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	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้ีพระราชีบัญญัต่ิควบคุมโรค				

จากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	ซ่ึ่�งมีการขัับเคล่�อน	นโยบาย	ยุทธศาสิ่ติร์	และแผนการเฝ้้าระวัง	

การป้องกัน	 และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อมในระดับชีาต่ิ	 มีการดำาเน่นงานขัับเคล่�อน

มาติรการลดโรคและภััยสุิ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อมผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อมระดับชีาต่ิและระดับจังหวัด	 อีกทั�งยังพัฒนาระบบเฝ้้าระวัง	 การรายงานสิ่อบสิ่วนโรค	 และ			

หน่วยปฏิบั่ต่ิการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	นอกจากนั�นยงัดำาเน่นงานโครงการเพ่�อดูแลสุิ่ขัภัาพ	

ขัองผู้ประกอบอาชีีพและประชีาชีนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพ่ษส่ิ่�งแวดล้อม	ในพ่�นที�ทั�วประเทศ	เขัติพฒันาพ่เศษภัาคติะวนัออก		

Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	เขัติพัฒนาเศรษฐก่จพ่เศษ	(Special	Economic	Zone:	SEZ)	นอกจากนั�นยังพัฒนา

ศ่กษา	 ค้นคว้า	 องค์ความรู้และเทคโนโลยี	 เพ่�อให้ประชีาชีนได้รับการดูแลสุิ่ขัภัาพ	 ด้วยการเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค					

จากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	อย่างต่ิอเน่�อง	เป็นระบบ	ทันการณ์	ด้วยมาติรฐานการให้บร่การเดียวกัน	

	 ถ่ึงแม้ว่าปี	พ.ศ.	2564	นับว่าเป็นปีที�มีสิ่ถึานการณ์การระบาดขัองโรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ซ่ึ่�ง

เป็นว่กฤติครั�งสิ่ำาคัญ	ส่ิ่งผลกระทบทุกภัาคส่ิ่วน	ไม่เพียงเฉพาะประเทศไทย	กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	

ได้มีสิ่่วนในการดูแลสุิ่ขัภัาพประชีาชีนผ่านมาติรการดำาเน่นงานป้องกันควบคุมโรคในพ่�นที�เฉพาะ	 Bubble	 and	 Seal																

ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	 และการขัับเคล่�อนนโยบายเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพผู้ประกอบอาชีีพและประชีาชีนในชี่วงชีีว่ติว่ถึีใหม	่						

(New	Normal)	เพ่�อขัับเคล่�อนให้แรงงานปลอดภััย	เศรษฐก่จไทยเด่นหน้า		และผ่านพ้นว่กฤติ่ในครั�งนี�ไปด้วยกัน

	 ผลการดำาเน่นงานขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	ประจำาปี	2564	จ่งได้รวบรวมไว้ในรายงาน

ประจำาปีฉบบันี�	ความสิ่ำาเรจ็ที�เกด่จากความร่วมแรงร่วมใจกนั	ขัอง	ผูบ้ร่หาร	นกัวช่ีาการและเจ้าหน้าที�กองโรคจากการประกอบ

อาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมทุกท่าน	 รวมถึ่งภัาคีเคร่อขั่ายทุกภัาคสิ่่วน	 ที�ให้การสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงาน	 ด้วยดีมาโดยติลอด																

หวังเป็นอย่างย่�งว่าจะเป็นประโยชีน์ติ่อการขัับเคล่�อนการดำาเน่นงานร่วมกัน	 ให้ประชีาชีนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและ

ภััยสิุ่ขัภัาพระดับมาติรฐานสิ่ากล

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ธันวาคม 2564 

ค�าน�า
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มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ส�วนที่ 1
ข�อมูลทั่วไปของกองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล�อม

ส�วนที่ 4
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

3
สารจากผู�บริหาร8

ทำเนียบผู�บริหาร10
5 คำนำ

ส�วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน

ส�วนที่ 2
งบประมาณและการใช�จ�ายเงินงบประมาณ

ประจำป� พ.ศ. 2564 
และผลการดำเนินงานตามค�าเป�าหมาย 

15

35

97

45

รายงานประจ�าปี 25646



Annual Report 2021 7

สา
รบั

ญ

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ส�วนที่ 1
ข�อมูลทั่วไปของกองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล�อม

ส�วนที่ 4
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

3
สารจากผู�บริหาร8

ทำเนียบผู�บริหาร10
5 คำนำ

ส�วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน

ส�วนที่ 2
งบประมาณและการใช�จ�ายเงินงบประมาณ

ประจำป� พ.ศ. 2564 
และผลการดำเนินงานตามค�าเป�าหมาย 

15

35

97

45

Annual Report 2021 7



รายงานประจ�าปี 25648

รวมพลัง

แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
ที่ยากล�าบาก งานของเรา

ได้มีส่วนช่วยให้ประเทศไทย
ผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ 

พวกเราต่างภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วย
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้้
ปลอดภัยจากโรคในการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิง่แวดล้อม และรวมพลัง     
ขบัเคล่อ่น แรงงานปลอดภยัให้้เศรษฐกจิไทย
เดินห้น้า โดยได้รับความร่วมม่อจาก  
เคร่อข่ายทุกภาคส่วน  

แพทย์ห้ญิิงห้รรษา  รักษาคม
ผูู้้อ�านวยการกองโรคจากการประกออาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

Env.Occ.

