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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 
ในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 

 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูล
พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2๑ – 2๒ สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส 
คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดท าและพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) โดยกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย จังหวัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) และพ้ืนที่เขตเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ (Eco Industrial Town: Eco-town) รวมทั้งสิ้น ๑๑ จังหวัด 

ผลการด าเนินงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕0 คน โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ รูปแบบการประชุมมีทั้งการบรรยายทฤษฎีและการอภิปราย โดยให้จังหวัดน าเสนอความก้าวหน้าในการ
จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานอาชีวอนามัยฯ จังหวัดที่น าเสนอ ประกอบด้วย ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ขอนแก่น 
นครราชสีมา สุราษฎ์ธานี และจังหวัดที่ไม่ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท า OEHP ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
พิษณุโลก และสุพรรณบุรี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดราชการจึงไม่สามารถเข้าร่วมการน าเสนอได้  

ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยากให้ปรับปรุงแก้ไขในการจัดประชุมครั้งต่อไป คือ ควร
มีการเลือก The best OEHP เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอ่ืนน าไปพัฒนาต่อยอดข้อมูลตามบริบทพ้ืนที่ และควร
มีการเพิ่มเติมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ของพนักงานหรือประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด ภาพรวมเขตหรือประเทศ รวมถึงอยากให้ส่วนกลางประสานขอข้อมูลของ
กระทรวงอ่ืน และส่งต่อให้กับสคร.ไปจังหวัด เพ่ือให้ข้อมูลมีตัวแปรที่เหมือนกันและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพื้นฐาน 
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 

ในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 2๑ – 2๒ สิงหาคม 2562 

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

ประธานฯ: ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  1 - 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่  SEZ 
ECO - Town บุคลากรส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๕0 คน  

วันที่ 2๑ สิงหาคม 2562 

1. การบรรยายเรื่อง ก้าวต่อไปของ OEHP มุมมองผู้บริหาร โดย ดร.พญ. ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นส าคัญ 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) แนวทางการด าเนินงานต่อไป ต้องเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่  

1. ปรับโฉม online / electronics 
ในปัจจุบันมีการจัดท าและพัฒนา OEHP อย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าข้อมูลยังไม่ถูกกลั่นกรอง น ามาวิเคราะห์

เป็นสถานการณ์ ดังนั้นในอนาคตจะต้องมีการน าข้อมูลมาจัดท า Single Platform เพ่ือหา evidence 
2. ยกระดับสู่การน าไปใช้ เพ่ือน าข้อมูลไปสู่การควบคุมป้องกันโรค และก าหนดนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น  
− กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นขนาดเล็ก การสัมผสฝุ่น ซึ่งมี 2 กรณี คือแบบเฉียบพลัน มีผลต่อ

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ เยี่อบุตา และเรื้อรัง มีผลกระทบต่อหัวใจขาดเลือด มะเร็ง เช่น PAH โดยได้มีการ
ยกตัวอย่าง กรณีหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ที่แสดงความเชื่อมโยงของมลพิษหมอกควันไฟป่ากับกลุ่ ม
โรคหลอดเลือดหัวใจทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนัง
อักเสบ  

− กรณีศึกษาสถานการณ์ PM2.5 ที่แสดงปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2559 – 2561 

− กรณีระบบเฝ้าระวัง EnvOcc 4.0 ได้แก่ ฐานข้อมูลการควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 
1. Passive surveillance : สถานพยาบาล (HDC service? 506? 2. Active surveillance : ส ารวจ
พ้ืนที่รอบบ่อขยะ ค้นหาผู้ป่วยหอบหืดจาก ER 3. Event-Based surveillance : หมอกควันไฟป่า
ภาคเหนือ ฝุ่นตลบ (โรงสีข้าว เหมือง ฯลฯ) เช่นกรณี Linkage Analysis ข้อมูล 10 อันดับแรก ของ
จ านวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยกลุ่มโรค Asthma, COPD และ ACS ในโรงพยาบาลเครือข่ายพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และการศึกษาเรื่อง PM2.5 ในต่างประเทศ กรณีที่ 2 การด าเนินงานและความการ
เตรียมความพร้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมี
เป้าหมาย คือ EEC citizen : พลเมือง EEC มีสุขภาวะดี และผลิตภาพสูง สามารถเข้าถึงบริการ
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สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค โดยได้ก าหนด ID 2 
ชุด (เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค) เลข 13 หลัก + GIS ที่พักอาศัย  

− Smart Public Health Services for EEC citizen ประกอบด้วยกิจกรรม มะเร็ง : CA Registry, CD : 
ด่านควบคุมโรค Quarantine Center, NCD : ลด Metabolic Syndrome ผ่าน wellness center, 
EnvOcc แจ้งรายงานสอบสวน (พรบ.) 

3. บูรณาการ ให้ครบถ้วนทุกมิติ 
ในปัจจุบัน มีการจัดท าและพัฒนา OEHP อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลยังไม่ถูกกลั่นกรองและวิเคราะห์เป็น

สถานการณ์ ดังนั้นในอนาคตจะต้องมีการน าข้อมูลมาจัดท า Single Platform เพ่ือหา evidence  
ตัวชี้วัดบูรณาการ ได้แก่ ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ การค้นหา และประเมินความเสี่ยง และมีกลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสงผลกระทบต่อสุขภาพ 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
1. มีสถานการณ์ และสามารถ

บ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบ 

2. มีแผนการด าเนินงานใน
ระดับพ้ืนที่ 

3. มีคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด 

4. มีการจัดการปัญหาอย่าง
น้อย 2 ประเด็น  

5. ร้อยละ 50 ของ ประชาชน
ได้รับการดูแล 

ดังนั้น ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ : กรณีมลพิษสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการโดยอาศัย  เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายเตือนภัย พยากรณ์ แนวโน้ม 

1. Biomarkers : กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สถิติโรค : กรมควบคุมโรค 
กรมควบคุมมลพิษ  

2. ผลตรวจวัด น้ า อาหาร ขยะ : กรมอนามัย 
3. ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

๒. การน าเสนอผลการด าเนนิงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร.7 

๒.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น น าเสนอโดย นายทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย ผู้แทนจาก สคร.๗  
ประเด็นส าคัญ 

− น าเสนอการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ของจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งด าเนินงานผ่านคณะกรรมการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco town) ระดับจังหวัด โดย
อ าเภอน้ าพอง เป็นพ้ืนที่ Eco town ของจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียด ๗ ส่วนเพ่ือ
ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

− ปัญหาของการด าเนินงาน : ข้อมูลไม่ครบถ้วนในหลายส่วน เช่น ข้อมูลสารเคมีจากส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ข้อมูลจากส านักงานสวัสดิการจังหวัด 
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ประเด็นวิพากษ์ 

− มีกระบวนการในการด าเนินงาน ทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
อาจจะยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 

− ยกตัวอย่างจังหวัดที่มีการรวบรวมข้อมูลได้ดีครอบคลุมทุกประเด็น เช่น จังหวัดนครปฐม สุราษฎร์ธานี 
OEHP เป็นทีมตระหนักรู้สถานการณ์ของพท. เพ่ือน าเสนอสถานการณ์จังหวัด ท าให้เกิดกลไกการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 

๓. การน าเสนอผลการด าเนนิงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. ๘ และ ๙ 

๓.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร น าเสนอโดย นางสาวนฏกร บุญขันธ์ ผู้แทนจากสคร. 8  
ประเด็นส าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป  
− มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด คือ เหมืองแร่โปแตซ โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานยางพารา 
− ผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560 – 2562 คือ 

โรงพยาบาลจัดบริการ มีจ านวน 18 แห่ง มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 9 แห่ง ระดับดี 2 แห่ง และ
เพ่ิงเริ่มต้นพัฒนา 7 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบาล มีจ านวน 134 แห่ง เกณฑ์ประเมิน 
อยู่ในระดับดีเด่น 31 แห่ง ระดับดีมาก 57 แห่ง ระดับดี 13 แห่ง และเพ่ิงเริ่มต้นพัฒนา 33 แห่ง โดย
จังหวัดสกลนครมีหน่วยบริการผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
สูงที่สุดของเขตสุขภาพท่ี 8 

แรงจูงใจในการจัดท า OEHP  
− ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนในพ้ืนที่มีแนวโน้มมากขึ้น 
− ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด (สสจ.) มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพ้ืนที่และสร้าง

แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ 
− สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการจัดท า OEHP  
− พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
− ประชุมเครือข่ายสาธารณสุข และเครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด เพื่อประสานข้อมูล 
− รพ.สต. และโรงพยาบาลจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม OEHP และท า Mapping ใน GIS/Google map 
− สสจ.รวบรวมข้อมูล จากแบบฟอร์ม OEHP04 
− อยู่ระหว่างการรวบรวมจัดเป็นเล่มสถานการณ์ OEHP ของระดับจังหวัด 
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ผลการด าเนินงาน  
− มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการจัดท า

ระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

− การจัดท าข้อมูลด้วยระบบ GIS/Google map 
− การประชุมเครือข่ายการท างานระดับจังหวัดในการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับหน่วยบริการทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) 
การติดตามการด าเนินการ  
− ทีมสาธารณสุขจังหวัดสกลนครบูรณาการกับงานสารสนเทศ ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานใน 18 

อ าเภอ เพ่ือทบทวนความรู้จากการประชุม โดยเน้นให้แต่ละพ้ืนที่น าข้อมูล OEHP ไปใช้ในการวิเคราะห์ 
รวมถึงคัดเลือกประเด็นปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การวางแผนพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางพัฒนา OEHP  
− ใช้ OEHP เป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
− การน าข้อมูล OEHP มาวิเคราห์ และคัดเลือกประเด็นปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
− การพัฒนาข้อมูล OEHP ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปในอนาคต 
ปัญหาและอุปสรรค 
− ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มีความทับซ้อนกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กรมอนามัย (NEHIS) และกรมควบคุมโรค (OEHP) 
− การได้มาซึ่งข้อมูล การประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ขาดความทันสมัยของข้อมูล 
− ภาระงานของจังหวัด (สสจ.) ในการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่หลากหลาย จากระดับหมู่บ้าน > 

