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ผอ.ทักทาย



 นั่งเก้าอี้ การนั่งเก้าอี้อย่างถูกวิธีย่อมจะเป็นการ
ดีต่อสุขภาพ แต่หากนั่งไม่ถูกวิธีอาจจะมีอาการปวดหลัง

ขึ้นได้ และเราจะนั่งเก้าอี้อย่างไรจึงจะไม่ปวดหลัง

 วัยเรียนท่ีต้องนั่งเก้าอี้ทบทวนหนังสือ หาข้อมูล 

ท�าการบ้าน หรือพิมพ์รายงานผ่านคอมพิวเตอร์นานๆ 

หลายคนมักรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณเอว หลัง และต้นคอ 

สร้างความหงุดหงิดใจให้บ่อยครั้ง รู้หรือไม่? ปัญหาดัง

กล่าวอาจเกิดจาก“การนั่งเก้าอี้ที่ไม่ถูกต้อง”

 วิธีบรรเทาท�าได้ เพียงพิจารณาเบาะเก้าอี้ ควรมี

ขนาดพอดี นั่งแล้วไม่อึดอัด หากเบาะใหญ่เกินไปควรหา 

หมอนมาหนุนหลัง จากนั้นนั่งให้เต็มก้น หลังพิงพนัก 

ช่วยลดอาการปวดคอ คอเกร็ง ส่วนเท้าวางราบสมัผสัพืน้

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
การระบาด
 ดวงดาวนี้ไม่จ�ากัดราศี ดาวเคราะห์จะโคจรผ่านธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย เกิดการเสีย
สมดุล หากร่างกายเกิดภาวะเสียสมดุลของธาตุทั้ง 4 นั้นอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพตามมา

กลุ่มเสี่ยง
 ดวงดาวมักท�ามุมโคจรกับกลุ่มคนวัยท�างาน โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ท�างานออฟฟิศ 
มักจะพบปวดเมื่อยบริเวณ เส้นประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกและส่วนของข้อ มีอาการแขนขา
ไม่มแีรง ชา กล้ามเนือ้เกรง็และกระตกุแบบอตัโนมตั ิกระดูกมเีสยีงเมือ่เคลือ่นไหว ไม่สามารถ
นั่งตัวตรงได้

อาการ
ดาวเคราะห์จะส่งผลกระทบ
1. ปวดหลังเรื้อรังจากการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชั่วโมง 
2. ไมเกรนหรือปวดศรีษะเร้ือรัง ความเครียด การพกัผ่อนไม่เพยีงพอ แสงแดด ความร้อน 
3. มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อค การอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นข้อมือ เส้นเอ็น นิ้วมือ
พบมากขึ้น 

 ส�าหรับท่ีพกัแขน ตรวจดูความแขง็แรงให้เหมาะสม

ส�าหรับค�้ายันตัวขณะลุก และอยู่ในต�าแหน่งท่ีไม่เกะกะ

เวลาพิมพ์งาน นอกจากนี้ ข้อศอกควรวางอยู่ระดับเดียวกับ

พื้นโต๊ะ ป้องกันช่วงไหล่เกิดอาการเกร็ง

 กรณโีต๊ะต�า่กว่าเก้าอี ้เมือ่อ่านหนงัสือควรหาอปุกรณ์

มาเสรมิให้หนังสอืวางสงูระดับหน้าอก ป้องกนักล้ามเนือ้

คอท�างานหนักจนเกิดอาการตึง และส่งผลให้ปวดหลัง 

อันเกิดจากการก้มโน้มตัวอ่านหนังสือมากเกินไป

 ทั้งน้ี ควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ ครึ่งชั่วโมง 

เพื่อยืดเส้นยืดสายให้เส้นเอ็นคลายตัว แต่เล่ียงการก้ม 

หรือ เอี่ยวหลังแรงๆ เพราะจะท�าให้เจ็บกล้ามเนื้อได้

ที่มา: http://women.thaiza.com/นั่งเก้าอี้อย่างไรไม่ปวดหลัง/

275745/

 สวสัดคีรบั...ท่านผูอ่้าน จลุสารส�านกัโรค

จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม ฉบบันี้

ออกล่าช้ากว่าก�าหนด เพราะต้องการคัดสรร

เน้ือหา สาระต่างๆ มาเพื่อผู้อ่านโดยเฉพาะ 

ยงัไงกต้็องขออภยัสมาชกิท่านผูอ่้านจุลสารด้วย

นะครับ 

 ส�าหรับเนือ้หาภายในฉบับนี ้เรามคีวาม

ภูมิใจและใส่ใจ จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ทั้งสาระและความรู้ที่เข้มข้นมากขึ้น หวังเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้ทกุท่านชอบและตดิตามอ่าน 