รายงานประจ�าปี 25648



Annual Report 2021 9

	 สิ่ถึานการณ์การระบาดขัองโรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	 (COVID	 -	19)	 ซ่ึ่�งเป็นว่กฤติครั�งสิ่ำาคัญ			

ที�ไม่เพียงกระทบติ่อสุิ่ขัภัาพ	 แต่ิยังสิ่ร้างความเปลี�ยนแปลงติ่อว่ถีึชีีว่ติ	 เศรษฐก่จ	 สัิ่งคม	 อย่างกว้างขัวาง									

และรุนแรง	 ปี	 2564	 ถ่ึอเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำาเน่นงานขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและ																

สิ่่�งแวดล้อมเป็นอย่างย่�ง	

		 ภัารก่จหลักที�สิ่ำาคัญขัอง	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อมซ่ึ่�งเป็นหน่วยงานหลัก													

ในการขัับเคล่�อนการดำาเน่นงานภัายใต้ิพระราชีบัญญัต่ิควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจาก												

ส่ิ่�งแวดล้อม	พ.ศ.	 2562	และดำาเน่นการโครงการสิ่ำาคัญเพ่�อดูแลสุิ่ขัภัาพขัองประชีาชีน	 ให้ปลอดภััยจากโรค

จากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	รวมทั�งการศ่กษา	ว่เคราะห์	ว่จัย	องค์ความรู้และเทคโนโลยี															

กำาหนดและพัฒนามาติรฐานการดำาเน่นงาน	 ระบบกลไก	 เคร่อข่ัาย	 และองค์ความรู้ด้านโรคจากการ								

ประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	 เพ่�อถ่ึายทอดแก่หน่วยงาน	 เคร่อข่ัายทั�งภัาครัฐ	 ภัาคเอกชีน															

ภัาคประชีาชีน

	 ทั�งนี�	ได้มีการขัับเคล่�อนมาติรการสิ่ำาคัญ	ค่อ	มาติรการดำาเน่นงานปอ้งกันควบคุมโรคในพ่�นที�เฉพาะ	

Bubble	 and	 Seal	 ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	 และการขัับเคล่�อนนโยบายเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพผู้ประกอบอาชีีพ

และประชีาชีนในช่ีวงชีีว่ติว่ถึใีหม่	(New	Normal)	เพ่�อดูแลสุิ่ขัภัาพแรงงานให้ปลอดภััย	เศรษฐก่จไทยเด่นหน้า								

	 ส่ิ่�งสิ่ำาคัญที�ทำาให้การขัับเคล่�อนการดำาเน่นงานขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม

ผ่านพ้นสิ่ถึานการณ์ที�ยากลำาบากใน	 1	 ปีที�ผ่านมา	 เก่ดจากการปฏ่ิบัต่ิงาน	 ด้วยความซ่ึ่�อสัิ่ติย์	 เสีิ่ยสิ่ละ																

รับผ่ดชีอบ	 รวมทั�งได้รับความร่วมม่อจากหน่วยงานเคร่อข่ัายที�เกี�ยวข้ัองทั�งภัายในและภัายนอก																							

กรมควบคุมโรค	 รวมถึ่งสิ่ถึานประกอบก่จการ	 ภัาคเอกชีนและประชีาชีน	ทำาให้เก่ดความภัาคภัูม่ใจที�มีส่ิ่วน

ช่ีวยในดูแลสุิ่ขัภัาพขัองประชีาชีน	 และเป็นส่ิ่วนหน่�งที�ทำาให้ประเทศไทยผ่านพ้นว่กฤติจากสิ่ถึานการณ์											

การระบาดขัองโรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	(COVID	-	19)	นับเป็นความรับผ่ดชีอบและเสีิ่ยสิ่ละอันย่�งใหญ่

ขัององค์กรแห่งนี�	
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ท�าเนียบผู้บริหาร
กรมควบคุมโรค

แพทย์ห้ญิิงปานทิพย์  โชติเบญิจมาภรณ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายวิรัช ประวันเตา

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อาจินต์  ชลพันธุ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
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ท�าเนียบผู้บริหาร
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แพทย์ห้ญิิงห้รรษา  รักษาคม

