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5กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

	 กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสุข		ได้ด�าเนนิงาน	

เฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563						

จากการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาจึงสรุปผลการด�าเนินงาน	 ประจ�าปี	 2563	 โดยน�าเสนอ	 ข้อมูลทั่วไปของ

องค์กร	 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานในปี	 2563	 ผลการปฏิบัติงานและ							

การเบกิจ่ายงบประมาณ	 ทิศทางและนโยบายการด�าเนนิงาน	ผลการด�าเนนิงานตามแผนงานโครงการทีส่�าคญั	

และงานตามภารกิจ	ปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินงานในปี	2563		และแผนการด�าเนินงานและสิ่งที่ต้อง

พัฒนาในปีต่อไป

	 จากการด�าเนินงานในปี	 2563	 มีการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก	 รวมถึงการขับเคล่ือน

นโยบายและกลไกทางกฎหมาย	 ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก					

สิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2562	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	อย่างไรกต็ามผลการด�าเนนิงานภาพรวมถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด	ี

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก	 ในการด�าเนินการเฝ้าระวัง	

ป้องกัน	 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงมีการพัฒนาทั้งด้านนโยบาย	 กฎหมาย										

งานวิชาการและการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ

	 สิ่งส�าคัญที่ท�าให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินงานได้ประสบผลส�าเร็จ

สมบูรณ์ได้ด้วยดี	 ในป	ีพ.ศ.	2563	คือการได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร	นักวิชาการ	ผู้รับผิดชอบ			

ทกุกลุม่งานเป็นอย่างดยีิง่	คณะผูจ้ดัท�ารายงานประจ�าปีได้รวบรวมผลการด�าเนนิงานจากทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง	

จึงขอขอบพระคุณไว้	ณ	โอกาสนี้	และหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ	เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	และ

ประชาชนผู้สนใจได้เป็นอย่างด	ี

ค�าน�า

5กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งเเวดล้อม
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สารบัญ

พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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ค�าน�า
สารจากผู้บริหาร

ท�าเนียบผู้บริหาร
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15

37

95

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 3
ผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่ 2

สถิติและค่าเป้าหมาย 
ปี 2563

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก

43
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สารจากผู้อ�านวยการ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

	 กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมเป็นหน่วยงานในสงักดั	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสุข		

มุง่ผลกัดนักลไกการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	20	ปี	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินงาน																							

ท่ีมีความสอดคล้องและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลง	

ทัง้ภายในและภายนอก	รวมทัง้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้พระราชบัญญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	

	 โดยมีภารกิจหลักในการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีและถ่ายทอดแก่								

หน่วยงานภาครฐั	เอกชน		องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และประชาชน		ก�าหนดและพฒันามาตรฐานการด�าเนนิการ	

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พัฒนาระบบ	กลไก	เครือข่าย	และองค์ความรู้ด้านโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายที่ส�าคัญ	เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานและประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการด�าเนินงานเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่	 (New	 Normal)																	

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	

	 ปีทีผ่่านมานบัเป็นบททดสอบส�าคัญของผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีทุกคน	ท่ีได้ทุ่มเทท�างาน	ถ่ายทอดองค์ความรู้	

และปฏิบัติงานจนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 ภายใต้

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2562	 และการเปลี่ยนแปลง						

การด�าเนนิงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	นบัเป็นความรบัผดิชอบ	

อันยิ่งใหญ่ขององค์กรแห่งนี้	ในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย
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ท�าเนียบผู้บริหาร
กรมควบคุมโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อาจินต์  ชลพันธุ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายวิรัช ประวันเตา
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
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ท�าเนียบผู้บริหาร
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อ�านวยการ

ดร.นลินี  ศรีพวง
รองผู้อ�านวยการ

(ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
รองผู้อ�านวยการ

(ด้านบริหาร)

นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี
รองผู้อ�านวยการ

 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

นายส�าเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
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ดร.นพ.หิรัญวุฒิ  แพร่คุณธรรม
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายกมล  จันทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐพงศ์  แหละหมัน
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ และผู้อ�านวยการ

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

ดร.พญ.ชุลีกร  ธนธิติกร
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นางสาวจุไรรัตน์  ศรีมณี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
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นางสาวอังคณา  เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นายสาธิต  นามวิชา
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ดร.พัชร์พิดา  ศิริพงศ์โภคิน
ผู้อ�านวยการศูนย์อ้างอิง

ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
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กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

Integrity 
การยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม

Service  Mind 
การบริการที่ดี

Mastery/Expertise 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ

Achievement Motivation 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์

Relationship 
การมีน�า้ใจเปิดกว้าง 
เป็นพี่เป็นน้อง

Teamwork 
การท�างานเป็นทีม

ค่านิยม

M

O

P
H

Mastery 
เป็นนายตนเอง

Humility
ถ่อมตนอ่อนน้อม

People Centered 
ใส่ใจประชาชน

Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่

I

S

M A

R

T
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ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1
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ข้อมูลทั่วไป

ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ด้วยการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ทันการณ์ 
ด้วยมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน ภายในปี 2565

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม 
พัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ ผู้ประกอบอาชีพและ

ประชาชนโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู	้เทคโนโลยี	นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 เป็นที่ยอมรับและ													

มีการน�าไปประยุกต์ใช้	โดยหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในระดับพื้นที่และประชาชนสามารถเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	

ตามแนวทางและมาตรฐานที่กองฯ	ก�าหนด

บคุลากรของกองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	มศีกัยภาพ

ในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(ที่มา : มติ PMQA หมวด 1 v.19.6.62)

1
วิสัยทัศน์

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 1

2

3
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ความเป็นมา
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

“ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง”

กองอาชีวอนามัย สังกัดกรมส่งเสริมสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข

กรมส่งเสริมสาธารณสุข 
เปลี่ยนชื่อเป็น กรมอนามัย

ก่อตั้งขึ้น
ในปีพ.ศ. 2509

พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2517 

18 รำยงำนประจ�ำปี	2563
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ได้โอนไปสังกัดกรมควบคุมโรค

“ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”

20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 
เปลี่ยนชื่อ

“กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” 
กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2545

9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2545

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2509	 เริ่มมีโครงการอาชีวอนามัยหรือศูนย์อาชีวอนามัย	 และจัดตั้งเป็น	“ศูนย์อาชีวอนามัย         

ภาคกลาง” เมื่อปี	 พ.ศ.	 2513	 ต่อมาปี	 พ.ศ.	 2515	 ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง	 ได้ขอจัดตั้งกองอาชีวอนามัย						

สงักดักรมส่งเสริมสาธารณสขุ	กระทรวงสาธารณสุขขึน้	และมีศนูย์อาชวีอนามยัภาคกลางเป็นหน่วยงานในภมูภิาค	

สงักดักองอาชวีอนามยั	ในปี	พ.ศ.	2517	กรมส่งเสริมสาธารณสขุ	เปลีย่นช่ือเป็น	กรมอนามยั	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2545	

ได้โอนไปสงักดักรมควบคุมโรค	เมือ่วนัที	่9	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	เป็นส�านกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่เเวดล้อม	

และเมื่อวันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	เปลี่ยนเป็น	“กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” 

19กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งเเวดล้อม
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ประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้ 

ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	

ก�าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	

ป้องกัน		และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม		

ตลอดจน	การด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคและภัย									

ทีคุ่กคามสขุภาพจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม	ให้แก่หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน		

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และประชาชน	

ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ	กลไก	และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	

ประสานการพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านการตรวจ	

วนิจิฉยั	และการรกัษาโรคและภยัท่ีคกุคามสขุภาพ

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

1

2

3

4

5

6
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ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) 

มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ประเด็น 9 : เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
(EEC/SEZ)

ประเด็น 11: 
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็น 18: 
การสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืน

ประเด็น 13: 
การเสริมสร้างให้คนไทย

มีสุขภาวะที่ดี

ประเด็น 23: 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 2 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ยุทธศาสตร์ 1

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยืนยุทธศาสตร์ 3

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนยุทธศาสตร์ 4

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมยุทธศาสตร์ 8

พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจยุทธศาสตร์ 9

ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 5

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล ภายใน ปี 2580

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ 
(Prevention & Promotion Excellence)

บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

การพัฒนานโยบาย มาตรการ และการบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ

การพัฒนาก�าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1

2

3

4

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5
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พ.ร.บ. ENV.OCC.
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562

ความมุ่งหวังของ พ.ร.บ. ฉบับนี้

เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ด้วยการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งเเวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ทันการณ์ 
ด้วยมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน

พ.ร.บ.
ความปลอดภัยฯ

พ.ศ. 2554

พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งเเวดล้อม
พ.ศ. 2535

พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2562

HRA
ตรวจสุขภาพ

สอบสวน

เฝ้าระวัง
ตรวจจับ
วินิจฉัย

ควบคุมโรค

ประเมิน
ความเสี่ยง
EIA/EHIA

ป้องกันผลกระทบ

*HRA = การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562

มาตรฐานเดียวกัน ตรวจจับฉับไว ควบคุมทันเวลา

ม.24, ม.25
หน่วยบริการขึ้นทะเบียน
ให้บริการตามมาตรฐาน

ม.29 
แจ้งข้อมูล

ตรวจสุขภาพ/
เฝ้าระวังโรค

ม.30
แจ้งเมื่อป่วย

หรือสงสัยว่าป่วย
ม.33 สอบสวนโรค
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บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานภายในและบุคลากรรายกลุ่ม

 กลุ่มบริหารทั่วไป     มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1)			 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป	ได้แก	่งานสารบรรณ	งานเลขานุการ	งานอาคารสถานที่	งานการเจ้าหน้าที่	งานพัสดุ	

งานยานพาหนะ	และงานการเงินและบัญชี	

2)			 ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง	 ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ

ของราชการ	

3)			 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจัดการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

4)			 ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มพัฒนาองค์กร  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1)			 วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน																

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

2)			 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วางระบบ	 หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการใช้ก�าลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด																		

ในการด�าเนินงานตามกระบวนการเจ้าหน้าที่ของงาน	

3)			 พัฒนาระบบการจัดท�า	 ก�ากับ	 ติดตาม	 ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวช้ีวัดค�ารับรอง				

การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

4)			 พัฒนากระบวนงานและคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานของส�านักคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการและสากล	

5)			 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	 ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ	 รวมทั้งพัฒนา

ฐานข้อมูล	ระบบสารสนเทศ	(Information	Technology)	

6)			 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม	จริยธรรม		โปร่งใส		ตรวจสอบได้	เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรม	

จริยธรรมในการครองตนและครองงาน	

7)			 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขทางด้านอาชีวอนามัย	ด้านสิ่งแวดล้อมในการท�างานและเสริมสร้าง

วัฒนธรรมความผาสุก	ความผูกพันขององค์กร



27กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

8)	 	 ศึกษา	ค้นคว้า	 วิเคราะห์	พัฒนาวิจัย	นวัตกรรม	และวิชาการ	 เพื่อการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค	และ						

ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

9)	 	 จัดท�ายุทธศาสตร์	 นโยบาย	 ด้านวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม						

ในระดับชาติและระดับสากล

10)		 พัฒนาระบบ	หรือกลไก	 พัฒนาวิจัย	 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์วิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ					

สิ่งเเวดล้อม	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	ให้มีการวิจัย	พัฒนานวัตกรรม	และพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ

11)		 ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาวิจัย	ผลิตภัณฑ์วิชาการ	และนวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 และติดตาม	 ก�ากับ	

ประเมินผลงานวิจัย	และผลิตภัณฑ์วิชาการ

12)		 พฒันาศกัยภาพบคุลากรของหน่วยงานเเละเครอืข่าย	เพือ่สร้างนวตักรรม	ผลงานวิจยั	ข้อมลูวชิาการด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม	ในระดับชาติและระดับสากล

13)		 ประสานเครือข่ายและส่งเสริม	 สนับสนุน	 การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งเเวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมท้ังประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ

วินิจฉัย	และการรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

14)		 พัฒนากระบวนการและการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

15)		 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจัดการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

16)		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย



28 รายงานประจ�าปี 2563

 กลุ่มยุทธศาสตร์     มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1.			 พัฒนาระบบ	กลไกการบรหิารจัดการ	และขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ตลอดจนแผนปฏบัิติ

ราชการ	แผนงาน	โครงการ	และแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ	 คุ้มค่า	 สอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน	ทั้งในระดับประเทศ	และพื้นที่

2.			 พัฒนากระบวนการจัดท�า	 สื่อสาร	 ถ่ายทอด	 ติดตาม	 และประเมินผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม															

แผนยุทธศาสตร์	และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ก�าหนด

3.			 กลั่นกรอง	 ติดตาม	 สนับสนุน	 ประเมินผลและปรับแผนการด�าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	และคุ้มค่าตามภารกิจ

4.			 บรูณาการและประสานแผนยทุธศาสตร์	แผนปฏบิตัริาชการด้านการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคมุโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและพื้นที่

5.			 พัฒนาระบบกลไกการติดตาม	 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	 กลยุทธ์											

ด้านการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม	มาตรการและแผนงาน	

โครงการที่เป็นปัญหาส�าคัญในระดับประเทศและพื้นที่

6.			 ร่วมกับกลุม่งานอืน่ในการพฒันานโยบาย	และจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายด้านการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั	ป้องกนั	

ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม		และประสานผลกัดนัให้เกดิการด�าเนนิการอย่าง

เป็นรูปธรรม

7.			 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจัดการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

8.			 ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย



29กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

กลุ่มพัฒนามาตรการ

งานอาชีวอนามัย

งานเวชศาสตร์สิ่งเเวดล้อม



30 รายงานประจ�าปี 2563

งานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : IH

งานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ



31กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

 กลุ่มพัฒนามาตรการ   ประกอบด้วย	 งานอาชีวอนามัย,	 งานเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม,	 งานสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม	:	IH,	งานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	และงานกฎหมาย	มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1)	 	 ก�าหนดและพัฒนานโยบาย	มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม	 ตลอดจนการด�าเนินการตาม

กฎหมายและมาตรการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2)	 	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชน

3)	 	 ประสานและสนบัสนนุการพฒันาระบบ	กลไก	และเครอืข่ายในการเฝ้าระวงั	ป้องกัน	และควบคมุโรคและภยั

ที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4)	 	 พัฒนารูปแบบ	ระบบ	กลไกและการด�าเนินการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	รณรงค์	สื่อสารความเสี่ยง	เพื่อน�าไป

สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งเเวดล้อม

5)	 	 เผยแพร่ความรู	้และข้อมูลข่าวสารด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ

ต่าง	ๆ	รวมทั้งส่งเสริม	สนับสนุน	การด�าเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย

6)	 	 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจัดการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

7)	 	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมาย



32 รายงานประจ�าปี 2563

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน



33กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน     มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1)	 	 ตรวจสอบ	ประสาน	รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูด้านโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่เเวดล้อม	

ในระดบัจงัหวดัและเขต	เพ่ือวางแผนการด�าเนินงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งเเวดล้อม

2)	 	 พฒันาระบบและด�าเนนิการสอบสวนโรคหรอืเหตกุารณ์ตามแนวทางการด�าเนนิงานของกรมควบคมุโรคหรอื

ร่วมสอบสวนกับพื้นที่ในกรณีรุนเเรงอื่น	 ๆ	 ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม					

ที่ได้รับมอบหมาย

3)	 	 พัฒนากลไกการด�าเนนิงานตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุทีเ่กีย่วข้อง	ภายใต้กฎอนามยัระหว่างประเทศ	

รวมทั้งระบบปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค

4)	 	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม	

รวมทั้งติดตามประเมินผลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ให้มีสมรรถนะด้านการด�าเนินงานป้องกัน								

ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่เเวดล้อมสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

5)	 	 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจัดการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

6)	 	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย



34 รายงานประจ�าปี 2563

 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา     มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1)	 	 ศกึษา	วจิยั	พัฒนานวตักรรม	พัฒนาแนวทาง	มาตรฐาน	เทคโนโลย	ีวธิกีารตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิาร

สาธารณสขุ	ทางด้านชวีภาพและสิง่เเวดล้อม	เพือ่การเฝ้าระวงั	ป้องกันและควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิง่เเวดล้อม

