบับ
สมบูรณ์ และน าเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

    2.2 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดตาก น าเสนอโดย นางอ าไพ แสนทอน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ  

 จังหวัดตากเป็นจังหวัดในกรณีที่ 1 ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในปี 2561 และในปี 2562 ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม และคัดเลือกประเด็นปัญหา ซึ่งได้เลือกประเด็น “ปัญหามลพิษจากหมอกควัน” เพ่ือ
ด าเนินการในปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดการกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

1) ประชุมพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง การจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 2) การด าเนินการเฝ้าระวังโรคและภัยจากหมอกควันที่เกี่ยวข้องด้านระบาดวิทยาใน 5 มิติ มีตาราง
วิเคราะห์ Risk Prevention และ Health outcomes ของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10, PM2.5) 
 3) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังมลพิษจากหมอกควัน โดยมีการก าหนดการรายงานสถานการณ์โรคที่
เกี่ยวข้องกับมลพิษหมอกควัน ให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่รายงานในรูปแบบไฟล์ Excel 
 4) มีการจัดท ารายงานเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษจากหมอกควัน 
 5) สร้าง Application เพ่ือแจ้งแหล่งมลพิษหมอกควัน และโปรแกรมเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันในพื้นท่ี 
 6) มีกิจกรรมด าเนินการเฝ้าระวังมลพิษหมอกควัน เช่น การสื่อสารเตือนภัย รณรงค์ให้ความรู้กับ
ประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด
ตาก รวมถึงมีการน าข้อมูลไปขยายสู่ระดับอ าเภอด้วย 

 แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป จะมีการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบด้วย (1)ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข (2)ข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการ (3) โรงงาน/
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สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยง (4)ร้านขายสารเคมีทางการเกษตร (5)พ้ืนที่
การเกษตร (6)บ่อขยะ และ(7)สถานที่บ าบัดน้ าเสีย 

ประเด็นวิพากษ์ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

ผู้วิพากษ:์ พญ.ธนวดี จันทร์เทียน 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : application มีความชัดเจนและสามารถใช้งานได้จริง 

ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 
 - รายละเอียดการใช้งาน application ซึ่งผู้น าเสนอได้อธิบายเพ่ิมเติมลักษณะการใช้งานเป็นการใช้งาน
โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่และอสม. ข้อมูลรายโรงพยาบาลในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ (EEC) รวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัด  
 -  ควรเพิ่มการติดตามการด าเนินงาน ในระดับอ าเภอ 

ผู้วิพากษ์: ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 
 -  ข้อมูลการวิเคราะห์หน่วยงานใดมีส่วนร่วมบ้าง ซึ่งผู้น าเสนอได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าผู้แทนของแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลได้ร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่
ยึดตามความคิดเห็นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหลัก ควรเพิ่มการให้ความส าคัญร่วมกันของเครือข่าย 
 - การจัดการข้อมูลในระดับอ าเภอ เพ่ือให้ระดับอ าเภอน าข้อมูล OEHP ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 
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3. การน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 7 8 ๙ 
และ 10 

    3.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย น าเสนอโดย นายไชยวุฒิ ชัยชมภู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
ประเด็นส าคัญ  

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพ่ือจัดท า OEHP 
การด าเนินงานเริ่มจาก ปี 2561 ได้เข้าร่วมการประชุมที่ สสจ.อุดรธานี น า OEHP มาน าเสนอรูปแบบ

และแนวทางในการจัดท า จึงน ารูปแบบและแนวทางจาก สสจ.อุดรธานี มาท าต่อโดยด าเนินการจัดประชุมเชิญ
เครือข่ายภายในจังหวัด ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดประชุมจาก สคร.8 และในปี 2562 มีการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากปี 2561 โดยใช้การประสานขอข้อมูลในช่องทางไลน์และความสัมพันธ์ส่วนตัวจากหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ข้อมูลในเล่ม OEHP มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมในเล่ม OEHP ในปี 2561 ได้แก่ ข้อมูล
สารเคมีที่ผ่านช่องทางไทย-ลาว และข้อมูลสารเคมีในสถานประกอบการภายในจังหวัด จากอุตสาหกรรมจังหวัด   

 มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา 

 มีการเผยแพร่ข้อมูล OEHP ให้กับ รพ. สสจ. สสอ. และหนว่ยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  

 การน าข้อมูล OEHP ไปใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาอุปสรรค คือ หน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ไม่มีโครงสร้างงานอาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาล และบุคลากรที่ด าเนินงานไม่ได้จบอาชีวอนามัยโดยตรง รวมถึงขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องมือต่างๆ 

 แนวทางการในด าเนินงานต่อไป คือ สนับสนุนให้หน่วยบริการ รพ.สต.หรือ รพช จัดท า OEHP ในระดับ
พ้ืนที่และน ามาต่อยอดในระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนาการจัดท า OEHP ในรูปแบบ GIS 

3.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ีน าเสนอโดย นายเกียรติศักดิ์ อุ่นศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 
1) จังหวัดอุดรธานี ไม่ได้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แต่มีความสนใจในการด าเนินงาน การด าเนินการจัดท า 

OEHP ได้รับการสนับสนุนจาก สคร.ช่วยในการรวบรวมข้อมูลโดยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
ด าเนินงาน  

2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ สสจ. ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
OEHP คือ ทุกต าบล และอ าเภอ ต้องมี mapping  ของโรงงาน สถานประกอบการ ที่เป็นต้นเหตุของภาวะมลพิษ
ในพ้ืนที ่
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3) ออกค าสั่งคณะกรรมการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด มีกรรมการเป็น 
สสอ.และหน่วยงานเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด โดยใช้งบประมาณ
จากคลินิกโรคจากการท างานในการด าเนินงาน โดยมีการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแม่โซน (รพศ./รพท.ในจังหวัด) 
เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงให้ รพช. และ รพ.สต. ในจังหวัด  

 เป้าหมายการด าเนินงาน OEHP คือ การมีระบบเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุย
กับสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง และข้อมูลต้องถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  

 มีการเผยแพร่ข้อมูล OEHP ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ 

 การน าข้อมูล OEHP ไปใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพและเตือนภัยให้กับผู้ประกอบอาชีพและประชาชน
ในพ้ืนที่เสี่ยง  

 ปัญหาอุปสรรค คือ การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน Google form ไม่สามารถก าหนดจุด GPS ผ่านการ
ส่งรายงานของ Google form ได้   

 แนวทางการด าเนินงานต่อไป 
1) น าข้อมูลจาก OEHP มาใช้ในการน าร่องโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น

จากยางพารา โดยการจัดท า Model การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ขึ้น มีการก าหนด Zoning การเฝ้า
ระวังสุขภาพต่างๆ  

2) จัดท าแบบคัดกรองในการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยแพทย์อาชีวเวชกรรม  
3) การเยี่ยมติดตามบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบโดย รพ.สต.  
4) น าข้อมูลจาก OEHP ใช้ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากกลิ่นเหม็น โดยเชิญ

ส านักอนามัยมาท าการดมกลิ่นว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่และท าหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด   
5) จัดท า application ในการเฝ้าระวังสุขภาพจากกลิ่นยางพารา โดยพัฒนาต่อยอดให้ application 

สามารถบันทึกภาพได้และผู้บันทึกข้อมูลสามารถยืนเรื่องร้องเรียนกับอปท.ในพ้ืนที่ตั้งโรงงานได้ 
6) ความคาดหวัง คือการน าข้อมูล 43 แฟ้ม มาใช้ใน Mapping  