ผูู้้อ�านวยการกอง

นายณัฐพงศ์  แห้ละห้มัน

ผูู้้ช่วยผูู้้อ�านวยการกอง
ผูู้้อ�านวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังห้วัดระยอง  

และห้ัวห้น้ากลุ่มพัฒนามาตรการ

นางสาวนลินี  ศรีพวง

รองผูู้้อ�านวยการกอง
(ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

นายส�าเริง  สาลีวัฒนพงศ์กุล

ผูู้้ช่วยผูู้้อ�านวยการกองฯ 
และห้ัวห้น้ากลุ่มกฎห้มาย

นางสาวเพ็ญิศรี  อนันตกุลนธี

รองผูู้้อ�านวยการกอง
 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

นางสาวลัดดา  ธรรมการันย์

ผูู้้ช่วยผูู้้อ�านวยการกอง
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นายกมล  จันทรา

ห้ัวห้น้ากลุ่มบริห้ารทั่วไป

นางสาวอังคณา  เมธากุล

ห้ัวห้น้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นางสาวจุไรรัตน์  ศรีมณี

ห้ัวห้น้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

นายสาธิต  นามวิชา

ห้ัวห้น้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้
ภาวะฉุุกเฉุิน

ดร.พัชร์พิดา  ศิริพงศ์โภคิน

ผูู้้อ�านวยการศูนย์อ้างอิงทางห้้องปฏิิบัติการและพิษวิทยา
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M

O

P

H

Mastery
เป�นนายตนเอง

People centered  
ใส� ใจประชาชน

Originality
เร�งสร�างสิ่งใหม�

Humility 
ถ�อมตนอ�อนน�อม

ค่านิยม
กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

Integrity     การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมI

Service Mind     การบริการที่ดีS

Mastery/Expertise    การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพM

Achievement Motivation   การมุ่งผลสัมฤทธิ์A

Relationship     การมีน�้าใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้องR

Teamwork    การท�างานเป็นทีมT
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ส�วนที่1ข�อมูลทั่วไป
ของกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล�อม
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ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ด้วยการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่่อง เป็นระบบ 
ทันการณ์ ด้วยมาตรฐานการให้้บริการเดียวกัน ภายในปี 2565

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิง่แวดล้อม ท่ีได้มาตรฐาน โดยการศกึษาค้นคว้า วจัิย สร้างนวตักรรม 
พฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้้แก่ผูู้ป้ระกอบอาชีพและ
ประชาชนโดยเคร่อข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ 

เป้าประสงค์
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสขุภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม เป็นทีย่อมรบัและ

มีการน�าไปประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในระดับพืน้ท่ีและประชาชนสามารถเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 

และภยัสขุภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม ตามแนวทางและ

มาตรฐานที่กองฯ ก�าหนด

บุคลากรของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพ

ในการสร้างและพฒันาเทคโนโลยใีนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

1

2

3
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ความเป็นมา
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	พ.ศ.	2509	เร่�มมโีครงการอาชีวีอนามัยหรอ่ศนูย์อาชีวีอนามยั	และสิ่ถึาปนาเป็น	“ศนูย์อาชีวอนามัยภาคกลาง” 

เม่�อปี	พ.ศ.	2513	ต่ิอมาปี	พ.ศ.	2515	ศนูย์อาชีีวอนามยัภัาคกลาง	ได้ขัอจัดตัิ�งกองอาชีีวอนามยั	สัิ่งกดักรมส่ิ่งเสิ่ร่มสิ่าธารณสุิ่ขั	

กระทรวงสิ่าธารณสิ่ขุัขั่�น	และมศีนูย์อาชีวีอนามยัภัาคกลางเป็นหน่วยงานในภัมูภ่ัาค	สิ่งักดักองอาชีวีอนามยั	ในปี	พ.ศ.	2517	

กรมสิ่่งเสิ่ร่มสิ่าธารณสิุ่ขั	เปลี�ยนชี่�อเป็น	กรมอนามัย	โดยปี	พ.ศ.	2545	ได้โอนไปสิ่ังกัดกรมควบคุมโรค	เม่�อวันที�	9	ติุลาคม	

พ.ศ.	2545	และเม่�อวันที�	20	ม่ถึุนายน	พ.ศ.	2562	เปลี�ยนเป็น	“กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” 

ก�อตั้งขึ้นในป�
 พ.ศ. 2509 “ศูนย�อาชีวอนามัยภาคกลาง”

พ.ศ. 2515 “ศูนย�อาชีวอนามัยภาคกลาง”

พ.ศ. 2517 กรมส�งเสริมสาธารณสุข 
เปลี่ยนชื่อเป�น กรมอนามัย

พ.ศ. 2545 ได�โอนไปสังกัดกรมควบคุมโรค

9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 “สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล�อม”