2)	 	 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการเพ่ืือสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุม	 และ																

การสอบสวนโรคของหน่วยงานและเครือข่าย	บริการตรวจวิเคราะห์ส�าหรับสิ่งส่งตรวจท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง						

การตรวจในระดับตติยภมูิ	 รวมทัง้การตรวจวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบหรอืยนืยนัผลหรอืประเมนิความเสีย่งของ

การเกดิโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่เเวดล้อม

3)	 	 พฒันาฐานข้อมลูการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิาร	เพือ่สนบัสนนุการจดัท�าข้อเสนอนโยบายหรอืมาตรการ

ในการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคุมโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชีพและสิง่เเวดล้อม

4)	 	 พฒันาระบบคณุภาพห้องปฏบิตักิารและห้องปฏบิตักิารเครอืข่ายให้เป็นไปตามมมาตรฐานสากล	หรอื	มาตรฐาน

ทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเน่ือง

5)	 	 ให้บริการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิติัการด้านอาชีวอนามยัและสิง่เเวดล้อมและการตรวจวดัสภาพแวดล้อม

การท�างาน

6)	 	 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารการจดัการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

7)	 	 ปฏบิตังิานอืน่	ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย



35กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง     มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1)	 	 ศกึษา	วเิคราะห์	วจัิย	และพัฒนาวชิาการ	ด้านการเฝ้าระวงั	ป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากสิง่เเวดล้อม

ในระดบัพืน้ทีแ่ละประเทศ

2)	 	 พัฒนากลไกการท�างาน	 และจัดท�าแนวทางคู่มือ	 มาตรฐานทางวิชาการ	 รวมท้ัง	 เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต																	

เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อมในจังหวัด		

ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของไทย

3)	 	 พัฒนานโยบาย	 และให้บริการการตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างทางชวีภาพและสิง่เเวดล้อมทางห้องปฏบิตักิารและ			

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท�างานตามมาตรฐานสากล	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	 ป้องกัน		

ควบคมุโรคและภยัสขุภาพในพืน้ที่

4)	 	 สนบัสนนุวชิาการในการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิด้านสารเคมแีละรงัสร่ีวมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ	ท่ีเกีย่วข้องในพืน้ท่ี

5)	 	 พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจัดการของกลุม่งานและองค์กรตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการและสากล

6)	 	 ปฏบิตังิานอืน่	ๆ	ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
สถิติและค่าเป้าหมาย ปี 2563
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สถิติและค่าเป้าหมาย ปี 2563 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

2
						 ผลการด�าเนินงานจากสถิติและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผลการ

ด�าเนนิงาน	SDGs	คือ	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals)	ปี	2563	คือ	เป้าประสงค์ที่	3.9	ลดจ�านวนการตายและการเจ็บป่วยจาก

สารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื ้อนทางอากาศ	 น�้า	 และดิน														

ให้ลดลงอย่างมาก	ภายในปี	2573	ตวัชีว้ดัที	่3.9.1	อตัราการตายทีเ่กดิจากมลพษิ

ทางอากาศในบ้านเรอืนและในบรรยากาศ	หมายถึง	จ�านวนผูเ้สยีชีวติจากโรคหอบหดื	

สถิติและค่าเป้าหมาย 
ปี 2563

(ICD-10	 J45)	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (COPD)	 (ICD-10	 J44)	 และ	 โรคหลอดลมอักเสบ	 (ICD-10	 J40)	 ต่อแสน

ประชากร		และ	3.9.3	อตัราการตายทีเ่กดิจากการได้รบัสารพษิโดยไม่ตัง้ใจ	หมายถึง	จ�านวนผูเ้สยีชีวติจากการได้รบั	

สารพิษโดยไม่ตั้งใจ	(ICD-10	Y10	-	Y19)	ต่อแสนประชากร	โดยมีข้อมูลดังตารางที่	3

ตารางที่ 3 สถิติและค่าเป้าหมายตามผลการด�าเนินงาน SDGs ปี 2563

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

1.	 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 9.63	

ต่อแสนประชากร

2.	 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ 0.12		

ต่อแสนประชากร	

ที่มา	:	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	(ข้อมูล	ปี	พ.ศ.	2561)

						 สถติแิละค่าเป้าหมายตวัชีว้ดัแผนงานควบคมุโรคจากสิง่แวดล้อม	ตามแผนยุทธศาสตร์กรมควบคมุโรค				

20	 ปี	 ภายใต้แผนงานลดโรคลดเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	 (อัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็ก	 0	 -	 14	 ปี)	 และ											

แผนควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ	โดยมีข้อมูลดังตารางที่	4

ตารางที ่4 สถติแิละค่าเป้าหมายตามแผนการด�าเนนิงานลดโรคลดเสีย่ง จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ หมายเหตุ

1.	อัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็ก	อายุ	0-14	ปี <0.03	

ต่อแสน

ประชากร

0	

ต่อแสน

ประชากร	

ข้อมูล

ในระบบ	HDC

2.	อัตราป่วยด้วยโรคพิษสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ≤	6	

ต่อแสน

ประชากร

11.98
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	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และ				

เป้าหมายผลผลิตกรมควบคุมโรค	ปี	2563	โดยมีแผนงานหลัก	3	แผนงานคือ	แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	

ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม	 	 แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคจากประกอบอาชีพ	 และแผนงาน						

การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้	พ.ร.บ.	ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2562	

ดังนี้	

ตารางที่ 5 ค่าเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 

ตัวชี้วัดการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ตวัช้ีวดั	14	ร้อยละของจงัหวดัมกีารขับเคลือ่นมาตรการ

ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง	และภูมิภาค

ร้อยละ ร้อยละ	100 83.33

ตัวชี้วัด	 15	 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว						

การใช้/ป่วย	 จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร	 3	

ชนิด	โดยประชาชน/อสม.	ผ่าน	Mobile	Application	

สู่หน่วยบริการ	 (คลินิกสารเคมีเกษตร	 หรือคลินิกโรค

จากการท�างาน)

ร้อยละ ร้อยละ	100 	100

ตัวชี้วัด	 16	 ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท�าฐานข้อมูล

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 (Occupational	 and	

Environmental	 Health	 Profile	 :	 OEHP)	 ด้าน

เกษตรกรรม	 และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือ								

เสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร	(รหัสโรค	T60)

ร้อยละ ร้อยละ	100 รายงาน	OEHP+T60	

49	จังหวัด	

ร้อยละ	64.47

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
และเป้าหมายผลผลิตกรมควบคุมโรค ปี 2563
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ตารางที่ 6 ค่าเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน ตามตัวชี้วัดการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย           

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตัวชี้วัดการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 

หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวงั

ป ้ อ งกั น  ควบคุ ม โ รค        

จากสิ่งแวดล้อม 

จ�านวนจงัหวดัทีม่กีารพฒันาระบบ

เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	

หรือมีการจัดท�าข ้อมูลพื้นฐาน		

อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล ้อม	

(OEHP)

จังหวัด 24 32

แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวงั 

ป ้ อ งกั น  ควบคุ ม โ รค       

จากประกอบอาชีพ 

จ�านวนสถานประกอบการท่ีมีการ

ปรับปรุงสถานที่ท�างานให้ได้ตาม

มาตรฐาน

แห่ง 76 155

แผนงานการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานภายใต ้ 

พ.ร.บ. ควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

2562

จ�านวนคณะท�างาน/คณะกรรมการ	

ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดัเพือ่

รองรับการด�าเนินงานตามพ.ร.บ.	

ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2562

จังหวัด 77 77

จ�านวนจังหวัดที่มีการจัดประชุม	

คณะกรรมการควบคมุโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ระดับจังหวัด

จังหวัด 77 32

ตารางที่ 7 ค่าเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน ตามตัวชี้วัดการด�าเนินงาน 2563

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน

ผลผลิตที่ 6 โครงการมาตรฐานสถานที่ท�างานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่น ๆ

1.	จ�านวนมาตรฐานสถานท่ีท�างานในการป้องกันโรค	 อุบัติเหตุ	

และภัยสุขภาพอื่น	ๆ

เรื่อง 3 6

2.	 ร้อยละความพงึพอใจในการน�ามาตรฐานสถานทีท่�างานไปใช้

เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ	

และการมีสุขภาวะที่ดี

ร้อยละ 80 90

3.	 ร้อยละของโครงการพฒันาจดัระบบบรกิารอาชวีอนามยัและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมด�าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ	 95 100
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน

ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการด�าเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

1.		จ�านวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ

ท�างานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

จังหวัด 3 3

2.		ร้อยละของจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัย

สุขภาพจากการท�างานและมลพิษสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ	 60 100

3.	ร้อยละของโครงการพัฒนาการด�าเนินงานการเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ	 95 100	

ผลผลิตที่ 15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพ

สัมผัสขยะในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ

1.	จ�านวนจังหวัดที่มีระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพ

ประชาชนกลุม่เสีย่งและผูป้ระกอบอาชพี	สัมผสัขยะในพืน้ทีเ่ส่ียง

ปัญหาขยะ

จังหวัด 20 21

2.	ร้อยละจังหวัดที่มีระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพ

ประชาชนกลุม่เสีย่งและผูป้ระกอบอาชพีสมัผสัขยะในพืน้ทีเ่สีย่ง

ปัญหาขยะระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ	 50 28.57

3.	 ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและ											

ภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะแล้วเสร็จตามเวลา							

ที่ก�าหนด

ร้อยละ	 95 100

4.	 จ�านวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษ

หมอกควัน

จังหวัด 22 30

5.	 ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษ

หมอกควัน	ในระดับดีขึ้น

ร้อยละ 60 75

6.	 ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและ										

ภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ 95 100
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ส่วนที่ 3
ผลการด�าเนินงาน



44 รายงานประจ�าปี 2563



45กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

3
3.1  ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและ													

สิ่งแวดล้อม	กรมควบคุมโรค	

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน 

ถ่วงน�้าหนัก

องค์ประกอบที่ 1  Functional Base 4.0000 1.2000

1.1	ร ้ อยละเฉลี่ ยถ ่ ว งน�้ าหนัก							

การด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดัการบรรลุ	

ความส�าเร็จของระบบป้องกัน

ควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน

30

1.1.1	ร ะ ดั บ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ใ น											

การจั ดการภาวะฉุ ก เฉิ นทาง

สาธารณสุขของหน่วยงาน

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

1.1.2	ร ะดั บค ว ามส� า เ ร็ จ ขอ ง								

การด�าเนนิงานวจิยัด้านการป้องกนั

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 2.0000 0.2000

1.2	งานภารกิจหน่วยงาน

1.2.1	ร ะดั บค ว ามส� า เ ร็ จ ขอ ง							

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่สุขภาพ

พิเศษเชิงอุตสาหกรรม	

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

องค์ประกอบที่ 2  Agenda Base 5.0000 0.5000

2.2	ร ะ ดั บ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ใ น														

การพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยง

เพื่อสร้างเสริมความรอบรู ้ด ้าน

สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน	

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	 (JEE/

IHR2005)

ระดับ 10 1 2 3 4.5 5 5 5.0000 0.5000
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน 

ถ่วงน�้าหนัก

องค์ประกอบที่ 4  Innovation Base 4.4889 1.3467

4.1	ระดับความส�าเรจ็ของนวตักรรม	

ที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วน�าไปใช้

ประโยชน์

ระดับ 10 0.5 2 2.5 3.5 5 5 3.8000 0.3800

4.2		ระดบัความส�าเรจ็ของการเพิม่

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน

ระดับ 10 1.5 2 3 3.5 5 5 4.6666 0.4667

4.3	ร ะ ดั บ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ข อ ง							

หน่วยงานในการด�าเนนิการบรหิาร

จัดการองค ์กรได ้ตามเกณฑ์ ท่ี						

กรมควบคุมโรคก�าหนด

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

องค์ประกอบที่ 5  Potential Base 4.8333 1.45

5.1	ระดับความส�าเรจ็ของขับเคล่ือน	

ยุทธศาสตร ์ชาติ	 20	 ป ี	 (พ.ศ.				

2561	-	2580)	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563

ระดับ 10 1.2 2.2 3.4 4.1 5 5 5.0000 0.5000

5.2		ระดับความส� า เร็ จ ในการ

พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ

หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค

ระดับ 10 1 1.5 3.5 4 5 5 5.0000 0.5000

5.3	ระดับความส�าเร็จในการรวม

ศูนย ์ข ้อมูล	 ประมวลผล	 และ										

น�าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน	์				

(Data	Consolidation	and	Data	

Visualization)	ของหน่วยงาน

ระดับ 10 0.5 1 1.5 2 5 5 4.5000 0.4500

น�้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.49666
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3.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ได้รับจัดสรรเงิน																	

งบประมาณทั้งส้ิน	 59,751,540.28	 บาท	 โดยมีผลการเบิกจ่าย	 59,746,514.93	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 99.99										

เมื่อจ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย	กองฯ	ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละหมวดดังนี้

ตารางที่ 7 งบประมาณจ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายจริง

จ�านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ จ�านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลากร 6,933,716.56 100 6,933,716.56 100

งบด�าเนินงาน 41,178,940.72 100 41,173,915.37 99.99

งบลงทุน 11,560,470.00 100 11,560,470.00 100

งบรายจ่ายอื่น 78,413.00 100 78,413.00 100

รวม 59,751,540.28 100 59,746,514.93 99.99

ตารางที่ 8 งบประมาณจ�าแนกตามผลผลิต

ผลผลิตที่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายจริง

จ�านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ จ�านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ

ผลผลิตที่	1 7,588,929.40 100 7,586,603.92 99.97

ผลผลิตที่	2 68,660.00	 100 68,660.00	 100

ผลผลิตที่	3 5,697,490.00	 100 5,697,485.80	 100

ผลผลิตที่	6 21,115,973.58 100 21,115,973.58 100

ผลผลิตที่	8 5,714,307.00	 100 5,714,307.00	 100

ผลผลิตที่	9 2,415,226.50 100 2,415,226.50	 100

ผลผลิตที่	10 3,158,400.00	 100 3,155,754.33	 99.92
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3.3  ผลการด�าเนินงานส�าคัญกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563   

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 

1

1

2

2

3
จุดเน้นกรมควบคุมโรค ปี 2563 

โครงการส�าคัญ

ตัวชี้วัดที่	 14	 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี

อันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค	อย่างน้อย	1	เรื่อง

ตัวชี้วัดที่	15	(HL04)	ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว	การใช้/ป่วยจากการสัมผัส	สารเคมี

ทางการเกษตร	 3	 ชนิด	 (พาราควอต	 คลอร์ไพริฟอส	 ไกลโฟเสต)	 โดยประชาชน/อสม.																		