จุลสาร ฝากติดตามข้อมลูข่าวสารความเคลือ่นไหว

ผ่านเฟสบุ๊คส�านักฯ และเว็บไซต์ของส�านักฯ 

ด้วยนะครับ

 ท้ายสุดนี้ ผมหวังว่าเน้ือหาจากจุลสาร 

Env-Occ ฉบับน้ี จะท�าให้ผู้อ่านทุกท่านได้

รับประโยชน์และขอให้มีความสุขกับการอ่าน

จุลสาร หากมีข้อแนะน�า หรือค�าติชม ยินดี

รบัฟังความคิดเหน็ เพือ่น�ามาปรบัปรงุให้ดยีิง่ขึน้

ต่อไป

 

ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

ผู้อ�านวยการส�านักโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม

ผอ. ทักทาย

   ค�าแนะน�าพิเศษ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโคจรของดาว

เคราะห์น้ี แนะควรปฏิบติัตน ดังน้ี
1. ให้พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 

10 นาท ีพยายามมองไปไกลๆ อย่างเช่นมอง
ออกข้างนอก

  2. เม่ือต้องนั่งท�างานนานพยายาม เปลี่ยนท่าการ
ท�างานทุกๆ 20 นาที 
3. ปรับพฤติกรรมพยายามกะพริบตาบ่อยๆ
4. ท่านั่ง ควรจัดท่าให้หลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้ ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและ
แขนทุกๆ 1 ชั่วโมง
5. วางข้อมือในต�าแหน่งตรง ไม่บิด หรืองอข้อมือขึ้นหรือลง
6. หมั่นออกก�าลังกายสม�่าเสมอเป็นประจ�าในทุกวัน อย่าท�างานหักโหมอย่างเดียว
7. การจัดโต๊ะท�างาน หรือพื้นที่ท�างานให้เหมาะสม ควรจัดวางของที่ต้องใช้ให้ใกล้ตัว 
ใกล้มือ จะได้ไม่ต้องเอี้ยวตัวอยู่บ่อยครั้ง และไม่ต้องก้มตัวขึ้นลง หันซ้ายหันขวา ซึ่งอาจ
ท�าให้เกิดอาการเคล็ดได้
8. ถ้าไม่จ�าเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูง แต่ถ้าจ�าเป็นต้องใส่ ควรใส่ไม่เกิน 2 นิ้ว 
หรือ 4 – 5 เซนติเมตรเท่านั้น
9. อย่าเครียดกับงานมาก อย่าหักโหม เพราะความเครียดท�าให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้
เช่นกัน

พยากรณ์โรคกับหมอ ENV-OCC

สาระสุขภาพ
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แผนภูมิที่ 3 อุบัติภัยสารเคมีแยกตามเขตพื้นที่

“ภัยสารเคมี และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น”
 ปี 2558 ที่ผ่านมา อุบัติภัยสารเคมี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจ�านวน 
182 ราย ซึ่งส่งผลกระทบให้ได้รับบาดเจ็บ จ�านวน 178 ราย และเสียชีวิตจ�านวน 
4 ราย โดยเหตุการณ์ไฟไหม้ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บมากที่สุด 90 ราย รองลงมาคือ 
สารเคมีรั่วไหล จ�านวน 55 ราย และเหตุระเบิด 33 ราย ตามล�าดับ ขณะที่เหตุการณ์
ระเบิดท�าให้เกิดการเสียชีวิตทั้งหมด จ�านวน 4 ราย (แผนภูมิที่ 4)

 
แผนภูมิที่ 4 จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและจ�านวนผู้สียชีวิตจากเหตุการณ์ด้านสารเคมี

“ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่” 
 ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรค (สคร.) และส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ควรจดัท�า 
ฐานข้อมูลอุบัติภัยสารเคมีของพื้นที่ และควรจัดท�าชุดข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพและ 
การป้องกนัอนัตรายทางสขุภาพส�าหรบัประชาชนหรอืกลุม่เสีย่งในแต่ละกรณ ีเช่น สารเคมี
ทีเ่กิดอบุติัภัยบ่อย เป็นต้น เพือ่น�าไปใช้ในการสือ่สารความเสีย่งแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ควร
มกีารวางแผนการด�าเนนิงานการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิหรอืตดิตามข้อมลูสถานการณ์อย่าง
เป็นระบบ และเตรียมความพร้อมของระบบ Logistic เช่น หน้ากากป้องกันอันตราย 
งบประมาณ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมรองรับเหตุการณ์ด้านสารเคมี
“ประชาชนต้องท�าอย่างไร? กับภัยจากสารเคมี”
 เม่ือเจอเหตุการณ์อบุตัภิยัสารเคมไีม่ควรเข้าไปในบรเิวณทีเ่กดิเหตุ และต้องรูเ้บอร์
ฉุกเฉินในการแจ้งต่อเหตกุารณ์ เช่น การแจ้งเทศบาล แจ้งดบัเพลงิ หรอืเจ้าของพืน้ทีเ่กดิเหต ุ
หรือสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 หรือสายด่วนต�ารวจ 191 หรือสายด่วน 1669 เมื่อเห็น 
ผู้บาดเจ็บ เป็นต้น และข้อมูลที่ควรแจ้ง คือ สถานที่เกิดเหตุ, ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, 
จ�านวนผูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติมีหรอืไม่?, ชนดิ/ ประเภทสารเคม ี(ถ้ารู)้, จ�านวน/ ปรมิาณ
การรั่วไหล (ถ้ารู้), แหล่งน�้า หรือชุมชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมีหรือไม่? เป็นต้น[3]

“รู้หรือไม่ว่าภัยจากสารเคมีเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?”
 “อุบัติภัยสารเคมี” เป็นเหตุการณ์และคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนและ
คนท�างาน ซึง่เมือ่เกดิเหตุการณ์ขึน้จะส่งผลกระทบต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม ซึง่ภยัทาง
สารเคมีเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด เช่น อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม และ
เหตุการณ์ที่เจตนา เช่น กรณีของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย[1] และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมานั้น พบว่า มีเหตุการณ์ด้านสารเคมีเกิดขึ้น
จ�านวนทั้งหมด 61 ครั้ง โดยเกิดจากเหตุไฟไหม้มากที่สุด จ�านวน 35 ครั้ง รองลงมา 
คือ การรั่วไหล จ�านวน 14 ครั้ง การระเบิด จ�านวน 9 ครั้ง และการลักลอบทิ้งสารเคม ี
จ�านวน 2 ครั้ง ตามล�าดับ (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1 ลักษณะเหตุการณ์สารเคมีปีงบประมาณ พ.ศ.2558

“เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ไหน?”
 เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงงานมากที่สุด จ�านวน 34 ครั้ง รองลงมาเกิดขึ้นในการ
ขนส่งหรือการจราจรทางบก จ�านวน 11 ครั้ง และบ่อขยะในชุมชน จ�านวน 6 ครั้ง 
ตามล�าดับ (แผนภูมิที่ 2)

 

แผนภูมิที่ 2 อุบัติภัยสารเคมีแยกตามสถานที่เกิดเหตุการณ์

“ที่ผ่านมา พื้นที่ไหนที่เกิดขึ้นมากสุด?” 
 ในรายเขตพื้นที่ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) พบว่า เขต สคร. 1 และ 
เขต สคร. 3 เกิดเหตุการณ์มากที่สุดพื้นที่ละ จ�านวน 20 ครั้ง รองลงมาคือ เขต สคร. 4 
จ�านวน 5 ครั้ง และ เขต สคร.10 จ�านวน 4 ครั้ง เขต สคร. 12 จ�านวน 3 ครั้ง 
เขต สคร. 5 สคร. 6 สคร. 9 จ�านวนพื้นที่ละ 2 ครั้ง และเขต สคร. 7 จ�านวน 1 ครั้ง 
ตามล�าดับ (แผนภูมิที่ 3)
*หมายเหตุ: เขตพื้นที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) คือ เขตพื้นที่ สคร. เดิมในปีงบประมาณ 2558

นายวงศกร อังคะค�ามูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง... ภัยใกล้ตัวสารเคมี
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“อุบัติภัยสารเคมี 