    3.3 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครพนม น าเสนอโดย นางสาวเพชราภรณ์ สุพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 
1) จังหวัดนครพนมก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ในรูปแบบ

คณะกรรมการ มีการก าหนด action plan มีการก าหนดปัญหาและชี้ปัญหาให้พื้นที่  
2) จัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกไฟล์ ระบบรายงานมีการด าเนินงานเป็น GIS โดยให้แต่ละพ้ืนที่ด าเนินการเอง 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สคร.8  
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3) โดยในปัจจุบันมีโรงงานยางพารา เซรามิก บ่อขยะ โลจิติก โรงงานยาสูบ และพบปัญหาหมอกควัน
ที่มาจากประเทศลาว โรงไฟฟ้า การเกษตร และสารเคมี   

 การน าข้อมูล OEHP ไปใช้ประโยชน์ สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด 

 การเผยแพร่ข้อมูล OEHP เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

 ปัญหาอุปสรรค คือ ขาดแพทย์ พยาบาลอาชีวอนามัย ความเข้าใจ ICD 10 ไม่ถูกต้อง และบุคลากรในรพ.สต.
มีการหมุนเวียน จึงท าให้ขาดความเข้าใจในการด าเนินงาน  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค คือ มีการอบรมพยาบาลให้มีความรู้ และอบรม Admin IT ระดับอ าเภอ  

 แนวทางการด าเนินงานต่อไป 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ มีการด าเนินการในรูปแบบ GIS โดยให้พ้ืนที่ด าเนินการ และติดตามการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับผิดชอบงาน สสจ.   
2) ประเด็นที่เลือกมาด าเนินการในปี 2562 ด าเนินการจัดท า website ในการแจ้งเหตุร้องเรียน ต่อยอดจาก

การท า GIS เหตุร้องเรียนและต าแหน่งสถานประกอบการ  
3) แผนการด าเนินการต่อยอดปี 2562 จะท าให้ GIS สามารถระบุบ้านที่มีผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่สนใจครบทุกโรค

และสามารถแยกโรคท่ีสนใจออกมาได้  

    3.4 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดมุกดาหาร น าเสนอโดย นางสาวณัฎฐพร นาโสก นักวิชาการสาธารณสุข 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพ่ือจัดท า OEHP 
 1) จังหวัดมุกดาหาร ถูกก าหนดเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการด าเนินการงาน OEHP ตั้งแต่ปี 2561  

2) สถานประกอบการที่พบมากในพื้นที่ ได้แก่ ยางพารา คอนกรีต ซ่อมรถยนต์ โรงงานจ าพวกที่ 1 
มีจ านวนมากเป็นอันดับ 1 โดยในส่วนของคนงานจะพบมากในโรงงานประเภทที่ 3 สารเคมีที่ส่งออกมาที่สุดคือ 
กรดซัลฟิวริก อุตสาหกรรมภาคการเกษตรมีอันดับ 1 สารเคมีที่ใช้มากที่สุด คือ โซดาไฟ โรคที่พบมากที่สุด 
คือ โรคกระดูกกล้ามเนื้อ ซึ่งพบในเกษตรกร 

 การน าข้อมูล OEHP ไปใช้ประโยชน์ 
1) น าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งมีการพูดคุยปัญหาที่มีของจังหวัดร่วมกันระหว่างไทย 

ลาว ได้แก่ เรื่องขยะ น้ าและโรงงาน ในเรื่องการพูดคุยมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์เป็นอย่างไร มีปัญหา
ร่วมกันอย่างไร  

2) การก าหนด Mapping สถานประกอบการที่เฝ้าระวังในพ้ืนที่ 4 กลุ่มโรค และมีการอบรม อสม.ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและ mapping จุดเสี่ยงตามรหัส ICD10  

3) มีการซ้อมแผนกรณีโซดาไฟรั่ว โดยใช้ข้อมูลจาก OEHP มาใช้   
4) มีการส ารวจพื้นที่การท าเกษตรเพ่ือหาความเสี่ยงจากการท างานเกษตร ปลูกพริก 
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 การเผยแพร่ข้อมูล OEHP มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการประชุม เล่มรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 

 แนวทางการด าเนินงานต่อไป 
1) สิ่งที่ด าเนินการในปี 2562 มีการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์

ปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของพ้ืนที่  
2) สนใจด าเนินการในเรื่องขยะ เนื่องจากมีก าหนดเป็นประเด็นการด าเนินงานของ พชอ.  
3) ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงได้รับการดูแลคัดกรองผ่าน wellness center 
4) พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย ทั้ง รพช และ รพ.สต. โดยผลักดันให้หน่วยบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผ่านการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งเวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป  
 5) น าข้อมูล OEHP มาการวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

    3.5 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา น าเสนอโดย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพ่ือจัดท า OEHP 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบและคณะท างาน โดยใช้คณะท างานที่มีอยู่เดิม ได้แก่ คณะท างานพัฒนา การ

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการคลินิกโรคจากการท างาน คณะท างานเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (อ าเภอสิคิว) 

2) ด าเนินการจัดท าแผน และ ผลักดันเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทสจ โดยประเด็นการเฝ้าระวัง
ด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองโปแตน ซึ่งมีข้อมูลระดับครัวเรือน 

3) ประสานข้อมูลผ่านเวทีประชุมเครือข่ายต่างๆ โดยมีการน าเข้าข้อมูลให้ทราบทุกครั้ง ปัจจุบันได้ รับ
ข้อมูลครบถ้วนจากทุกแห่งแล้ว 

4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สคร.8  

 การน าข้อมูล OEHP ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การน าข้อมูลมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือการวางแผนและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และเป็นข้อมูลเพ่ือชี้ประเด็นปัญหาให้คณะกรรมการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ) คัดเลือก โดยปัจจุบัน พชอ. มีมติให้ด าเนินการตามเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
ในทุกอ าเภอ  

 มีการเผยแพร่ข้อมูล OEHP ผ่านการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของจังหวัดและอ าเภอ 

 แนวทางการด าเนินงานต่อไป จะมีการถอดบทเรียนการด าเนินงานจากกรณีปัญหาที่ได้ด าเนินการเฝ้าระวัง
สุขภาพ และน าข้อมูล OEHP มาใช้เพ่ิมเติม และในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม คาดว่าจะด าเนินการจัดท า 
OEHP เสร็จสิ้น 
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ประเด็นวิพากษ์  

ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 
จังหวัดหนองคาย  

- ข้อเพ่ิมเติมประเด็นจากข้อมูลหรือ OEHP มีประเด็นอะไรบ้าง  
- ข้อจ ากัดขาดคน เงิน ของ การขาดทักษะเจ้าหน้าที่ ส านักโรคฯ ก าลังสร้างหลักสูตรออนไลน์เพ่ือให้พ้ืนที่

ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
- จุดเด่นของโรงพยาบาลหนองคาย และสสจ. คือการเป็น teamwork ที่ดี แต่ยังขาดประเด็นที่เลือกมา

เฝ้าระวัง  
จังหวัดอุดรธานี  

- ชื่นชมการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยสิ่งที่เป็นจุดเด่น คือ โครงการเฝ้าระวังที่มีการร่วมงานกับ
แพทย์อาชีเวชกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงมีการเฝ้าระวังครบทุกด้าน  