ผ่าน	Mobile	Application	สู่หน่วยบริการ	(คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท�างาน)	

ตัวชี้วัดที่ 	 16	 ร ้อยละของจังหวัดมีการจัดท�าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม																		

(Occupational	 and	 Environmental	 Health	 Profile	 :	 OEHP)	 ด้านเกษตรกรรม	 และ												

มีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร	(รหัสโรค	T60)

แผนงานการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	ภายใต้	 พ.ร.บ.	 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ				

โรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562

แผนงานการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	ภายใต้	 พ.ร.บ.	 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ				

โรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562

โครงการพัฒนาสถานที่ท�างานที่

เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	

ปลอดโรค	ปลอดภัย

โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ	

มลพิษขยะในพื้นที่เสี่ยง

และมลพิษอากาศ

1 2
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3.3.1 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2563

ตัวชี้วัด 

14 
ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง			

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค	อย่างน้อย	1	เรื่อง

 ผลการด�าเนินงาน

	 1.1		จงัหวดัจัดท�าค�าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม

จังหวัด	ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	เพื่อก�ากับ

ติตตามและรายงานข้อมูลในการชี้เป้ากลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง	 เพื่อเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง	จ�านวน	77	จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	100

	 1.2		จงัหวดัจดัประชมุคณะกรรมการควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมจงัหวดั	

เพื่อก�าหนดและขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

จ�านวน	10	เขตสุขภาพ	รวม	33	จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	83.33

จังหวัดที่ด�าเนินการจัดประชุมแล้ว 

จ�านวน 33 จังหวัด 

เขต	1	พะเยา

เขต	2	ตาก	อุตรดิตถ์	เพชรบูรณ์	พิษณุโลก

เขต	3	นครสวรรค์

เขต	4	ปทุมธานี	นครนายก	ลพบุรี

เขต	5	ราชบุรี

เขต	6	ระยอง	ชลบุรี	ปราจีนบุรี	

เขต	9	สุรินทร์	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ

เขต	 10	 ยโสธร	 ศรีสะเกษ	 มุกดาหาร	

อุบลราชธานี	อ�านาจเจริญ

เขต	11	ภูเก็ต	กระบี	่สุราษฎร์ธานี	ชุมพร

เขต	12	พทัลงุ	นราธวิาส	สตลู	ปัตตาน	ีสงขลา	

ยะลา	ตรัง

 

  

จัดประชุมแล้ว

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ภาพที่ 1 ผลการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
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ตัวชี้วัด 

15 
(HL04)	ร้อยละของจงัหวดัมรีะบบรบัแจ้งข่าว	การใช้/ป่วยจากการสมัผสัสารเคมทีางการเกษตร	

3	ชนดิ	(พาราควอต	คลอร์ไพริฟอส	ไกลโฟเสต)	โดยประชาชน/อสม.	ผ่าน	Mobile	Application	

สู่หน่วยบริการ	(คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท�างาน)	

 ผลการด�าเนินงาน  

	 3.2.1	 อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ส�ารวจการใช้สารเคมี	และการป่วยจากการสมัผสั

สารเคมีทางการเกษตร	 3	 ชนิด	 ผ่าน	Mobile	 Application	 สู่หน่วยบริการสาธารณสุข	 จ�านวน	 76	 จังหวัด										

(ร้อยละ	94.7)	ซึ่งมีการส�ารวจ	รอบที่	1	ระหว่างวันที่	1	-	31	มกราคม	2563	จ�านวนทั้งสิ้น	570,053	ครัวเรือน

	 3.2.2		อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ส�ารวจการใช้สารเคมี	และการป่วยจากการสมัผสั

สารเคมีทางการเกษตร	 3	 ชนิด	 ผ่าน	Mobile	 Application	 สู่หน่วยบริการสาธารณสุข	 จ�านวน	 76	 จังหวัด										

(ร้อยละ	100)	ซึ่งมีการส�ารวจ	รอบที่	2	ระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	-	14	สิงหาคม	2563	จ�านวนทั้งสิ้น	2,779,043	

ครัวเรือน

3.3 การวิเคราะห์ผลการส�ารวจสารเคมีในครัวเรือน รอบที่ 1 

 3.3.1	 มีครัวเรือนที่ไม่เคยใช้สารเคมี	 342,833	 ครัวเรือน	 และมีครัวเรือนที่มีประวัติการใช้สารเคมี	

179,676	ครัวเรือน	

ครัวเร�อน
ที่ไม�เคยใช�สารเคมี

342,833 
ครัวเร�อน 

ครัวเร�อน
ที่มีประวัติการใช�สารเคมี

179,676
ครัวเร�อน 

	 3.3.2	 ในครัวเรือนที่มีประวัติการใช้สารเคมี	 ยังคงใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่ทั้งสิ้น	 153,249														

ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	85.29	

ครัวเร�อน
ที่มีประวัติการใช�สารเคมี
ยังคงใช�สารเคมีทางการเกษตร

ร�อยละ
153,249

ครัวเร�อน 
85.29 
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	 3.3.3	 ในครวัเรอืนทีย่งัคงมกีารใช้สารเคมทีางการเกษตรอยู	่สมาชิกภายในครวัเรอืนทีม่อีาการผดิปกต	ิ

ได้แก่	มือสั่นร่วมกับเดินเซ	 (โรคพากินสัน)	ทั้งหมด	2,742	คน	ชาปลายมือ	ปลายเท้า	16,306	คน	 โรคผิวหนัง

อักเสบ	4,257	คน	โรคเนื้อเน่า	315	คน	ไตเสื่อม	(ต้องท�าการฟอกไตเป็นประจ�า)	575	คน	มะเร็งเม็ดเลือดขาว						

58	คน	มะเร็งต่อมน�้าเหลือง	98	คน	ปัญญาอ่อน	192	คน

ครัวเร�อนที่ยังคงใช�สารเคมีอยู�
สมาชิกภายในครัวเร�อน

ที่มีอาการผิดปกติ
153,249 ครัวเร�อน

มือสั่น
ร�วมกับเดินเซ

(โรคพากินสัน)2,742
คน

ไตเสื่อม 575
คน

ป�ญญาอ�อน 192
คน

มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว 58

คน

มะเร็ง
ต�อมน้ำเหลือง 98

คน

โรคเนื้อเน�า315
คน

ชาปลายมือ ปลายเท�า16,306
คน

โรคผิวหนัง
อักเสบ4,257

คน

3.4 การวิเคราะห์ผลการส�ารวจสารเคมีในครัวเรือน รอบที่ 2 

	 3.4.1	 มีครัวเรือนที่ไม่เคยใช้สารเคม	ี1,915,569	ครัวเรือน	และมีครัวเรือนที่มีประวัติการใช้สารเคมี	

863,474	ครัวเรือน

ครัวเร�อน
ที่ไม�เคยใช�สารเคมี

1,915,569
ครัวเร�อน 

ครัวเร�อน
ที่มีประวัติการใช�สารเคมี

863,474
ครัวเร�อน 
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 3.4.2	 ในครัวเรือนที่มีประวัติการใช้สารเคมี	 ยังคงใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่ทั้งสิ้น	 675,303											

ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	78.21

ครัวเร�อน
ที่มีประวัติการใช�สารเคมี
ยังคงใช�สารเคมีทางการเกษตร

ร�อยละ
675,303

ครัวเร�อน 
78.21

 3.4.3	 ในครวัเรอืนทีย่งัคงมกีารใช้สารเคมทีางการเกษตรอยู	่สมาชกิภายในครวัเรอืนทีม่อีาการผดิปกต	ิ

ได้แก่	มอืสัน่ร่วมกบัเดินเซ	(โรคพากนิสนั)	ทัง้หมด	13,244	คน	ชาปลายมอื	ปลายเท้า	79,528	คน	โรคผวิหนงัอกัเสบ	

24,124	คน	โรคเนือ้เน่า	708	คน	ไตเสื่อม	(ต้องท�าการฟอกไตเป็นประจ�า)	2,524	คน	มะเร็งเม็ดเลือดขาว	412	คน	

มะเร็งต่อมน�้าเหลือง	952	คน	ปัญญาอ่อน	1,221	คน

ครัวเร�อนที่ยังคงใช�สารเคมีอยู�
สมาชิกภายในครัวเร�อน

ที่มีอาการผิดปกติ
675,303 ครัวเร�อน

2,524
คน

1,221
คน

412
คน

952
คน

708
คน

79,528
คน

24,124
คน

มือสั่น
ร�วมกับเดินเซ

(โรคพากินสัน)

ไตเสื่อม

ป�ญญาอ�อน

มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว

มะเร็ง
ต�อมน้ำเหลือง

โรคเนื้อเน�า

ชาปลายมือ ปลายเท�า

โรคผิวหนัง
อักเสบ24,124

คน

13,244
คน
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ตัวชี้วัด 

16
ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท�าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 (Occupational	 and	

Environmental	Health	Profile	:	OEHP)	ด้านเกษตรกรรม	และมีการรายงานการเจ็บป่วย

หรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร	(รหัสโรค	T60)

 ผลการด�าเนินงาน 

	 1.		จังหวัดมีข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	(Occupational	and	Environmental	

Health	Profile	:	OEHP)	ด้านเกษตรกรรม	จ�านวน	76	จังหวัด	(ร้อยละ	100)			

	 2.		ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร	

และผลกระทบต่อสุขภาพ	 และสรุปผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคม	ี									

ทางการเกษตร	(รหสัโรค	T60)	โดยด�าเนินการจัดท�าตามแบบฟอร์มทีก่องโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	

จ�าท�าเป็นแนวทาง	 “ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 ด้านเกษตรกรรม	 (แบบรายงาน	 OEHP	

เกษตรกรรมฉบบัสมบรูณ์)	และสรุปผลการพฒันาการบนัทึกข้อมลูการเจ็บป่วยหรอืเสยีชีวติจากสารเคมทีางการเกษตร	

(รหสัโรค	T60)	ของหน่วยบรกิารสขุภาพ”	จ�านวน	63	จงัหวดั	(ร้อยละ	83)	ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	10	กนัยายน	2563							

ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง มติ	คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย	
วันที่	22	ตุลำคม	2562	มีมติ	ยกเลิก	2	สำร	คือ	พำรำควอต-คลอร์ไพริฟอส	
โดยสำรทั้ง	2	ชนิดที่มีควำมอันตรำยสูง	ห้ำมผลิต	น�ำเข้ำ	ส่งออกและครอบครอง	

ส่วนไกลโฟเซต	ให้จ�ำกัดกำรใช้ตำมมติคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย	เมื่อวันที	่23	พ.ค.	2561

กระทรวงสาธารณสุขย�้าจุดยืนยุติการใช้ 

3 สารเคมีอันตราย

กระทรวงสาธารณสขุประชมุ Conference Mobile 

Appication อสม. ส�ารวจการใช้สารเคมี และ

การป่วยจากการสมัผสัสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนดิ
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พิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมควบคุมโรค และ AIS 

พัฒนา Mobile Appication

3.3.2 จุดเน้น โครงการส�าคัญกรมควบคุมโรค 2563

 1) การขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 ผลการด�าเนินงาน

     1. การขับเคลื่อนคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 1.1		 จัดท�าค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข	 ท่ี	 278/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน			

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	ลงวันที่	5	มีนาคม	2563

	 	 	 	 1.2		 ประชมุคณะกรรมการควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม	จ�านวน							

2	ครั้ง	 โดยพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	9	ฉบับ	และร่างค�าสั่งคณะอนุกรรมการ	จ�านวน					

3	คณะ

การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่	

4	มิถุนายน	2563	ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	ชั้น	2	อาคาร	1	ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โดยมี

นายแพทย์ศุภกิจ	ศิริลักษณ์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธาน	ซึ่งมีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	จ�านวน	4	ฉบับ
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การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่	

21	 กันยายน	 2563	ณ	 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	 ชั้น	 2	 อาคาร	 1	 ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											

โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย	อธิบดีกรมควบคุมโรค	เป็นประธาน	ซึ่งมีการพิจารณาร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	 จ�านวน	 5	 ฉบับ	 และร่างค�าสั่งคณะอนุกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ						

โรคจากสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	3	คณะ

     2. การจดัท�าอนบุญัญตัภิายใต้พระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจาก               

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

	 	 	 	 2.1		 อนุบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่

																 	 	 	 	 	 -	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	แบบบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ	

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	ประกาศเมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2563

																 	 	 	 	 	 -	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2563	ประกาศเมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2563

	 	 	 	 2.2		 อนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม	จ�านวน	7	ฉบับ	

	 	 	 	 2.3		 ค�าสั่งคณะอนุกรรมการที่อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม	

จ�านวน	3	คณะ	ได้แก่	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	ด้านกฎหมาย	และด้านการมีส่วนร่วม

อนุบัญญัติ จ�านวน (ฉบับ)

สถานะ

เตรียม
การ

จัดท�าร่าง รอลงนาม
รอลง

ราชกิจฯ
มีผลใช้
บังคับ

กฎกระทรวง 4 - 4 - - -

ประกาศกระทรวง 16 1 4 7 - 4

ระเบียบกระทรวง 1 1 - - - -

ประกาศคณะกรรมการ 3 1 1 - - 1

รวม 24 3 9 7 - 5

ภาพที่ 2 ตารางสรุปผลการจัดท�าอนุบัญญัติ
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     3. การจัดท�าส่ือพระราชบัญญัตคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2562

	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ได้ด�าเนินการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุม

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อกฎหมายให้แก่ประชาชน

ทั่วไป	และใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

        2) ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          

(EEC Public Health Watch)

	 	 ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานการท�างานของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่	 เป็นเวทีที่หน่วยงาน				

เครือข่ายท�างานร่วมกัน	 เช่น	 การจัดท�าจดหมายข่าวสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี	 EEC											

(E	 -	Newsletter)	รวมทั้งเป็นเวทีในการระดมความคิด	 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกร่วมกัน

ของหน่วยงานเครือข่าย	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

  2.1) งานตามตัวชี้วัดจุดเน้น

     1. จ�านวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการท�างานและมลพิษ            

สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

	 	 	 	 	 	 	 จังหวดัระยอง	ด�าเนินการในประเดน็ร้องเรยีนจากปัญหากรณบีรษิทัแห่งหนึง่ทีต่ัง้อยูภ่ายใน

ต�าบลบางบุตร	 อ�าเภอบ้านค่าย	 จังหวัดระยอง	 ผู้ประกอบกิจการโรงงานประเภทน�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ

ของเสียจากโรงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรม	มาตั้งแต่ปี	2554	จนถึง

ปัจจุบัน	 ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนปัญหามลพิษที่เกิดจากกิจการดังกล่าว	 เช่น	 น�้าเสีย	 ดินเสีย	 และกลิ่นเหม็น										

มาอย่างต่อเน่ือง	และได้มหีลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจรงิและร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา		

จากกรณีดังกล่าวจึงร่วมกับโรงพยาบาลระยอง	โรงพยาบาลบ้านค่าย	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบ้านค่าย	และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงส�ารวจพื้นที่	 เก็บรวบรวมข้อมูลจัดประชุมหารือ	

วางแผนเฝ้าระวงั	ป้องกนัสขุภาพประชาชนโดยน�าข้อมลูจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดระยอง	 และคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	 จังหวัดระยอง	

เพื่อพิจารณาแนวทางในการดูแลสุขภาพประชาชน	 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนสู่โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ
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ประชาชนจากผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	 ชุมชนบ้านหนองพะวาและบริเวณใกล้เคียง	

ต�าบลบางบตุร	อ�าเภอบ้านค่าย	จังหวดัระยอง	ในปี	2564	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดชลบุรี	 ด�าเนินการในประเด็นเหมืองหินและโรงโม่หิน	 โดยมีการเฝ้าระวังสุขภาพ					

ผู้ประกอบอาชีพและประชาชน	 และมีการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชน	 ผู้ประกอบอาชีพ	 ผู้ประกอบการ										

หน่วยงานส่วนท้องถิน่	เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพ	และจัดท�ามาตรการในการแก้ไขปัญหา	รวมทัง้มกีารเสนอ

ประเด็นน้ีเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งร่วมจัดท�าแนวทางเฝ้าระวังสุขภาพโรคปอดฝุ่นหิน	 (โรคซิลิโคสิส)	 เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น

แนวทางในการเฝ้าระวังสุขภาพโดยเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด�าเนินการในประเด็นปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม

ในอ่างเก็บน�า้เขื่อน	16	(อ่างเก็บน�า้แหลมเขา/เขื่อนยายแจ๋ว)	หมู่ที	่1	ต�าบลเขาหินซ้อน	ซึ่งส�านักงานสิ่งแวดล้อม

ภาค	 13	 (ชลบุรี)	 ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในบริเวณดังกล่าวพบว่า	 มีโลหะหนักบางชนิดเกินค่ามาตรฐาน								

โดยได้ด�าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่	โดยการตรวจคัดกรองตามแบบสอบถามด้านสุขภาพทั้งหมด	

และตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือดของประชาชนในพื้นที่

     2. จ�านวนสถานการณ์สุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภาพรวมของ 3 จังหวัด

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

	 	 	 	 	 	 	 ผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับจ�านวนสถานการณ์สุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมของ	 3	 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 เป็นการจัดท�ารายงานสถานการณ์															

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา												

(Situation	Analysis)	ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่าง	ๆ	ในพื้นที่	3	จังหวัด	EEC	(ฉะเชิงเทรา	ชลบุร	ีระยอง)							

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการปนเปื้อนมลพิษ				

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดชลบุร	ีและจังหวัดระยอง	ตั้งแต่	พ.ศ.	2541	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีแนวคิดมาจาก

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	EEC	(EEC	Public	Health	Watch	