ต าบล > อ าเภอ > จังหวัด 
ข้อเสนอแนะ 
− บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
− พัฒนารูปแบบการจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบอนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ 
− เป็นการด าเนินงานที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ แต่จะท าอย่างไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ  

มีการด าเนินการที่ต่อเนื่อง มีการพัฒนา และสร้างความยั่งยืนของระบบนี้ 
ประเด็นวิพากษ์ 

− การเลือกประเด็นที่ส าคัญในการสรุปภาพรวมในรูปแบบของจังหวัด 
− ควรเพิ่มเติมผลการด าเนินงานในเนื้อหาที่น าเสนอ 



5 

 

− ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  อุดรธานี ส่งข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

− ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศในเรื่องการป้อนข้อมูลเข้า และการส่งออกข้อมูล 
− ควรพัฒนาฐานข้อมูลและอัพเดตข้อมูลให้มีความทันสมัย 

๓.๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา น าเสนอโดย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
− ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือจัดตั้งคณะท างาน หรือบูรณาการกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 

 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในภาพจังหวัดโดยมีเครือข่ายท้องถิ่นในระดับอ าเภอร่วมเป็น
คณะท างาน จ านวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
คณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการท างาน และคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรม
เชิงนิเวชอ าเภอสีคิ้ว 

− จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (Action Plan) 
 ร่วมจัดท าแผนงานพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายระดับอ าเภอโดยมีต าบลที่เป็นพ้ืนที่น าร่องใน

การด าเนินงานควบคู่กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดกิจกรรม 

 1. น าเข้าวาระฯให้คณะกรรมการทราบ ช่วงเดือนมกราคม 62 
2. จัดตั้งคณะท างานในพ้ืนที่อ าเภอสีคิ้ว (5ต าบล) ลาดบัวขาว เมืองสีคิ้ว หนองหญ้าขาว กุดน้อม 

และมิตรภาพ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 62 – มีนาคม 62 
 3. ประสานข้อมูลและจัดท า ร่าง OEHP ช่วงเดือน มีนาคม 62 – กรกฎาคม 62 
 4. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ช่วงเดือนมีนาคม 62 – เมษายน 62 
 5. จ าท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ ช่วงเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป 

ประเด็นวิพากษ์ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลของ OEHP สามารถเผยแพร่ได้ 3 แบบ คือ  

− การจัดท าเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ในสถานประกอบการและสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง 
− การเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 
− การเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม ในการประชุมเครือข่ายของจังหวัด

นครราชสีมา 
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2. การจัดท าข้อมูล OEHP ของจังหวัดโดยตัวแทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นการท างาน
เพ่ือตอบโจทย์ของจังหวัด โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

3. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล มี 4 องค์ประกอบ คือ พ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
(โรงงาน) ข้อมูลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงาน และ ผลกระทบทางสุขภาพ(กรมควบคุมโรค) 

4. การเพ่ิมเติมข้อมูลย้อนหลังในปี 2560 -2561 และการเพิ่มข้อมูลอัตราการป่วยของบุคลากร 
5. การลงพ้ืนที่ประชุมแต่ะครั้ง ควรจะมีการสรุปประเด็นเพ่ิมเติม 
6. การอัพเดตข้อมูลศูนย์บริการอาชีวอนามัย 
7. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ เพ่ือความสนใจในการน าเสนอ และการลดจ านวนข้อความเพ่ือ

ความกระชับ 

๔. การน าเสนอผลการด าเนนิงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. 4 และ 11 

๔.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี น าเสนอโดย นายวิสุทธิ์  สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ประเด็นส าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดสระบุรีมีพ้ืนที่ประมาณ 3,576.486 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 
642,040 คน ด้านทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2561 มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง รพ.สต. 126 แห่ง พ้ืนที่อุตสาหกรรม มีจ านวนโรงงาน 1,790 โรงตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
13 อ าเภอ มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหรรมแก่งคอย และนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เขต
ประกอบการมี 1 แห่ง คือ เขตประกอบการ WHA (อ.หนองแค) ด้านการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปี 2562 GREEN&CLEEN hospital ผ่านเกณฑ์ 
13 แห่ง (ร้อยละ100) รพ.สต.ติดดาว ประเมิน 38 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 38 แห่ง (ร้อยละ100) การเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากฝุ่นต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันในพ้ืนที่หน้าพระลานมีจ านวนโรงโม่บดหิน 
36 แห่ง โรงปูน 3 แห่ง โรงปูนขาว 12 แห่ง และเหมืองหินจ านวน 6 ประทานบัตร กลุ่มโรคเฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรค 
ได้แก่ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด และกลุ่มโรค
ผิวหนังอักเสบ มาตรการสุขภาพและผลการด าเนินงานตามมาตรการ 1. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพตาม
มาตรฐาน 2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้านและภาคประชาชน 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงออนไลน์) 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล HDC 5. พัฒนาระบบการ
ป้องกันส่งเสริม ดูแลรัษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ 6. เฝ้าระวังสุขภาพทั้งทางรับและเชิงรุก 7. สื่อสารความเสี่ยง  
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ประเด็นวิพากษ์ 
− การน าข้อมูลที่มีอยู่ไปขับเคลื่อนพัฒนางานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และงาน SAT ด้านโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม และจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ 
− เชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 2562 

เช่น ข้อมูลโรงงานที่เสี่ยงจากโรคที่ประกาศใน พ.ร.บ. 
− พัฒนาและจัดการงาน Big data 
− ควรเพิ่มอัตราการป่วย 

๔.๒ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดปทุมธานี น าเสนอโดย นางสาวสุดารัตน์ บุญมาทัน นักวิชาการสาธารณสุข 
          ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด
ประมาณ  1,129,115 คน จังหวัดปทุมธานีมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตทั้งสิ้นจ านวน 3,862 
แหง โดยอ าเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากที่สุดคือ อ าเภอคลองหลวง 1,192 แหง (รอยละ 30.86) 
รองลงมาไดแกอ าเภอล าลูกกา 973 แหง (รอยละ 25.19) อ าเภอเมืองปทุมธานี487 แหง (รอยละ 12.61) 
อ าเภอลาดหลุมแกว 470 แหง (รอยละ 12.17) อ าเภอสามโคก 355 แหง (รอยละ 9.19) อ าเภอธัญบุรี 293 
แหง (รอยละ 7.59) และอ าเภอหนองเสือ 92 แหง (รอยละ 2.38) ด้านสุขภาพข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ มีการด าเนินงานลงพ้ืนที่เดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ โดยหน่วยงานสั งกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดท ารายชื่อสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
ด้านข้อมูลผลการตรวจสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน ด าเนินการเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บจากการ
ท างาน ปัญหาที่พบในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาด้านมลภาวะน้ า อากาศ ดิน และการจัดการขยะมูลฝอย, การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด, ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน , ด้านประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว แผนการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป สร้างการมีส่วนร่วม เรียนรู้ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนางานด้านตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบฟ้ืนฟูและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นวิพากษ์ 
− ขาดข้อมูลในส่วนที่ 3 และ 4 

− ขาดข้อมูลจ านวนโรงงานที่เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 
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๔.๓ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา น าเสนอโดย นายภานุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 

น าเสนอการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งด าเนินงานในรูปแบบที่ไม่ใช่คณะท างาน ท าให้การรวบรวมข้อมูลต้องประสานแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด : ประวัติจังหวัด ที่ตั้ง อาณาเขต ข้อมูลทั่วไปด้านการปกครองและ
ประชากร ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ : สถานประกอบการ สถานการณ์แรงงาน 
ข้อมูลด้านการประกันสังคม ข้อมูลการประสบอันตรายจากการท างาน ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) 
สถิติอุบัติภัยสารเคมี สถิติเรื่องร้องเรียนจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านสุขภาพและสถานบริการสุขภาพ : ข้อมูลด้านสถานบริการสุขภาพ และการจัดบริการอาชี
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพอัตราการป่วย/อัตราการตายที่ส าคัญ  

ส่วนที่ ๔ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพในพ้ืนที่ : ข้อมูลด้านสุขภาพการเฝ้าระวังโรคซิลิโคสีส การเฝ้าระวังผลกระทบ
จากลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลาก และข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที ่

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
− ชุมทางการขนส่งทางบก/ทางน้ า : ความท้าทายต่อการรองรับปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ ปัญหาอุบัติเหตุ 

มลพิษ การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการสาธารณสุข  
− ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากข้ึนจากจ านวนสถานประกอบการ/โรงงานที่มีมากขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษ 

ฝุ่นควัน ของเสีย (น้ าเสียและขยะ) มากขึ้น : ความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหา หน่วยงาน/กฎหมาย/เงินทุน/
บริษัท ความตระหนักในความแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น ปัญหาฝุ่นละออง อ.นครหลวง: ฝุ่น
ละอองจากการขนถ่ายสินค้าและถ่านหิน ปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อบต.อุทัย 

ประเด็นวิพากษ์ 
− อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
− ต้องการทราบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาด้านสุขภาพกับปัญหาสิ่งแวดล้อม (ฝุ่นละออง บ่อขยะ) 

ส่งผลกระทบต่อประชนในพื้นท่ีอย่างไร  

๔.๔ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอโดย นายสมพงษ์ สลัดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

 ประเด็นส าคัญ 
น าเสนอการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ด าเนินการในรูปแบบจัดตั้งคณะกรรมการจังหวัด และได้รับการสนับสนุนจากสคร. ๑๑ เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด : ที่ตั้ง อาณาเขต ข้อมูลการปกครอง และโครงสร้างประชากร  
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ : ข้อมูลสถานประกอบการ การจัดการ

ขยะ สถานการณ์แรงงานในชุมชน การใช้ google map เพ่ือการเฝ้าระวังตะก่ัว สารหนู และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านสุขภาพและสถานบริการสุขภาพ : สถานบริการสุขภาพ อัตราการป่วย/อัตราการตายที่

ส าคัญ ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ ข้อร้องเรียนต่างๆ 
ส่วนที่ ๔ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพในพ้ืนที่ : โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนู ด าเนินการส ารวจ ตรวจคุณภาพน้ า 