20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกฎกระทรวง แบ�งส�วนราชการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 
เปลี่ยนชื่อ “กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล�อม” กรมควบคุมโรค
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ประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้ 

ศ่กษา	ว่เคราะห์	ว่จัย	และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	

และควบคุมโรคและภััยที�คุกคามสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

กำาหนดและพัฒนามาติรฐานเกี�ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	

ป้องกัน	และควบคุมโรคและภััยที�คุกคามสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม		

ติลอดจนการดำาเน่นการติามกฎหมายที�เกี�ยวขั้อง	

ถึ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคและ	

ภััยที�คุกคามสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม		ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ		

ภัาคเอกชีน	องค์กรปกครองสิ่่วนท้องถึ่�น	และประชีาชีน	

ประสิ่านและสิ่นับสิ่นุนการพัฒนาระบบ	กลไก	และเคร่อขั่ายในการเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	

และควบคุมโรคและภััยที�คุกคามสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

ประสิ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติรวจ	 ว่น่จฉัย	 และการรักษาโรคและภััยที�คุกคาม

สิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม

ปฏิ่บัติ่งานร่วมกับหร่อสิ่นับสิ่นุนการปฏิ่บัติ่งานขัองหน่วยงานอ่�นที�เกี�ยวขั้อง	

หร่อที�ได้รับมอบหมาย

1

2

3

4

5

6
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ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่ 9 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ประเด็นที่ 13 
การเสริมสร้างให้้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

ประเด็นที่ 11 
พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 18 
การเติบโตอย่างยั่งย่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
การเตบิโตบนคณุภาพชวีติ  
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่่อการพัฒนาที่ยั่งย่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและแข่งขันกันได้อย่างยั่งย่น

ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาคเม่องและพ่้นที่เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ ที่จะ
พัฒนาความเป็นเลิศ 

4 ด้าน คือ

ส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคเป็นเลิศ 
(Prevention & 
Promotion 
Excellence)

บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

บริห้ารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล ภายใน ปี 2580

ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนานโยบาย มาตรการ และการบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 2.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการจัดการภาวะฉุุกเฉุินด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ 3.  การยกระดับโครงสร้างพ่้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 4.  การปรับปรุงระบบการบริห้ารจัดการและพัฒนาความร่วมม่อ

ยุทธศาสตร์ 5.  การพัฒนาก�าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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พ.ร.บ. ENV.OCC. 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562

ความมุ่งหวังของ พ.ร.บ. ฉบับนี้

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

มาตรฐานเดียวกัน ตรวจจับฉับไว ควบคุมทันเวลา

ม.24, ม.25
ห้น่วยบริการขึ้นทะเบียน
 ให้้บริการตามมาตรฐาน

ม.29 
แจ้งข้อมูล ตรวจสุขภาพ/ 

เฝ้าระวังโรค

ม.30
แจ้งเม่่อป่วยห้รอ่สงสยัว่าป่วย 

ม.33 
สอบสวนโรค

ประเมิน
ความเสี่ยง EIA/

EHIA
ป้องกันผู้ลกระทบ

HRA
ตรวจสุขภาพ

สอบสวน

เฝ้าระวัง
ตรวจจับ
วินิจฉุัย

ควบคุมโรค

พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ 
พ.ศ. 2554

พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งเเวดล้อม 
พ.ศ. 2535

*HRA = การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

เพ่่อให้้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ด้วยการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งเเวดล้อมอย่างต่อเน่่อง เป็นระบบ ทันการณ์ 
ด้วยมาตรฐานการให้้บริการเดียวกัน
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บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานภายในและบุคลากรรายกลุ่ม

กลุ่มบริหารทั่วไป มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้ 

1.	 ปฏ่ิบตัิง่านบร่หารทั�วไป	ได้แก่	งานสิ่ารบรรณ	งานการเจ้าหน้าที�	งานการเง่นและบญัชีี	งานพัสิ่ดุยานพาหนะและอาคาร

สิ่ถึานที�	

2.	 ดำาเน่นงานติามหลักเกณฑ์ปฏิ่บัติ่การควบคุมภัายในสิ่ำาหรับหน่วยงานภัาครัฐ

3.	 ดำาเน่นการให้เป็นองค์กรคุณธรรม	 จร่ยธรรม	 โปร่งใสิ่	 ติรวจสิ่อบได้	 เสิ่ร่มสิ่ร้างให้บุคลากร	 มีคุณธรรม	 จร่ยธรรม															

ในการครองตินและครองงาน

4.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล

5.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้ 

1.	 พัฒนาระบบการจัดทำา	 กำากับ	 ติ่ดติาม	 ปรับปรุงให้ผลการปฏิ่บัติ่งานบรรลุติามเป้าหมายตัิวชีี�วัดคำารับรองการปฏิ่บัติ่