Center)	โดยอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งข้อมูลที่น�ามาจัดท�าประกอบด้วย	

ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	(Health	Data	Center	:	HDC)	

ข้อมลูโรคมะเรง็จากสถาบนัมะเรง็แห่งชาติ	ข้อมูลการเฝ้าระวงัเชิงรบั	ข้อมลูการเฝ้าระวงัสขุภาพจากโครงการต่าง	ๆ	

ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ	 ข้อมูลสถานประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม														

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ข้อมูลอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี	

เป็นต้น	รวมทัง้ได้มีการอภปิรายผลและข้อเสนอแนะเพือ่ให้เกดิประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา

ต่อไป	แต่อย่างไรก็ตามพบว่า	การเขียนสถานการณ์ในบางกรณท่ีีปัญหาไม่มคีวามสลบัซับซ้อน	เช่น	ปัญหาซลิโิคสสิ			

ก็จะเห็นถึงอุบัติการณ์โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษที่ชัดเจน	ส่วนกรณีที่มีความสลับซับซ้อน	เช่น	การปนเปื้อน	VOCs										

ที่มีความสลับซับซ้อนของมลพิษ	กลไกการเกิดโรค	และผลกระทบต่อสุขภาพ	จะต้องท�าการศึกษาวิจัยที่เจาะลึก

เฉพาะในเร่ืองดังกล่าว	 จึงจะสามารถประเมินสาเหตุของอุบัติการณ์โรคท่ีเกิดข้ึนได้	 ดังนั้นรายงานนี้จึงเป็น														

จุดเริ่มต้นที่จะน�าไปสู่การพัฒนาการด�าเนินงานให้สามารถเชื่อมโยงหรือพิสูจน์ถึงสาเหตุของอุบัติการณ์โรคและ

การรับสัมผัสมลพิษในกรณีที่มีความสลับซับซ้อนของข้อมูลมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป
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  2.2) การพัฒนาระบบ EEC Public Health Watch 

	 	 	 	 	 1.	 ประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบ	EEC	Public	Health	Watch	โดยจัดประชุมรวม	3	ครั้ง	

ครั้งที่	1	วันที่	13	มกราคม	2563	ครั้งที	่2	วันที่	9	เมษายน	2563	ประชุมแบบ	Conference	โดยใช้โปรแกรม	

Zoom	ครั้งที่	 3	 วันที่	 22	 กรกฎาคม	 2563	 ผลผลิตจากการประชุมน�าไปสู่การจัดท�าจดหมายข่าวสถานการณ์					

ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	EEC	(E	-	Newsletter)

	 	 	 	 	 2.	 การจัดท�าจดหมายข่าวสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 EEC																

(E	-	Newsletter)	จ�านวน	4	ฉบับ	เผยแพร่บนเว็บไซต์และเฟสบุ๊กกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดลอ้ม
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3.3.3  ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ

 1) ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ การพัฒนาสถานท่ีท�างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี ปลอดโรค 

ปลอดภัย ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 	 จากข้อมลูสถติิของส�านกังานสถติิแห่งชาต	ิปี	2562	พบว่าประเทศไทยมปีระชากรทีม่งีานท�าจ�านวน	

37.5	 ล้านคน	 เป็นแรงงานในระบบ	 จ�านวน	 17.1	 ล้านคน	 หรือร้อยละ	 45.7	 ของจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งหมด														

ซึ่งประกอบด้วยแรงงานในระบบประกันสังคม	 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการต่าง	 ๆ	 และเป็น

แรงงานในระบบทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานในภาคราชการและวสิาหกจิ	อนัรวมถงึบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ	

เป็นต้น	และเป็นแรงงานนอกระบบ	จ�านวน	20.4	ล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	54.3	ของผูม้งีานท�า	(ส�านกังานสถิตแิห่งชาต,ิ	

2562)	 และจากข้อมูลสภาวะสุขภาพของวัยแรงงาน	 ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ	

กระทรวงสาธารณสุขปี	 2562	 มีสถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่ส�าคัญ	 ได้แก่											

1)	 โรคกระดูกและกล้ามเน้ือ	 พบอัตราป่วยต่อแสนคน	 เท่ากับ	 259.78	 2)	 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง															

พบอัตราป่วยต่อแสนคน	เท่ากับ	1.82	3)	 โรคจากสารท�าละลายอินทรีย์	พบอัตราป่วยต่อแสนคน	เท่ากับ	1.14						

4)	โรคปอดจากฝุ่นหิน	(Silicosis)	พบอัตราป่วยต่อแสนคนเท่ากับ	0.36	5)	โรคปอดจากแร่ใยหิน	(Asbestosis)								

พบอัตราป่วยต่อแสนคน	 เท่ากับ	 0.10	 6)	 โรคจากพิษโลหะหนัก	พบอัตราป่วยต่อแสนคน	 เท่ากับ	 0.001	 และ								

7)	การบาดเจ็บจากการท�างาน	

ประเทศไทย
มีประชากรที่มีงานทำ

จำนวน

ล�านคน37.5 
แรงงานในระบบ

17.1
ล�านคน

ร�อยละ
45.7

แรงงานนอกระบบ

20.4
ล�านคน

ร�อยละ
54.3

สำนักงานสถิติแห�งชาติ, 2562
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สถานการณ�ป�ญหาโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่สำคัญ

โรคกระดูกและกล�ามเนื้อ 
อัตราป�วยต�อแสนคน

เท�ากับ

259.78

โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 
อัตราป�วยต�อแสนคน

เท�ากับ

1.82

โรคจากสารทำละลายอินทร�ย� 

โรคปอดจากฝุ�นหิน (Silicosis)

อัตราป�วยต�อแสนคน

เท�ากับ

1.14

อัตราป�วยต�อแสนคน

เท�ากับ

0.36

โรคปอดจากแร�ใยหิน (Asbestosis)
อัตราป�วยต�อแสนคน

เท�ากับ

0.10
โรคจากพ�ษโลหะหนัก
อัตราป�วยต�อแสนคน

เท�ากับ

0.001

การบาดเจ็บจากการทำงาน

ที่มา : ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุขป	ี2562

	 	 โดยข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน	 จากสถิติการประสบอันตรายจากการท�างานของลูกจ้าง													

กรณีร้ายแรง	(เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	และหยุดงานเกินสามวัน)	ในช่วงเวลา	6	ปีที่ผ่านมา						

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	

	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ได้ด�าเนินการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและ					

ภยัสขุภาพของผูป้ระกอบอาชพีในกลุม่วยัท�างาน	ภายใต้มาตรการทีส่�าคญั	คอื	การด�าเนนิการขบัเคลือ่นมาตรฐาน

สถานที่ท�างานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	 ปลอดโรค	 ปลอดภัย	 ภายใต้โครงการสถานประกอบการ	 ปลอดโรค	

ปลอดภยั	กายใจเป็นสขุ	และศูนย์สขุภาพดีวยัท�างาน	(Wellness	Center)	พร้อมท้ังพฒันาองค์ความรู	้และศกัยภาพ

ในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค	 ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน
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 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค

 1.  จ�านวนมาตรฐานสถานที่ท�างานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่น ๆ ส�าหรับ         

(1) สถานประกอบการขนาดใหญ่ (2) โรงพยาบาล (3) โรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

  เป้าหมาย	คือ	จ�านวนมาตรฐาน	1	มาตรฐาน	ต่อ	1	กลุ่มเป้าหมาย	

  ผลการด�าเนินงาน	 คือ	 เกิดมาตรฐานสถานท่ีท�างานในการป้องกันโรค	 อุบัติเหตุ	 และภัยสุขภาพ					

อื่น	ๆ 	ส�าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่	จ�านวน	1	มาตรฐาน	ส�าหรับโรงพยาบาล	จ�านวน	1	มาตรฐาน	ส�าหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา	จ�านวน	1	มาตรฐาน		ถือว่าบรรลุเป้าหมาย

จำนวนมาตรฐาน
จำนวน 1 มาตรฐาน 
ต�อ 1 กลุ�มเป�าหมาย

เกิดมาตรฐานสถานที่ทำงานในการป�องกันโรค อุบัติเหตุ 
และภัยสุขภาพอื่น ๆ 

สถานประกอบการขนาดใหญ� 
จำนวน 1 มาตรฐาน 

โรงพยาบาล
จำนวน 1 มาตรฐาน 

โรงเร�ยนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
จำนวน 1 มาตรฐาน บรรลุเป�าหมาย

เป�าหมาย ผลการดำเนินงาน

 2. ร้อยละความพงึพอใจในการน�ามาตรฐานสถานทีท่�างานไปใช้เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี 

  เป้าหมาย	คือ	ร้อยละ	80	ของเครือข่ายพึงพอใจในการน�ามาตรฐานสถานที่ท�างานฯ	ไปใช้งาน	

  ผลการด�าเนินงาน	 พบว่า	 ร้อยละ	 90	 ของเครือข่ายพึงพอใจในการน�ามาตรฐานสถานที่ท�างานฯ	

ไปใช้งาน	ถือว่าบรรลุเป้าหมาย

ร�อยละ 80 
ของเคร�อข�ายพ�งพอใจ

ในการนำมาตรฐาน
สถานที่ทำงานฯ ไปใช�งาน 

เป�าหมาย ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป�าหมาย

ร�อยละ
90

พ�งพอใจในการนำ
มาตรฐานสถานที่ทำงานฯ 

ไปใช�งาน
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 3. จ�านวนต้นแบบสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีการน�ามาตรฐานสถานที่ท�างานที่เอื้อต่อการมี

สุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัยไปใช้งาน 

  เป้าหมาย	คือ	จ�านวนสถานประกอบการขนาดใหญ่น�ามาตรฐานฯ	ไปใช้งาน	จังหวัดละ	1	แห่ง	

  ผลการด�าเนนิงาน คอื	สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมและน�ามาตรฐานสถานทีท่�างานฯ	ไปใช้งานผ่าน

โครงการสถานประกอบการปลอดโรค	 ฯ	 จากทั่วประเทศ	 76	 จังหวัด	 จ�านวนทั้งหมด	 155	 แห่ง	 ประกอบด้วย				

สถานประกอบการขนาดใหญ่	(จ�านวนลกูจ้าง	ต้ังแต่	200	คนขึน้ไป)	จ�านวน	71	แห่ง	สถานประกอบการขนาดกลาง	

(จ�านวนลูกจ้าง	50	 -	199	คน)	 	จ�านวน	53	แห่ง	สถานประกอบการขนาดเล็ก	 (จ�านวนลูกจ้างไม่เกิน	49	คน)	

จ�านวน	29	แห่ง	และวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	2	แห่ง	จากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้คนท�างานได้รับการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมผ่านการด�าเนินงานของโครงการสถานประกอบการ	 ปลอดโรค	 ปลอดภัย	 กายใจเป็นสุข							

ยอดสะสม	ตั้งแต่ปี	2556	-	2561	จ�านวน	622,982	คน

สถานประกอบการที่เข�าร�วมและนำมาตรฐานสถานที่ทำงานฯ 
ไปใช�งานผ�านโครงการสถานประกอบการปลอดโรคฯ 
จากทั่วประเทศ 76 จังหวัด จำนวนทั้งหมด 155 แห�ง 

ประกอบด�วย

สถานประกอบการขนาดเล็ก 
(จำนวนลูกจ�างไม�เกิน 49 คน) 

ว�สาหกิจชุมชน

สถานประกอบการขนาดใหญ� 

จำนวนลูกจ�าง ตั้งแต� 200 คนข�้นไป

จำนวนลูกจ�าง 50 - 199 คน

จำนวนลูกจ�าง ไม�เกิน 49 คน

71 แห�ง

สถานประกอบการขนาดกลาง

สถานประกอบการขนาดเล็ก 

จำนวนลูกจ�างที่ได�รับการดูแลสุขภาพภายใต�การดำเนินงานของ
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป�นสุข 

ยอดสะสม ตั้งแต�ป� 2556 - 2561
จำนวน 622,982 คน

53 แห�ง

29 แห�ง

29 แห�ง
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	 	 ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด�าเนินงาน	 พบว่า	 มีสถานประกอบการขนาดใหญ่																					

น�ามาตรฐานฯ	ไปใช้งานจ�านวน	71	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	93.42	ถอืว่า	ไม่บรรลเุป้าหมายการด�าเนนิงาน	อนัเนือ่งมาจาก	

เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ท�าให้สถานประกอบการมุง่เน้นการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคเป็นส�าคัญ

จำนวนสถานประกอบการขนาดใหญ�
ที่เข�าร�วมโครงการและ

นำมาตรฐานฯ ไปใช� จังหวัดละ 1 แห�ง 
76 จังหวัด รวม 76 แห�ง

เป�าหมาย ผลการดำเนินงาน

 93.42%
71 แห�ง 

 ผลการด�าเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 1.	 การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค	 ปลอดภัย				

กายใจเป็นสุข	พร้อมทัง้พฒันาองค์ความรูแ้ละศักยภาพทางด้านการด�าเนนิงานตามกฎหมายให้แก่ผูต้้องปฏบัิตติาม

กฎหมาย	ภายใต้	พ.ร.บ.	ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	จ�านวน	54	คน

	 2.	 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดบริการสาธารณสุข	 และบุคลากร

ของสถานประกอบการในการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ	จ�านวน	41	คน

	 3.	 เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประเมินแบบ	Online	ของสถานประกอบการปลอดโรค	

ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	ตามนโยบายราชการ	4.0	เป็นการอ�านวยความสะดวก	และเพิ่มสมรรถนะในการท�างาน

ให้กับทีมพี่เลี้ยง	ทีมผู้ประเมิน	สถานประกอบการ	และวิสาหกิจชุมชน	

	 4.		การพัฒนาต้นแบบ	 “สถานประกอบการ	 ต้านโควิด	 19	 ในฐานวิถีชีวิตใหม่	 :	 New	 Normal”					

กระทรวงสาธารณสุข	โดยกรมควบคุมโรค	ร่วมกับ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ในการพัฒนาต้นแบบ						

“สถานประกอบการ	ต้านโควิด	19	ในฐานวิถีชีวิตใหม	่:	New	Normal”	โดยด�าเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลัก

วิชาการที่ถูกต้องเป็นรูปธรรม	ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดโรค	และสถานประกอบการสามารถด�าเนินกิจการได้ในยุค

ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19		ในปัจจุบัน	

	 	 โดยได้เกิดต้นแบบสถานประกอบการ	 ทั้ง	 3	 ขนาด	 ได้แก่	 สถานประกอบการขนาดเล็ก																	

(บรษิทั	จตรุเจรญิชยั	จ�ากดั	จงัหวดัราชบรุ)ี	ขนาดกลาง	(บรษิทั	เซ็นเตอร์	คอนเทนเนอร์	จ�ากดั	จงัหวดัสมทุรสาคร)	

และขนาดใหญ่	 (บริษัท	 โอตานิเรเดียล	จ�ากัด	 จังหวัดนครปฐม)	 จนน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการ					

ด�าเนินงานฯ	 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน	 กระทรวงแรงงาน										

กระทรวงอตุสาหกรรม	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	เพือ่ผลกัดนัและส่งเสรมิ	

ให้เกิดการขยายผลการด�าเนินงานตามมาตรการป้องกัน	ควบคุมโรคโควิด	19	ในฐานวิถีชีวิตใหม่	:	New	Normal	

ไปยังสถานประกอบการอื่น	ๆ	ในวงกว้างต่อไป
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การพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการ

ต้านโควิด19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่  : New Normal 

 2) โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ มลพิษขยะในพื้นที่เสี่ยงและมลพิษอากาศ

       2.1  โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ มลพิษขยะ

 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 จังหวดัที่มรีะบบการดูแลและจดัการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผสั

ขยะในพืน้ทีเ่สีย่งปัญหาขยะระดบัดขีึน้ไป	จากเป้าหมายร้อยละ	50	ของพืน้ทีเ่สีย่ง	(20	จังหวดั)	ผลการด�าเนนิงาน	

มี	6	จังหวัดที่มีระบบการดูแลฯ	ในระดับดีขึ้นไป	ได้แก่	เพชรบูรณ์	ลพบุรี	กาฬสินธุ์	บุรีรัมย์	นครศรีธรรมราช	และ

กระบี่	คิดเป็นร้อยละ	30	ของพื้นที่เสี่ยง	(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	สิงหาคม	2563)