ภัยใกล้ตัว มีทั่วทุกพื้นที่” 	 “สารเคมี”	เป็นสิง่ทีใ่กล้ชิดอยูก่บัชีวติประจ�าวนัของผูค้น	ซ่ึงแน่นอนว่าให้ทัง้คณุ
ประโยชน์และโทษได้ในเวลาเดยีวกนั	เช่น	สารเคมีประเภทน�า้มัน	หรือแก๊ส	ซ่ึงให้ประโยชน์ในด้าน
การเป็นเชื้อเพลิงให้ยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคม	แต่ขณะเดียวกันหากเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การขนส่งข้ึน	 เช่น	 เกิดรถขนส่งพลิกคว�่า	 มีสารเคมีร่ัวไหลออกมา	 ก็อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประชาชนที่ได้รับมลพิษ	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การจราจร	และส่งผลกระทบ
ต่อการด�ารงชีวิตในสังคม

เอกสารอ้างอิง
 1. Centers for Disease Control and Prevention. Emergency Preparedness and Response: Chemical Emergencies [Internet]. 2013 [cited 2016 July 29]. Available from: http://emergency.cdc.gov/chemical/ 
  overview.asp
 2. ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ 
  และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค; 2558 [เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก:http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation/EditedSituationChemEmer-20-10-2558.pdf
 3. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. อุบัติภัยสารเคมี [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; [เข้าถึงเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://122.155.1.145/ 
  upload/minisite/file_attach/137/53c6412183eeb.pdf
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 Health Data Center (HDC) หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า 

HDC คือ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพที่จัดท�า

ขึน้โดยกระทรวงสาธารณสขุ มีวตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอข้อมลู

สารสนเทศด้านสขุภาพในมติต่ิางๆทีจ่�าเป็น ซึง่ได้จากการเชือ่ม

ข้อมูลระหว่างสถานบริการสุขภาพภายในจังหวัด ประมวลผล

ข้อมูลมายังหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลในภาพรวม

ระดับประเทศในการก�าหนดนโยบายและการวางแผนงานด้าน 

การส่งเสริม การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  

นางสาวภูษณิศา ฉลาดเลิศ        
นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินHDC คืออะไร…?
เมื่อเอ่ยประโยคข้างบน หลายคนอาจสงสัยและยังไม่รู้ว่า HDC คืออะไร 
ส�าหรับบทความฉบับนี้ เรามีค�าตอบดี ๆ มาอธิบายกันค่ะ...

การแสดงสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 1. กรณีแสดงข้อมูลแบบเขตพื้นที่ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุความครอบคลุมของ 

ผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร (coverage,community base) ไม่ว่าผูป่้วย/ผูร้บับรกิารจะได้รบับรกิาร

จากสถานพยาบาลใดกต็าม ข้อมูลจะแสดงถึงทีอ่ยูจ่รงิของผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร เท่านัน้ 

 2. กรณแีสดงขอ้มูลรายโรงพยาบาล (service base) หมายถงึ ข้อมลูผูป่้วยหรอื

ผูร้บับรกิารทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบของโรงพยาบาลและได้เข้ารบับรกิารในโรงพยาบาล

นั้นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อมูลจะน้อยกว่า แบบที่ 1 เนื่องจาก ข้อมูลจะแสดงเฉพาะผู้ป่วย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเท่านั้น

ประโยชน์ด้านงาน ENVOCC……

 1) เพือ่ทราบสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมของประชาชน

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างรวดเร็วสามารถน�าข้อมูลไปประกอบการด�าเนินงาน

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2) เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ในปัจจุบัน 

เช่น ผลการรายงานข้อมูลการวินิจฉัยโรคจากการท�างานและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและประชาชนสามารถเข้าถึง 

ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์

โรคและภัยสุขภาพนั้นเอง และในส่วนส�านักโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมน้ัน ได้บูรณาการจัดการ

ข ้อมูลสถานการณ ์โรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิง่แวดล้อม เข้าสู่ระบบนีเ้ช่นเดียวกนั โดยเข้าถงึข้อมลู

ได้ทางเว็บไซต์ http://hdcservice.moph.go.th/

อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ 

http://hdcservice.moph.go.th/

การพัฒนาข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในอนาคต…..

