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การประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

“ก้าวสู่นานาชาติ”
 การจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม นับเป็นกลไกหนึ่งที่เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้าง
ความเข้มแขง็ทางวชิาการด้านการป้องกนัควบคมุโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการ
แห่งชาติขึ้นในปีนี้ การประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิครัง้ที ่8 ปี (60) และ การประชมุวชิาการ 
นานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 1 ปี (60) โดยมีแนวคิดหลักว่า “สานพลังขับเคลื่อน 
นวัตกรรม ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

เ พ่ื อก ้ า วที่ มั่ นคง สู ่ สั งคมที่ ยั่ ง ยื น ” 
(Occupational and Environmental Health 
Innovation For Health Sustainability)  
ในครั้งนี้ 

 ส�านักโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร 
เพื่อเป ็นศูนย ์กลางความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการด้าน
การป้องกนัและควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล ให้เป็น
ศูนย์ประสานงานขององค์การอนามัยโลก ส�านักโรคจากการ
ประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อม จงึมกีารประสานงานและร่วมมอื
ทางวชิาการกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่ให้เกดิ
การด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศ
และในระดบัภมิูภาคอาเซียน ได้อย่างมีประสทิธภิาพและมคีวาม
ยั่งยืนต่อไป

เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
และการพฒันากฎหมายโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
นอกจากนี้ ส�านักฯ ได้ยกระดับการประชุมวิชาการด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิโดยผลกัดนัให้เป็นการ
ประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้แนวคดิ “สานพลงัขบัเคลือ่นนวตักรรม ด้านโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เพื่อก้าวท่ีม่ันคง สู่สังคม
ที่ยั่งยืน” ต่อไป 
 สุดนี้ท้าย ผมหวังว่าเนื้อหาจากจุลสาร Env-Occ ฉบับนี ้
จะท�าให้ผู้อ่านทกุท่านได้รบัประโยชน์และมีความสขุกบัการอ่านจลุสาร 
หากมีข้อแนะน�า หรือค�าติชม ยินดีรับฟังความคิดเห็น เพื่อน�ามา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี
ผู้อ�านวยการส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม

ผอ.ทักทาย

 สวสัดท่ีานผูอ่้านทกุท่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็จลุสารส�านกัฯ 
ก็เดินทางก้าวสู่ปีที่ 5 แล้วนะครับ ซึ่งฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์
เปิดตวัปี 2560 และเป็นจลุสารทีจ่ดัท�าข้ึนเป็นฉบบัพเิศษเพือ่ต้อนรบั
การประชุมวชิาการด้านโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
ซึ่งเรามีความภูมิใจและใส่ใจ ที่จะเพิ่มเนื้อหา สาระที่เป็นประโยชน์ 
คัดสรรมาเฉพาะส�าหรับสมาชิกผู้อ่านทุกท่าน
 ส�าหรบัเนือ้หาปฐมฤกษ์ภายในฉบบัน้ี ได้รวบรวมการด�าเนนิ
งานในภาพรวมของส�านักฯ โดยบอกเล่าเรื่องราวบทบาทภารกิจ
ส�าคญัของส�านกัฯ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาความร่วมมอืทางวชิาการ
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาการวิจัย
และวิชาการ การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ การพัฒนาด้านข่าวกรอง 
และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและรังสี รวมทั้งการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู ้

ผอ.ทกัทาย

รอบรั้วงาน Env.occ ก้าวสู่นานาชาติ
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 ด้วยสถานะเป็นศนูย์ประสานงานด้านอาชวีอนามยั (WHO Collaborating 
Centre (WHO CC) for Occupational Health) ในภาคพืน้เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
(South - East Asia Region) ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
จึงมีความร่วมมือทั้งทางวิชาการและนโยบายกับองค์กรระหว่างประเทศและ
นานาประเทศ อาท ิองค์การอนามยัโลก (WHO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) องค์การด�าเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
ร่วมด�าเนินงานอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ มีความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนในการจัดท�าเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพระดับอาเซียน 
(ASEAN Health Surveillance Criteria) ตามที่ASEAN SOMHD (ASEAN 
Senior Official’s Meeting on Health Agenda) ก�าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนให้มีความร่วมมือระดับกรมควบคุมโรค
กับหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ ร่วมจัดท�าข้อเสนอทางนโยบายในการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA)จัดท�าบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมโรคกับ Guangdong 
Health and Family Planning Commission (GDHFPC) มณฑลกวางตุ้ง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทาง
วชิาการและระหว่างกรมควบคุมโรคและมหาวทิยาลัย UOEH (University of 
Occupational and Environmental Health) ประเทศญี่ปุ่น [UOEH เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีสถานะ เป็น WHO CC for Occupational Health 
ของภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (Western Pacific Region)] มีการด�าเนินงาน
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005: 
IHR 2005) โดยเฉพาะด้านสารเคมีและรังสี มีความร่วมมือกับ WHO CC 
ด้านอาชีวอนามัยในภูมิภาคอื่นๆ อาทิ NIOSH ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศอังกฤษ มีความร่วมมือทางวิชาการ
กับ WHO ส�านักงานใหญ่และ WHO CC ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเซีย ในการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับการจัดบริการอาชีวอนามัย 

ความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(Occupational Health Service) ของหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care 
Units: PCU) ในภูมิภาคเอเชีย มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประเทศสิงคโปร์ สถาบันมะเร็ง (NCI) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความร่วมมือกับ WHO และ ILO ในการปรับปรุง
ข้อมูล International Chemicals Safety Cards (ICSCs) นอกจากนี้ยังมี
ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอืน่ๆ ทีส่�าคญัได้แก่ มบีทบาทเป็นท่ีปรกึษา
ด้านพษิตะกัว่ในงานผลกระทบต่อสขุภาพจากมลพษิสิง่แวดล้อมภายใต้ UNEP 
มกีารแลกเปลีย่นศกึษาดงูานและฝึกอบรม การประชมุวชิาการระหว่างประเทศ 
การสอบเทยีบความช�านาญทางห้องปฏบัิตกิารในการวเิคราะห์ตวัอย่างสิง่แวดล้อม
และชีวภาพกับองค์กรส�าคัญในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
 ด้วยเหตุผลที ่ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม มคีวาม
มุ่งมั่นในการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่างๆ 
เพื่อความก้าวหน้าของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2560 นี้จึงมีการยกระดับ 
การจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ไปเป็นการประชุมวิชาการนานาชาตด้ิานโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
นับเป็นก้าวใหม่ของส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้แทนกรมควบคุมโรคในคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 69 

[World Health Assembly 69th (WHA 69)]

การพัฒนาร่าง พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 ในปัจจบัุนสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อม 
เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ ที่มีแนวโน้มและความรุนแรงสูงข้ึน 
เนือ่งจากมีการพัฒนาอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และการบรกิารทีข่ยาย
ตัวเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลให้มีผู้ป่วยจากโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ทกุปี กอปรกบัการด�าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ยังไม่มีการก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑแ์ละ 
รูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
สิ่งแวดล้อมที่ จะน�ามาใช้จัดการปัญหาและลดผลกระทบท่ีเกิดจากโรค 
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมได้อย่างครอบคลมุและมปีระสทิธิภาพ 
 ทัง้นีร่้างพระราชบญัญตัโิรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. ... เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ คือ เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ได้รับ
ผลกระทบต่อสขุภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมอย่างครบวงจร 
และร่างกฎหมายได้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หน ่วยงานภาคเอกชน องค ์กรอิสระ และประชาชน 

ซ่ึงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ที่ประชุมมีมติ
เหน็ชอบกบัการจดัท�าพระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี ้เพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพและมปีระสทิธผิล โดยมุง่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน
และไม่ซ�้าซ้อนกับกฎหมายฉบับอื่นที่มีการบังคับใช้อยู่แล้ว 
 โดยกฎหมายดังกล่าว มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 1) จัดตั้ง
คณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นกลไก
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตลอดจนถึงการให้ค�าแนะน�า และ
ให้ค�าปรึกษากับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน  
2) การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3) การป้องกัน 
และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการ
กรณีเกดิความเสยีหายต่อสาธารณะหรืออันตรายต่อสขุภาพของสาธารณชน 
5) ให้ความช่วยเหลอืผูซ้ึง่เป็นโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 
6) การแต่งตัง้เจ้าพนกังานควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม

รอบรั้วงาน Env.occ ความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิชาการฯ

รอบรั้วงาน Env.occ การพัฒนาร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ



 จากจ�านวนประชากรที่มีงานท�า 38.3 ล้านคน มีจ�านวน
แรงงานนอกระบบมากถึง 21.1 ล้านคน คิดเป็น 55.6% 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,2559) ซึ่งการดูแลสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพของกลุม่แรงงานนอกระบบนัน้ มุง่เน้นการลดความ
เส่ียงและการปรบัหรอืจดัสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เอือ้ต่อการ
ท�างานทีป่ลอดภยั ซึง่เป็นการส่งเสรมิ ป้องกนัโรคจากการประกอบ
อาชพีด้วยตนเองและกลุ่มหรอืชมุชน รวมถงึการรกัษาและฟ้ืนฟหูลัง
จากท่ีเจบ็ป่วยหรอืได้รบัผลกระทบจากการท�างาน กรมควบคมุโรค 
โดยส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง 
เครอืข่ายภาครฐั เอกชนและภาคประชาชน พร้อมด้วยหน่วยงานทัง้ใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุข 14 หน่วยงาน ได้ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมอืเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
ส�าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายฯ สู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานระดับเขต/พื้นที่ 
ให้สามารถด�าเนินงานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน และให้หน่วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน
ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้แรงงานนอกระบบทุกกลุ ่มอาชีพ
สามารถเข ้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ตามแนวทางที่
กรมควบคุมโรคก�าหนด

การดูแลสุขภาพจากการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
 ระยะเร่งด่วนและระยะสั้น (ปี 2559-2560) โดยผลักดัน 
กลไกขับเคล่ือนนโยบายฯ รวมถึงพัฒนารูปแบบชุดสิทธิประโยชน ์
(Service package) และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงคส์�าหรับ 
การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอก
ระบบกลุ ่มเป้าหมาย 5 กลุ ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
กลุม่เกษตรกร, กลุม่แกะสลกัหิน, กลุม่เก็บและคดัแยกขยะทัว่ไปและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มขับแท็กซี่และกลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์
จากผ้า รวมถึงการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานนอกระบบ 
 ระยะกลาง พัฒนากลไกการจัดบริการอาชีวอนามัย 
รวมถึงรูปแบบการจัดการภัยคุกคามจากการประกอบอาชีพ 
รวมถึงบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นท่ีเป้าหมาย 
(แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อสม.) ได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และกลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีมี
ความเสีย่งทางสขุภาพให้ได้รับการส่งเสรมิ ป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ
จากการท�างานและได้รับบริการอาชีวอนามัยทุกกลุ่มอาชีพ 
 ระยะยาว พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถบริการ
อาชีวอนามัยได้อย่างท่ัวถึง รวมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบทุก
กลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ

4 สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม Env.Occ

 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้ด�าเนินการจดัท�าโครงการวยัท�างาน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข นับจาก
ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ประชากรวัยท�างานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และการบาดเจบ็ รวมทัง้โรคทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุของพืน้ที ่มคีวามปลอดภยั
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมและสขุภาพจติทีด่ ีโดยบรูณาการ
ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต 

โครงการวัยท�างานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

การตรวจประเมนิสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ
ร่วมกับสคร.มีผลการด�าเนินงานดังนี้
 1) สนับสนุนให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรแก่
สถานประกอบการ ผลการด�าเนนิงานสถานประกอบการเข้าร่วมด�าเนนิงาน
สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพที่ส�าคัญมีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร จ�านวน 
240 แห่ง จาก 55 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมสีถานประกอบการกลุ่มเสีย่งสงูฯ  
สามารถด�าเนนิการครบทัง้ 6 กจิกรรม จ�านวน 45 แห่ง จาก 21 จงัหวดั 
คิดเป็นร้อยละ 27.63 จากเป้าหมาย 76 จังหวัดจังหวัดละ 1 แห่ง 
 2) สนบัสนนุสถานประกอบการให้มกีารดแูลสขุภาพผู้ประกอบอาชพี
ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จากสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 
216,745 แห่ง มสีถานประกอบการ/วสิาหกจิชมุชนเข้าถงึ/ได้รบัข้อมลู
ของโครงการฯ ท้ังหมด 8,879แห่ง จากเป้าหมาย 10,838 แห่ง
คดิเป็นร้อยละ 81.92 และมสีถานประกอบการ/วสิาหกจิชมุชนเข้าร่วม
โครงการฯ จ�านวน 625 แห่ง ผลการด�าเนินงาน พบว่า สถานประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯจ�านวน 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
27.84 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