	 2.		กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีจากขยะอันตราย	ครอบคลุม

ทุกอ�าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนักในร่างกาย	จ�านวน	

752	คน																		

	 3.		จากการด�าเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดมีระบบการดูแลสุขภาพในพื้นท่ีเสี่ยงปัญหาสุขภาพประชาชน				

กลุ่มเสี่ยง	และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ	(พื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ	จ�านวน	33	จังหวัด)	
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												 สรปุได้ว่า	มจี�านวน	20	จังหวดัพ้ืนทีเ่สีย่งปัญหาขยะทีม่รีะบบการดแูลสขุภาพในพืน้ทีเ่สีย่งปัญหาสขุภาพ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะในระดับพื้นฐานขึ้นไป	ประกอบด้วย	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 อยุธยา	 ลพบุรี	 สระบุรี	 ปทุมธานี	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 สมุทรสาคร	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	

สระแก้ว	ตราด	กาฬสนิธุ	์นครราชสีมา	บุรรีมัย์	นครศรีธรรมราช	สรุาษฎร์ธาน	ีกระบ่ี	สงขลา	และตรัง	โดยในแต่ละ

จังหวดัจะมฐีานข้อมลูผูป้ระกอบอาชพีสมัผสัขยะ	รวมถึงการประเมนิความเสีย่งหรอืคดักรองความเสีย่งทางสขุภาพ

ของผู้ประกอบอาชพีสมัผสัขยะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ/หรอืผูป้ระกอบอาชพีเกบ็และคดัแยก

ขยะอิสระ

       2.2  โครงการสนับสนนุการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ

 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 จังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษอากาศ									

จากเป้าหมาย	22	จงัหวดั	ผลการด�าเนนิงาน	ได้	30	จังหวดัมรีะบบการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

จากมลพิษทางอากาศ	ได้แก่		เชียงใหม	่เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	นครสวรรค์	สระบุรี	

นนทบรุ	ีปทมุธานี	พระนครศรีอยธุยา	สมทุรสาคร	กาญจนบุร	ีนครปฐมสมทุรปราการ	ระยอง	ปราจีนบรุ	ีขอนแก่น	

ร้อยเอ็ด	เลย	นครพนม	นครราชสีมา	อุบลราชธานี	มุกดาหาร	สุราษฎร์ธานี	ภูเก็ต	สงขลา	ยะลา

	 2.	 จดัท�าคูม่อืการเฝ้าระวงั	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภยัสขุภาพจากฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ	2.5	ไมครอน	

(PM
2.5
)	ครั้งที่	2	ณ	โรงแรม	เอบีน่า	เฮ้าส์	กรุงเทพมหานคร

       2.3  จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 	 	 	 จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 ตามเกณฑ์											

การประเมินฯ	จากการขับเคลื่อนการด�าเนินงานฯ	ของจังหวัดใน	6	ประเด็น	ดังนี้
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มีสถานการณ� ด�านสิ�งแวดล�อมและสุขภาพในระดับพ�้นที่/ 
สามารถบ�งชี้ป�ญหาสิ�งแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ
ร�อยละ 100 (76 จังหวัด) 

1

มีแผนการดำเนินงานด�านสิ�งแวดล�อมและสุขภาพ
ในระดับพ�้นที่ ร�อยละ 100 (76 จังหวัด)

2

มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
หร�อคณะทำงานระดับจังหวัด เพ�่อการจัดการป�ญหาฯ 
ร�อยละ 82.89 (63 จังหวัด)

3

มีการดำเนินงานของหน�วยปฏิบัติการหร�อทีมสอบสวนโรคฯ 
อย�างน�อยจังหวัดละ 1 ทีม ร�อยละ 82.89 (63 จังหวัด)

ร�อยละ 50 ของประชาชนในจังหวัดได�รับการดูแล 
จัดการป�จจัยเสี่ยง และคุ�มครองสุขภาพ 
ร�อยละ 72.37 (55 จังหวัด) 

4

มีการจัดการป�ญหาสิ�งแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ
ของประชาชนอย�างเป�นรูปธรรม และส�งเสร�มให�เกิดป�จจัย
เอื้อด�านสิ�งแวดล�อมเพ�่อสุขภาพ อย�างน�อย 2 ประเด็น 
ร�อยละ 82.89 (63 จังหวัด)

5

6

     2.4  การพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสขุภาพ	

โดยการท�า	MOU	กรมควบคุมโรค	ร่วมกับ	กรมทรัพยากรธรณี	เพื่อด�าเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่

มลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหมือง	(พื้นที่น�าร่อง		3	จังหวัด	พิจิตร	เพชรบูรณ์	และ	พิษณุโลก)

การพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการท�า 

MOU กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี
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     2.5  สถานการณ์อัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ปี <0.03 ต่อแสนประชากร           

(ภาพประเทศ)

				 	 	 	 	 (โครงการน�าร่อง	:	เฝ้าระวังเชิงรับและสอบสวนหาสาเหตุโรค	เมื่อพบ	Case)	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563

				 	 	 	 	 โครงการน�าร่องในการเฝ้าระวังเชิงรับและสอบสวนหาสาเหตุโรคเมื่อพบ	Case	 ระหว่าง

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	-	2564	โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ	0	-	14	ป	ี<0.03	

ต่อแสนประชากร

				 	 	 	 	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์	 กลุ่มพัฒนามาตรการ	 โดยงานเวชศาสตร์			

สิง่แวดล้อม	จงึได้จดัท�าสถานการณ์	การทวนสอบข้อมลูโดยใช้แบบฟอร์มการทวนสอบข้อมลูการเฝ้าระวงัโรคและ

ภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	:	กรณีโรคพิษสารตะกั่วในเด็กอายุ	0	-	14	ป	ี(Pb-RP-01)	การติดตามอัตราป่วย	

และสอบสวนโรคเพือ่หาสาเหตขุองการเกดิโรคเมือ่พบ	Case	จากข้อมลูในปี	พ.ศ.	2562	และ	Case	ใหม่ทีพ่บในปี	

พ.ศ.	2563	ดังนี้			

     สถานการณ์อัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ปี

	 	 	 	 	 จากสถานการณ์ต้ังแต่	ปี	พ.ศ.	2561	-	2562	พบการรายงานผูป่้วยโรคพษิตะกัว่ในระบบ	HDC	

เทียบกับอัตราป่วยจริงจากพิษสารตะกั่ว	ได้ดังนี้

ตารางที่ 5.1 สถานการณ์การป่วยด้วยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ปี จากระบบ HDC เทียบกับอัตราป่วย

จริงรวมทุกเขตสุขภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2562

กลุ่มอายุ
(ปี)

2561 (ใน HDC)
ปีงบฯ 2562

2561 (ป่วยจริง)
ปีงบฯ 2562

2562 (ใน HDC)
ปีงบฯ 2563

2562 (ป่วยจริง)
ปีงบฯ 2563

A B C A B C A B C A B C

0	-	5	ปี 2,621,799 0 0.00 2,621,799 2 0.07 2,473,311 40 1.62 2,473,311 0 0.00

5	-	9	ปี 3,033,481 5 0.19 3,033,481 2 0.06 2,923,890 2 0.07 2,923,890 0 0.00

10	-	14	ปี 3,338,433 4 0.13 3,338,433 0 0.00 3,271,813 0 0.00 3,271,813 0 0.00

0	-	14	ปี 8,993,713 9 0.10 8,993,713 4 0.04 8,669,014 50 0.58 8,669,014 0 0.00

หมายเหตุ : 		ข้อมูลจากระบบ	Health	Data	Center	(HDC)	ประมวลผลเมื่อวันที	่17	พฤศจิกายน	2562

A		=	จ�านวนประชากรตามกลุม่อายุ	(อ้างองิจากแฟ้ม	Person	ตามมาตรฐานโครงสร้าง	43	แฟ้ม	ซึง่นบัอายเุตม็ปี	ณ	วันที	่1	มกราคม	

ของปีงบประมาณที่ค�านวน)

B	 	 =	 จ�านวนประชากรป่วยจากพิษสารตะกั่ว	 ซ่ึงนับจากแฟ้ม	 DIAGNOSIS	OPD	 และ	 DIAGNOSIS	 IPD	 ตัดความซ�้าซ้อนด้วย										

เลขบัตรประชาชน	และ	DIAGCODE	เป็น	T560

C		=	อัตราต่อแสนประชากร

	*,**	=	อยู่ระหว่างด�าเนินการทวนสอบข้อมูล
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สถานการณการปวยดวยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ป จากระบบ HDC 
เทียบกับอัตราปวยจริงรวมทุกเขตสุขภาพ ระหวาง พ.ศ. 2561 - 2562

จำนวนปวยใน HDC 2561

50

40

30

20

10

0
จำนวนปวยใน HDC 2562 จำนวนปวยจริง 2561 จำนวนปวยจริง 2562

0 - 5 ป 5 - 9 ป 10 - 14 ป

0 0 0 0 0 0
5 4

40

2 22

สถานการณการปวยดวยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ป จากระบบ HDC 
เทียบกับอัตราปวยจริงรวมทุกเขตสุขภาพ ระหวาง พ.ศ. 2561 - 2562

อัตราตอแสนประชากรปวยใน
HDC 2561

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
อัตราตอแสนประชากรปวยใน

HDC 2562
อัตราตอแสนประชากร

ปวยจริง 2561
อัตราตอแสนประชากร

ปวยจริง 2562

0 - 5 ป 5 - 9 ป 10 - 14 ป

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.16 0.12

1.62

0.07 0.070.08

กราฟที่ 5.1 สถานการณ์การป่วยด้วยโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ปี จากระบบ HDC 

เทียบกับอัตราป่วยจริงรวมทุกเขตสุขภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2562
ที่มา : จากระบบข้อมูลสุขภาพ คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

 3) งานระบาดวิทยา สอบสวนโรค และงานข้อมูล

	 	 การเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม																

โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด	กรมควบคุมโรค	(Event-Based	Surveillance	:	EBS)

	 	 กรมควบคุมโรค	 มีนโยบายพัฒนาระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศให้ได้มาตรฐาน	

สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและตอบโต้ได้ทันที	 โดยพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์								

(Situation	Awareness	Team	:	SAT)	จดัเกบ็ข้อมลูในระบบ	Event-Based	Surveillance	(EBS)	เพือ่ให้ได้ข้อมลู	

ด้านการระบาดของโรคและภยัสขุภาพแบบ	Real	Time	สามารถน�าข้อมลูมาใช้	เพือ่การเฝ้าระวงั	ป้องกนัควบคมุโรค	

และภัยสุขภาพในขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค
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	 	 ป	ีพ.ศ.	2563	(ข้อมูล	1	มกราคม	ถึง	30	พฤศจิกายน	2563)		กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม	 ใช้ข้อมูลในระบบ	 EBS	 เพ่ือด�าเนินการเฝ้าระวัง	 ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง													

จากการก�าหนดเกณฑ์การตรวจสอบข่าว	 และเกณฑ์ส�าหรับเหตุการณ์ที่มีความส�าคัญสูง	 (Director	 Critical								

Information	Requirement	:	DCIR)	พบว่า	มีเหตกุารณ์ท่ีเข้าเกณฑ์การแจ้งโรคหรอืภยัสขุภาพ	จ�านวน	37	เหตกุารณ์	

ได้แก่	เสียชีวิตในที่อับอากาศ	10	ครั้ง	เพลิงไหม	้(ในสถานประกอบการ)	6	ครั้ง	อุบัติภัยสารเคมี	5	ครั้ง	ไฟไหม้			

บ่อขยะและแอมโมเนียรั่วไหล	เหตุการณ์ละ	4	ครั้ง	ได้รับสัมผัสก๊าซพิษ	(gas	vapor	poisoning)	3	ครั้ง	ภัยจาก

การใช้เครือ่งท�าน�า้อุน่ระบบก๊าซ	และได้รบัสมัผสัสารเคม	ี(chemical	poisoning)	เหตกุารณ์ละ	2	ครัง้	และพษิจาก	

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื	1	ครัง้	(รปูที	่1)	เขตสขุภาพทีพ่บเหตกุารณ์มากท่ีสดุ	ได้แก่	ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี	6	

จังหวัดชลบุรี	จ�านวน	15	เหตุการณ	์จังหวัดที่พบเหตุการณ์มากที่สุด	ได้แก่	ชลบุรี	4	ครั้ง	ปทุมธาน	ีปราจีนบุรี

เพชรบูรณ์	ระยอง	และสมุทรปราการ	จังหวัดละ	3	ครั้ง	 (รูปที	่2)	 เดือนที่พบเหตุการณ์มากที่สุด	คือ	กันยายน									

8	ครั้ง	ตุลาคม	7	ครั้ง	และ	เมษายน	5	ครั้ง	(รูปที	่3)	ตามล�าดับ

เหตุการณ�ที่เข�าเกณฑ�การแจ�งโรค
หร�อภัยสุขภาพ จำนวน 37 เหตุการณ� 

10 ครั้ง
เสียชีว�ตในที่อับอากาศ

6 ครั้ง

เพลิงไหม� 
(ในสถานประกอบการ)

5 ครั้ง
อุบัติภัยสารเคมี

4 ครั้ง
ไฟไหม�บ�อขยะ

4 ครั้ง
แอมโมเนียรั่วไหล

3 ครั้ง

สัมผัสก�าซพ�ษ 
(Gas vapor poisoning) 

2 ครั้ง

ภัยจากการใช�
เคร�่องทำน้ำอุ�นระบบก�าซ

1 ครั้ง

พ�ษจากสารเคมี
กำจัดศัตรูพ�ช

2 ครั้ง

สัมผัสสารเคมี 
(Chemical poisoning)
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ชลบุร� 4 ครั้งสมุทรปราการ 3 ครั้ง

ปทุมธานี  3 ครั้ง

เพชรบูรณ� 3 ครั้ง

ระยอง 3 ครั้ง

สำนักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 6 
จังหวัดชลบุร� 

เหตุการณ�

ปราจ�นบุร� 4 ครั้ง

15

8 ครั้ง
กันยายน

7 ครั้ง
ตุลาคม

5 ครั้ง
เมษายน

	 	 เหตุการณ์ที่มีความส�าคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตมากที่สุด	 คือ	 เหตุการณ์เสียชีวิตในที่อับอากาศ	

โดยมีผู้เสียชีวิต	 รวม	 21	 ราย	 บาดเจ็บ	 12	 ราย	พบมากที่สุดในสถานที	่ ๆ	 เป็น	 บ่อ/บ่อเกรอะ/บ่อบาดาล/ท่อ								

ร้อยละ	90	รองลงมาคอื	แพปลา/ใต้ท้องเรือ	ร้อยละ	10	เหตกุารณ์อืน่	ๆ	ทีพ่บ	ได้แก่	อบัุตภิยัสารเคม	ีพบผูเ้สยีชีวติ	

4	 ราย	 บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ	 89	 ราย	 และ	 เหตุการณ์ได้รับสัมผัสสารเคมี	 (chemical	 poisoning)																

มีผู้ได้รับผลกระทบ	36	ราย	กรณีนี้ไม่พบผู้เสียชีวิต

เหตุการณ�ได�รับสัมผัสสารเคมี (chemical poisoning)
มีผู� ได�รับผลกระทบ 36 ราย กรณีนี้ไม�พบผู�เสียชีว�ต

เหตุการณ�ที่มีความสำคัญ
และมีผลกระทบต�อชีว�ต
มากที่สุด คือ เหตุการณ�
เสียชีว�ตในที่อับอากาศ 

ผู�เสียชีว�ต 
21 ราย

บาดเจ็บ
12 ราย 

บ�อ/บ�อเกรอะ/
บ�อบาดาล/ท�อ
ร�อยละ 90 

พบผู�เสียชีว�ต 
4 ราย 

อุบัติภัยสารเคมี บาดเจ็บและได�รับผลกระทบ 
89 ราย

แพปลา/ใต�ท�องเร�อ 
ร�อยละ 10
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	 	 จากระบบเฝ้าระวังดังกล่าว	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทีมสอบสวน

ควบคุมโรคส่วนกลาง	(Joint	 Investigation	Team	:	JIT)	ได้ด�าเนินการลงพื้นที่สอบสวนโรค	เพื่อค้นหาสาเหตุ	

ประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ	 รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและ									

เสียชีวิต	รวมทั้งสิ้น	7	เหตุการณ	์ได้แก่	เหตุการณ์เสียชีวิตในที่อับอากาศ	4	ครั้ง	อุบัติภัยสารเคมี	พิษจากสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	และแอมโมเนียรั่วไหล	เหตุการณ์ละ	1	ครั้ง	ตามล�าดับ

	 	 สรุป	 สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ	 ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม													

ในปี	2563	จ�านวนผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจ็บมแีนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน	และสงูกว่าค่ามธัยฐาน	5	ปี	(ปี	พ.ศ.	2558	-	2562)	

โดยเฉพาะเหตุการณ์เสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ	 พบว่า	 ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรง						

ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงก่อนถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและเสียชีวิต

ในที่สุด	 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบมากอยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎกระทรวง

มาตรฐานในการบรหิารจดัการ	และด�าเนนิการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เกี่ยวกับที่อับอากาศ	พ.ศ.	 2562	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเน้นย�้าให้กลุ่มเสี่ยงรับรู้ถึง

อันตราย	และตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

รูปที่ 1 แสดงเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การแจ้งโรคหรือภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม

เหตุการณที่เขาเกณฑการเเจงโรคหรือภัยสุขภาพ

ดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดลอม
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รูปที่ 2 แสดงจังหวัดที่พบเหตุการณ์

รูปที่ 3 แสดงเดือนที่พบเหตุการณ์

เดือนที่พบเหตุการณ
9
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0
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

 4) งานสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ 

	 		 	กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	 ได้จดัท�าโครงการผลติสือ่เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน	

เฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 	 ในพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพของคนท�างาน	 เพื่อสร้างความเข้าใจ															

ในการป้องกนัตนเองได้อย่างถกูต้อง	 และเพ่ือให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถดแูลสขุภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง	

เหมาะสม	 และเป็นแนวทางในการสื่อสารความเสี่ยง	 รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์และการด�าเนินงานสร้างความรอบรู้

เรือ่งสขุภาพผ่านสือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทกุรปูแบบ	และหลากหลายช่องทาง	โดยมีการด�าเนนิการทีส่�าคญั	ดงันี้

  4.1 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ การให้ข้อมลูองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนั

และรับมือกับฝุ่นละออง PM
2.5

  

										 	 		 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	กรมควบคุมโรค	จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ	์การให้ข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรับมือกับฝุ่นละออง	PM
2.5		
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  ENV.OCC	ร่วมลงพื้นที่สวนลุมพินี	

	 เมื่อวันที	่22	มกราคม	2563	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข	 และเจ้าหน้าที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	

ได้ร่วมลงพื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่	6	สวนลุมพินี	 เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและรับมือกับฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก	PM
2.5	

พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ต�ารวจจราจร	เจ้าหน้าที่เทศกิจ	เจ้าหน้าที่ท�าความสะอาด	รวมทั้ง

ประชาชนบริเวณนั้น

  “รวมพลังสู้ฝุ่น	PM
2.5

”

	 เมื่อวันที	่28	มกราคม	2563	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 น�าคณะผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าท่ีกองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 เข้าพบพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด

นิทรรศการ	“รวมพลังสู้ฝุ่น	PM
2.5
”	ณ	บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า	ท�าเนียบรัฐบาล
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  4.2 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “สร้างสุขคนท�างานปลอดโรค ปลอดภัย” ผ่านการ

ถ่ายทอดสด รายการ “อย่าหาว่าน้าสอน”

		 	 		 ทางช่อง	Youtube	NANAKE555		และเพจ	Facebook	Nanake555		จัดไลฟ์สดเมื่อวันที่				

4	เมษายน	2563	เวลา	19.00	น.	-	20.00	น.	โดยมีพิธีกร	คือ	คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์	ปาลกะวงศ	์ณ	อยุธยา	วิทยากร				

รับเชิญคือ	ดร.พญ.ฉันทนา	ผดุงทศ	ผู้อ�านวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	และแพทย์หญิง

แสงดาว	อุประ	แพทย์อาชีวเวชศาสตร์	พูดคุยกันในประเด็น	“สร้างสุขคนท�างานปลอดโรค	ปลอดภัย”	ทั้งนี้มียอด

ผู้เข้าชมทางช่อง	 YOUTUBE	 :	 NANAKE555	 ถึง	 165,670	 ครั้ง	 และทางเพจ	 Facebook	 :	 Nanake555																			

ถึง	360,000	ครั้ง

  4.3 โครงการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์วนัสิง่แวดล้อม “Biodiversity and Health : สขุภาพ

กับความหลากหลายทางชีวภาพ”

	 	 		 กรมควบคมุโรค	เสวนาเรือ่งสขุภาพกบัความหลากหลายทางชวีภาพ	และพธิมีอบโล่รางวลัแก่

ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ	“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”	เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	2020	

  กำรเสวนำในหัวข้อ	เรื่อง	สุขภำพกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	“Biodiversity	and	Health”	

	 วันที่ 	 5	 มิถุนายน	 2563	 ณ	 สวนสมุนไพร	 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก																																

โดย	 ดร.พญ.ฉันทนา	 ผดุงทศ	 ผู ้อ�านวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมด้วย																				

คุณอเล็กซานเดอร์	 ไซม่อน	 เรนเดลล์	 ผู้ก่อตั้ง	 EEC	 Thailand	 และ	 น.สพ.ดร.บริพัตร	 ศิริอรุณรัตน์	 กรรมการ										

ผู้จัดการ	EEC	Thailand	เปิดเสวนาผ่าน	Facebook	Live



75กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

 	ภำพบรรยำกำศ	พิธีมอบรำงวัลจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อม	ประจ�ำป	ีพ.ศ.	2563

วันที่	29	มิถุนายน	2563	ณ	ห้องประชุมประเมิน	จันทวิมล	ชั้น	1	อาคาร	1	ตึกกรมควบคุมโรค

  4.4 โครงการประชาสัมพันธ์ “สถานประกอบการต้านโควิด	 19	 ในฐานวิถีชีวิตใหม่	 :																				

New	Normal”	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2563	เวลา	14.00	-	15.00	น.	เผยแพร่ผ่าน	Facebook	Live	กองโรค

จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	วทิยากรทีร่่วมเสวนาประกอบด้วย	1.	ดร.พญ.ฉนัทนา	ผดุงทศ	ผูอ้�านวยการ	

กองโรคจากการประกอบอาชะและสิ่งแวดล้อม	 2.	 ดร.พญ.ชุลีกร	 ธนธิติกร	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม	3.	พญ.อมัพร	จิตะพนัธ์กลุ	เลขาธกิารสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พร้อมด้วย

ผูบ้รหิารและทมีงาน	ของสถานประกอบการต้นแบบน�าร่อง		3	แห่ง	ด�าเนินรายการโดยคุณอภิสรา	ชื่นชูกลิ่น	และ

คุณประพจน	์ภู่ทองค�า	 โดยมีผู้ให้ความสนใจรับชมการถ่ายทอดเป็นอย่างมาก	ระหว่างการถ่ายทอดสดมีผู้รับชม

ทั้งหมด	130,000	ครั้ง
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	 โครงกำรกิจกรรมถ่ำยทอดสดกำรลดผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมแบบ	New	Normal

	 ถ่ายทอดสดทางเพจกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 เม่ือวันที่	 11	 สิงหาคม	 2563									

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร	4	ท่าน	ได้แก่	ดร.พญ.ฉันทนา	ผดุงทศ	ผู้อ�านวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อม	นายสทุธพิงษ์	วสโุสภาพล	รองเลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิอาจารย์ววิฒัน์	

ศัลยก�าธร	มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาต	ิและดีเจดาด้า	วรินดา	ด�ารงผล	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	ซึ่งมียอดรวมผู้เข้ารับชม	

จ�านวน	18,829	Views

  4.5 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal  

											 	 		 แถลงข่าวการเปิดตัวโครงการการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ							

ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคธุรกิจ	 ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม	 กรณีโควิด	 -	 19	 เมื่อวันท่ี	 23	 กรกฎาคม	 2563													

ณ	 ห้องประชมุไพรจติร	 อาคาร	 7	 ช้ัน	 9	 ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	 โดยมนีายแพทย์ศภุกจิ	 ศริลิกัษณ์											

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 กล่าวถึงโครงการสุขภาวะของคนท�างานด้วย	 Healthy	 Living	 และโครงการ									

การประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการฯ	 ท่านนายแพทย์สุวรรณชัย	 วัฒนายิ่งเจริญชัย								

อธิบดกีรมควบคมุโรค	กล่าวถงึการจดัการสขุภาวะของคนท�างานในสถานประกอบการ	ท่านศรินิา	ปวโรฬารวิทยา		

กรรมการที่ปรึกษา	 หอการค้าไทย	 กล่าวถึงความร่วมมือของภาคธุรกิจการค้า	 การท่องเที่ยวและโรงแรม	 และ							

คุณพิมพ์ใจ	 ลี้อิสสระนุกูล	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กล่าวถึงความร่วมมือของ																							

ภาคอุตสาหกรรม
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			พิธีมอบรำงวัลกำรประกวดคลิปวีดิโอฐำนวิถีชีวิตใหม่ในสถำนประกอบกำร	ภำคอุตสำหกรรม	
	 ภำคธุรกิจ		ภำคกำรท่องเที่ยวและโรงแรม	กรณีโควิด	-	19	

	 จัดขึ้นเมื่อ	 วันที่	 16	 กันยายน	 2563	ณ	ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 9	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 โดยม	ี												

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 (นายแพทย์ยงยศ	 ธรรมวุฒิ)	 ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัล	 แก่ผู้ชนะการ

ประกวดในแต่ละประเภทรางวัล	รวมทั้งสิ้น	27	รางวัล		

 5) การพัฒนาวิชาการและจัดการองค์ความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกับ    

ต่างประเทศ ปี 2563

	 	 ด้วยกองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	มสีถานะเป็นศนูย์ประสานงานองค์การอนามยัโลก	

ด้านอาชีวอนามัยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 (WHO	 CC	 for	 Occupational	 Health	 in	 SEAR)																			

เป็นสมาชิกเครือข่ายประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 (WHO	Chemical	 Risk	

Assessment	 Network	 in	 SEAR)	 จึงมีการด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายบริบท	 เนื่องจาก							

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้มสีถานการณ์ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	จงึมผีลท�าให้	

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2563	 เป็นต้นมา	 ไม่สามารถเดินทางร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ	 จึงมีการด�าเนินงานด้วยการใช้ระบบสื่อสารทางไกลแทน	ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้แก่

                  1.  ความร่วมมอืตามพนัธสญัญาตามข้อตกลงตามแผนความร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศ 

																					 1.1		 ความร่วมมอืด้านอาชวีอนามยักบัองค์การอนามยัโลกตามแผนงาน	WHO	CC	Work	Plan	

(ปี	 2017	 -	 2020)	 ในการบริการอาชีวอนามัยพื้นฐานส�าหรับการเฝ้าระวังสุขภาพในกลุ่มแรงงานในระบบและ

แรงงานนอกระบบ	การประเมินความเสีย่งและสอบสวนโรคแอสเบสโตสสิและซลิโิคสสิ	และการด�าเนนิงานจดัการ

ภาวะฉกุเฉนิจากสารเคมแีละวสัดุกมัมนัตรังสตีามกฎอนามยัระหว่างประเทศ	(IHR)	และการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง	

แก่ประเทศก�าลังพฒันาในการเฝ้าระวงัความเสีย่งจากสารเคม	ีโดยการพฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตักิารสาธารณสขุ	

(Public	Health	Laboratory)	
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																					 1.2		 ความร่วมมอืในฐานะสมาชกิเครอืข่ายขององค์กรต่าง	ๆ	 ระหว่างประเทศและความร่วมมอื	

ตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ	โดยด�าเนนิงานร่วมกบัเครอืข่ายประเมนิความเสีย่งสารเคมขีององค์การอนามยัโลก	

(WHO	Chemical	Risk	Assessment	Network)	และกลุ่มที่ปรึกษาวิชาการส�าหรับการก�าจัดตะกั่วในสี	(Global	

Alliance	 Advisory	 Group	 to	 Eliminate	 Lead	 in	 Paint)	 ขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 และโครงการ										

สิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(UN	Environment	Programme)	นอกจากนีย้งัมกีารด�าเนนิงานอนสุญัญาระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	อนสุญัญาบาเซลฯ	อนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ	อนสุญัญาสตอกโฮล์มฯ	อนสุญัญามนิามาตะ	

ว่าด้วยปรอท	อนสุญัญาว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	

และความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยในแผน	ASEAN	Health	Cluster	1

                  2. ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ระหว่างประเทศ 

		 	 	 	 ส่งบคุลากรได้แก่แพทย์	นกัวชิาการสาธารณสขุ	และนกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	รวมจ�านวน	6	คน	

เข้าร่วมพิจารณากลยุทธ์การจัดการสารเคมีและขยะภายหลังปี	 2020	 (พ.ศ.	 2563)	 ในการประชุม	 The	 Third	

Meeting	of	the	Intersessional	Process	Considering	the	Strategic	Approach	and	Sound	Management	

of	Chemicals	and	Waste	Beyond	2020	(IP3,	SAICM)	ระหว่างวันที่	1	-	4	ตุลาคม	2562	ณ	ศูนย์ประชุม

แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Convention	Center	(UNCC))	กรุงเทพมหานคร	

                  3. ความร่วมมือตามพันธสัญญาทวิภาคีกับหน่วยงานวิชาการในต่างประเทศ

		 	 	 	 3.1		 ส่งบคุลากรด้านการแพทย์และวทิยาศาสตร์การแพทย์	รวมจ�านวน	2	คน	เข้ารบัการอบรม

หลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีวอนามัยและการป้องกันควบคุมโรค	ระหว่างวันที่	8	 -	18	ตุลาคม	2562	ตามบันทึก

ความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่างกรมควบคุมโรคกับ	University	of	Occupational	and	Environmental	Health	

(UOEH)	ประเทศญี่ปุ่น

		 	 	 	 3.2		 สนับสนุนวิทยากรด้านสาธารณสุขบรรยายในหัวข้อเรื่อง	 “Occupational	 Disease	

Control	 in	 Thailand”	 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	 The	 6th	 Occupational	 Health	 Scientific																		

Conference	ระหว่างวันที่	28	-	29	พฤศจิกายน	2562	ตามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่างกรมควบคุมโรค

กับโรงพยาบาล	Guangdong	Province	Hospital	for	Occupational	Disease	Prevention	and	Treatment	

(GDHOD)	มณฑลกวางตุ้ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

                  4. การพัฒนาแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

		 	 	 	 ให้ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายทัง้ภายในกระทรวงสาธารณสขุและภายนอกกระทรวงในการเสนอ	

ความคิดเห็นต่อแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับส�านักงานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	กรมควบคุมโรค	ในการจัดท�าแผนความร่วมมือทางวิชาการไทย	-	จีน	และแผนอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	

โดยเฉพาะแผนความร่วมมือเมืองคู่ขนาน	(Twin	Cities)	กับประเทศเพื่อนบ้าน	

                  5.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

		 	 	 	 5.1		 สนับสนุนบุคลากรสายงานวิชาการสาธารณสุขจากศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม	 จังหวัดสมุทรปราการ	 กรมควบคุมโรค	 จ�านวน	 1	 คน	 เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานวิชาการ								

ในการประชุม	OHHW	 -	 11th	 International	 Joint	Conference	on	Occupational	Health	 for	Health	

Workers	ณ	เมือง	Hamburg	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	ระหว่างวันที่	22	-	24	ตุลาคม	2562	
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		 	 	 	 5.2		 แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เพื่อจัดท�าทิศทางและแนวทาง

การด�าเนนิงาน	เสนอให้กองโรคจากการประกอบอาชพีฯ	จดัท�าเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์	

และจดัท�าพระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2562	เป็นภาษาองักฤษ	

นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการด้านโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดล้อม	(Learning	Organization	:	LO)	เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพบคุลากร	ด้วยการปฐมนิเทศ

งานต่างประเทศให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่	และถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ	 รวมทั้งวิธีการด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 และระเบียบราชการท่ีเก่ียวข้องให้แก่