 1) เพือ่ให้ข้อมลูมคีณุภาพและตรงตามความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้ สามารถตดิตาม

และพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ

รหัสอาชีพที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ก�าหนด 

 2) พฒันาระบบข้อมลูด้านโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว

 3) สนับสนนุให้หน่วยงานในพืน้ทีพ่ฒันารายงานโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ โดยประสานและจัดท�าข้อมูลผ่านทางทีม

ผู้พัฒนา HDC ประจ�าจังหวัด

สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ในระบบ HDC มีโรคอะไรบ้าง..........

พิษสารก�าจัด
ศัตรูพืช

โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

โรคปอดฝุ่นหิน
(Silicosis)

โรคระบบทาง
เดินหายใจที่เกิด
จากแอสเบสตอส

โรคมะเร็งเยื่อหุ้ม
ปอดมีโซทิลิโอมา
(Mesotilioma)

โรคประสาทหู
เสื่อมจากเสียงดัง

โรคที่เกิดจาก
ความร้อน

โรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อจาก
การท�างาน

พิษสารตัวท�า
ละลายอินทรีย์

โรคหัวใจ
ขาดเลือด

การบาดเจ็บ
จากการท�างาน

โรคเรื้อรังของ
ทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง

พิษสารปรอท
และสารประกอบ

พิษโลหะหนัก

พิษสารตะกั่ว
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 ปัญหาการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายก�าลังให้ความส�าคัญเป็น

อย่างยิง่ เนือ่งจากสารตะก่ัวเป็นโลหะทีเ่ป็นพษิต่อร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวยัเดก็

เนื่องจากสารตะกั่วจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายของเด็ก คือ การลดลงของระดับสติปัญญา  

ปัญหาด้านพฤติกรรม เกิดภาวะโลหิตจาง ฯลฯ1 และโรคปัญญาอ่อนจากพิษตะกั่ว 

(lead-caused mental retardation) ถอืได้ว่าโรคพษิสารตะกัว่เป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรกของโรคร้าย 

ที่แรงที่สุดท่ีเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อมและเป็นต้นเหตุที่ท�าให้เด็กมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาสูงถึงปีละกว่า 600,000 คน2 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้ระบุค่าระดับสารตะกั่ว

ในเลือดเด็ก ควรไม่เกิน 5 ไมโครกรัม

ต่อเดซลิติร เนือ่งจากสามารถท�าให้ระดับ

สติปัญญา (IQ) ของเด็กลดลง โดยหาก

ระดับสารตะกั่วในกระแสเลือดสูงขึ้น 5 

ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร สามารถท�าให้ค่า

ระดบั IQ ลดลง 1.3 หน่วย และจากการ

ศกึษาวจิยัทีผ่่านมาสามารถสรุปได้ว่าไม่มี

ระดบัสารตะก่ัวทีป่ลอดภยัส�าหรบัมนษุย์3

 สารตะก่ัวถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท เช่น แบตเตอร่ี 

แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ สีน�้ามัน กระสุนปืน มาดอวน การต่อเรือไม้ ฯลฯ ซึ่งจากการน�า

เอาสารตะกัว่มาใช้ประโยชน์ดงักล่าวท�าให้มโีอกาสทีเ่กดิการสมัผสัสารตะกัว่เข้าสู่ร่างกายมนษุย์ 

การศกึษาสถานการณ์การสมัผสัตะก่ัวในเด็กของส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 

กรมควบคมุโรค พบว่าเดก็มโีอกาสเสีย่งต่อการได้รบัสารตะกัว่เข้าสู่ร่างกายจากแหล่งท่ีส�าคญั 

คอื จากการปนเป้ือนสารตะกัว่ในสิง่แวดล้อมในพืน้ทีเ่สีย่ง และจากผูป้กครองทีป่ระกอบอาชพี

เสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วแล้วน�ากลับมาที่บ้าน (Take home lead) และจากผลิตภัณฑ์ที่มี

การใช้สีน�า้มนัและของเล่นทีใ่นศนูย์พฒันาเดก็เลก็4 โดยสารตะกัว่สามารถเข้าสูร่่างกายของเดก็

ผ่านทางการหายใจหรือสูดดมฝุ่นสีที่มีสารตะกั่ว และผ่านการกินสิ่งของที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน

เข้าสูร่่างกาย เนือ่งจากวยัเดก็จะมีพฤตกิรรมชอบเล่นตามพืน้ ชอบดูดนิว้มอืหรือการหยบิของ

เข้าปาก จึงท�าให้สารตะกัว่มโีอกาสเข้าสูร่่างกายมากขึน้ นอกจากนัน้วยัเดก็ยงัมปัีจจยัต่างๆที่