ดินตะกอนท้องน้ า สัตว์น้ า (หอย ปลา) เพ่ือค้นหาสารหนูในพ้ืนที่คลองกระแดะ รวมถึงพฤติกรรมการใช้น้ าอุปโภค 
บริโภค โดยมีข้อเสนอแนะจากการด าเนินการเฝ้าระวัง ได้แก่ เพ่ิมเติมการตรวจในปัสสาวะของประชาชน การให้
ความรู้อย่างทั่วถึง และหน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้น้ าประปาทุกหลังคาเรือน 

ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน คือ การบันทึกข้อมูลสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพไม่ถูกต้อง 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป คือ การรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดท าเล่มฉบับสมบูรณ์ คืนข้อมูลให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน การคัดเลือกประเด็นเสี่ยงเพ่ือการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละ
พ้ืนที่  

ประเด็นวิพากษ์ 
− สามารถน าเสนอปัญหากรณีเฉพาะของพ้ืนที่ได้ชัดเจน 
− ควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไป มลพิษอุตสาหกรรม มลพิษขยะ 
− งบประมาณการด าเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนู จะน าไปหารือกับหัวหน้างาน

สิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ 
ต่อไป 

− ชื่นชมการด าเนินงานซึ่งมีความก้าวหน้าชัดเจน 
− รูปแบบการน าเสนอ แนะน าให้แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจ 
− การเชื่อมโยงข้อมูลสิ่งแวดล้อมในน้ ากับข้อมูลผู้ป่วยเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การน าข้อมูลการคัดกรอง

และผลทางห้องปฏิบัติการไปใช้ในการ linkage แสดงความสัมพันธ์ 

๕. การน าเสนอผลการด าเนนิงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. ๕ 

๕.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร น าเสนอโดย นายชัยรัตน์ จิระสกุลไทย นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 

 ร่วมประชุมแนวทางการจัดท า OEHP และร่วมจัด OEHP ของจังหวัดราชบุรี 
 สืบค้นและประสาน รวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ 
 เสนอเชิงนโยบาย น ามาวางแผนแก้ไขปัญหา 
 เผยแพร่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล : ด าเนินการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
− ด้านเศรษฐกิจ เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง ตลอดระยะเวลา 10 

ปีที่ผ่านมา (โดยปี 2553 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด GPP 303,878.1ล้านบาท อันดับ 6 ของ
ประเทศ) 

− ด้านอุตสาหกรรม มีศักยภาพเอ้ือต่อธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยเป็นเขตปริมณฑล , มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
, มีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ความสนใจมาลงทุน ตั้งโรงงาน (ขึ้นทะเบียน ปี 2561) 5,714 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิต
เครื่องเบญจรงค์ที่ส าคัญของประเทศ 

− ด้านการประมง  
 มีการประกอบอาชีพทาการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก (วัง)  
 ผลผลิตได้จากอ่าวไทย ทะเลอันดามัน 
 มีท่าเทียบเรือและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนกิจการแพปลา (ล้ง)  
 มีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าอุตสาหกรรม ห้องเย็นอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ากระป๋อง

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าพ้ืนเมือง โรงงานน้ าแข็ง อุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง กล่องกระดาษ 
พลาสติกอุตสาหกรรม การต่อเรือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า 

− ด้านเกษตรกรรม พ้ืนที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทาน จ านวนมาก การเพาะปลูกท านาข้าว สวนผลไม้ สวน
มะพร้าว พืชผัก กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ  

− ประชากรตามทะเบียน 568,465 คน  
 ประชากรที่อยู่จริง ประกอบด้วย คนไทย สค. 462,494 คน คนไทย ตจว.(คาดประมาณ) 5 

แสนคน ต่างด้าวขึ้นทะเบียน 163,883 คน(ปกส.) และต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน(คาดประมาณ) 
1.5 แสนคน  

 ชั่วคราว (มาเช้า-เย็นกลับ) 6 หมื่นคน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
− ประเภทการประกอบอาชีพของประชากร 3 อันดับแรก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 381,476 คน 

รับจ้างทั่วไป 366,896 คน เกษตรกรรม 11,333 คน ตามล าดับ 
− จ านวนสถานประกอบการ 5,714 แห่ง จ าแนกรายอ าเภอ เมือง 3,339 แห่ง กระทุ่มแบน 2,262 

แห่ง บ้านแพ้ว 113 แห่งตามล าดับ 
− สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จ าแนกตามจ านวนโรงงาน 3 อันดับแรก ล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม หรือ

บด สัตว์น้ า 186 แห่ง เตรียมเส้นด้าย ยืด ลงแป้งหรือทอ 127 แห่ง ท าเครื่องเรือนจากไม้ 110 แห่ง 
ตามล าดับ 

− สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จ าแนกตามจ านวนคนงาน 3 อันดับแรก ล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม หรือ
บด สัตว์น้ า 16,903 แห่ง เตรียมเส้นด้าย ยืด ลงแป้งหรือทอ 11,879 แห่ง ท าเครื่องเรือนจากไม้ 
5,579 แห่ง 
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− มีการจัดท า GIS เพ่ือเฝ้าระวังสถานประกอบการที่มีสารตะกั่ว และแอมโมเนีย ในกระบวนการผลิต อ าเภอ
เมือง 

− จ านวนวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมือง 60 แห่ง กระทุ่มแบน จ านวน 38 แห่ง บ้านแพ้ว จ านวน 38 แห่ง 
− ร้อยละของการก าจัดมูลฝอยถูกต้อง 41.61 ก าจัดไม่ถูกต้อง 9.98 น ากลับมาใช้ประโยชน์ 48.42 
− ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะเก่า) จากการส ารวจปี 2561 พบว่า 

 ขยะตกค้างสะสม ก าจัดไม่ถูกหลัก 9,968.24 ตัน (แหล่งก าจัดเอกชนบริษัทพันท้ายรีไซเคิล 
จ ากัด) 

 ส่วนระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป อปท.พ้ืนที่มีระบบจัดการถูกต้อง 31 แห่ง 
 อปท.ส่งก าจัดที่สถานที่ก าจัดไม่ถูกหลัก 5 แห่ง 
 ไม่มีระบบการจัดการ 1 แห่ง (อบต.คลองตัน) 

− ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
 การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามประเภทถังขยะมูลฝอยที่จัดให้  
 การคัดแยก และการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
 การก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 บางพ้ืนที่ไม่มีระบบรวบรวมและเก็บขน และสถานที่ก าจัดบางแห่ง ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 การจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีความซ้ าซ้อน 

ไม่เป็นระบบเดียวกัน  
− การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 อ าเภอ จัดล าดับ (มากไปน้อย) ดังนี้ 

 อ.เมือง (สารตะกั่วตกค้างในเด็ก ,แอมโมเนียรั่วไหล , PM2.5) 
 อ.กระทุ่มแบน (สารตะกั่วตกค้างในเด็ก , ซิลิโคซ ิส, PM2.5) 
 อ.บ้านแพ้ว (สารเคมีตกค้างในเกษตรกร และการยศาสตร์) แต่ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

รายหมู่บ้าน เพ่ือให้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้รับการแก้ไข โดยจัดทาแผนฯ และของบสนับสนุน
จากกองทุนต าบล หรืองบ PP จาก แต่ละ CUP  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
− ร้อยละของเด็กที่มีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน จ าแนกตามโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ ร้อยละ 

41.47 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ร้อยละ 26.41 โรงเรียนบางน้ าจืด ร้อยละ 6.66 ศูนย์เด็กเล็กบางน้ าจืด 
ร้อยละ 11.76 

− ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามความรุนแรง พบ
เสียชีวิต 8 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 131 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 954 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
1,415 ราย  

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
๑) พัฒนาบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐบาล และเอกชน เรื่อง การซัก

ประวัติและลงบันทึกข้อมูลการ มารับบริการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ในโปรแกรม HDC ตามรหัส Y96, Y97 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และถูกต้อง  
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๒) พัฒนาการเขียน CODE และอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถดึงข้อมูล และรายงานการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรค Env-Occ จากโปรแกรม HDC เพ่ือผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก  

๓) พัฒนาความเข้มแข็งเจ้าหน้าที่ระดับ CUP ให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนิเทศติดตาม เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับ รพ.สต. 

๔) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับ CUP นิเทศติดตามการบันทึกข้อมูลโปรแกรม NEHIS ในระดับต าบล 
(รพ.สต. และ อปท.) เพ่ือสามารถออกรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  

๕) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับ CUP นิเทศติดตามการวิเคราะห์จัดท า GIS ความเสี่ยงรายหมู่บ้านให้
เป็นปัจจุบัน และการจัดท าแผนคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากความเสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม  

๖) ออกตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมใน รพ.รัฐบาล และเอกชน  

๗) ร่วมทีม CUP ออกตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.  

8. สนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่ และพัฒนาความรู้บุคลากรการสอบสวนโรค Env – Occ. ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  

9. ควรตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จัดการประชุม เพ่ือร่วม
พัฒนาการจัดท ารายงานข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  

10. ขาดบุคลากรด้านงานอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่ม หรือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตรมาตรฐาน 

๕.๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม น าเสนอโดย นางสุวพิทย์ แก้วสนิท นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 

 ประสานขอข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 สืบค้นข้อมูลจาก Website ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะห์ข้อมูล: ด าเนินการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
− อัตราป่วย 3 อันดับแรกของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า เบาหวาน และการ

ติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ ตามล าดับ 
− พบจ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน 3 อันดับแรกในอ าเภอสามพราน จ านวน 1302 แห่ง อ าเภอ

เมืองนครปฐม จ านวน 588 แห่ง และอ าเภอบางเลน จ านวน 334 แห่ง ตามล าดับ 
− ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับแสงสว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า

ไม่ผ่านความเข้มแสงสว่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 65  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้อง 
− ข้อมูลคุณภาพอากาศ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเดือนธันวาคม 2561 

และเดือนมกราคม 2562 
− ข้อมูลสถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปีย้อนหลัง พบมีจ านวน 3 เหตุการณ์ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เหตุการณ์ 

ลักษณะเหตุอุบัติเหตุขนส่ง NGV ไม่มีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2 เหตุการณ์ คือ 
การเกิดเหตุไฟไหม้ในโรงงานอุตสาหรรมทั้ง 2 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 1 ราย เสียชีวิต จ านวน 1 ราย  

− สถานการณ์คุณภาพน้ าท่จาจีนตอนกลางและตอนล่าง จังหวัดนครปฐม ปี 2561 พบว่า ระดับคุณภาพ
น้ าเสื่อมโทรมทั้งแม่น้ าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง 

− สถานบริการสาธารณสุขในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบว่า มีโรงพยาบาลทั้งหมด 
จ านวน 9 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาล ประเภท A จ านวน 1 แห่ง ประเภท M2 จ านวน 1 แห่ง ประเภท 
F1 จ านวน 2 แห่ง และประเภท F2 จ านวน 5 แห่ง 

− จ านวนประชากรแยกตามประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2562 พบว่า มีประชากรทั้งหมด จ านวน 
1,136,049 คน แบ่งเป็นสิทธิข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 64,126 คน (5.64%) ประกันสังคม 
จ านวน 185,395 คน (16.32%) UC ทั้งหมด จ านวน 870,418 คน (76.62%) และต่างด้าว/ช าระ
เงินเอง จ านวน 16,093 คน (1.42%) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
− ส ารวจความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walkthrough Survey) ปี 2562 จ านวน 16 แห่ง พบมีความ

เสี่ยงด้านเสียงดัง จ านวน 16 แห่ง ความร้อน จ านวน 9 แห่ง สารเคมี จ านวน 8 แห่ง การยศาสตร์ 
จ านวน 13 แห่ง ตัวท าละลาย จ านวน 5 แห่ง ฝุ่น จ านวน 6 แห่ง 

− ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2562 บุคลากรได้รับการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็น จ านวน 158 คน มีผลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน จ านวน 101 คน เหมาะสมกับลักษณะ
งาน 57 คน ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จ านวน 136 คน มีผลการตรวจปกติ จ านวน 32 คน ต้องเฝ้า
ระวัง จ านวน 74 คน พบแพทย์ จ านวน 30 คน ตรวจสมรรถภาพปอด จ านวน 77 คน มีผลการตรวจ
ปกติ จ านวน 45 คน ปอดขยายตัวอุดกั้น จ านวน 32 คน 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ 
− ผลการตรวจการได้ยินในสถานประกอบการ พบปกติ ร้อยละ 20, ผิดปกติ ร้อยละ 39, เฝ้าระวัง ร้อยละ 

31 และพบแพทย์ ร้อยละ 10 
− ผลการตรวจสมรรถภาพปอดในสถานประกอบการ พบ ปกติ ร้อยละ 62, ผิดปกติ จ านวน ร้อยละ 19, 

จ ากัดขยายตัว ร้อยละ 2 และปอดอุดกั้น ร้อยละ 2 
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− ผลการตรวจการมองเห็นในสถานประกอบการ พบ ปกติ ร้อยละ 44.8 ผิดปกติ ร้อยละ 55.2 และ
เหมาะสมกับงาน ร้อยละ 100 

− ผลการตรวจการมองเห็นใน รพ.สต. พบ ปกติ ร้อยละ 27 ผิดปกติ ร้อยละ 73 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ 
− พบโรคจากการประกอบอาชีพ ปี 2561 ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 

66.94 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยโรคผิวหนังจากการท างาน 12.09 ต่อประชากรแสนคน อัตรา
ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 3.86 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยเจ็บป่วยด้วยพิษสารก าจัด
ศัตรูพืช 3.37 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน 1.13 ต่อประชากรแสนคน 

− ข้อมูลจากกองทุนเงินทดแทน พบว่า ลูกจ้างเสียชีวิต จ านวน 11 คน สูญเสียอวัยวะ จ านวน 38 คน 
หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 199 คน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 641 คน 

− ข้อมูลโรคจากสิ่งแวดล้อม ที่มีการรายงานร่วมกับรหัส Y97 พบอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิด
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.12 ต่อประชากรแสนคน 

ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง/แผนงานแก้ไข  

ล าดับ พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ประเภทมลพิษสิ่งแวดล้อม อ าเภอที่มีพื้นที่เสี่ยง 

1. พ้ืนที่ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่นหิน) ทุกอ าเภอ 
หมอกควัน และฝุ่นละอองจาก
การเผาไหม้ทางการเกษตร และ
ยานพาหนะ 

ทุกอ าเภอ 

มลพิษจากโรงไฟฟ้าชีวมวล NOx  

SO2 CO O3 
อ.บางเลน 
อ.เมืองนครปฐม 

2 พ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
NOx  SO2 CO O3 

อ.สามพราน 
อ.เมืองนครปฐม 
อ.นครชัยศรี 
อ.บางเลน 

อุบัติภัยสารเคมี ทุกอ าเภอ 
3 พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบบ

ทางเดินอาหาร  
พ้ืนที่บ่อขยะ อปท. 

เชื้อโรคที่ท าให้เกิดโรค
อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ 
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

อ.เมืองนครปฐม 
อ.นครชัยศรี 
อ.ก าแพงแสน 
อ.ดอนตูม 

4 พ้ืนที่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
ทองเหลือง 

โลหะหนักจากกระบวนการผลิต 
เช่น ตะกั่ว สังกะสี แคดเม่ียม 

ทุกอ าเภอ 

5 พ้ืนที่อุตสาหกรรมเสี่ยงที่มีการใช้ สารตะกั่วจากกระบวนการผลิต ทุกอ าเภอ 
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สารตะกั่ว 
6 พ้ืนที่ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิคส์ โลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิคส์ 

เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเม่ียม 
อ.ดอนตูม 

7 พ้ืนที่มลพิษทางน้ าจากแม่น้ าท่าจีน โลหะหนัก และเชื้อโรคที่ม าให้
เกิดโรคอหิวาตกโรค อาหารเป็น
พิษ อุจจาระร่างเฉียบพลัน 

อ.นครชัยศรี 
อ.เมืองนครปฐม 

8 พ้ืนที่ปัญหาสารเคมีจากการเกษตร สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ทุกอ าเภอ 

๕.๓ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดราชบุรี น าเสนอโดย นายนวพล ใจเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข 
ประเด็นส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 
 ร่วมประชุมแนวทางการจัดท า OEHP และร่วมจัด OEHP ของจังหวัดราชบุรี 
 สืบค้นและประสาน รวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ 
 เสนอเชิงนโยบาย น ามาวางแผนแก้ไขปัญหา 
 เผยแพร่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 

การวิเคราะห์ข้อมูล : ด าเนินการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
− จ านวนประชากร 847,921 คน จ านวนครัวเรือน 314,365 หลังคาเรือน 
− ประเภทกิจการของสถานที่ที่มีผู้มีงานทาอยู่นั้น พบว่าผู้มีงานท าภาคเกษตรกรรม มีจานวน 124,927 

คน รองลงมาสาขาการผลิต 99,181 คน สาขาการขายส่ง - ขายปลีกฯ 87,256 คน สาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร 43,285 คน และท่ีเหลือกระจายอยู่ในสาขาอ่ืนๆ ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
− จ านวนโรงงานผลิตโอ่ง จ านวน 50 แห่ง โรงไฟฟ้า จ านวน 6 แห่ง ฟาร์มมาตรฐาน จ าแนกเป็น ฟาร์ม

สุกร 113 ฟาร์ม ไก่เนื้อ 153 ฟาร์ม ไก่ไข่ 5 ฟาร์ม ไก่พันธุ์ 3 ฟาร์ม 
− ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามอ าเภอ 5 อันดับแรก อ าเภอบ้านโป่ง จ านวน 551 แห่ง เมือง

ราชบุรี 388 แห่ง โพธาราม 353 แห่ง ปากท่อ 169 แห่ง ด าเนินสะดวก 80 แห่ง ตามล าดับ 
− ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทกิจการ 5 อันดับแรก อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 259 แห่ง 

อุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 200 แห่ง อุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 179 แห่ง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
จ านวน 136 แห่ง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน 136 แห่ง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
จ านวน 89 แห่ง ตามล าดับ 

− จ านวนสถานที่จ าหน่วยสารเคมีทางการเกษตร จ าแนกตามอ าเภอ 5 อันดับแรก อ าเภอบ้านโป่ง 57 
ร้าน เมืองราชบุรี 53 ร้าน จอมบึง 46 ร้าน บางแพ 27 ร้าน และวัดเพลง 26 ร้าน ตามล าดับ 
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− ข้อมูลบ่อขยะ มีบ่อขยะ จ านวน 13 บ่อ แบ่งเป็นการด าเนินงานถูกหลักวิชาการ/ยอมรับได้ จ านวน 4 
บ่อ ไม่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 8 บ่อ ไม่ระบุ 1 บ่อ 

− จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าประปา โดยกรมอนามัย จากการไปสุ่มเก็บตัวอย่างระวังน้ าอุปโภคบริโภค
ในอ าเภอต่าง ๆ นั้น พบว่ามีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปา กรมอนามัย 

− ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 127 เรื่อง จ าแนกเป็นเรื่องกลิ่น จ านวน 69 เรื่อง น้ าเน่าเสีย
จ านวน 28 เรื่อง เสียงดัง จ านวน 19 เรื่อง และฝุ่นละออง/ควัน จ านวน 16 เรื่อง โดยพบว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับการร้องเรียนประเด็นกลิ่นเหม็นสูงสุด 29 เรื่อง และประเด็นฝุ่นละออง 10 เรื่อง  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
− ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 5 อันดับ โรคระบบทางเดินหายใจ 

จ านวน 75,504 คน โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง จ านวน 9,746 คน การบาดเจ็บจากการท างาน 
จ านวน 1,119 คน โรคหัวใจขาดเลือด จ านวน 292 คน โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน 
จ านวน 49 คน 

− การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จานวน 210 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างประมาณ 201-500 คน จ านวน 41 ราย 
รองลงมาคือ ขนาด 1 - 10 จ านวน 37 ราย และขนาด 51 - 100 คน จ านวน 37 ราย ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน จ านวน 210 ราย ตามประเภทความ
ร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน มีจ านวน 142 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 63 
ราย และตาย จ านวน 5 ราย 

 สาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน พิจารณาใน 5 อันดับแรกสรุปได้ดังนี้  
1) ประสบอันตรายจากท่าทางการท างาน จ านวน 44 ราย  
2) วัตถุสิ่งของพังทลายหล่นทับ จ านวน 30 ราย  
3) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จ านวน 29 ราย  
4) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน มีจ านวน 24 ราย  
5) วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา จ านวน 15 ราย 

− ผลการเฝ้าระวังประชาชนในพ้ืนที่มลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีโรงงานรีไซเคิลขยะ ประชาชนมาเจาะทั้งหมด 
45 คน แบ่งเป็น  

 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 24 คน (เดิม 26 คน)  
 ประชาชนกลุ่มที่ประสงค์เจาะเพ่ิม จ านวน 15 คน (เดิม 17 คน)  
 ประชาชนรายใหม่ จ านวน 6 คน 

− ผลการตรวจ พบค่า แมงกานีสเกินค่าอ้างอิง จ านวน 18 คน (ค่าสูงที่สุด 20.4 μ/L) สารหนูเกินค่า
อ้างอิง จ านวน 40 คน (ค่าสูงที่สุด 33.973 μ/L) นิกเกิล เกินค่าอ้างอิง จานวน 34 คน (ค่าสูงที่สุด 
30.818 μ/L)โดยจ าแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้  

 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบค่า แมงกานีสเกินค่าอ้างอิง จ านวน 11 คน พบค่า สารหนูเกินค่า
อ้างอิง จ านวน 23 คน นิกเกิล เกินค่าอ้างอิง จ านวน 20 คน  
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 ประชาชนที่ประสงค์เจาะเพ่ิม พบค่า แมงกานีสเกินค่าอ้างอิง จ านวน 5 คน พบค่า สารหนู
เกินค่าอ้างอิง จ านวน 11 คน นิกเกิล เกินค่าอ้างอิง จ านวน 10 คน  

 ประชาชนรายใหม่ พบค่า แมงกานีสเกินค่าอ้างอิง จ านวน 2 คน พบค่า สารหนูเกินค่าอ้างอิง 
จ านวน 6 คน นิกเกิล เกินค่าอ้างอิง จ านวน 4 คน 

๕.๔ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบุรี น าเสนอโดย นางพยุง พุ่มกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ประเด็นส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 
 ข้อมูล HDC 
 ประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
 ผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
 ปรึกษาการด าเนินงานส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุร ี

การวิเคราะห์ข้อมูล: ด าเนินการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
− ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก ได้แก่ รับจ้างทั่วไป จ านวน 27,687 คน ท าสวน จ านวน 

11,960 คน เจ้าของกิจการ จ านวน 11,732 คน ช่างก่อสร้าง จ านวน 8,419 คน และประมง 
จ านวน 4,512 คน ตามล าดับ 

− ลักษณะเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 มีศูนย์กลางที่อ าเภอเขาย้อย 
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 80 กิโลเมตร  

− ข้อมูลการจ าแนกจ านวนสถานประกอบการตามหน่วยงานราชการภายในจังหวัด พบว่า  
 1) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีข้อมูลสถานประกอบการ จ านวน 

2,824 แห่ง มีคนงานจ านวน 39,938 คน  
 2) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มีข้อมูลสถานประกอบการ จ านวน 660 แห่ง 

มีคนงานจ านวน 18,460 คน โรงงานท่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มี
จ านวน 772 แห่ง คนงาน 24,117 คน ในจ านวนนี้มีโรงงานที่เก่ียวข้องกับสารตะก่ัว จ านวน 37 แห่ง 

 3) วิสาหกิจชุมชน จ านวน 326 แห่ง 
4) สถานประกอบการที่ใช้สารเคมีมีทั้งหมด 92 แห่ง.จ าแนกเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง 

12 ประเภทของกระทรวงอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จ านวน 14 แห่ง 
− ด้านการเกษตร พบว่า มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น จ านวน 892,437 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ท านามากที่สุด 

คือ 328,440 ไร่ (36.80%) ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ ท าไร่ 230,901 ไร่
(25.87%) พ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 212,151 ไร่ (23.77%) และพ้ืนที่ท าการเกษตรอ่ืนๆ 120,946 
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ไร่ จ าแนกอาชีพด้านการเกษตร 3 เลี้ยงสัตว์ และประมง ตามล าดับ มีจ านวนร้านจ าหน่ายสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชทั้งหมด จ านวน 240 ร้าน 

− ด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 มีมูลค่าผลผลิตประมาณ 3,402 ล้านบาท การเลี้ยงปศุสัตว์ที่
เป็นรายได้ส าคัญ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร โคนม ไก่เนื้อ เป็ดไข่ และไก่พ้ืนเมือง โดยเป็นการเลี้ยงทั้งใน
รูปแบบรายย่อยและในรูปแบบฟาร์ม 

− ด้านประมง จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยตั้งแต่อ าเภอ
บ้านแหลมจนถึงอ าเภอชะอ า รวมระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ท าให้อาชีพการประมงเป็นอาชีพที่มี
ความส าคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ชายฝั่งอ าเภอบ้านแหลม  เป็น
แหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงที่ส าคัญของประเทศ ปริมาณสัตว์น้ าทั้งจากการท าประมงในทะเลและประมง
น้ าจืด ปี 2560 มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 17,255.06 กิโลกรัม (ข้อมูลจากส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
ณ 11 เมษายน 2560) และผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือประมงทะเล มีดังนี ้ 

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จ านวน ๕๐๘ ราย  
 จ านวนเรือประมงที่ใช้ในการประกอบการ จ านวน ๑,๔๐๐ ล า 
 จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมงทะเล จ านวน ๖๗๓ ราย  
 จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมงน้ า จืด จ านวน ๓๖๖ ราย  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
− ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า พบว่า ข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย การตรวจประเมินสถานที่จ าหน่าย

อาหาร มีร้านอาหารปลอดภัย 21 ร้าน จ านวนร้าน ทั้งหมด 654 ร้าน ผ่านมาตรฐาน 504 ร้าน ตลาด
ประเภท1 มี 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานทั้งหมด มีตลาด Green and clean จ านวน 2 แห่ง มีถนน
อาหารปลอดภัย 2 แห่ง มีโรงเรียนอาหารปลอดภัย 2 แห่ง นอกจากนี้จากผลการเฝ้าระวังเก็บ
น้ าประปา ที่ส่งตรวจ จ านวน 10 ตัวอย่าง มีตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 2 ตัวอย่าง 

− ข้อร้องเรียน 3 อันดับแรก  ปี 2562 พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องกลิ่น จ านวน 11 เรื่อง ควันรบกวน 
จ านวน 5 เรื่อง และเสียงดัง จ านวน 3 เรื่อง 

− ข้อมูลบ่อขยะ มีจ านวน  13 บ่อ และจังหวัดเพชรบุรีถูกก าหนดให้เป็นจังหวัด Hot Zone เรื่องขยะ จาก
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจตัวอย่างน้ าผิวดินบริเวณบ่อขยะและน้ าประปาไม่พบโลหะ
หนัก ตัวอย่างดินบริเวณรอบบ่อขยะพบโลหะหนักทุกบ่อ ได้แก่ ตะกั่วและนิกเกิล แต่มีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และบ่อที่มีตะกั่วและนิกเกิลสูงสุด 
คือ บ่อขยะของเทศบาลต าบลหนองจอก โดยพบตะกั่วในดิน 31.342 mg/kg ค่ามาตรฐานไม่เกิน 400 
mg/kg พบนิกเกิล 15.991 mg/kg ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,600 mg/kg  

− จังหวัดเพชรบุรี มีการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะอย่างต่อเนื่อง
โดยใน ปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังทางสุขภาพโดยการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ
ตามแบบ อชก.-2 และแบบ สข-1 โดยด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอชะอาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดย
ในปี ๒๕๖๒ จากการศึกษาข้อมูลอ าเภอชะอา มีประชากรทั้งสิ้น 79,034 คน ชาย 38,202 คน หญิง 
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40,832 คน เป็นกลุ่มวัยแรงงานนอกระบบ จ านวน 54,082 คน มีกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่รอบบ่อขยะ
รัศมี 1 กิโลเมตร จ านวน 40 คน มีประชาชนผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่าซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
ปัญหาขยะ จ านวน 121 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 161 คน ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ยังไม่พบ
ความผิดปกติ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ 
− พบโรคจากการประกอบอาชีพ ปี 2560 ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ การบาดเจ็บจากการท างาน จ านวน 

30,870 คน กลุ่มโรคผิวหนัง จ านวน 14,776 คน โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 8,282 คน โรคที่มา
สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 1,790 คน โรคที่มีสาเหตุจากการท างาน 1,401 คน  

ส่วนที่ 4 แผนงานปีงบประมาณ 2563 
− เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะในพ้ืนที่เสี่ยงรอบบ่อขยะเขตอ าเภอชะอ า(เดิม) 
− เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะในพ้ืนที่บ่อขยะต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง (ใหม)่  

๕.๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม น าเสนอโดย นายถวัฒน ์สวุรรณประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP 

 ร่วมประชุมแนวทางการจัดท า OEHP และร่วมจัด OEHP ของจังหวัดราชบุรี 
 สืบค้นและประสาน รวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ 
 เสนอเชิงนโยบาย น ามาวางแผนแก้ไขปัญหา 
 เผยแพร่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 

การวิเคราะห์ข้อมูล : ด าเนินการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
− ประชากร จ านวน 191,189 คน ในนี้เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 21 
− ประชากรต่างด้าวเข้ามาอาศัยในจังหวัด จ านวน 12,091 คน เป้ฯชาวพม่า 11,344 คน กัมพูชา 487 

คน ลาว 260 คน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
− จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามอ าเภอ อ าเภอเมือง 222 แห่ง อัมพวา 58 แห่ง บางคนที 26 แห่ง  
− จ านวนคนงาน จ าแนกตามอ าเภอ อ าเภอเมือง 6,939 คน อัมพวา 2,106 คน บางคนที 384 คน 
− จ านวนสถานประกอบการห้องเย็น/โรงน้ าแข็ง จ านวน 21 แห่ง จ าแนกเป็นประเภทห้องเย็น จ านวน 

12 แห่ง โรงน้ าแข็ง จ านวน 9 แห่ง  
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− โครงการ EIA ที่ได้รับความเห็นชอบมี จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการท่าเรือไฟร์ซัน พาราไดส์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

− สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ท างาน เมื่อเทียบค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด  

− จากการตรวจฝุ่นละอองในบรรยากาศ PM 2.5 , PM 10 จานวน 10 แห่ง พบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

− สถานที่จัดการมูลฝอยน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

− ผลการตรวจความเข้มแสงสว่างในสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเมือง ผ่าน ร้อยละ 36.02 ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 63.97 อ าเภออัมพวา ผ่าน ร้อยละ 26.71 ไม่ผ่าน ร้อยละ 73.28 อ าเภอบางคนที ผ่าน ร้อย
ละ 26.31 ไม่ผ่าน ร้อยละ 73.68 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
− อัตราบาดเจ็บจากการท างาน อ าเภอเมือง 178.7 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางคนที 279.52 ต่อแสน

ประชากร อ าเภออัมพวา 342.01 ต่อแสนประชากร  
− อัตราป่วยโรคผิวหนังจากการท างาน อ าเภอเมือง 2.37 ต่อแสนประชากร บางคนที 7.99 ต่อแสน

ประชากร อัมพวา 4.47 ต่อแสนประชากร 
− อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม มีการลงรหัสร่วมกับ Y97 อ าเภออัมพวา 

2.24 ต่อแสนประชากร 
− อัตราป่วยโรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง อ าเภอเมือง 4.73 ต่อแสนประชากร 
− อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน อ าเภอเมือง 33.14 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางคนท ี

431.26 ต่อแสนประชากร อัมพวา 198.94 ต่อแสนประชากร 
− อัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช อ าเภอเมือง 1.18 ต่อแสนประชากร อ าเภออัมพวา 4.47 ต่อแสน

ประชากร 
− ข้อมูลการประสบอันตรายจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง พบว่า เสียชีวิต 1 ราย สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 6 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 68 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 71 ราย  
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ส่วนที่ 4 แผนการพัฒนาข้อมูลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระยะต่อไป 
 ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือร่วมพัฒนาการจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  
 พัฒนาบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ในการบันทึกข้อมูลโปรแกรม ICD10 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และถูกต้อง  
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามข้อมูลเพื่อพัฒนาส่วนที่ขาดการจัดท า OEHP04  
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชื้สภาพปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหา  
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการและติดตามประเมินผล 

๕.๖ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดประจวบศีรีขันธ์ น าเสนอโดย นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน/การได้มาของข้อมูลเพื่อจัดท า OEHP มี 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลทั่วไป & ข้อมูล สถานการณ์ด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ แบ่งข้อมูลเป็น 5 ส่วน  
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ  
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน  
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล  
ขั้นตอนที่ 3 : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เจ้าของข้อมูล) และปรับแก้

ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้  
ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลงในระบบ GIS และนาเสนอในรูปแผนภาพในระบบ GIS 

การวิเคราะห์ข้อมูล : ด าเนินการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
− จ านวนประชากร 543,979 คน จ านวนครัวเรือน 248,179 หลังคาเรือน ประชากรวัยท างาน อายุ 

30 - 44 ปี มีค่า BMI ปกติ ร้อยละ 45.79 
− จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบประชากรกระจายตัว

หนาแน่น 3 อันดับแรกในอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอหัวหิน จ านวน 114,936 คน อ าเภอเมือง 91,412 คน 
อ าเภอปราณบุรี จ านวน 77,408 คน 

− พีรามิคโครงสร้างประชากรพบว่าวัยเด็ก 0-19 ปี ลดลง ผู้สูงอายุ (60 ปี) เพ่ิมขึ้น 18.19% (ประเทศ 
15.45%) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2560 
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− ข้อมูลสถานพยาบาล มีโรงพยาบาลระดับ S จ านวน 2 แห่ง ระดับ M2 จ านวน 1 แห่ง ระดับ F2 
จ านวน 5 แห่ง โดยแบ่งระบบการส่งต่อผู้ป่วยเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนเหนือ มีศูนย์ประสานการส่งต่อที่ 
รพ.หัวหิน และโซนใต้ศูนย์ประสานการส่งต่อท่ี รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 
− ข้อมูลการประกอบอาชีพ 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกรรม ล่าสัตว์ และการป่าไม้ จ านวน 83,518 คน 

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์/รถจักรยานยนต์/ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จ านวน 
54,540 คน และการผลิต จ านวน 32,651 คน 

− ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 จ านวน 731 แห่ง 
จ านวนคนงาน 17,630 คน  

1) จ าแนกตามประเภทโรงงานที่มีจ านวนคนงาน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท าอาหาร หรือ
เครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ จ านวน 6,811 คน การท า
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จ านวน 723 คน 
และการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานฯ จ านวน 490 คน 

๒) จ าแนกตามประเภทโรงงานที่มีจ านวนโรงงาน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท าผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จ านวน 71 แห่ง การ
ท าอาหาร หรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ จ านวน 37 
แห่ง และการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานฯ จ านวน 36 แห่ง 

๓) จ าแนกตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยง  
 เสี่ยงต่อตะกั่ว รหัสอุตสาหกรรม 37, 41(1), 69, 71, 77(2) จ านวน 24 แห่ง จ านวน

คนงาน 302 คน 
 เสี่ยงต่อฝุ่นหิน รหัสอุตสาหกรรม 3(1), 3(3), 56, 58(1), 58(3), 59 จ านวน 82 แห่ง 

จ านวนคนงาน 2,263 คน 
 เสี่ยงต่อแร่ใยหิน รหัสอุตสาหกรรม 56, 58(1), 65, 67(8), 68, 70, 75(1)-(3), 77(2), 

95(1) จ านวน 137 แห่ง จ านวนคนงาน 1,783 คน 
 เสี่ยงต่อสารท าละลาย รหัสอุตสาหกรรม 37, 43(1)-(3), 45(1)-(3), 50(1)-(5), 51(1)-

(5), 89, 95(1(-(4) จ านวน 65 แห่ง จ านวนคนงาน 621 คน 
− ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 

๑) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2560-2562 มีเรื่องร้องเรียนที่มีแหล่ง
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 3 เรื่อง จาก 3 โรงงาน พบต้นเหตุของเรื่องร้องเรียน จากน้ าเน่า กลิ่นเหม็น 
โรงงานที่ถูกร้องเรียน ทั้ง 3 แก่ง เป็นโรงงานผลิตผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง 
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๒) โครงการที่มีการจัดท า EIA ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ปี 2558 – 2561 มี 38 
โครการ เกือบทั้งหมดเป็นอาคารที่พักอาศัยหรือโรงแรม 

๓) วิสาหกิจชุมชน จ านวน 689 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจเกี่ยวกับอาหารและการแปรรูปอาหาร 
๔) ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ปี 2562 มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์

ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 (อ้างอิงข้อมูลจาก airvisual.com) ระดับ PM2.5 มีค่าอยู่ในระดับไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน คุณภาพอากาศในแต่ละอ าเภออยู่ในระดับดี – ดีมาก 
− ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

๑) การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2560 มีการตรวจเฝ้าระวังสุขลักษณะสถานที่ จ าหน่าย
อาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติ อร่อย (Green Food Good Taste) โดยทีมร่วมระดับ
จังหวัด พบ ร้านอาหารผ่านเกณฑ์เพียง 24.6% (29 ร้านจากจ านวนร้านที่สุ่มตรวจ 118 ร้าน) ประกอบ
กิจการโดยขออนุญาตถูกต้องตาม กฎหมาย 56.78% (67 ร้าน จาก 118 ร้าน)  

๒) การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ าประปาของ อปท./ประปา หมู่บ้าน ปี 2561 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าส่ง
ตรวจวิเคราะห์ที่ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 10 ตัวอย่างจาก 10 แหล่ง พบน้ าประปามีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ 1 ตัวอย่าง ปี 2562 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ 12 ตัวอย่าง จาก 12 แหล่ง พบน้ าประปามี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ 3 ตัวอย่าง  

สว่นที่ 3 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
− อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ปี พ.ศ.2560 อัตราป่วยโรคระบบไหลเวียนเลือด 610.47 ต่อ

ประชากรพันคน โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 546.18 ต่อประชากรพันคน 
อัตราป่วยโรคระบบหายใจ 351.95 คน อัตราป่วยโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 339.98 
ต่อประชากรพันคน อัตราป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง และเนื้อยืดเสริม 361.18 ต่อประชากร
พันคน 

− อัตราตาย จ าแนกตามสาเหตุส าคัญ 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560  มะเร็งทุกชนิด 101.52 ต่อ
ประชากรแสนคน ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด 55.74 ต่อประชากรแสนคน อุบัติเหตุและการ
เป็นพิษ 45.78 จ่อประชากรแสนคน โรคหัวใจ 32.12 ต่อประชากรแสนคน โรคหลอดเลือดในสมอง 
30.27 ต่อประชากรแสนคน 

ส่วนที่ 4 ก้าวต่อไปของ OEHP ของหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
− จัดการข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
− หาข้อมูลเพิ่มเติม (ส่วนที่ยังไม่มี) เพ่ือให้มีฐานข้อมูล ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น  
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ประเด็นวิพากษ ์
ดร.นพ. สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์  

− สคร.ต้องท าการวิเคราะห์ภาพรวมของเขตตนเองให้ได้ 
− ควรน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับกับนายจ้างที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

กลุ่มเสี่ยง 
− กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ควรประสานกรมอนามัย ประเด็นบทบาทการท างาน

ของจังหวัดในกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บทบาท ภารกิจ จ านวนบุคลากรที่เหมาะสม 
− จังหวัดควรด าเนินการเฝ้าระวังผลกระทบที่ตัวคน ทั้งประชาชน และลูกจ้าง 
− การจัดท าระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีควรมีการด าเนินการ 
− การควบคุมระบบคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนามัยให้กับท้องถิ่น ใครควรต้องดูแล  
− การจัดเวทีในเรื่องข้อมูลสารเคมี จะจัดกระบวนการอย่างไร การวางระบบในการเฝ้าระวัง  
− จังหวัดสมุทรสาคร ควรท าการเผยแพร่ข้อมูล OEHP จังหวัดในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย เช่น youtube 
− จังหวัดสมุทรสงคราม ควรเป็นจังหวัดควบคุม กรณีมีการท าวิจัย โดยใช้จังหวัดอ่ืนเป็นจังหวัดที่ได้รับ