- แนวทางการด าเนินงานต่อในเชิงสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ดี มี เชื่อมข้อมูลระหว่าง ICD10 กับ Application 
ในส่วนของ ICD10 ควรเน้นคุณภาพของการลงข้อมูล เน้นการเฝ้าระวังด้วยตนเองร่วมด้วย ซึ่งต้องพิจารณา
เรื่องคุณภาพข้อมูล รวมถึงอาจมีการอบรมในการลงข้อมูล ICD10 เพ่ิมเติม 

จังหวัดมุกดาหาร  
เลือกประเด็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ควรก าหนดประเด็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของการเฝ้าระวัง

ด้านสารเคมีเกษตร เช่น การด าเนินงานที่นอกเหนือจากที่ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมก าหนด 
จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่นชมการมี Action Plan ที่ชัดเจน และมีการด าเนินงานในรูปแบบของ พชอ. โดยมีการใช้ศักยภาพจาก
คณะท างานชุดเดิม ขั้นตอนต่อไปควรวิเคราะห์และเลือกประเด็นปัญหามาด าเนินงาน 

จังหวัดนครพนม  
- มี Model ที่ดีด้าน GIS ซึ่งการต่อยอดเรื่อง Website ควรเชื่อมข้อมูลกับศูนย์ด ารงธรรม  
- ขอเพ่ิมเติมที่มาและความส าคัญในการเลือกประเด็นเรื่องร้องเรียนมาใช้ในการด าเนินการในปี 2562  

ผู้วิพากษ:์ ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 
- นโยบายและกฎหมายระดับจังหวัด ต้องมีการพัฒนาคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศออกมา  
- การบังคับใช้กฎหมาย บทบาทของ สสจ. ที่ผ่านมามีการด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ซึ่ง

ไม่เพียงพอ ต้องเปลี่ยนเป็น Inspector และ Regulator ให้มากขึ้น 
- ปัญหาเรื่องเงิน เมื่อพรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ประกาศออกมาจะมีการให้เงิน

ในแต่ละ สสจ.เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และในอนาคตอาจมีการขอเงินจากกองทุนเงินทดแทนมาให้ สสจ.ใช้ในการ
ด าเนินงาน 
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- ชื่นชมจังหวัดมุกดาหาร ที่มีการด าเนินงานร่วมกับประเทศลาว เป็นประเด็นที่น่าสนใจ โดยจังหวัดอื่น
ที่ติดกับเพื่อนบ้าน ควรน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการด าเนินงาน  

- ทุกจังหวัดควรเพิ่มเติม Template วิธีการในการด าเนินงาน เพ่ือพ้ืนที่อ่ืนจะได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4. การน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 4 

    4.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี น าเสนอโดย นางสาวสุดารัตน์ บุญมาทัน นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพ่ือจัดท า OEHP 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ก าหนดกลไกขับเคลื่อน และมีการจัดประชุมให้ จนท./ อสม./ 

แกนน าชุมชน/อปท. ระดับจังหวัดจ านวน 2 ครั้ง และในระดับอ าเภอ 1 ครั้ง โดยได้มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด เช่น พื้นที่ ECO INDUSTRIAL TOWN  พื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศ/
เขตอุตสาหกรรมหนาแน่นและพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น  

 การวิเคราะห์ข้อมูล มีการน าเอาปัญหาหลักๆ ของพ้ืนที่มาวิเคราะห์ เช่น ปัญหาเรื่องดิน น้ า ฝุ่นและขยะ
ในชุมชน เป็นต้น 

 ปัญหาอุปสรรค คือ การประสานขอข้อมูลบางส่วนระหว่างหน่วยงานมีปัญหา (เช่น การขายสารเคมี
ในพ้ืนที่)  

 แนวทางการด าเนินงานต่อไป 
- ประชุมแลกเปลี่ยน/ทวนข้อมูลในระดับอ าเภออย่างน้อยปีละครั้ง และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับพ้ืนที่/จัดท า

แผนสนับสนุนทรัพยากร/พัฒนาบคลากร สร้างและพัฒนาทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
- สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวมคิด รวมท า ต่อยอดเป็นนวัต กรรม

สิ่งแวดล้อม 
- วางแผนในการพัฒนาการจัดท า OEHP ในรูปแบบ GIS 

4.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี น าเสนอโดย นายวิสุทธิ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพ่ือจัดท า OEHP 
ซึ่งมีการท ารวบรวมข้อมูลมาจัดท า โดยมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ แยกเป็น 3 บทใหญ่ๆ โดยข้อมูลส าคัญ

จะอยู่ในบทที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลโรงงานมลพิษ ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยง และข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างไลน์กลุ่ม
ผู้ประกอบการ  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
สระบุรีเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค(อ.หนองแค) 

นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี(อ.แก่งคอย) เขตอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย (อ.หนองแค) โดยได้มีการน าเอาปัญหาของ
พ้ืนที่มาวิเคราะห์ เช่น ปัญหาฝุ่นหน้าพระลาน มีจุดขนถ่ายสินค้า(ถ่านหิน) มีโรงงานก าจัดมลพิษในพ้ืนที่ เป็นต้น 

4.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา น าเสนอโดย นายภานุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพ่ือจัดท า OEHP มีรูปแบบการจัดท า ดังนี้  
- บทที ่๑ – ความเป็นมา วัตถปุระสงค ์วิธีการรวบรวมข้อมลูและประโยชน์ 
- บทที ่๒ – ข้อมลูพื้นฐานทั่วไปของจังหวัด   
- บทที ่๓ – ข้อมลูสถานะสุขภาพ การเจ็บป่วยและตาย 10 อันดับ และทรัพยากรสาธารณสุข  
- บทที ่๔ – ข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
- บทที ่๕ – สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ 
โดยมีการรวบรวมทั้งข้อมูลที่ทางจังหวัดมีอยู่แล้ว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล

มาวิเคราะห ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
- พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองที่เป็นทางผ่านหลัก ที่มีการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ

จ านวนมาก ปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ได้แก่  
1) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เช่น ขยะจ านวนมากท าให้ขยะล้นบ่อ (มีขยะ

บางส่วนมาจากจังหวัดปทุมธานี) ท าให้ต้องมีการขยายหรือยุบย้ายบ่อขยะ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

2) ปัญหาคุณภาพแหล่งน้ าและอากาศ(กลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง) เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศจากการ
เผาตอชังข้าวหรือพืชไร่(ฝุ่นละออง PM2.5) ปัญหาฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้า(ถ่านหิน)ในอ าเภอนครหลวง 
เป็นต้น 

- มีการรวบรวมข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานในจังหวัด เพ่ือน ามาจัดท า 
สถานการณ์โรคฯ ในจังหวัด เช่น สถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีในพ้ืนที่  สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย สถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าและอากาศ เป็นต้น รวมทั้งได้มีการจัดบริการ
อาชีวอนามัย เช่น การออกตรวจวัดคุณภาพน้ าและอากาศ การออกตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่  
เป็นต้น 
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ประเด็นวิพากษ์  

ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลมีความชัดเจนและได้มีการเลือกประเด็นปัญหาในพ้ืนที่แล้ว อยากให้ชูประเด็นเพ่ิมเติม จากข้อมูล
ปัญหาในพื้นที่ท่ีรวบรวมได้ด้วย และอยากให้มีการจัดประชุมในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