ราชีการขัองหน่วยงาน	 และพัฒนากระบวนงานและคุณภัาพระบบบร่หารจัดการองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชีการและสิ่ากล

2.	 พัฒนาระบบและกลไกสิ่ำาหรับพัฒนานวัติกรรม	 ว่จัยและผล่ติภััณฑ์ว่ชีาการด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและ														

สิ่่�งแวดล้อมขัององค์กร	รวมทั�งติ่ดติาม	กำากับ	ประเม่นผลให้เป็นไปติามมาติรฐานสิ่ากล	

3.	 จดัทำายทุธศาสิ่ติร์	นโยบาย	และแผนงานด้านนวตัิกรรม	วจ่ยัและว่ชีาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม

ขัองหน่วยงานในระดับชีาติ่และระดับสิ่ากล

4.	 จดัทำายทุธศาสิ่ติร์	นโยบาย	และแผนงานด้านการพฒันาศกัยภัาพขัองบคุลากรและเครอ่ข่ัายให้มศีกัยภัาพและสิ่มรรถึนะ

การดำาเน่นงานติามภัารก่จอย่างมีประสิ่่ทธ่ภัาพและประสิ่่ทธ่ผลทั�งในระดับชีาติ่และระดับสิ่ากลติามพันธสิ่ัญญา							

ภัายในประเทศและพันธสิ่ัญญาระหว่างประเทศ

5.	 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ที�มีสิ่่�งแวดล้อมในการทำางานที�ดีและเสิ่ร่มสิ่ร้างวัฒนธรรมความผาสิุ่ก	และ

ความความผูกพันภัายในองค์กร		

6.	 ดำาเน่นการติามความร่วมม่อระหว่างประเทศที�สิ่อดคล้องกับยุทธศาสิ่ติร์ขัองกรมควบคุมโรค	

7.	 ศ่กษา	ว่เคราะห์	วางแผน	จัดทำาแผนและงบประมาณด้านนวัติกรรมและว่จัยและด้านความร่วมม่อระหว่างประเทศ				

8.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล

9.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มยุทธศาสตร์ มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้

1.	 พัฒนาระบบ	กลไกการบร่หารจัดการ	และขัับเคล่�อนยุทธศาสิ่ติร์	ให้มีประสิ่่ทธ่ภัาพสิู่งสิุ่ดติลอดจนแผนปฏิ่บัติ่ราชีการ	

แผนงาน	 โครงการ	 และแผนการใชี้จ่ายงบประมาณด้านการเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพ										

และโรคจากสิ่่�งแวดล้อมขัองประเทศให้มคีวามเป็นเอกภัาพ	คุม้ค่า	สิ่อดคล้องไปในทศ่ทางเดียวกนั	ทั�งในระดับประเทศ	

และพ่�นที�

2.	 พัฒนากระบวนการจัดทำา	 สิ่่�อสิ่าร	 ถึ่ายทอด	 ต่ิดติาม	 และประเม่นผลติามเป้าหมายติัวชีี�วัดขัองกรม	 แผนยุทธศาสิ่ติร์	

และแผนปฏิ่บัติ่ราชีการขัองหน่วยงาน	ให้เก่ดผลผล่ติและผลลัพธ์ติามที�กำาหนด

3.	 กลั�นกรอง	 ติ่ดติาม	 สิ่นับสิ่นุน	ประเม่นผลและปรับแผนการดำาเน่นงานและแผนการใชี้จ่ายงบประมาณขัองหน่วยงาน		

ให้บรรลุติามเป้าหมายเชี่งปร่มาณ	คุณภัาพ	เวลา	และความคุ้มค่าติามภัารก่จ

4.	 บูรณาการและประสิ่านแผนยุทธศาสิ่ติร์	แผนปฏิ่บัติ่ราชีการด้านการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อมในระดับประเทศและพ่�นที�

5.	 พฒันาระบบกลไกการติด่ติาม	และการประเมน่ผลสิ่มัฤทธ่ข์ัองการดำาเนน่งานติามยทุธศาสิ่ติร์	กลยทุธ์ด้านการเฝ้้าระวงั	

ป้องกัน	ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	มาติรการและแผนงาน	โครงการที�เป็นปัญหาสิ่ำาคัญ

ในระดับประเทศและพ่�นที�

6.	 ร่วมกับกลุ่มงานอ่�นในการพัฒนานโยบาย	และจัดทำาขั้อเสิ่นอเชี่งนโยบายด้านการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม

โรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	และประสิ่านผลักดันให้เก่ดการดำาเน่นการได้อย่างเป็นรูปธรรม

7.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงาน		คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล	

8.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย
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งานอาชีวอนามัย

งานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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งานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานสุขศาสตร์และอุตสาหกรรม
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กลุ่มพัฒนามาตรการ  มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้ 

1.	 กำาหนดและพัฒนานโยบาย	มาติรฐานเกี�ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรค

และภััยที�คุกคามสุิ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ติลอดจนการดำาเน่นการติามกฎหมายและ																	

มาติรการอ่�น	ๆ	ที�เกี�ยวขั้อง

2.	 ถ่ึายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการเฝ้้าระวงั	ป้องกนั	และควบคมุโรคและภัยัที�คกุคามสิ่ขุัภัาพจากการประกอบ

อาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ	ภัาคเอกชีน	องค์กรปกครองสิ่่วนท้องถึ่�นและประชีาชีน

3.	 พัฒนารูปแบบ	 ระบบ	 กลไกและการดำาเน่นการจัดทำาสิ่่�อประชีาสิ่ัมพันธ์	 รณรงค์	 สิ่่�อสิ่าร	 ความเสิ่ี�ยงเพ่�อนำาไปสูิ่่															

การปรับเปลี�ยนพฤติ่กรรมขัองประชีาชีนในการป้องกัน	 ควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	 จากการประกอบอาชีีพและ																

สิ่่�งแวดล้อม

4.	 เผยแพร่	 ความรู้	 และขั้อมูลขั่าวสิ่ารด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสิ่่�อติ่าง	 ๆ						

รวมทั�งส่ิ่งเสิ่ร่ม	สิ่นบัสิ่นนุ	การดำาเนน่งานด้านการสิ่่�อสิ่ารธารณะและการพฒันาพฤติก่รรมสิ่ขุัภัาพแก่หน่วยงานภัาคเีครอ่ข่ัาย

5.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการ	 พัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล

6.	 พัฒนาเทคน่ค	และการให้บร่การติรวจวัดสิ่ภัาพแวดล้อมในการทำางานและสิ่่�งแวดล้อม

7.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย		
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กลุ่มกฎหมาย

1.	 ศ่กษา	 ว่เคราะห์	 และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้้าระวัง	 การป้องกัน	 และการควบคุมโรค	 และภััยสุิ่ขัภัาพ	 เพ่�อร่วม

กำาหนดนโยบาย	ยุทธศาสิ่ติร์	แผนงาน	งบประมาณและมาติรการการดูแลสิุ่ขัภัาพ	ภัายใติ้พระราชีบัญญัติ่ควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม

2.	 สิ่นับสิ่นุน	 และผลักดันการพัฒนามาติรการ	 มาติรฐาน	 แนวทางหร่อรูปแบบการดำาเน่นการ	 รวมทั�งการขัับเคล่�อน									

การดำาเน่นงานด้านการเฝ้้าระวัง	 การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม											

ภัายใติ้พระราชีบัญญัติ่ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม

3.	 ศ่กษา	ว่เคราะห์	ให้ความเห็นและขั้อเสิ่นอ	ติ่อร่างมาติรฐาน/มาติรการ/กฎหมายขัองหน่วยงานเคร่อขั่ายภัาครัฐ

4.	 ประสิ่าน	และสิ่นบัสิ่นนุการพฒันากลไกการขัับเคล่�อนการดำาเน่นงานด้านการเฝ้้าระวงั	 การป้องกนั	 และการควบคุมโรค	

จากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	ให้กับหน่วยงานเคร่อขั่ายภัาครัฐ		เอกชีน	องค์กรปกครองสิ่่วนท้องถึ่�น

และประชีาชีน

5.	 งานเลขัานุการขัองคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	 และคณะอนุกรรมการ				

ซึ่่�งแติ่งติั�งโดยคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม

6.	 ปฏิ่บัติ่งานร่วมกับหร่อสิ่นับสิ่นุนการปฏิ่บัติ่งานขัองหน่วยงานอ่�นที�เกี�ยวขั้องหร่อที�ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้ 

1.	 ติรวจสิ่อบ	 ประสิ่าน	 รวบรวมและว่เคราะห์ขั้อมูลด้านโรคและภััยสุิ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม													

ในระดับจังหวัดและเขัติ	 เพ่�อวางแผนการดำาเน่นงานป้องกันควบคุมโรค	 และภััยสุิ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและ							

สิ่่�งแวดล้อม

2.	 พัฒนาและดำาเน่นการสิ่อบสิ่วนโรคหร่อเหตุิการณ์	 ติามแนวทางการดำาเน่นงานขัองกรมควบคุมโรคหร่อร่วมสิ่อบสิ่วน

กับพ่�นที�	ในกรณีรุนแรงอ่�น	ๆ	ด้านโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	ติามที�ได้รับมอบหมาย