 ส�านกัโรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดล้อมและหน่วยงานเครอืข่าย 
จึงได้พัฒนาเกณฑ์ และแนวทางการ
ด�าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาของ 
โครงการสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ และองค์ความรู้ 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพจากแร่ใยหิน และฝุ ่นหิน  
รวมไปถงึการพฒันาต้นแบบ Facilitators 
และผูต้รวจประเมนิ โดยมกีารแลกเปลีย่น
เ รียนรู ้ กับหน ่วยงานเครือข ่ายใน
ระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ รวมไปถึง

แผนภาพแสดงจ�านวนสถานประกอบการ
ในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ สถานประกอบการ

ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข 
ปี 2559

รอบรั้วงาน Env.occ การดูแลสุขภาพจากการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ

รอบรั้วงาน Env.occ โครงการวัยทำางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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 จากนโยบายการด�าเนนิงานด้านการปกป้องมนษุย์และสิง่แวดล้อม
ของรฐับาล กรมควบคุมโรค โดยส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพในการเฝ้าระวงั
สุขภาพประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีหลายพื้นที่ ที่ส�าคัญได้แก่ 
การด�าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
กรณีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนบริเวณรอบ 
เหมอิงแร่ทองค�า ในพืน้ท่ีรอยต่อ 3 จงัหวดั (พจิติร เพชรบรูณ์ พิษณุโลก) 
และยังได้เพิ่มการด�าเนินงานที่มุ่งเน้นลดความเหล่ือมล�้าทางสุขภาพ 
ของประชาชนตามนโยบายภาครัฐ และจากปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับขยะ
และการจัดการขยะมีเพิ่มมากขึ้น ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อมจึงด�าเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันความคุมโรค
และภยัสขุภาพจากการคัดแยกและรไีซเคิลขยะในพืน้ทีเ่สีย่งสูงในพืน้ที่ 
เป้าหมายในปีงบประมาณ 2558 - 2559 โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมาย 
ออกเป็นพื้นที่ขยะทั่วไป 5 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 
สมุทรปราการ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช) และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี)  
โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 30 ของประชาชนและคนท�างานสัมผัสขยะ 
ในพื้นที่เส่ียงหรือพื้นท่ีโอกาสเสี่ยงสูง 8 จังหวัด ดังกล่าว ได้รับ 

การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ และเพื่อให ้หน ่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการด�าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพของประชาชนและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะ ในพื้นที่เสี่ยง 
20 จังหวัดในปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้เพื่อขยายพื้นที่และสร้าง
เครือข่ายในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดกลไกการด�าเนินงานที่เป็น
รูปธรรมในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน 
และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะ 
 จากการด�าเนินงานเรือ่งกรณเีหมอืงแร่ทองค�าและกรณขียะนัน้ 
พบว่าเนือ่งจากเป็นปัญหาร้องเรยีน จงึมคีวามยุง่ยากในการปฏิบัตงิาน
ในพื้นที่ ทั้งจากผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง และบางแห่งมีปัญหา
การเมอืงภายในพืน้ทีแ่ทรกซ้อน นอกจากนีย้งัพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ไม่มีการขึ้นทะเบียนแรงงาน
อสิระ รวมถงึสทิธใินการตรวจรกัษานัน้ไม่ครอบคลมุการตรวจสุขภาพ
ตามความเสี่ยง/ตรวจสุขภาพทั่วไปบางรายการ เช่น การตรวจ
สมรรถภาพ ปอด หู ตา เป็นต้น ปัจจบัุนส�านักโรคจากการประกอบอาชพี 
และส่ิงแวดล้อม ด�าเนินการพัฒนาระบบ/โปรแกรมที่ใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อข้อมูลคลาดเคล่ือนหรือ
สูญหายของการบันทึกข้อมูลสุขภาพหรือสูญหาย

การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากการปนเปื้อนสารเคมี
กรณีกิจการเหมืองแร่ทองค�าและกรณีขยะ