จังหวัดปทุมธานี 
 อยากให้มีการท าบทบาทให้กับทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) และ

หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องว่าต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรในการด าเนินงาน และอยากให้มีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ให้มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

จังหวัดสระบุรี 
กระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน ต้องมีการท ากรอบข้อมูลส าหรับการท าแผนการ

ด าเนินงานในภาพรวมจังหวัด 

ผู้วิพากษ์: ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 
ข้อมูลที่แต่ละจังหวัดมีจะช่วยในเรื่องการน าไปตัดสินใจ/เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบชีพ

และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้ โดยได้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งคณะท างานข้ึนมา โดยให้ท่านผู้ว่าราชการเป็นประธาน และให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน จะท าให้การท างานนั้นสะดวกมากข้ึน 
2) ให้มีการสร้าง รูปแบบข้อมูลกลางของจังหวัด(Platform Data)  ส าหรับการส่งและการเชื่อมต่อข้อมูล

ในจังหวัด 
3) ในจังหวัดมีการรวบรวมข้อมูลจ านวนมาก ให้กระจายข้อมูลลงไปสู่ อ าเภอ ต าบล ระดับท้องถิ่น เพ่ือให้

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท าข้อมูล (ยกตัวอย่างเช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลน มีการให้หน่วยงานท้องถิ่นท าข้อมูลให้) 
โดยมีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพ 

4) ให้มีข้อมูลการพยากรณ์โรค เพ่ือน าไปต่อรองกับผู้บริหาร น าไปท านโยบายหรือเพ่ิมบุคลากรเข้ามาในงาน
(ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการท างาน) 

5) เล่ม OEHP จะมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) 

6) ควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลในเล่ม OEHP ให้ประชาชนทราบ 

ผู้วิพากษ์: แพทย์หญิงธนวดี จันทร์เทียน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มีข้อมูลส าหรับการส าเสนอที่ดี การประสานขอข้อมูลในจังหวัดใช้วิธีการท าหนังสือและประสานขอข้อมูล
ด้วยตนเอง (ทางโทรศัพท์และพูดคุยส่วนตัว) 
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จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ใน ECO Town โดยมีกลไลการขับเคลื่อนด้านนี้อยู่แล้ว อยากให้พ้ืนที่

พยายามท าแผนการด านินการให้ชัดเจน รวมทั้งการประสานขอข้อมูลด้วย 
จังหวัดสระบุรี 

มีข้อมูลส าหรับการน าเสนอที่ดี 
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5. การน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 6 

5.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง น าเสนอโดย นางสาวโสภิดา เภาเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

ประเด็นส าคัญ 

 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้จัดท ากรอบข้อมูล OEHP และในปี 2561 ให้พ้ืนที่
เตรียมข้อมูล  

 ประเด็นปัญหาที่จังหวัดระยองเลือก คือ มลพิษอากาศ VOCs (เบนซีนเกินค่ามาตรฐาน) บริเวณนิคม
อุตสาหกรรม IRPC และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด        

 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูล Rayong Cohort          

 มีการคืนข้อมูล Rayong Cohort ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.) เรียบร้อยแล้ว และ สสจ.
ระยอง อยู่ระหว่างเตรียมการคืนข้อมูลให้ประชาชน 

5.๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี น าเสนอโดย นางสาวเพ็ญศิริ นาถวิล นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

ประเด็นส าคัญ 

 มีการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิส  (Silicosis) ในพ้ืนที่       

 จังหวัดชลบุรี เลือกประเด็นปัญหาผลกระทบจากตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดหัวรถลาก   

 ในปี 2562 มีการขับเคลื่อนเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ให้บรรจุเป็นกิจการอันตรายใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข
ปี 2535  

 เป้าหมายในการด าเนินงานปี 2562 มี 5 เป้าหมาย ได้แก่      
 - อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด          

- รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญอ่ืนๆ เพ่ิมเติม         
- น าเสนอข้อมูลใน คสจ และเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

 - การพัฒนาฐานข้อมูลต่อเนื่อง และการน าไปใช้ประโยชน์        
- ผลักดันประเด็นปัญหาลานตู้คอนเทนเนอร์ต่อเนื่อง 

ประเด็นวิพากษ์  
ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 
 - มีประเด็นอื่นนอกจากประเด็นตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่ 
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5.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  น าเสนอโดย นายอนนท์ เทวานาครี นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการประเด็นส าคัญ 

 จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม (Red Zone) และพ้ืนที่ท าไร่ท าสวน 
Green Zone           

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูล OEHP และเสนอหลักการ เหตุผล ต่อ คสจ. และมีมติ
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตและต่อเนื่อง
ตอบสนองต่อการเป็นพ้ืนที่ EEC         

 คณะท างานรวบรวม สรุปผลงาน น าเสนอข้อมูลติดตามความก้าวหน้า ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ณ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 และวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมมิราเคิล  

 มีการประชุมคณะท างานระดับจังหวัดเพ่ือรวบรวมข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
รปูเล่ม OEHP แต่มีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัด   

 มีแนวคิดในการถ่ายโอนข้อมูลลงระดับอ าเภอ แต่ข้อมูลระดับอ าเภอยังไม่ครบถ้วน    

 เลือกประเด็นการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากกรณี “โรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์”   

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองในการต่อใบอนุญาตส าหรับกรณีโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถูกร้องเรียน
เรื่องอ านาจในการกลั่นกรอง คณะกรรมการชุดนี้จึงถูกยกเลิก     

 มีการท า spot map e-waste factory        

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีการร้องเรียนกลิ่นเหม็นไหม้ โดย สสจ. ได้การประสานทรัพยากร
จังหวัด และมีรายงานว่าพบกลิ่นเหม็นที่โรงงานแห่งหนึ่งในอ าเภอแปลงยาว นายอ าเภอลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
พบว่า ระบบบ าบัดอากาศช ารุด และมีการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการป้องกันตนเอง มีการให้
ข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนส าหรับเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมค าแนะน าในการการดูแลสุขภาพ   

 การขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Service Surveillance และ 
Data base ซึ่งมีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการกับทุกภารกิจ เพ่ือพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมรองรับงาน
ในพ้ืนที่ EEC 

ประเด็นวิพากษ์  
ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 

- การด าเนินงานมีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม       
- ใหเ้พ่ิมเติมในส่วน output          
- ในการเฝ้าระวังมีกระบวนการอะไรบ้าง และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้มีความชัดเจน 
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5.4 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดตราด น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุร ี

ประเด็นส าคัญ 

 จังหวัดตราดเลือกประเด็นปัญหา “สารเคมีก าจัดศัตรูพืช”     

 วัตถุประสงค์ในการจัดท า OEHP ของจังหวัด เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และน าข้อมูลไปใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระบบ
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และเหตุร าคาญจากสิ่งแวดล้อม      

 ข้อจ ากัดในการจัดท าข้อมูลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังสารเคมี/ผลการตรวจสิ่งแวดล้อม/ผลการ
ตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังไม่
ครอบคลุม  

 สิ่งที่ได้พัฒนาเพ่ิมเติมในปี 2562 คือ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) ในการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูล 

5.5 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสระแก้ว น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นส าคัญ 

 จังหวัดสระแก้วเลือกประเด็นปัญหา “ไฟไหม้บ่อขยะ”      

 ในปี 2561 มีการจัดท า OEHP ในระดับจังหวัด และปี 2562 มีการจัดท า OEHP ระดับอ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภออรัญประเทศ 