ส่งเสริมให้มีการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้น เช่น เด็กมีอัตราการหายใจและ

อัตราการดูดซึมสารตะกั่วที่สูงกว่าผู้ใหญ่5 เป็นต้น

 ดงันัน้ มาตรการป้องกนัและลดการสมัผสัสารตะกัว่ในเดก็ จงึมี

ความจ�าเป็นทีท่กุฝ่ายควรให้ความส�าคญั ซึง่แนวทางการปฏบิตัตินเพือ่

ป้องกันและลดการสัมผัสสารตะกั่ว มีดังต่อไปนี้ 

 1) ผูป้กครองทีม่กีารท�างานสมัผสั

สารตะกั่วควรหมั่นดูแลสุขอนามัยส่วน 

บุคคล เช่น ตัดเล็บให้สั้น ล้างมือและ 

ล้างหน้าก่อนรบัประทานอาหาร ไม่สบูบหุรี่ 

หรือรับประทานอาหารในขณะท�างาน 

เปล่ียนชุดท�างานและอาบน�้าทันทีเมื่อ

กลับถงึบ้าน ควรแยกเกบ็และแยกซกัชดุ

ท�างานออกจากชุดเสื้อผ้าอื่น 

 2) ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สีทาบ้าน 

ของเล่นเดก็ จานชาม ฯลฯ ทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน และหากพบการหลดุลอก

ของสีที่ผลิตภัณฑ์ยกเลิกการใช้งานทันที 

 3) ควรส่งเสรมิให้เดก็รบัประทานอาหาร

ที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง ไขมันต�่า 

เช่น นมจืดวันละ 2 กล่อง ไข่ไก่วันละ 

1 ฟอง เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ฯลฯ 

 4) ควรให้เดก็ล้างมอืก่อนรบัประทาน

อาหารหรอืหลงัจากคลานตามพืน้ วิง่เล่น

นอกสนาม หรือใช้มือจับสิ่งสกปรก 

 5) หากสังเกตอาการผดิปกตขิองเด็ก เช่น ซีดมาก ชัก ซึม ปวดท้อง 

พฒันาการช้า การเจรญิเตบิโตช้า ฯลฯ ควรปรกึษาเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข

ที่อยู่ใกล้บ้านทันที หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วน

กรมควบคุมโรค โทร.1422

นายจักรี ศรีแสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รู้ทัน      โรคใกล้ตัว

ภัยสารตะกั่ว....พิษร้ายท�าลายเด็ก
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ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซต์
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 ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดหรือตึก 

 1. ควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก และควรให้มีแสงแดดส่อง

เข้ามาในห้องบ้าง

 2. ควรมีการท�าความสะอาดและล้าง

ตู้แอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 3. ควรมีเครื่องฟอกอากาศภายในห้อง 

ในทีท่�างาน และในห้องครวัควรมีเครือ่งดดูควนั

 4. ควรท�าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ม่าน 

พรม อย่างสม�่าเสมอ

 5. ควรมีอุปกรณ์ท�าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค

ตดิตวัไว้เสมอ เช่น กระดาษทชิชูเ่ปียก เจลล้างมอื สเปรย์

ฆ่าเชื้อโรค

 6. ทิ้งขยะทุกวันอย่าให้มีขยะตกค้างข้ามวัน

ข้ามคืน และควรแยกถังขยะตามชนิด ทั้งขยะเปียก 

ขยะแห้ง ขยะมีพิษ ขยะไม่มีพิษ ตลอดจนใช้ถังขยะที่มี

ฝาปิด และมีถุงด�าใส่ไว้ให้เรียบร้อย

 7. ปลกูต้นไม้ทีมี่คณุสมบัตช่ิวยฟอกอากาศ

ได้ด ีเช่น ต้นเฟิร์นบอสตัน, ต้นเศรษฐเีรอืนนอก, 

ต้นวาสนา

 8. วันหยุดหรือยามว่าง ลองเปลี่ยน

สถานที่ เช่น นั่งเล่นสวนสาธารณะ ไปทะเล 

เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย

รู้ทัน      โรคใกล้ตัว
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ภัยเงียบใกล้ตัว ภูมิแพ้ตึก...

 ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเรามักถูกจ�ากัดด้วยพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในสังคมเมืองต้องรีบเร่งและแข่งกับเวลา ในแต่ละวันคนส่วนใหญ่

ท่ีท�างานอยู่ในอาคารหรือในตกึท่ีสูงๆ หลายคนอาจเคยมปีระสบการณ์กบัตนเอง

มาบ้างว่าเวลาอยูใ่นทีท่�างานรูส้กึอดึอดัไม่สบายตัวหรอืมอีาการทางสขุภาพต่างๆ 

เกิดขึ้น อาการพบบ่อยๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ คอแห้ง ระคายเคืองตา ระคายเคือง

ระบบทางเดินหายใจ เหนื่อยล้า คัดจมูก จามบ่อยๆ หอบไอ เป็นต้น อาการ

เช่นนี้มักจะเป็นๆ หายๆ ถ้าเปลี่ยนสถานที่หรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่นที่มีสภาพใกล้

ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น 

 นอกจากนี้ สิ่งสกปรกในห้องน�้า เชื้อโรคในลิฟต์ และขยะที่ถูกทิ้งค้าง

คืนไว้ในห้อง ก็อาจเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดโรคภัยต่อสุขภาพของเราได้เช่นกัน

 ส�าหรับบางคนแมว้า่ไม่ไดท้�างานประจ�า

ในอาคารส�านักงาน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้อง

เข้าไปติดต่อท�าธุระในอาคารส�านักงานหรือ

ตึกที่สูงๆ แล้ว อาจจะรู้สึกอึดอัด อาการต่างๆ 

เหล่านี้ หลายคนอาจไม่ทราบว่าเป็นผลมาจาก 

“โรคแพ้ตึก” (Sick Building Syndrome) 

นั่นเอง ที่ถือเป็นภัยเงียบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น 

โดยท่ีคนส่วนใหญ่อาจนึกไม่ถึง และมีน้อยคนนักจะรู้สาเหตุและสังเกตว่า อาการ

เจบ็ป่วยดงักล่าวจะปรากฏชดักต่็อเมือ่กลบัเข้าห้องพกัคอนโดสงูหลายสบิชัน้ หรอืกลบั

ไปในอาคารส�านักงาน เพราะโรคนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ แล้วไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยมากนัก 

ทั้งๆ ที่ในปัจจุบัน ตึกสูงส่วนใหญ่มักจะถูกออกแบบปิดทึบเพ่ือประหยัดพลังงาน 

แต่หารู้ไม่ว่า ได้กักเอาสิ่งปนเปื้อนหลายชนิดซ่อนไว้ในอาคาร 

 เมือ่เอ่ยมาถึงตรงนี ้หลายคนอาจสงสัยและอยากรู้ว่า Sick Building Syndrome 

(SBS) มีสาเหตุจากอะไร และป้องกันอย่างไร ส�าหรับบทความฉบับนี้ เรามีค�าตอบดีๆ 

มาเล่าสู่กันฟัง...

 สาเหตุของโรคภูมิแพ้ตึก

 1. การระบายอากาศไม่ดี โดยเฉพาะอาคารส�านักงาน ที่ต้องเปิดเครื่องปรับ

อากาศตลอดเวลา ท�าให้การถ่ายเทอากาศมีน้อย การหมุนเวียนอากาศไม่ดี ท�าให้

คนทีอ่ยู่ภายในอาคาร อาจหายใจและได้รบัสารพษิต่างๆ 

เช่น สารเคมีจากหมึกพิมพ์หรือจากกระดาษ เข้าไปใน

ร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัว 

 2. เชื้อโรคหรือสารพิษจากตัวคน การที่มีคน

จ�านวนหนึ่งอยู่รวมกันในสถานที่แห่งเดียวกันเป็นเวลา

นานๆ อาจเป็นการง่ายที่จะเกิดการติดต่อจากการไอ 

จาม ท�าให้เชื้อโรควนเวียนกระจายอยู่ทั่วไป

 3. ไอระเหยจากเครื่องใช้ต่างๆ เช่น พรม ตู้หรือ

โต๊ะที่ท�าจากไม้อัดกาว เครื่องถ่ายเอกสาร น�้ายา

ปรบัอากาศ ซ่ึงจะปล่อยสารระเหยทีมี่สารประกอบของฟอร์มาลดไีฮด์ และการปนเป้ือน

จ�าพวกสารเคมีจากภายนอก เชื้อรา และแบคทีเรียต่างๆที่เกิดจากความชื้นในห้อง

ที่มา เอกสาร : คู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยจากตึกอาคารที่คุณอาศัยอยู่ : โรคจากการท�างานในตึก