 ปัจจุบัน สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูล
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ของส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 พบว่า 
เกิดเหตุการณ์อุบัติภัยเกี่ยวกับสารเคมี จ�านวน 170 ครั้ง โดยพบ
ว่าเหตกุารณ์เกดิจากไฟไหม้มากทีสุ่ด จ�านวน 105 ครัง้ รองลงมา 
สารเคมีการรั่วไหล จ�านวน 27 ครั้ง และการระเบิด จ�านวน 
26 ครั้ง ตามล�าดับ สถานที่เกิดเหตุการณ์ในโรงงานมากที่สุด 
จ�านวน 76 ครั้ง รองลงมาคืออุบัติเหตุขนส่ง / จราจร จ�านวน 
34 ครั้ง โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 348 ราย จ�าแนกเป็น
บาดเจ็บ จ�านวน 317 ราย และเสียชีวิต จ�านวน 31 ราย การเกิด
อุบัติภัยทุกคร้ังท�าให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน และคนท�างาน เพื่อป้องกันและลดผลก
ระทบทางด้านสุขภาพต่อประชาชน 
 กรมควบคมุโรคได้ก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ที ่5 เตรยีมความ
พร้อมและการจัดการในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามมาตรฐานสากล ให้หน่วยงานภายใต้กรมควบคุมโรคด�าเนนิการ
พัฒนากลไกการจัดการเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
การบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้หลักการ 2P2R ส�านักโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม มีการด�าเนินงานเตรียม
ความพร้อม โดยการจัดท�าแผนประคองกิจการ (BCP) และ 
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสารเคมีด้านรังสี และ
กรณหีมอกควนัภาคเหนอื จดัท�าระบบบัญชาการเหตกุารณ์(Incidence 
command system : ICS) และพฒันาบคุลากรในองค์กรให้มีความ
รู้ในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์
 นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวัง
เหตุการณ์อุบัติ ภัยทางด้านสารเคมี
และรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท�า 
รายงานสถานการณ์เป็นรายไตรมาส 
และประจ�าปี เผยแพร่ทาง website 
ของหน่วยงานและแจ้งให้หน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วข้องรับทราบสถานการณ์เป็นประจ�า
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา

รูปภาพที่ 1 แสดงจังหวัดเสี่ยง
ทางด้านสารเคมี

รอบรั้วงาน Env.occ การเฝ้าระวังสุขภาพจากประชาชนจากการปนเปื้อนสารเคมี

รอบรั้วงาน Env.occ การพัฒนากลไกเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

การพัฒนากลไกเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม



 ปัญหาโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม มคีวามส�าคญั

มากขึน้ เนือ่งจากการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ปัจจุบันยังคงมีผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรค/ภัยจากการ

ท�างาน รวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ ดังนั้นการจัดให้มีบริการดูแลสุขภาพ

อย่างเท่าเทียม ครอบคลุม และมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

 ปี 2558 กรมควบคุมโรค โดยส�านักโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้น�ามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย

ส�าหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป มาใช้ในการตรวจประเมินและ

รับรองคุณภาพการจัดบริการของโรงพยาบาลแต่ละระดับ ทั้งนี้ได้

ก�าหนดเป้าหมายร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ทัว่ไป ทัว่ประเทศ ให้สามารถจดับรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรม

ส่ิงแวดล้อมได้ โดยเน้นจงัหวดัในพืน้ทีเ่สีย่ง Hot Zone (รวมจงัหวดั

เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 46 จังหวัด ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู ้

ทีเ่กีย่วข้องแก่ทมีตรวจประเมนิคณุภาพระดบัจงัหวดั โดยผลการตรวจ 

ประเมินและรับรองตามมาตรฐานฯ และตามเกณฑ์การจัดบริการ

เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในปี 2558 - 2559 พบว่า รพศ./รพท. 

จ�านวน 116 แห่ง สามารถผ่านการรับรองการประเมินฯ จ�านวน 

40 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 34.48 ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนนิงาน 

ที่ก�าหนด

 นอกจากนี้ในปี 2560 เป็นต้นไป ได้บูรณาการและพัฒนา

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม

ส�าหรับโรงพยาบาลศนูย์/ท่ัวไป โรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล โดยเป็นมาตรฐานชดุเดยีวกัน เพือ่ให้หน่วยบรกิาร

สาธารณสขุใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดับรกิาร รวมทัง้ใช้ใน

การตรวจประเมนิและรบัรองคณุภาพการจดับรกิาร เพือ่สนบัสนนุ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุขด้วย

การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการรับรองการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

ปี 2558-59 จ�าแนกตาม สคร.

ภาพแสดงการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพศ./รพท. ปี 2559

8 สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม ENV - OCCu u
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ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

88/21 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์ ต�ำบลตลำดขวัญ

อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 117 / 2540

ไปรษณีย์โทรเลขนนทบุรี

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

รอบรั้วงาน Envocc... การพัฒนาการจัดการอาชีวอนามัยฯ