ประเด็นวิพากษ์  
ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 

- เพ่ิมเติมการวิเคราะห์ประเภทอุตสาหกรรม วิเคราะห์ point source และการท า Visualizations 

5.6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
จังหวัดชลบุรี 

ประเด็นส าคัญ 

 จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในพื้นที่ Eco Town และมีการจัดท าข้อมูลระดับต าบล    

 ในจังหวัดมพ้ืีนที่เสี่ยง (Hot Zone) คือ ต าบลแพรกษา และต าบลนาทวี เนื่องจากพบปัญหาบ่อขยะ 
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 กิจกรรมด าเนินงาน ได้แก่          
- บูรณาการร่วมกับการประชุม คสจ. โดยที่ประชุมมีมติสนับสนุนการจัดท า OEHP จ.สมุทรปราการ 

(จัดท าหนังสือพร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล และน าเสนอและรับฟัง
ความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)         
 - ก าหนดกรอบการจัดท าข้อมูล OEHP        
 - ประสานความร่วมมือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

 แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป         
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนมิถุนายน     

 - ประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง และหาข้อมู ล
เพ่ิมเติม ภายในเดือนกรกฎาคม          
 - น าเสนอร่างข้อมูลพื้นฐานฯ และรับฟังข้อเสนอแนะ ภายในเดือนกรกฎาคม    
 - จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 
ประเด็นวิพากษ์  
ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 

- มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5.7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
จังหวัดชลบุร ี

ประเด็นส าคัญ 

 ร่วมประชุมการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล OEHP ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
โดยมีการจัดท ากรอบการจัดท าฐานข้อมูล OEHP และระบุขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบ       

 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายครอบคลุม 4 ต าบล ในอ าเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ ต าบล
กบินทร์ ต าบลนนทรี ต าบลวังดาล และต าบลนาแขม   

 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ       

 รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเก็บรวบรวมโดย
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับการส ารวจข้อมูล ทั้งข้อมูลระดับจังหวัด และข้อมูลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี เช่น ข้อมูลสารเคมี ข้อมูลความเสี่ยง และข้อมูล
ด้านสุขภาพ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)      
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 สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด 

ประเด็นวิพากษ์  

ผู้วิพากษ์: ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 
 - ขาดข้อมูลบุคลากรด้านอาชีวอนามัย 

ประเด็นวิพากษ์ เพ่ิมเติม ในภาพรวมส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
ผู้วิพากษ์: นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 

- เมื่อจัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรมีการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ รับทราบ
 - ก าหนด Intervention ให้ชัดเจน         
 - ค านึงถึงค่ามาตรฐาน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเกิน
ค่ามาตรฐานจะด าเนินการอย่างไร           
 - มีแหล่งทุนในการท าวิจัยต่อหรือไม่        
 - สรุปรวบรวมข้อมูลประจ าปี         
 - อาจจัดท าเป็น OEHP Forum         
 - ส ารวจทรัพยากร ทั้งก าลังคน ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 
ผู้วิพากษ์: คุณภารณี ผู้ติดตามผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 

- ค านึงถึงผู้ท า ผู้ใช้ และผู้ได้รับผลประโยชน์       
 - ต้องให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบข้อมูล        
 - สร้างแคมเปญในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
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6. การน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 11 และ 12 

6.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเด็นส าคัญ 

 จังหวัดสุราษณ์ธานี เป็นจังหวัดในพ้ืนที่ Eco Town ที่ซึ่งเริ่มด าเนินการจัดท าข้อมูลในปี 2562 โดยมีการ
ด าเนินงานการประชุมส่วนกลาง ประชุม คสจ. น า OEHP เข้าที่ประชุม เพ่ือขอสนับสนุนข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ วางแผนการได้มาของข้อมูล ประชุม กับทีม Eco Town ประชุมพ้ืนที่เพ่ือขอข้อมูล
สนับสนุน Google Map โดย สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพ้ืนที่เพ่ือขอข้อมูลสนับสนุนและ
รวบรวมข้อมูล  

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือ การบันทึกข้อมูลสุขภาพจากสถานบริการไม่ถูกต้อง การเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงานใหม่ และการท างานส าเร็จได้ด้วยทีมงาน เครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป คือ 1.รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม เติมเต็มในส่วนที่ขาด 2. จัดท ารูปเล่มให้สมบูรณ์ 
3. คืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน  4. เลือกประเด็นเสี่ยงเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยงตามของแต่ละพ้ืนที่ 

6.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและนราธิวาส น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลาและนราธิวาส 

ประเด็นส าคัญ 
จังหวัดสงขลาและนราธิวาส ด าเนินการจัดท าข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 โดยการน าเสนอครั้งนี้ได้มีการเลือก

ประเด็นการเฝ้าระวัง ได้แก่ประเด็นปัญหามลพิษอากาศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีการด าเนินการ OEHP ของจังหวัด
ยังไม่สมบูรณ์ 100% ขาดข้อมูลบางประการและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งรอโปรแกรมส าเร็จรูปจากส านักฯ เพ่ือท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีชีวิตมากขึ้น ทางอ าเภอก าลังมีการด าเนินงาน
รวบรวมและสรุปวิเคราะห์เป็นรายอ าเภอ โดยเน้นต าบลในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทุกสถานบริการต้องมี
ข้อมูลสถานการณ์ฯ เบื้องต้นได้ขอความร่วมมืองานข้อมูล (IT) ในการรายงานโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ 
เป็นรายอ าเภอ รายเดือน หน้าเว็บไซต์สสจ.นราธิวาส ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการจัดท าข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป อุตสาหกรรม เกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี ่ยงผลต่อสุขภาพ 
(สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข สารเคมี) ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงภาวะการเจ็บป่วย
ด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยพบปัญหาอุปสรรค คือ ขาดคน เงิน และของ วิธีแก้ปัญหาคือ
จัดบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นวิพากษ์  
จังหวัดสุราษณ์ธานี : มีกระบวนการท างานที่ค่อนข้างชัดเจน ควรเพ่ิมการสกัดวิเคราะห์ดึงประเด็นที่จะด าเนินการ
เฝ้าระวังต่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนของประเด็นปัญหาด้านสารหนู อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ควรด าเนินการเฝ้าระวัง
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สุขภาพ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อไป โดยการน าเสนอการด าเนินการในระยะต่อไปควร
จะต้องเลือกประเด็นที่จะเฝ้าระวัง  

จังหวัดสงขลา : ควรสรุปให้เห็นภาพว่าด าเนินการเลือกประเด็นแล้ว โดยเจาะประเด็นความเสี่ยงที่เลือก และ
เหตุผลที่เลือกประเด็นปัญหามลพิษอากาศ จะด าเนินการต่อไปอย่างไร และตัวชี้วัดความส าเร็จคืออะไร 

นราธิวาส : ไม่มีการน าเสนอเหตุผลในการเลือกประเด็นเรื่องมลพิษอากาศ ซึ่งอาจมีประเด็นปัญหาอื่นๆ โดย
ควรจัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อนที่จะเลือกประเด็นในการเฝ้าระวัง 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