ปัจจัย 
− จังหวัดราชบุรี ควรทบทวนข้อมูลโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการท างาน ในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล 
− จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีอาชีพประมงจ านวนมาก ควร

พิจารณาการเฝ้าระวังในกลุ่มอาชีพประมงและนักท่องเที่ยว  
− จังหวัดเพชรบุรี ควรเพิ่มเติมการดูแลสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว และเอสเบสตอส 
− กรณีการน าเสนอของ สคร. 5 เห็นตัวอย่างเขต เห็นประเด็นปัญหาที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องมลพิษ

สิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการ 
− ควรน าข้อมูล OEHP ไปใช้ในเวทีการจัดการปัญหาในทุกเวทีให้เกิดประโยชน์ 

ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 
− การน าเสนอของ สคร.5 เป็นตัวอย่างในการน าเสนอในภาพ สคร. ว่าควรจะบรรจุข้อมูลอย่างไรบ้าง 
− ในภาพรวมแต่ละจังหวัดพบปัญหาใหญ่ๆ เรื่อง ขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง กลิ่น อย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ควรเพ่ิมเติมประเด็นการเฝ้าระวังสุขภาพ
เพ่ิมเติม 

− สิ่งที่ขาด ยกเว้น สสจ.นครปฐม คือข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถหาได้จากระบบข้อมูลลออนไลน์การ
รายงานของ OCC01 และ OCC02 หรือข้อมูลจากโรงพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการท างาน ซึ่ง สสจ.
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทั้งหมด เสนอให้ทุกจังหวัดเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนนี้ใน OEHP และน ามาใช้
ประโยชน์ 

− ควรทบทวนรหัสอุตสาหกรรมอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง เช่น สถานประกอบการที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวข้องกับแอสเบสตอส  
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นายณัฐพงค์ แหละหมัน 
− ชื่นชมจังหวัดนครปฐม ที่มีการด าเนินงานจัดท าข้อมูลได้ครบถ้วน 
− ชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่มีการด าเนินการเสนอข้อมูลกลุ่มอาชีพประมง 
− การจัดบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลควรน าข้อมูล OEHP ในแต่ละจังหวัดไปใช้ในการด าเนินการ

พิจารณาจัดบริการเชิงรุกในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 
− การด าเนินงานควรแสดงให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญจะสามารถด าเนินงานได้อย่างไร เนื่องจากการเกิด

โรคเป็นแบบเรื้อรัง  
− การด าเนินงานโดยใช้กฎหมาย ต้องมี evident ที่ส าคัญเพ่ือเป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  

วันที่ 2๒ สิงหาคม 2562 

๖. การน าเสนอผลการด าเนนิงานจัดท าและพัฒนา OEHP กรณีจังหวัดในพื้นที่ สคร. ๖ 
การด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ภาพรวมของพ้ืนที่สคร. ๖ ซึ่ง

ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว เริ่ม
ด าเนินการในปี ๒๕๖๑ (สระแก้ว ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ข้อมูลทั่วไป : ที่ตั้ง อาณาเขต จ านวนด่านฯ (บก/น้ า/อากาศ)  
๒) ข้อมูลด้านสุขภาพและสถานบริการสุขภาพ : ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข จ านวนแพทย์อาชีว

เวชศาสตร์ จ านวนคลินิกโรคจากการท างาน สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
๓) การด าเนินงานระบบเฝ้าระวังข้อมูลพื้นฐานฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้แก่ 

− ไตรมาส ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๖  

− ไตรมาส ๒ จัดประชุมราชการการด าเนินงานจัดท า OEHP โดยมีเป้าหมาย ๓ จังหวัด 
(ปราจีนบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี) 

− ไตรมาส ๓-๔ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานฐานข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
๔) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการเฝ้าระวังสุขภาพ 

− ปัญหาโรงงานคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะ/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
− ปัญหาข้อร้องเรียนและผลักดันลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ จังหวัดชลบุรี 
− ปัญหา VOCs เกินค่ามาตรฐาน (Benzene 1,2 Dichoroethane) จังหวัดระยอง 
− พ้ืนที่บ่อขยะ จังหวัดสระแก้ว และตราด 

๕) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
− ต้องการให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมไปเยี่ยมคลินิกโรคจากการท างาน

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และบุคลากรในพื้นท่ี   
− พ้ืนที่ขาดความรู้เรื่องกัมมันตภาพรังสี 
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ประเด็นวิพากษ์ 

− แต่ละจังหวัดมีประเด็นด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหลายๆ โครงการ ควบรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ต่อไป 

− ข้อมูลการจัดท า OEHP สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเวทีอ่ืนๆ 

 
− การด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น 

ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูลสารเคมี การใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็น
เจ้าของข้อมูล 

− implement ผ่านระบบหน่วยบริการ 

๖.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ น าเสนอโดย นางดรุณี ไตรยางค ์นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

ประเด็นส าคัญ 
น าเสนอการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ของจังหวัดสมุทรปราการ 

ซึ่งสคร.๖ ชลบุรี เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดกรอบการจัดท า OEHP ของจังหวัด 
รวมทั้งการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และการประชุมเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด : ประวัติจังหวัด ที่ตั้ง อาณาเขต ข้อมูลการปกครอง ข้อมูลการคมนาคม 
และโครงสร้างประชากร  

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ : ข้อมูลสถานประกอบการ สถานที่
จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ข้อมูลสารเคมี สถิติอุบัติภัยสารเคมี ๓ ปีย้อนหลัง การตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านสุขภาพและสถานบริการสุขภาพ : หน่วยบริการสาธารณสุข (บุคลากร เครื่องมือ) 
การด าเนินงานส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ  
อัตราการป่วย/อัตราการตายที่ส าคัญ 

ส่วนที่ ๔ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพในพ้ืนที่ : โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนรอบบ่อขยะ (แพรกษาใหม่) 

แผนการด าเนินงานระยะต่อไป : ติดตามและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 

ประเด็นวิพากษ์ 

− ข้อมูลป่วยสามารถขอเพ่ิมเติ่มจากรพ.สมุทรปราการ และรพ.บางพลี  
− ควรเพิ่มข้อมูลโรงงานที่เก่ียวกับตะกั่ว เนื่องจากทางรพ.สมุทรปราการ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญพิษตะกั่ว ท าให้

มีข้อมูลสนับสนุนในส่วนนี้ 
− ควรเพ่ิมข้อมูลผลการด าเนินงานคลินิกโรคจากการท างาน เพ่ือดึงศักยภาพของรพ.ในพ้ืนที่ซึ่งมีความ

เข้มแข็งในการด าเนินงาน 
− ผู้บริหารของจังหวัดให้ความสนใจและมีการสั่งการด้วยตนเอง จึงท าให้การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นไปด้วยดี 
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๖.๒ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดปราจีนบุรี น าเสนอโดย นายแดนสรวง วรรณวงศ์สอน นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ประเด็นส าคัญ 
น าเสนอการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ของจังหวัด

ปราจีนบุรี ซึ่งด าเนินการในรูปแบบจัดตั้งคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พ้ืนที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.กบินทร์บุรี โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุม ๔ ต าบล ได้แก่ ต.กบินทร์ ต.นนทรี 
ต.วังดาล ต.นาแขม  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด : ที่ตั้ง อาณาเขต 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ : ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม โครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสารเคมี ข้อมูลสารเคมีอันตรายของสถานประกอบการ
เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ข้อมูลการจัดการขยะ 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านสุขภาพและสถานบริการสุขภาพ : อยู่ระหว่างด าเนินการประสานหน่วยงานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และประสานสถานประกอบการในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพ่ือเก็บรวบรวมความเสี่ยงจากการท างานและข้อมูลการตรวจสุขภาพ 

ปัญหาในการด าเนินงาน  
− รูปแบบของเอกสารที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ มีความหลากหลาย (กระดาษ ไฟล์PDF) 
− ข้อมูลสุขภาพต้องรวบรวมจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรคจากการท างาน หน่วยบริการ  

สถานประกอบการในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท าให้เกิดความล่าช้า   

ประเด็นวิพากษ์ 
− ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม การจัดการอาชีวอนามัย และรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อวางโปรแกรมอาชีวอนามัยให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในอนาคต  
− คณะท างานมีความเข้มแข็งท าให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน 
− ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม ควรน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน เช่น โรคปอดจากการท างาน เพ่ือ

เป็นการเฝ้าระวังที่จ าเพาะกับพ้ืนที่ 
− รพ.อภัยภูเบศ ก าลังจะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ น่าจะมีข้อมูลการส ารวจและประเมิน

ความเสี่ยงในสถานประกอบการ (walk through survey) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา OEHP 
ต่อไป 

๖.๓ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี น าเสนอโดย 
ประเด็นส าคัญ 

น าเสนอการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
ด าเนินการในรูปแบบจัดตั้งคณะท างาน OEHP เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด : ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การปกครองและ
ประชากร 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ : จ านวนโรงงาน โครงการรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ข้อมูลการร้องเรียนตามประเภทเหตุร าคาญ และข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านสุขภาพและสถานบริการสุขภาพ : ข้อมูลด้านสถานบริการสุขภาพ ข้อมูลหลักประกันด้าน
สุขภาพ การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพอัตราการป่วย/อัตรา
การตายที่ส าคัญ ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ การใช้ขอเกี่ยวเงาะ แก้ไขโดยติดปลายขอออก (ปลาย
แหลม) 

ส่วนที่ ๔ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพในพ้ืนที่ : การเฝ้าระวังการแพ้พิษจากสารก าจัดแมลงศัตรูพืช โครงการ
เฝ้าระวังพิษจากสารตะกั่วโรงงานกระเบื้อง และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (พิษจากสารตะกั่วโรงงานอุตสาหกรรม) 

แนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๓ : เฝ้าระวังและคัดกรองโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในประชากรที่อยู่บริเวณ
รอบโรงงาน 

ประเด็นวิพากษ์ 
− เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในพ้ืนที่ 
− ควรคัดกรองคลอรีนเอสเตอเรส เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนเจาะเลือดผู้ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว  
− ประสานทีมรพ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตะกั่ว เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากร

ในการด าเนินงานต่อไป 

๗. อภิปราย เรื่องรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น OEHP MODEL,  
E-NEWSLETTER และสรุปสถานการณ์ฯ โดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน และนางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต 

นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ได้กล่าวถึงการด าเนินการจัดท า OEHP โดยการประชุมครั้งนี้เป็นระยะที่ 9 ที่ได้ท า
การจัดประชุมให้แต่ละพ้ืนที่ น าเสนอผลงานของการจัดท าข้อมูล OEHP โดยระยะที่ 10 มีเป้าหมายคือท าข้อมูลให้
มี ชีวิต ขยายและผลักดันเชิงนโยบายต่อไป  โดย Road map ของการด าเนินงานนั้น แต่เดิมเป็นการเก็บรวมรวม
ข้อมูลเป็นเล่มรายงาน แต่ในปัจจุบันนี้เราจะพัฒนาให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาท า
ข้อมูลในรูปแบบการน าเสนอด้วยแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพต่างๆ (Data Visualization) เพ่ือให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น ทางกองฯ ได้ท าโครงการ ECC(SEZ) Public Health Watch (Center) ที่ท าการ
รวมรวมข้อมูลต่างๆในพ้ืนที่ EEC (และ SEZ) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม(Environment) และสุขภาพ(Health) เช่น ข้อมูล
จาก OEHP ข้อมูลสุขภาพ(Health) ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากระบบ NEHIS และข้อมูล Event-Based 
เป็นต้น ภายใต้การบูรณาการงานระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย โดยเบื้องต้นได้มีการขับเคลือนให้เกิด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การสื่อสารข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยใช้ E- Newsletter พร้อมยกตัวอย่าง E-
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Newsletter ในพ้ืนที่ ECC ที่ได้มีการจัดท าแล้ว และได้กล่าวถึงข้อมูลใน OEHP ในปัจจุบันเปรียบเสมือน ตุ่มน้ า ที่
มีข้อมูลอยู่เต็มตุ่มแต่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงได้ยกตัวอย่างการน า ข้อมูลไปใช้ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประชากรในพ้ืนที่ จ านวนประชากรวัยแรงงานในพ้ืนที่ จ านวนแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ ข้อมูลสถานประกอบการ 
ข้อมูลการใช้สารเคมีในพื้นที่ ข้อมูลการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในพ้ืนที่ จ านวนสถานที่จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และ
ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าในนี้อนาคตทางกองโรคฯ จะมีการน ามาท า
เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานส าหรับทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางด้วย 

นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต ได้กล่าวถึงตัวอย่างชุดข้อมูลส าหรับการคัดเลือกประเด็นปัญหา ส าหรับการ
พัฒนาข้อมูลในอนาคต ที่ในปัจจุบันหน่วยงานในพ้ืนที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือจัดท ารูปเล่ม OEHP แล้วแต่ยัง
ไม่ได้น าข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลในพื้นท่ี ในการนี้ทางกองโรคฯ จึงได้จัดท า “แบบฟอร์มการจัดเก็บ
ข้อมูล” ขึ้นมา) เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี โดยได้ยกตัวอย่างหลักๆ 3 ปัญหา คือ กรณีปัญหาขยะ
กรณีมลพิษอากาศ และกรณีอุบัติภัยสารเคมี  ซึ่งมีรูปแบบไฟล์ Excel  สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บกองโรคฯ 
ข้อมูลประกอบไปด้วย Datadict ที่ใช้ส าหรับท าความเข้าใจกับชุดตัวแปรข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ และข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ที่จะต้องท าการจัดเก็บ แยกไปตามกรณีปัญหาต่างๆ โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นคือ  

1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลในแหล่งเผยแพร่ข้อมูล/เว็บไซต์  
2. การท าหนังสือราชการเพ่ือประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  
3. ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง (โทรศัพท์/อีเมล/ไลน์หรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ)  

โดยได้มีการยกตัวอย่างของการรวมรวมข้อมูล เช่น การสืบค้นข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจากเว็บกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผ่านหน้าเว็บไซต์ HDC 
Service  เว็บไซต์ ENVOCC Online และ เว็บไซต์ ENVOCC Smart Detect เป็นต้น โดยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังฯ จากข้อมูล OEHP  คือ  

1. ท าการรวบรวมไฟล์ข้อมูล (แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล แบบ Excel file) ในแต่ละพ้ืนที่ 
2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท าเป็นฐานข้อมูล OEHP 
3. พัฒนาเป็นระบบ OEHP Web Application หรือระบบ Dashboard  

ข้อเสนอแนะในการประชุม  
− การดึงข้อมูลของทางกรมโรงงานฯ มาใช้งาน ต้องระวังเรื่องจ านวนพนักงานควรมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาใช้งานจริง 
− การน าพิกัด GPS ละติจูด (Latitude),ลองจิจูด (Longitude) มาใช้งาน ควรจัดให้มีการเทียบวัดเครื่องมือ 

หรือความถูกต้องของพิกัดจริงด้วย 
− อยากให้มีการน าเสนอข้อมูล OEHP ในรูปแบบพรรณนาในเชิงระบาดวิทยาได้ด้วย(คล้ายสรุปของ 

รง.506) 
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๘. อภิปราย เรื่องแนวทางการต่อยอด OEHP และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563  
โดย นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี และนายบวร มิตรมาก 

นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี ได้บรรยายเกี่ยวกับการขยายพ้ืนที่การพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน OEHP ปี 2563 ในพ้ืนที่ 
Hot zone 3๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก นครสวรรค์ สระบุรี 
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
เลย นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี มุกดาหาร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา กรุงเทพมหานคร ในปี 
2562 จะมีการด าเนินงาน OEHP คือ ประชุมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงาน OEHP ลงพื้นที่ติดตาม
สนับสนุนการด าเนินงาน และติดตามความก้าวกน้าในการด าเนินงาน OEHP สิ่งที่ส่วนกลางจะสนับสนุนให้กับพ้ืนที่ 
คือ คู่มือแนวทางการด าเนินงาน 

นายบวร มิตรมาก ได้กล่าวถึงการพัฒนางาน OEHP โดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล OEHP ที่สามารถเข้าถึงได้ และการต่อยอดข้อมูล OEHP ในปี 2563 ที่จะมีการเพ่ิม
ประเด็นเวชศาสตร์ทางทะเลในฐานข้อมูล OEHP (ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ข้อมูลประมง ลูกจ้างประมง ประเภทเรือ 
การเข้า – ออกของเรือ สถิติโรค และการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ) โดยเริ่มในจังหวัดที่เป็น
เป้าหมายในปี 2562 (ที่ได้ด าเนินการ OEHP อยู่แล้ว) ได้แก่ 

 สคร.5 = สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ 
 สคร.6 = ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ตราด 
 สคร.11 = สุราษฎร์ธานี 
 สคร.12 = สงขลา นราธิวาส 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น ๒๒ คน ประกอบด้วย เพศชายจ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 4๕.๔๕ 
เพศหญิงจ านวน 1๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕ อายุส่วนใหญ่อยู่ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่
ในช่วง 20 – 30 ปี ช่วง 41 – 50 ปี และ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.27 13.64 9.09 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 5๔.๕๕ รองลงมาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ และมีผู้ที่ไม่ระบุระดับการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพึงพอใจในการประชุมฯ (n=22) 
     1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ 45.45 50 4.55 0 0 
     1.2 ระยะเวลาทั้งหมดของการประชุมฯ มีความเหมาะสม 45.45 50 4.55 0 0 
     1.3 เนื้อหาสาระในการประชุมฯ ตรงกับความต้องการ 45.45 50 4.55 0 0 
2. ความพึงพอใจในวิทยากร (n=22) 
2.1 หัวข้อ “ก้าวต่อไปของ OEHP มุมมองผู้บริหาร”  โดย  ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ (n=22)  

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 45.45 45.45 9.10 0 0 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 40.90 54.55 4.55 0 0 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 36.36 54.55 9.10 0 0 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 54.55 40.90 4.55 0 0 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 45.45 50 4.55 0 0 
2.2 หัวข้อ “รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น OEHP MODEL, E-NEWSLETTER และ
สรุปสถานการณ์ฯ” โดยนายณัฐพงศ์ แหละหมัน และนางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต (n=22) 

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 45.45 45.45 9.10 0 0 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 45.45 50 4.55 0 0 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 36.36 54.55 9.10 0 0 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 45.45 45.45 9.10 0 0 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 45.45 50 4.55 0 0 
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หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.3 หัวข้อ “แนวทางการต่อยอด OEHP และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563” (n=22) 
     โดยนางสาวทิตย์ติยา มั่งมี และนายบวร มิตรมาก 

 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 40.91 54.55 4.55 0 0 

 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 40.91 54.55 4.55 0 0 

 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 36.36 54.55 9.10 0 0 

 การบริหารเวลาของวิทยากร 45.45 45.45 9.10 0 0 

 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 45.45 50 4.55 0 0 
3. ความพึงพอใจในบริการ (n=22) 
     3.1 ห้องประชุม 40.90 59.10 0 0 0 
     3.2 โสตทัศนูปกรณ์   40.90            54.55 4.55 0 0 
     3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 40.90 50 9.10 0 0 
     3.4 การบริการ/อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 50 45.45 4.55 0 0 
     3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 40.90 59.10 0 0 0 
4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมฯ (n=22) 
     4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุมฯ 40.90 59.10 0 0 0 
     4.2 ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้ง

นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
45.45 50 4.55 0 0 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ควรมีการเลือก the best OEHP เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอ่ืนและพัฒนาต่อยอดข้อมูล 
2. ควรมีการเพ่ิมเติมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ของพนักงานหรือประชาชนในเรื่องสุขภาพ

อนามัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด หรือภาพรวมเขต/ประเทศ 
3. อยากให้ส่วนกลางประสานขอข้อมูล และส่งต่อให้กับสคร.ไปจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลมีตัวแปรที่เหมือนกัน 
๔. การน าเสนอข้อมูลควรเน้นปัจจัยเสี่ยง/สุขภาพจากสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพ 
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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 
ครั้งที่ ๒ 

 

    

    

 