บุคลากรของหน่วยงาน	

                  6) งานยุทธศาสตร์

     การจัดท�า (ร่าง) แผนการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ 

	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ได้เริ่มกระบวนการจัดท�าแผน	 ตั้งแต่ปลายป	ี

2562	โดยประชุมร่วมกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายครั้ง	โดยเมื่อวันที่	19	-	20	มีนาคม	2563	ได้เชิญ

ผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	มหาวิทยาลัย	และ	NGOs	เข้าร่วมกระบวนการจัดท�าแผน	และ

ได้รบัเกยีรตจิากผู้เชีย่วชาญ	(อ.กติติณฐั	พนมฤทธ์ิ	และทมีงาน)	มาร่วมเป็นวทิยากร	ต่อมาได้แจ้งเวยีน	(ร่าง)	แผนฯ	

ไปยังเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ	และเติมเต็มแผนปฏิบัติการ	(Action	

Plan)	ระยะที	่1	(พ.ศ.	2564	-	2565)	และระยะที่	2	(พ.ศ.	2566	-	2570)	
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	 	 	 	 ต่อมาได้น�าเสนอ	 (ร่าง)	 นโยบายและแผนฯ	 ในวาระเพื่อทราบต่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

กรมควบคุมโรค	และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข	เมื่อเดือนกรกฎาคม	2563	แผนการด�าเนินงาน

ต่อไป	ได้แก	่การเสนอร่างนโยบายและแผนฯ	เข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม	เพื่อขอความเห็นชอบในการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

    การประเมินผลมาตรการพฒันาระบบเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดล้อม โดยการจดัท�าข้อมลู

พืน้ฐาน ด้านอาชวีอนามัยและสิง่แวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP)

	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อม	ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

(รศ.ดร.สริมิา	มงคลสัมฤทธิ)์	ประเมินมาตรการ	OEHP	โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตงิานท่ีรบัผดิชอบงาน	

ของส�านกังานป้องกนัควบคุมโรค	ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดั	และกองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	

รวม	19	หน่วยงาน	ใน	12	จงัหวดั	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	สงิหาคม	2563	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาระบบเฝ้าระวงั

ทีเ่หมาะสม	จากการประเมนิ	พบว่า	ด้านบรบิท	มีนโยบายและกระบวนการถ่ายทอดทีเ่ป็นรปูธรรม	แต่พบว่าปัญหา

ในพื้นที่มีบริบทที่หลากหลายแตกต่างกัน	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ	 แต่มีความต้องการ									

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล	 การจัดท�ามาตรการ/โครงการ	 ด้านกระบวนการ	 พบว่า											

ต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล	 และการสร้างเครือข่าย																

ด้านผลลัพธ์ควรเร่งพัฒนาให้การจัดท�าข้อมูลพื้นฐานนี้	 ไปสู่คุณลักษณะที่ดีของระบบเฝ้าระวัง	 เช่น	 มีความไว					

ความจ�าเพาะ	ทันเวลา	ฯลฯ	เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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                  7) งานศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งเเวดล้อม จังหวัดระยอง

    7.1  งานเวชศาสตร์ทางทะเล

       7.1.1 การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ในพื้นที่พัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาบคุลากรสาธารณสขุด้านเวชศาสตร์ทางทะเล				

ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเล	เมื่อวันที่	2	-	6	มีนาคม	2563	ณ	โรงแรม	เดอะ	แกรนด์			

เซาท์ซี	เขาหลัก	บีชรีสอร์ท	อ�าเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่พัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเล



82 รายงานประจ�าปี 2563

       7.1.2 การพฒันาการด�าเนนิงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเลเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

          การด�าเนนิงานภายใต้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเวชศาสตร์ทางทะเล

ระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือและกรมควบคุมโรคได้มีการประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้าน

เวชศาสตร์	ประจ�าปี	2563	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพ่ือก�าหนดกจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาการในปี	2564	หารอืเเนว

ทางพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพจากการเจบ็ป่วยทางทะเล	จดัท�าองค์ความรูด้้านเวชศาสตร์ทางทะเล	

และพัฒนาเครือข่ายการด�าเนินงานด้านเวชศาสตร์ร่วมกันต่อไป

    7.2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 	 	 	 	 	 1.	พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	และพืน้ที่

ใกล้เคยีง	ให้มคีวามรูด้้านระบาดวทิยาอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมและสามารถน�าไปประยกุต์หรอืใช้ในการท�างาน

ด้านการเฝ้าระวังฯ	 สุขภาพประชาชนต่อไปในอนาคต	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 บุคลากรสาธารณสุขในพื้นท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	และพื้นที่ใกล้เคียง

	 	 	 	 	 	 	 2.	จัดท�าคู่มือ	 “หลักการระบาดวิทยาส�าหรับงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม						

ในพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	โดยมเีนือ้หาวชิาการ	ครอบคลมุตามหลกัสตูรการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ

บุคลากรด้านระบาดวทิยาอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	 ภายใต้ความร่วมมอื	

กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
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    7.3  การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

	 	 	 	 	 	 	 ด�าเนินการสนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี	 6	 พื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และพื้นท่ี									

ใกล้เคียง	ได้แก่

ล�าดับ เหตุการณ์ วัน เดือน ปี การสนับสนุน

1. พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคม

อุตสาหกรรม	มาบตาพุด	ร้องเรียนการ

ท�างานท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)

29	เมษายน	2563 ร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องลงพืน้ที	่

ตรวจสอบ	มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อ	

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	

ของพนักงานและพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

2. พบผู้ป่วยวัณโรคในเจ้าหน้าที่	 แผนก

จ ่ายกลาง	 โรงพยาบาลแห ่งหนึ่ ง												

ในจังหวัดชลบุรี

12	พฤษภาคม	2563 ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค	 ตรวจประเมิน

คุณภาพอากาศภายในอาคาร	 และ											

เกบ็ตวัอย่างเชือ้วณัโรคในอากาศ	พร้อมจดั

ท�ารายงานให้ข้อเสนอแนะ

                  8) งานศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิยา 

    การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการและเครือข่าย

    การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

	 	 	 	 ศนูย์อ้างองิทางห้องปฏบิติัการและพิษวทิยาได้พฒันาระบบคณุภาพห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน

สากล	 ISO/IEC	 17025	 :	 2005	 เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 โดยยื่นขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ							

ห้องปฏิบัติการจากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 และได้รับการรับรอง												

ความสามารถห้องปฏบิติัการทดสอบตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025	:	2005	ในขอบข่าย	เบนซีน	(Benzene)	

โทลูอีน	(Toluene)	เอทิลเบนซีน	(Ethylbenzene)	และไซลีน	(o,	m,	p	Xylene)	ในตัวอย่างอากาศ	

	 	 	 ศนูย์อ้างองิทางห้องปฏบิตักิารและพษิวทิยา	ได้ด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางห้องปฏบิตักิาร	

ให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานสากล	 ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน	 ISO17025	 :	 2017	 ISO15189	 :	 2012									

และ	 ISO15190	 :	 2003	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบและความปลอดภัย							

ทางห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย	

   การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ทางห้องปฏิบัติการ

	 	 	 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา	 ได้ด�าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษ

ชนิดใหม่เพิ่มขึ้น	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

และประชาชน	รวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ให้ครอบคลุมปัญหาเพิ่มมากขึ้น	ได้แก่	
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	 	 	 สารหนูรวม	(Total	Arsenic)	ในตัวอย่าง	Surface	Wipe	โดยเทคนิค	ICP-MS	เป็นวิธีการตรวจ

วิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นโดยใช้วิธีเช็ดบริเวณพื้นผิว	 จากการท่ีมีฝุ่นปนเปื้อนในอากาศและตกลงบนพื้นผิว	 สามารถ				

ปนเป้ือนทีม่อืและการกนิจากการถ่ายโอนจากมอืสูป่าก	ตลอดจนการสดูหายใจหรอืสมัผสัทางผวิหนงั	วธิกีารตรวจ

วิเคราะห์สารหนูดังกล่าว	สามารถใช้ในการประเมินสารหนูในพื้นที่นั้น	ๆ	ว่ามีการปนเปื้อนมากหรือน้อยเพียงใด

เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ	ท�าความสะอาดพื้นที่	รวมทั้งก�าหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง	ป้องกันการได้รับ

สัมผัสสารหนูให้กับประชาชน

   การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (Public Health Lab)

	 	 	 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา	 ได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิง่แวดล้อม	จังหวดัระยอง	ศนูย์พฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม	จงัหวดัสมทุรปราการ	และกลุม่พฒันา

มาตรการ	(งานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม)	ด�าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข	(Public	Health	Lab)	

ดังนี้

	 	 	 (1)	จัดประชุมคณะท�างานพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

งานสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและงานเวชศาสตร์อตุสาหกรรม	จ�านวน	5	ครัง้	เพือ่ด�าเนนิการตามนโยบายกรมควบคมุโรค	

ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน	และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง	

	 	 	 (2)	จัดท�าระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 (3)	จัดท�าแผนการด�าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการ	 ปีงบประมาณ	 2564	 โดยมีการก�าหนด											

เป้าหมายที่ส�าคัญ	ดังนี้	

		 	 	 	 	 -	จ�านวนผู้ใช้บริการ/ลูกค้า	เพิ่มมากขึ้น

		 	 	 	 	 -	การตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ	มีมาตรฐาน

		 	 	 	 	 -	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความช�านาญ	เชี่ยวชาญรอบด้าน

   การพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย 

	 	 	 ศนูย์อ้างองิทางห้องปฏบิติัการและพษิวทิยา	ให้การสนบัสนนุและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย	ดังนี้

	 	 	 (1)	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 จังหวัดสมุทรปราการ	 :	 สนับสนุนและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการตรวจวเิคราะห์สารอนิทรย์ีระเหยในอากาศ	ได้แก่	เบนซนี	(Benzene)	โทลอูนี	(Toluene)	

เอทิลเบนซีน	(Ethylbenzene)	ไซลีน	(o,	m,	p	Xylene)	และสไตรีน	(Styrene)	

	 	 	 (2)	ส�านักงานป้องกับควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่น	 :	 สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี													

ในการตรวจโลหะในตัวอย่างชีวภาพ	ได้แก่	ตะกั่วในเลือด	และแคดเมียมในเลือด

	 	 	 (3)	ส�านักงานป้องกับควบคุมโรคที่	 1	 จังหวัดเชียงใหม่	 :	 สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์โลหะ												

ในตัวอย่างดินเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ

  9)  งานบริการตรวจวิเคราะห์ 

	 	 	 	 ศนูย์พฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและส่ิงแวดล้อม	จังหวดัระยอง	มกีารด�าเนนิงานทางห้องปฏบัิตกิาร	

และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 เพ่ือสนับสนุนบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นท่ีเขตสุขภาพ						

ที่	6	พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	และพื้นที่ใกล้เคียง	ดังนี้
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    1. บริการตรวจวิเคราะห์ด้านห้องปฏิบัติการ 

	 	 	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	2563	มีงานบริการทั้งสิ้น	646	พารามิเตอร์	โดยแบ่งเป็นกลุ่มสารอินทรีย์

ระเหยง่าย	212	พารามเิตอร์	กลุม่โลหะหนกั	434	พารามเิตอร์	เป็นตวัอย่างชวีภาพ	359	พารามเิตอร์	และตวัอย่าง

สิ่งแวดล้อม	287	พารามิเตอร	์คิดเป็นงานสนับสนุนเครือข่าย	จ�านวน	451	พารามิเตอร์	และงานบริการ	จ�านวน	

195	พารามิเตอร์

การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

ดานชีวภาพ สนับสนุน บริการ โลหะหนัก สารอินทรียระเหยงายสิ่งเเวดลอม

จำ
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6 
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ิเต
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ประเภทตัวอยาง ประเภทการบริการ ชนิดพารามิเตอร

ส่ิงเเวดลอม
287 พารามิเตอร

ชีวภาพ
359 พารามิเตอร

บริการ
195 พารามิเตอร

สารอินทรียระเหยงาย
212 พารามิเตอร

สนับสนุน
451 พารามิเตอร

โลหะหนัก
434 พารามิเตอร

      การพัฒนาระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                   

(Occupational and Environmental data lab) 

	 	 	 	 	 	 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จังหวัดระยอง	ร่วมมือกับศูนย์อ้างอิงทาง

ห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา	 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 และศูนย์สารสนเทศ	 กรมควบคุมโรค	

ด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 (Occupational	 and														

Environmental	data	lab)	เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลทางห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์	สรุปผล	

พยากรณ์โรคทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต	 เพือ่ใช้ในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อมได้	

โดยมีการจ้างเหมาวิเคราะห์ระบบการจดัการฐานข้อมลูภายในของกองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	

สู่ระบบดิจิทัล	 และจัดท�า	 paper	 prototype	 ส�าหรับเป็นแนวทางในจัดท�าระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและ						

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	ซึ่งในปีงบประมาณ	2564	จะพัฒนาให้ระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบออนไลน์
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 แนวทางการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 

	 1.	 จัดท�าระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบออนไลน์

	 2.	 เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในพารามิเตอร์ใหม่	 ๆ	 เพื่อรองรับปัญหาของ

พื้นที่

	 3.	 พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล

 ข้อเสนอแนะ จากผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาห้องปฏบัิตกิารยงัวเิคราะห์ได้ไม่ครอบคลมุทุกพารามเิตอร์

ที่เป็นปัญหาของพื้นที่	 ควรจัดท�าแผนการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์	 และส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค

ใหม่	ๆ	เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

    2. บริการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

	 	 	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	 2563	 ได้มีการตรวจสภาพแวดล้อมจากการท�างานให้กับหน่วยงาน									

เครอืข่ายในพืน้ที่	จ�านวน	32	แห่ง	ประกอบด้วย	โรงพยาบาลรฐับาล	ช่องทางเข้าออกประเทศ	สถานประกอบการ	

และส�านักงานป้องกันควบคุมโรค	รวมทั้งสิ้น	1,912	รายบริการ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 	 	 	 	 1.		งานบริการจ�านวน	1,574	รายบริการ	จ�าแนกเป็น	จ�านวนรายบริการด้านกายภาพ	135	

รายบริการ	รายบริการด้านสารเคม	ี1,332	รายบริการ	และรายบริการด้านชีวภาพ	107	รายบริการ	

	 	 	 	 	 	 2.	 งานสนับสนุนเครือข่าย	ได้แก่	งานสอบสวนโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ	

การตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ	และงานสนับสนนุการเฝ้าระวงั	จ�านวน	338	รายบรกิาร	ประกอบด้วย	จ�านวนรายบรกิาร

ด้านสารเคมี	316	รายบริการ	และรายบริการด้านชีวภาพ	22	รายบริการ	

จำนวนรายบริการงานตรวจวิเคราะหทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม ปงบประมาณ 2563

ดานชีวภาพ ดานกายภาพดานเคมี
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 สิ่งที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป ในปีงบประมาณ 2564 

	 1.	 การพฒันาระบบฐานข้อมลูฐานการตรวจวดัทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรม	พร้อมทัง้การวเิคราะห์และ

จัดท�าสถานการณ์สภาพแวดล้อมจากการท�างานในแต่ละประเภทสถานประกอบการ

	 2.	 พัฒนาแนวทางการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่	 ๆ	 เช่น	 การตรวจวัด	 Vibration												

การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนในอาคาร	(Noise	Criteria)	การตรวจวดัระดบัความเข้มข้นของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า

เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ	เป็นต้น

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 การด�าเนินงานตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในปี	2563	พบปัญหาที่ส�าคัญ	คือ	

	 1.	 องค์ความรู ้ของบุคลากรที่ยังเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น	 องค์ความรู ้																					

ในการพฒันาแนวทางการตรวจวดัใหม่	ๆ	องค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการระบบข้อมลู	สารสนเทศ	การวเิคราะห์ผล								

ในเชิงระบาดวิทยาซึ่งจ�าเป็นต้องมีการอบรมพัฒนา	ศึกษาต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาในประเด็นดังกล่าว

	 2.	 ต้นทุนการตรวจวัดที่เพ่ิมสูงขึ้น	 เน่ืองจากปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการตรวจวัดและการเก็บ