7. การน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 5 

7.1 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาญจนบุรี น าเสนอโดย นายจามร สาเฉย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 การด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ได้มีการพัฒนาท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) จนได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ภายใต้
กรอบแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Baseline) 
มาจาก ฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(Data base) + เปรียบเทียบสถานการณ์ + สิ่งคุกคามที่
เก็บข้อมูลเป็นระยะๆ + มีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐาน + วิธีตรวจ Method เดียวกัน เพ่ือด าเนินการ 
Surveillance (สิ่งคุกคาม/สุขภาพ) เพื่อน าไปสู่การชี้จุดเสี่ยง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น 
ก าหนดนโยบาย จัดท าโครงการฯ โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1) ค าสั่งคณะอนุกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ จากมลพิษสิ่งแวดล้อม  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
3) ลงพ้ืนที่ประชุมชี้แนวทางการจัดท าระบบเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ และ

ภาคประชาชน โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
4) ด าเนินการน าร่องในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 12 

บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า 

 การด าเนินงานการเฝ้าระวังระบาดวิทยาภาคประชาชน และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีปี 2561  

 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่น าร่อง สรุปประเด็นการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่น าร่องทั้ง 
2 หมู่บ้าน ดังนี้ 
- หมูท่ี ่5 บ้านหนองจอก จากการท าแผนที่จะเห็นแนวโน้มกลุ่มบ้านที่อาศัยใกล้เคียงบริเวณบ่อขยะ พบประเด็น

ได้รับกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อาจสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบอันเกิดจากกลิ่น และเหตุร า คาญจาก
บ่อขยะ ต่อไป 

- หมู่ที่ 12 บ้านพุน้ าร้อน จากการท าแผนที่จะเห็นแนวโน้มการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะชุมชน
ชาวมอญบริเวณหลังวัดพุน้ าร้อน ส่งผลให้พบประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลที่พักอาศัยไม่ดีเท่าที่ควร อาจ
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สร้างเครือข่ายหรือแกนน าชุมชนต่างด้าวบริเวณกลุ่มมอญ เพ่ือเฝ้าระวังสุขาภิบาลที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดโรค ต่อไป 

 กิจกรรมด าเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2562 
1) คืนข้อมูลให้พื้นที่เพ่ือบรรจุลงในแผนของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทางการเฝ้าระวังตามประเด็นเสี่ยง

ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
2) ขยายการด าเนินงานไปยังพ้ืนที่อ่ืนในด้านการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 
3) เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ าอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน 
4) การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5) การเสริมสร้างขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
6) การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean City) 
7) การสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนในการเฝ้าระวังและจดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน เครื่องมือการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
9) การประชุมคณะท างานฐานข้อมูล OEHP เป็นระยะๆ เพ่ือติดตาม และวางแผนการด าเนินงาน  
10) พัฒนาข้อมูล OEHP ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง 

ประเภทกิจการ และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

7.2 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสาคร น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเด็นส าคัญ 

 แนวทางการพัฒนา OEHP จังหวัดสมุทรสาคร 
การด าเนินงานในรอบ 3 เดือน ได้เข้าร่วมประชุมทบทวน สถานการณ์การด าเนินงานการจัดท า 

OEHP (ส านักโรคจาการประกอบอาชีพถ่ายทอดให้ สคร. และจังหวัด) โดยได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าว เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรค/สิ่งสนับสนุน ว่าควรมีสนับสนุนการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนทุก CUP และหน่วยงานอ่ืนๆ 
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมชี้แจ้งถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อร่วมเขียน OEHP เพราะจะได้ข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบงานจริง ท าให้เกิดความส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 แผนการด าเนินงานรอบ 6 เดือน คือ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดตั้งคณะท างาน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ หรือบูรณาการ

กับคณะกรรมการระดับจังหวัด 
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- รายงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กับ สคร.5 

- น าเข้าวาระการประชุมคณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร (Co – Team ENV.Occ) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 น าเสนอ
เรื่องการจัดท า OEHP และครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ก าหนดแนวทางและเป้าหมาย
การด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ระดับจังหวัด โดยเขตสุขภาพที 5 ได้วางแผนร่วมกันจัดท าทั้ง 8 จังหวัด 

- ปัญหาอุปสรรค/สิ่งสนับสนุน 
1) คณะท างานส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานสาธารณสุข ข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่จะเป็นข้อมูลด้านเดียว เท่านั้น 
2) ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณสู่พ้ืนที่ในการด าเนินงาน มีเฉพาะงบส่วนกลางใช้เชิญจังหวัด

ประชุมเท่านั้นและควรเชิญหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดรับฟังและให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดท า
รูปเล่ม OEHP 

 แผนการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
- ประสานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ผ่านหนังสือราชการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซด์ และ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ปัญหาอุปสรรค/สิ่งสนับสนุน คือ ต้องด าเนินการตามโครงการของจังหวัด และจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

กับภาระงานที่ได้รับ 
- ปัจจุบันมีระบบสารสารเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย NEHIS และ HDC ข้อมูลด้าน

สุขภาพ ควรประสานร่วมบูรณาการกันให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้งด้าน “อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย” 
(กรมอนามัย) หรือ “อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” (กรมควบคุมโรค) ซึ่งทั้ง 2 เรื่องก็จัดท าสถานการณ์ สู่นโยบาย 
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไข เหมือนกัน 

 แผนการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
- วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ให้พ้ืนที่และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- สรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานดังกล่าว 

7.3 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครปฐม น าเสนอโดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ประเด็นส าคัญ 

 กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 

 - มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม   
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พ้ืนที่เขตผังเมืองรวมอ้อมใหญ่   
- เข้าร่วมการประชุมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนงาน OEHP 
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 - ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดท า จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ส านักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม 
เป็นต้น 
 - รวบรวมข้อมูลจาก  Website หน่วยงาน 
 - ดึงข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  จาก HDC 
 - มีการด าเนินงานจัดท าร่างข้อมูล OEHP ของจังหวัดนครปฐม 
 - มีการก าหนดแผนด าเนินการต่อไป ได้แก่ ประสานขอข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างาน (จากส านักงานประกันสังคม ช่วง มิ.ย. – ก.ค. 2562) ประสานขอข้อมูลสารเคมีอันตราย (ส านักงาน
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม / อุตสาหกรรมจังหวัด ช่วง มิ.ย. – ก.ค.2562) สรุปสถานการณ์/
จัดท าเอกสารเข้าเล่ม (ช่วงส.ค. – ธ.ค. 2562) 

7.4 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดราชบุรี น าเสนอโดย นายนวพล ใจเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข 

ประเด็นส าคัญ 

 กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 

 - เข้าร่วมประชุมทบทวน สถานการณ์การด าเนินงานการจัดท า OEHP (ส านักโรคจาการประกอบอาชีพฯ
ถ่ายทอดให้ สคร. และจังหวัด) เพ่ือรับฟังและร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
 - ด าเนินการก าหนดผู้รับผิดชอบจัดตั้งคณะท างาน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ และผู้รับผิดชอบบูรณาการ
ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 - ก าลังด าเนินการรายงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด กับ สคร.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของจังหวัด ภายในปีงบประมาณ 2562 
 - ประสานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ผ่านหนังสือราชการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซด์ และ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ให้พ้ืนที่และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 - สรุปถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
 - เริ่มด าเนินการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง หมู่ 1 ต าบลน้ าพุ  อ าเภอเมืองราชบุรี และ
พัฒนาลงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
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7.5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี น าเสนอโดย นางทิพวรรณ ไพหก เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