ข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000092814

ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซต์ 
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เรียบเรียงโดย นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน

นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย



ส�านักโรคฯ จัดประชุมพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง

โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในแรงงาน

ต่างด้าว 
 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัด

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในแรงงานต่างด้าว 

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก 

ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อ�านวยการส�านักโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม เป็นประธานเปิดงานในคร้ังนี ้

กรมควบคุมโรค ประเทศไทย จับมือมหาวิทยาลัย UOEH ประเทศญี่ปุ่น MOU ความร่วมมือ

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นพ.อ�านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหาร

จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เข้าหารือและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

กับ ดร.นายแพทย์โทชิอะกิ ฮิกาชิ อธิการบดีมหาวิทยาลัย UOEH (University of Occupational and 

Environmental Health) ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง WHO CC 

for Occupational Health ต่อภูมิภาค ในการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ส�านักโรคฯ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็น งานประชาพิจารณ์ 

ร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ
 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ ่านมา นายแพทย์อ�านวย กาจีนะ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมรับฟังความคิดเห็นและมอบโยบายการขับเคลื่อน 

พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา ในการ

ขบัเคล่ือน(ร่าง) พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม จากหลายภาคส่วนที่

มีการประสานความร่วมมือและบูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้เพือ่เป็นการคุม้ครองผูป้ระกอบอาชพีและผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสิง่แวดล้อมให้ได้รบั

การดแูลสุขภาพอย่างทั่วถึง การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสิง่คกุคามสขุภาพจากการท�างาน และมลพษิ 

สิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการ

จัดท�า ยกร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

7

สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม ENV - OCC

ส�านักโรคฯ ร่วมกับ สคร. 2 จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 

6 หน่วยงาน

 เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2559 ทีผ่่านมา ส�านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ร่วมกบัส�านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (MOU) การพัฒนาสถานประกอบการด้านการควบคุมโรคและความปลอดภัยจากการท�างาน ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อ�านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามในครั้งนี้ การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 6 หน่วยงาน ได้แก่  
ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด, อ�าเภอแม่สอดและส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ส�านักโรคฯ พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่ว

ในเด็กปฐมวัย

 เม่ือวนัที ่30 มยิ. - 1 กค. 59 ทีผ่่านมา ส�านกัโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวยั 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 

ผูท้รงคณุวฒุกิรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงานในครัง้นี ้

รอบรั้ว Envocc... ในประเทศและต่างประเทศ
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8 สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม ENV - OCCu u

ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

88/21 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์ ต�ำบลตลำดขวัญ

อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 117 / 2540

ไปรษณีย์โทรเลขนนทบุรี

ที่ปรึกษา ดร.นพ.ปรีช� เปรมปรี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม
กองบรรณาธิการ กลุ่มสื่อส�รส�ธ�รณะและพัฒน�เครือข่�ย
สถานที่ติดต่อ สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม 88/21 หมู่ 4 ถนนติว�นนท์ ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 4514  โทรส�ร 0 2590 4388  อีเมล์ media.envocc@gmail.com  เว็บไซต์ http://envocc.ddc.moph.go.th/

https://www.facebook.com/pages/ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

ส�านักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ปี 60 – 64

 เม่ือวนัท่ี 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ทีผ่่านมา ส�านกัโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

“การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และ

สิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ 

สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย

พเิศษเรือ่ง “นโยบายกรมควบคุมโรคต่อการดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพีและประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม” 

 เมื่อวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิง่แวดล้อม ได้จดัประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่งการพฒันาคณุภาพชวีติในการท�างานด้าน

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท 

จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อ�านวยการส�านักโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ 

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดการอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น

(OEHA) รุ่นที่ 1

 เมือ่วนัที ่1 - 5 สิงหาคม 2559 ทีผ่่านมา ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อม ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การจดัการอาชวีอนามยัและเวชศาสตร์

สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ส�าหรับแพทย์ รุ่นที่ 1 Occupational and Environmental 

Health Administration (OEHA) ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัด

นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อ�านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

เป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้

รอบรั้ว Envocc... ในประเทศและต่างประเทศ