ตัวอย่างมีราคาเพิ่มสูง	แต่ขณะที่ราคาค่าบริการยังไม่มีการปรับ	และหลาย	ๆ	รายการ	ไม่มีการระบุอย่างชัดเจน

ในประกาศท�าให้เกดิความเข้าใจทีค่าดเคลือ่น	จงึควรมกีารปรบัประกาศรายการตรวจวดัให้ครอบคลมุพารามเิตอร์

ในปัจจุบัน	พร้อมทั้งวิเคราะห์	unit	cost	ส�าหรับงานด้านสุขศาสตร์ใหม่เพื่อให้เกิดสมดุลมากขึ้น

	 3.	 ความเสี่ยงของบุคลากรในการออกตรวจ	 บุคลากรที่ท�าหน้าที่เพื่อตรวจประเมินระดับสิ่งคุกคาม

สุขภาพจึงมีความเสี่ยงทั้งจากการเป็นพิษทั้งในรูปแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง	 และสิ่งคุกคามสุขภาพอื่น	 ๆ	 ดังนั้น	

จึงมีข้อเสนอให้ในบุคลากรที่ออกตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง	 ควรได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ	 ท่ีนับรวมถึงการตรวจ

สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้รับ
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 งานบริการตรวจวิเคราะห์

 บริการการตรวจวิเคราะห์ด้านห้องปฏิบัติการ 

	 ศนูย์อ้างองิทางห้องปฏบิติัการและพิษวทิยาได้ด�าเนนิการสนบัสนนุการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิาร	

ในงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	 งานสอบสวนโรค	 งานวิจัย	 งานสนับสนุนเครือข่าย	 และงานบริการ																						

ในตัวอย่างชีวภาพและสิ่งแวดล้อม	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	6,692	พารามิเตอร์	แสดงในภาพที่	1	

ผลการดำเนินการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

ตัวอยางสิ่งเเวดลอม ตัวอยางชีวภาพ
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 ภาพที่ 1 ผลการด�าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

	 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	มีรายละเอียด	ดังนี้	

	 (1)	งานสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	งานสอบสวนโรค	งานวิจัย	งานสนับสนุน

เครือข่าย	และงานทดสอบความช�านาญการตรวจวเิคราะห์	ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างจ�านวนทัง้สิน้	3,454	พารามิเตอร์	

โดยเป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจ�านวน	1,414	พารามิเตอร์	และตัวอย่างชีวภาพจ�านวน	2,040	พารามิเตอร์	จ�าแนก

ตามประเภทของงาน	แสดงในภาพที	่2

งานสนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

เฝาระวัง สอบสวนโรค ทดสอบความชำนาญวิจัย สนับสนุนเครือขาย

สิ่งเเวดลอมชีวภาพ 1094
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ภาพที่ 2  งานสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังฯ จ�าแนกตามประเภทของงาน
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	 	 -	 งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	 ด�าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	 1,557	

พารามิเตอร์	 การด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศักยภาพแร่ทองค�า

พื้นที่รอยต่อ	3	จังหวัด	(พิจิตร	เพชรบูรณ	์พิษณุโลก)	และจังหวัดเลย	โดยตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะและ

สารหนูในสิง่แวดล้อม	จ�านวน	858	พารามเิตอร์	และการเฝ้าระวงัสขุภาพประชาชนจากการสมัผสัตะกัว่	โดยตรวจ

วิเคราะห์ตะกั่วในเลือด	 และตะกั่วในสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 521	 พารามิเตอร์	 รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ซิลิกา										

สารอินทรีย์ระเหย	ปรอท	แบคทีเรีย	เชื้อรา	และกรด	-	ด่าง	

	 	 -	งานสอบสวนโรค	ด�าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	47	พารามิเตอร์	กรณีที่ส�าคัญ

ได้แก่	กรณีพิษจากเหล้ายาดอง

	 	 -	งานวจัิย	ด�าเนนิการตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างจ�านวนท้ังสิน้	796	พารามเิตอร์	การด�าเนนิงานท่ีส�าคญั	

ได้แก่	โครงการศกึษาค่าเฉลีย่สารเคมใีนร่างกายของประชาชนในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	:	กรณจีงัหวดั

ฉะเชิงเทรา	ของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จังหวัดระยอง	ในการตรวจวิเคราะห์แคดเมียม

ในปัสสาวะ

		 	 งานสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังฯ	 จ�าแนกตามกลุ่มของสารเคมี	 แสดงในภาพที่	 3	 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมมีการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียและเชื้อราสูงสุด	 41%	 และกลุ่มตัวอย่างชีวภาพมีการตรวจ

วิเคราะห์โลหะหนักสูงสุด	97%	

งานสนับสนุนฯ ตัวอยางชีวภาพงานสนับสนุนฯ ตัวอยางสิ่งเเวดลอม

โลหะ สารอินทรียโลหะหนัก สารอินทรีย

กรดดาง แบคทีเรีย เชื้อรา
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 ภาพที่ 3 งานสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังฯ จ�าแนกตามกลุ่มของสารเคมี
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	 (2)	งานบริการตรวจวิเคราะห	์ตรวจวิเคราะห์จ�านวนรวมทั้งสิ้น	3,238	พารามิเตอร์	แบ่งเป็นตัวอย่าง

สิ่งแวดล้อมจ�านวน	 2,848	 พารามิเตอร์	 และตัวอย่างชีวภาพจ�านวน	 390	 พารามิเตอร์	 จ�าแนกตามกลุ่มของ									

สารเคมี	แสดงในภาพที่	4	โดยกลุ่มตัวอย่างสิ่งแวดล้อม	ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์สูงสุด	71%	และกลุ่มตัวอย่าง

ชีวภาพ	ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสูงสุด	92%	

งานบริการ ตัวอยางชีวภาพงานบริการ ตัวอยางสิ่งเเวดลอม

โลหะ สารอินทรียโลหะ สารอินทรีย

กรดดาง แรใยหิน
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ภาพที่ 4 งานบริการตรวจวิเคราะห์ จ�าแนกตามกลุ่มของสารเคมี

งานบริการตรวจวิเคราะหสำหรับสิ่งสงตรวจ ประจำปงบประมาณ 2563
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 ภาพที่ 5 งานบริการตรวจวิเคราะห์ จ�าแนกตามสิ่งส่งตรวจ 
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  10)  ผลการด�าเนินงานด้านพัฒนาองค์กร 

      10.1 PMQA 

		 	 	 	 	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 ได้น�าระบบการพัฒนาคุณภาพ												

การบริหารจดัการภาครฐั	(PMQA)	4.0	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าระบบราชการ	4.0	มาพฒันาการท�างานในองค์กร	

ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค	มีผลการด�าเนินงานป	ี2563	ได้แก่

	 	 	 	 	 	 	 	 ผลการด�าเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร	แต่ละหมวด	1	-	6	และผลลัพธ์การด�าเนิน

งานหมวด	 7	 โดยจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการและคณะท�างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครฐั	(PMQA)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	และจัดประชมุราชการคณะท�างานพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

องค์กร	(PMQA)	ครั้งที่	1/2563	ในวันที่	30	มกราคม	2562	เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บริหารกองและถ่ายทอดการ

ด�าเนินงานระบบราชการ	4.0	ให้บุคลากรทุกท่านทราบ	และผลการด�าเนินงานรายหมวด

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	1	การน�าองค์กร		

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	2	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	3	การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	4	การวัด	การวิเคราะห	์และการจัดการความรู้	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	5	การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	6	การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

	 	 	 	 	 	 	 	 หมวด	7	ผลลัพธ์การด�าเนินการ

	 	 	 	 	 	 	 	 ด�าเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กรในแต่ละหมวดได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมคิดเป็น												

ร้อยละ	100	และสามารถด�าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน	5	ขั้นตอน	เป็นที่เรียบร้อย	ได้คะแนนเต็ม	5	คะแนน

 ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

  1.		ผูบ้รหิารให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน	PMQA	ในหน่วยงานเป็นอย่างมาก	โดยการสนับสนนุ

ด้านงบประมาณ	และให้ค�าปรึกษาเป็นอย่างดี

	 	 2.		บคุลากรในหน่วยงานให้ความส�าคญัต่องาน	PMQA	ทีม่ต่ีอองค์กรเป็นอย่างมาก	มีความสามคัคี

ในการท�างาน	 และพร้อมให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานในกลุ่ม/ศูนย์ของตนเอง	

เพื่อให้องค์กรได้มีการปรับปรุงตามแผนปรับปรุงองค์กรรายหมวดได้ส�าเร็จลุล่วง
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      10.2 โครงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ สมรรถนะ การเรยีนรู ้และคณุภาพชวีติการท�างาน

ของบุคลากร

         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “Be Proactive                 

The Power to Effectiveness”

	 	 	 	 	 	 	 	 ปัจจุบันภาวะการณ์ในการด�าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ความสามารถและ

ความมปีระสทิธผิลของบคุลากรทกุคนในองค์กรจงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่	คณุลกัษณะส�าคญัของบคุลากรทีท่กุ

องค์กรต้องการ	คอื	ผูท้ีม่คีวามกระตือรอืร้น	พร้อมรับมอืกบัความเปลีย่นแปลง	สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธผิล	

และอทุศิตนให้กบัองค์กรเพือ่ผลลพัธ์อนัเป็นเลศิ	การสร้างบคุลากรทีม่ปีระสทิธผิล	เพือ่ผลลพัธ์อนัเป็นเลศิทีเ่หนอื

กว่าเป็นการท้าทายสูค่วามมปีระสทิธผิล	กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้บุคลากร	 มีการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามสมรรถนะรายบุคคล	 การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยให	้											

ผูเ้ข้าร่วมโครงการสร้างทศันคติใหม่ในการท�างาน	โดยมุง่เน้นเรือ่งการมสีต	ิความรบัผดิชอบส่วนตน	และความมุง่มัน่	

ในตนเอง	เพื่อก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค	์ที่จะน�ามาซึ่งแรงจูงใจ	และพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อผลส�าเร็จขององค์กร

			กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ	
	 ในกำรท�ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล

  กลุ่มพัฒนาองค์กร	จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อมให้มคีวามสอดคล้อง	เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ด้านทรพัยากรบุคคล	กรมควบคมุโรค	พ.ศ.	2563	-	2567	

และนโยบายทิศทางการบริหารของกรมควบคุมโรค	เพื่อพัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์	“บุคลากรกรมควบคุมโรค	

เป็นคนด	ีมคีวามสขุ	เช่ียวชาญในการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ	ภายในปี	2567”	มุง่สูเ่ป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต	ิ

ระยะ	20	ปี	ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดบัมาตรฐานสากล	ภายในปี	2580”	และสามารถขบัเคลือ่นไปสูก่ารบรรลวุสิยัทัศน์	พนัธกจิ	ของกรมควบคมุโรค
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      10.3 คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส

         โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

			กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
	 ประกำศเจตนำรมณ์	“กรมควบคุมโรคใสสะอำด	ร่วมต้ำนทุจริต	”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563

  เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	และ	ระเบียบวินัย	เกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม

แบบ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกรมควบคุมโรค	 ให้มีความเข้มแข็ง	 บนฐานคิด													

การยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน	น�าไปสูก่ารเป็นกรมคณุธรรม	โดยใช้หลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 เน้นการพึ่งพาตนเอง	 ภายใต้คุณธรรมท่ีพึงประสงค์	 4	 ประการ	 คือ	 “พอเพียง	 วินัย	 สุจริต								

จิตอาสา”	 และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 “MOPH”	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและ												

เป็นรูปธรรมต่อไป

			กิจกรรมเลี้ยงอำหำรและมอบสิ่งของที่จ�ำเป็น	ณ	ศูนย์พัฒนำอำชีพคนตำบอด	ปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

  กลุม่พฒันาองค์กรได้ขอรบับรจิาคเงนิและส่ิงของท่ีมคีวามจ�าเป็นและต้องการ	ได้แก่	ข้าวสารอาหารแห้ง	

เครื่องปรุงรส	น�า้ยาล้างจาน	ของใช้ทั่วไป	 เสื้อผ้ามือสอง	 (เฉพาะผู้ใหญ่)	 เพื่อน�าไปบริจาค	ณ	ศูนย์พัฒนาอาชีพ					

คนตาบอดปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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  กลุ่มพัฒนาองค์กร	 เสนอนายบวร	 มิตรมาก	 ต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ	 เข้าร่วมการ

ประกวด	เรื่องเล่าคุณธรรมดีเด่น	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2563	ณ	โรงแรมดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม่	ผลการ

ประกวดนายบวร	มิตรมาก	ได้รับรางวัล	อันดับ	2	โดยรับรางวัลจากรองอธิบดี	(นายแพทย์ปรีชา	เปรมปรี)
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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4.1  แผนการด�าเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564

“โครงการจ�ดเน�น กรมควบคุมโรค
และโครงการแผนบูรณาการ ป� 2564”

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งเเวดล�อม

“โครงการจ�ดเน�น กรมควบคุมโรค ป� 2564”

1

2

1
2

“โครงการแผนบูรณาการ ป� 2564”

การพัฒนาระบบและฐานข�อมูลเพ�่อการเฝ�าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ�งเเวดล�อม ภายใต� พ.ร.บ. ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ�งเเวดล�อม พ.ศ. 2562

โครงการ
ผ.6

ก. 6.2

โครงการ
1. ผ.10
2. ผ.11

การขับเคลื่อนนโยบายเฝ�าระวังสุขภาพผู�ประกอบอาชีพ
และประชาชนในช�วงชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal)

โครงการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคติดต�อ โรคอุบัติใหม�
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพ�เศษ

โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ�าระวังโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ�งเเวดล�อมในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษ
ภาคตะวันออก
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“การดำเนินงานตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข 2564”

1 จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ�งเเวดล�อมตามกฎหมายและป�ญหา
สำคัญในพ�้นที่

เป�าหมาย : 76 จังหวัด (ไม�รวม กทม.)

2
เป�าหมาย : ร�อยละ 60 ผ�านเกณฑ�ดีมาก

ร�อยละของจังหวัดมีระบบจัดการป�จจัยเสี่ยงด�านสิ�งเเวดล�อม
ที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ ผ�านเกณฑ�ระดับดีมาก
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4.2 สถานที่ตั้ง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ที่ทำการ

ช�องทางการติดต�อ/หมายเลขโทรศัพท�

เลขที่ 88/21 อาคาร 10-11 ชั้น 2
กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท�
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุร� รหัสไปรษณีย� 11000

ถนนติวานนท

ซอยศิริชัย 1
ซอยดวงมณี

รพ.ศรีธัญญา

สถาบันบำราศนราดูร

ซอยอัคนี

สนง. ประกันสังคม

ทางดวน
บางโคล-แจงวัฒนะ

ถนนงามวงศวานแยกแคราย

ซอยสถาบันบำราศนราดูร

สวนสุขภาพ

สภา
การพยาบาล

กรมอนามัย

กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งเเวดลอม

กรมควบคุมโรค

กรม
การแพทย

กรม
สุขภาพจิต

กรมพัฒนา
การแพทย
แผนไทย

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดลอม

ประชาราษฎร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

Free Sitting Zone
หัวหน�ากลุ�มต�างๆ
0 2590 3865

Free Sitting Zone
กลุ�มพัฒนามาตรการ (งานอาชีวอนามัย, 
งานเวชศาสตร�สิ�งแวดล�อม, งานสื่อสารฯ) 

กลุ�มระบาดว�ทยาฯ กลุ�มพัฒนาองค�กรและนวัตกรรม

0 2590 3866

ผู�อำนวยการ
0 2590 3858

0 2590 3863
กลุ�มบร�หารทั่วไป การเง�น, พัสดุ

0 2590 3864
กลุ�มยุทธศาสตร�, ธุรการ
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4.3  คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี  

       กลุ่มยุทธศาสตร์
       ตรวจสอบข้อมูล :  อังคณา เมธากุล   
          นลินทิพย์ ชูโชติแก้ว
         วชิราภรณ์  วิริยะสัมมา
      เรียบเรียงข้อมูล :   พิมพ์ขวัญ เกตุแก้ว
         ประกายแก้ว ยอดพรม
        พิสูจน์อักษร :      ตะวันรัตน์   เพชรชูช่วย




	Blank Page
	Blank Page