ประเด็นส าคัญ 

 การด าเนินงานจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม OEHP 
- ครั้งที่ ๑ เข้าร่วมประชุมราชการสนับสนุนจังหวัดในพ้ืนที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO – Town) 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕ จังหวัดราชบุรี 
- ครั้งที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือใช้การประเมิน ควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง  เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมโรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

- มีการจัดตั้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
- มีการจัดตั้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
- ประสานขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองตามแหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆ  

7.6 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบุรี น าเสนอโดย นางพยุง พุ่มกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

 การด าเนินงานจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม OEHP 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ/คณะท างาน – มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโดยท่าน นพ.สสจ.เพชรบุรี 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (Action Plan) - มีการจัดท าAction Plan 
3) ประชุมชี้แจงทีมคณะท างานประเด็นการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากปัญหาขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก

ขยะ เป้าหมาย คือ อ าเภอชะอ าคัดกรองจ านวน 200 คน 
4) มีการด าเนินการร่วมกับพ้ืนที่ ในการส ารวจความเสี่ยงผู้สัมผัสขยะ ประเมินKAP การเก็บข้อมูลความ

เสี่ยง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า  

 ปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ ในปี 2562 ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน และการประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นอาจได้ข้อมูลไม่ครอบคลุมครบถ้วนตามต้องการ 
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8. การอภิปรายเรื่อง “ตัวอย่างชุดข้อมูล รายประเด็น ๓ ประเด็น (ขยะ, มลพิษอากาศ, อุบัติภัยสารเคมี)”  
    อภิปรายโดย : แพทย์หญิงธนวดี จันทร์เทียน นายประหยัด เคนโยธา นายบวร มิตรมาก นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี    
และนางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร  

วิทยากรได้อภิปรายเกี่ยวกับชุดข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ว่าคือชุดข้อมูลสุขภาพ
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อมูล
แหล่งก าเนิดมลพิษ ข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลสถานประกอบการ และข้อมูลอ่ืนๆ ทางด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลหลักท่ีควรจะมีในฐานข้อมูล OEHP มี 3 กลุ่ม คือ 1. ข้อมูล
แหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด ข้อมูลสถานประกอบการ เป็นต้น 2. ข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปริมาณ หรือจ านวน มลพิษที่ปล่อยจากสถานประกอบการ รวมทั้งข้อมูลการน าเข้าสารเคมีต่างๆ เป็นต้น 3. ข้อมูล
ด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลอัตราป่วย อัตราตาย เป็นต้น โดยความส าคัญในการจัดท า OEHP Table ซึ่งจากเดิม
ในพ้ืนที่เคยจัดท าเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในรูปแบบรูปเล่ม
รายงาน ซึ่งพวกเราจะร่วมมือกันพัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดให้อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดท ารายงานรูปเล่มให้มีชีวิต การจัดท า OEHP Table เริ่มต้นจากการคัดเลือก
ประเด็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ เบื้องต้นได้มีการคัดเลือกจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ ที่โรงแรมทีเค พาเลส เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม  2561 
ที่ผ่านมา ซึ่งได้ปัญหาแต่ละพ้ืนที่ออกมา ทางทีมผู้จัดจึงได้กรุ๊ปรวมประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มลพิษอากาศ 
2. ปัญหาขยะ 3. อุบัติภัยสารเคมี ซึ่งได้ยกร่าง OEHP Table มาน าเสนอให้พ้ืนที่น าไปเป็นตัวอย่างในการจัดท า 
OEHP Table ของแต่ละจังหวัด วิทยากรได้แนะน าว่าหากจังหวัดหรือพ้ืนที่ มีประเด็นหรือมีข้อมูลอยู่ในมือที่คิดว่า
ส าคัญ หรือมีประโยชน์คิดว่าจะเพ่ิมเติมก็สามารถเพ่ิมเติมได้เลย เพราะ OEHP Table ที่น าเสนอนี้เป็นแค่แนวทาง 
สามารถปรับให้ตรงกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ได้ สุดท้ายประโยชน์ในการจัดท า OEHP Table นั้น ในอนาคตที่ทางทีม
วางแพลนเอาไว้คือหากทีมงานได้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล 
และถูกน าเสนอผ่าน Visualization ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟ หรือแผนที่ แผนภาพต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในการวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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9. การบรรยาย “การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and  
    Environmental Health Profile : OEHP)” โดย นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต 

 วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล OEHP ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค (http://ddc.moph.go.th/th/site/index) และเว็บไซต์ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม (http://envocc.ddc.moph.go.th/) พร้อมเปิดเว็บไซต์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดูควบคู่
ไปกับการบรรยาย 

10. สรุปการประชุม/อภิปรายปัญหาทั่วไป การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 6 เดือนหลัง และปิดประชุม  
      อภิปรายโดย: นายณัฐพงศ์ แหละหมัน และนางสาววิรงรอง กาญจนะ 

 วิทยากรได้บรรยายถึงภาพรวมของการประชุมทั้ง 2 วัน และมีการสรุปการน าเสนอความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการจัดท า OEHP โดยมีจังหวัดที่ร่วมน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดกรณีที่ 1 
ประกอบด้วย ตาก กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา นราธิวาส ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด 
สระแก้ว จังหวัดกรณีที่ 2 ประกอบด้วย ปทุมธานีสระบุรี อยุธยา สุราษฎ์ธานี สมุทรสาคร ราชบุรี นครราชสีมา 
นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ทั้งนี้ยังมีจังหวัดที่มีความสนใจในการจัดท า OEHP ที่เข้าร่วมการน าเสนอ
ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก สุพรรณบุรี เพชรบุรี และจังหวัดที่ไม่ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท า 
OEHP ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เชียงราย ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ติดราชการจึงไม่สามารถเข้าร่วมการน าเสนอได้ ประเด็นต่อมาที่วิทยากรได้กล่าวถึง คือ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
เรื่องการน าเสนอตัวอย่างชุดข้อมูล (OEHP Table) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ขอความ
ร่วมมือทีมส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ให้รวบรวมพิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศที่ส าคัญส าหรับการเฝ้าระวัง 
ควบคุมโรค เช่น พิกัดบ่อขยะ โรงงาน สถานที่ส าคัญในชุมชน และรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงาน
ในพ้ืนที่สามารถสืบค้นได้โดยง่าย 2. เรื่องการประสานขอข้อมูลในระดับกระทรวง ต้องการให้ทีมส านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ เป็นผู้ด าเนินการ เช่น โปรแกรม NEHIS ของกรมอนามัย ข้อมูล PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ 
เป็นต้น 3. ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และ
สุขภาพ (Health Data Center : HDC) และฐานข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลจากกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ส าหรับ
การติดตามการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน มีก าหนดให้พ้ืนที่ส่งงานเดือนสิงหาคม 2562 โดยกรณีที่ 1 ให้ส่ง 
OEHP Table ตามประเด็นของแต่ละพ้ืนที่ และกรณีที่ 2 ให้ส่งเล่มรายงาน OEHP รูปแบบไฟล์ PDF ในส่วนของ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 
(http://ddc.moph.go.th/th/site/index) และเว็บไซต์ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม 
(http://envocc.ddc.moph.go.th/) และมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขถึงประเด็น
การจัดท า OEHP ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง 2. มีการ
จัดท ารายงานสถานการณ์อย่างน้อยปีละ 1 เล่ม 3. การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT 4. ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง 5. น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานเฝ้าระวังต่อไป  
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วย เพศชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 
เพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 ไม่ระบุเพศจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.35 รองลงมาอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ช่วง 41 – 50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 23.53 20.59 17.65 ตามล าดับ ผู้ที่ไม่ระบุอายุคิดเป็นร้อยละ 5.88 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 55.88 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาโทคิดเป็น
ร้อยละ 29.41 และมีผู้ที่ไม่ระบุระดับการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 14.71 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพึงพอใจในการประชุมฯ (n=34) 
     1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ 29.41 67.65 2.94 0 0 
     1.2 ระยะเวลาทั้งหมดของการประชุมฯ มีความเหมาะสม 17.65 73.53 8.82 0 0 
     1.3 เนื้อหาสาระในการประชุมฯ ตรงกับความต้องการ 23.53 67.65 8.82 0 0 
2. ความพึงพอใจในวิทยากร (n=34) 
2.1 หัวข้อ “ภาพรวมผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการจัดท าระบบข้อมูลพื้นฐาน                          
     ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP)” 
      โดย  นายณัฐพงศ ์ แหละหมัน  และนางสาวทิตย์ติยา  มั่งมี (n=34)  

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 23.53 73.53 0 2.94 0 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 29.41 67.65 0 2.94 0 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 23.53 70.59 2.94 2.94 0 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 35.29 61.76 0 2.94 0 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 23.53 73.53 0 2.94 0 
2.2 หัวข้อ “ตัวอย่างชุดข้อมูล OEHP TABLE รายประเด็น ๓ ประเด็น (ขยะ, มลพิษอากาศ, อุบัติภัย
สารเคมี)” โดยแพทย์หญิงธนวดี  จันทร์เทียน  และนายบวร  มิตรมาก (n=34) 

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 20.59 73.53 2.94 0 2.94 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 32.35 61.76 2.94 0 2.94 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 20.59 67.65 8.82 0 2.94 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 29.41 64.71 2.94 0 2.94 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 23.53 70.59 2.94 0 2.94 
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หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.3 “การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP)” (n=34) 
       โดยนางสาวภรณ์ทิพย์  จันตะ๊นาเขต 

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 17.65 70.59 11.76 0 0 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 17.65 76.47 5.88 0 0 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 14.71 76.47 8.82 0 0 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 20.59 70.59 8.82 0 0 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 14.71 76.47 8.82 0 0 
2.4 สรุปการประชุม/อภิปรายปัญหาทั่วไป การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 6 เดือนหลัง (n=34) 
     โดยนายณัฐพงศ ์ แหละหมัน   และนางสาววิรงรอง  กาญจนะ  

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 26.47 70.59 2.94 0 0 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 20.59 76.47 2.94 0 0 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 17.65 76.47 5.88 0 0 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 20.59 76.47 2.94 0 0 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 17.65 79.41 2.94 0 0 
3. ความพึงพอใจในบริการ (n=34) 
     3.1 ห้องประชุม 38.24 52.94 8.82 0 0 
     3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 44.12 50 5.88 0 0 
     3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 41.18 44.12 14.71 0 0 
     3.4 การบริการ/อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 41.18 52.94 5.88 0 0 
     3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 47.06 47.06 5.88 0 0 
4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมฯ (n=34) 
     4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุมฯ 35.29 58.82 5.88 0 0 
     4.2 ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้ง

นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
32.35 55.88 11.76 0 0 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1. การรักษาเวลาเป็นไปตามกติกาที่วางไว้ เป็นการฝึกวินัยการใช้เวลาที่ดีในการน าเสนอครั้งต่อไป 
2. การได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะที่เหมาะสม จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ได้ข้อมูลส าหรับปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้น กรมมองเห็นปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรม คาดการณ์มลภาวะ
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงเตรียมการก่อนเกิดการสูญเสีย 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องจากมีผู้สนใจจ านวนมาก ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ เพราะบางหน่วยงานต้องการขอเพ่ิมจ านวนโควต้า
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งในส่วนของจังหวัดที่ต้องมาน าเสนอความก้าวหน้า และจังหวัดที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้รับรู้ และเข้าใจการจัดท า OEHPเนื่องจากในบางพ้ืนที่นั้นมีการปรับเปลี่ยนงาน และ
บุคคลที่รับผิดชอบงาน OEHP บ่อยครั้ง พ้ืนที่คิดว่าหากมีผู้ที่ร่วมรับผิดชอบรับรู้งาน OEHP แต่เริ่มแรก ที่มากกว่า 
1 – 2 ท่านนั้น จะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน OEHP ในพ้ืนที่ตน แต่เนื่องด้วยเหตุผลด้านงบประมาณท าให้คณะผู้จัดฯ 
ให้จ านวนโควตา แต่ละหน่วยงานได้เพียง 1 ท่าน เท่านั้น 

2. ผู้รับผิดชอบงาน OEHP บางท่านมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม หากในพ้ืนที่ไหน ไม่ได้มีการส่งมอบและถ่ายทอด
งาน OEHP ที่ชัดเจน อาจจะท าให้งาน OEHP หลุดไปจากรอบเดิมที่พ้ืนที่นั้นเคยวางไว้ เนื่องจากผู้ที่มารับผิดชอบ
ใหม่นั้น ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาของงาน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1. หากพ้ืนที่ไหนที่มีความจ าเป็น ที่มีเหตุผลเพียงพอต่อการขอเพ่ิมโควต้า ให้พิจารณาเป็นรายกรณี และพยายาม
ตัดงบค่าใช้จ่ายในส่วนไหนที่ไม่จ าเป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสารการประชุม ปรับเป็นแจก QR Code ตัดค่าจ้างเหมารถตู้ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่พอตัดได้ เพ่ือน ามาเพ่ิมโควต้าผู้เข้าประชุมฯ ให้กับพ้ืนที่ 

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการด าเนินงาน OEHP ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พยายามติดตาม
การด าเนินงาน OEHP ในแต่ละพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เป็นระยะ เพ่ือติดตามหากพ้ืนที่ไหนพบปัญหา หรืออุปสรรค 
ต้องการให้ส านักฯ สนับสนุนในส่วนใด เช่น การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ทีมพ่ีเลี้ยง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน OEHP ในพ้ืนที่ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางร่วมกัน 

3. ประสานสอบถามถึงความพร้อม และการด าเนินงานของพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมการน าเสนอความก้าวหน้า หากมี
ประเด็นไหนที่พ้ืนที่สามารถประสานให้ สคร.ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ หรือผู้แทนส านักฯ สามารถน าเสนอ
แทนได้บ้าง กรณีส่งผลการด าเนินงาน OEHP มาให้ส านักฯ ก่อนหน้าวันประชุมฯ 

4. การประชุมฯ ครั้งนี้ มีบางพ้ืนที่ ติดภารกิจการลงพ้ืนที่ จึงท าให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมฯ และน าเสนอ
ความก้าวหน้า OEHP ในครั้งนี้ได้ และบางพื้นที่นั้นฝากประเด็นให้ สคร. เป็นผู้น าเสนอแทน ซึ่งท าให้
ขาดรายละเอียดในหลายประเด็น 
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1.  คู่มือแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาและจัดท า ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ชุดข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP Table) 
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3. ช่องทางการเผยแพร่รูปเล่ม OEHP 

3.1 เว็บไซต์กรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/th/site/index) 
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3.1 เว็บไซต์ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (http://envocc.ddc.moph.go.th/) 
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4. รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

 