3.	 พัฒนากลไกการดำาเน่นงานติอบโติ้ภัาวะฉุกเฉ่นด้านสิ่าธารณสิุ่ขัที�เกี�ยวขั้อง	ภัายใติ้กฎอนามัยระหว่างประเทศ	รวมทั�ง

ระบบปฏิ่บัติ่การติอบโติ้ภัาวะฉุกเฉ่นทางสิ่าธารณสิุ่ขัขัองกรมควบคุมโรค

4.	 พฒันาศกัยภัาพบคุลากรและหน่วยปฏิบ่ตัิก่ารควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพีและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	รวมทั�งติด่ติาม

ประเม่นผลร่วมกับหน่วยงานภัาคีเคร่อขั่าย	 ให้มีสิ่มรรถึนะด้านการดำาเน่นงานป้องกันควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ										

จากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	สิ่ามารถึปฏิ่บัติ่งาน	ได้อย่างมีประสิ่่ทธ่ภัาพ

5.	 พัฒนาระบบเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 รวมทั�งจัดทำาหร่อจัดระบบฐานขั้อมูล							

ที�เกี�ยวขั้อง

6.	 ประสิ่านกับหน่วยงานด้านสิ่ารสิ่นเทศ	 เพ่�อพัฒนาหร่อดำาเน่นการด้านสิ่ารสิ่นเทศขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพ

และสิ่่�งแวดล้อม

7.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล

8.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา  มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้

1.	 ศก่ษา	วจ่ยั	พฒันานวัติกรรม		พฒันาแนวทาง	มาติรฐาน	เทคโนโลย	ีวธี่การติรวจวเ่คราะห์ทางห้องปฏิบ่ตัิก่ารสิ่าธารณสุิ่ขั	

เพ่�อการเฝ้้าระวัง	ป้องกันและควบคุมโรคและภััยที�คุกคามสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม

2.	 ติรวจว่เคราะห์ตัิวอย่างทางห้องปฏิ่บัติ่การเพ่�อสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุม	 และสิ่อบสิ่วนโรค				

รวมทั�งการติรวจว่เคราะห์เพ่�อติรวจสิ่อบหร่อยน่ยนัผลหร่อประเมน่ความเสีิ่�ยง		ขัองการเก่ดโรคจากการประกอบอาชีีพ

และสิ่่�งแวดล้อม

3.	 พัฒนาฐานขั้อมูลการติรวจว่เคราะห์ทางห้องปฏิ่บัต่ิการ	 เพ่�อสิ่นับสิ่นุนการจัดทำาขั้อเสิ่นอ	 เชี่งนโยบายหร่อมาติรการ						

ในการเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม

4.	 พฒันาระบบคณุภัาพห้องปฏ่ิบัติก่ารและห้องปฏ่ิบตัิก่ารเครอ่ข่ัายให้เป็นไปติามมาติรฐานสิ่ากลหรอ่มาติรฐานที�เกี�ยวข้ัอง

อย่างติ่อเน่�อง

5.	 ถ่ึายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการติรวจว่เคราะห์ทางห้องปฏิบ่ตัิก่าร	เพ่�อสิ่นับสิ่นนุ	การเฝ้้าระวงั	ป้องกัน	และ

ควบคุมโรคและภัยัที�คกุคามสิ่ขุัภัาพจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	ให้แก่หน่วยงานภัาครฐั	ภัาคเอกชีน	องค์กร

ปกครองสิ่่วนท้องถึ่�น	และประชีาชีน

6.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล

7.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง มีบทบาทห้น้าที่ดังนี้

1.	 ศ่กษา	ว่เคราะห์	ว่จัย	และพัฒนาว่ชีาการ	ด้านการเฝ้้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพ

และสิ่่�งแวดล้อมในระดับพ่�นที�และประเทศ

2.	 พัฒนากลไกการทำางาน	 และจัดทำาแนวทางคู่ม่อ	 มาติรฐานทางว่ชีาการ	 รวมทั�ง	 เป็นศูนย์ฝ้ึกและสิ่าธ่ติเพ่�อสิ่นับสิ่นุน					

การเฝ้้าระวังป้องกัน	 ควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ในพ่�นที�เขัติอุติสิ่าหกรรม									

ภัาคติะวันออก

3.	 พัฒนาเทคโนโลยี	 และให้บร่การ	 การติรวจว่เคราะห์ตัิวอย่างทางชีีวภัาพและสิ่่�งแวดล้อมทางห้องปฏิ่บัต่ิการและ														

การติรวจวัดสิ่ภัาพแวดล้อมการทำางาน	ติามมาติรฐานสิ่ากลเพ่�อสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค

และภััยสิุ่ขัภัาพในพ่�นที�

4.	 สิ่นับสิ่นุนว่ชีาการในการติอบโติ้ภัาวะฉุกเฉ่นด้านสิ่ารเคมีและรังสิ่ีร่วมกับหน่วยงานติ่าง	ๆ	ที�เกี�ยวขั้องในพ่�นที�

5.	 พัฒนาคุณภัาพระบบบร่หารจัดการขัองกลุ่มงานและองค์กรติามมาติรฐานขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชีการและสิ่ากล

6.	 ปฏิ่บัติ่งานอ่�น	ๆ	ติามที�ได้รับมอบหมาย				
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ส�วนที่2งบประมาณและการใช�จ�าย
เงินงบประมาณประจําป� พ.ศ. 2564 
และผลการดําเนินงานตามค�าเป�าหมาย 
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2.1  สรุปงบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 ในปีงบประมาณพ.ศ.	 2564	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ได้รับจัดสิ่รรเง่นงบประมาณทั�งส่ิ่�น		

44,177,790.16	 บาท	 โดยมีผลการเบ่กจ่าย	 43,621,528.88	 บาท	 ค่ดเป็นร้อยละ	 98.74	 เม่�อจำาแนกงบประมาณและ												

การใช้ีจ่ายเง่นงบประมาณประจำาปี	พ.ศ.	 2564	ติามประเภัทงบรายจ่ายโดยแบ่งเป็น	 งบบุคลากร	 งบดำาเน่นงาน	 งบลงทุน	

และงบรายจ่ายอ่�น	ซ่ึ่�งได้รับการจัดสิ่รรเง่นงบประมาณในปี	2564	มีรายละเอียดในแต่ิละหมวดดังนี�

ตารางที่ 1  งบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายจริง

จ�านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ จ�านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร 4,187,062.38 100% 4,206,809.38 100.47%

งบด�าเนินงาน 34,997,897.78 100% 34,421,889.50 98.35%

งบลงทุน 3,739,330.00 100% 3,739,330.00 100%

งบรายจ่ายอื่น 1,253,500.00 100% 1,253,500.00 100%

รวม  44,177,790.16 100% 43,621,528.88 98.74%

ตารางที่ 2  งบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามผู้ลผู้ลิต

ผลผลิตที่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายจริง

จ�านวน (บาท) ร้อยละ จ�านวน (บาท) ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 6,491,682.16 100%	 6,400,627.04 98.60%

ผลผลิตที่ 2 130,250.00 100% 130,000.00 99.81%

ผลผลิตที่ 3 5,350,000.00 100% 5,350,000.00 100%

ผลผลิตที่ 4 163,200.00 100% 163,200.00 100%

ผลผลิตที่ 5 66,100.00 100% 66,100.00 100%

ผลผลิตที่ 6 

  กิจกรรมที่ 6.1  11,845,080.00 100% 12,281,396.11 104.98%

  กิจกรรมที่ 6.2 6,585,400 100% 5,945,674.73 90.29%

ผลผลิตที่ 8 419,080.00 100% 419,080.00 100%

ผลผลิตที่ 10 1,253,500.00 100% 1,253,500.00 100%

ผลผลิตที่ 11 5,832,199.88 100% 5,567,005.88 94.45%

ผลผลิตที่ 13 6,041,298.12 100% 6,044,945.12 100.47%

รวม 44,177,790.16 100% 43,621,528.88 98.96%
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2.2  ค่าเป้าหมายตามค�ารับรองและตัวชี้วัดส�าคัญของกองโรคจากการประกอบอาชีพ
 และสิ่งแวดล้อม ปี 2564

	 จากการดำาเน่นงานติามแผนปฏ่ิบัติ่ราชีการประจำาปี	 งบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ซึ่่�งประกอบด้วยตัิวชีี�วัดกระทรวง

สิ่าธารณสิุ่ขั	2	ติัวชีี�วัดได้แก่	1.	จำานวนจังหวัดที�มีการขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและ

สิ่่�งแวดล้อมติามกฎหมายและปัญหาสิ่ำาคัญในพ่�นที�	 ซึ่่�งกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมเป็นผู้รับผ่ดชีอบหลัก	

และ	 2.	 ร้อยละขัองจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพผ่านเกณฑ์ดีระดับดีมาก											

ซ่ึ่�งกรมอนามยัเป็นผูร้บัผด่ชีอบหลกัและกองโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	กรมควบคมุโรคเป็นผูร้บัผด่ชีอบร่วม	

ในสิ่่วนขัองติัวชีี�วัดที�ท่านอธ่บดีกรมควบคุมโรค	เล่อกเป็นติัวชีี�วัด	PA	ได้แก่	จำานวนจังหวัดที�มีการขัับเคล่�อนมาติรการลดโรค

และภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมติามกฎหมายและปัญหาสิ่ำาคัญในพ่�นที�

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	 ได้มีนโยบายโครงการจุดเน้นกรมควบคุมโรค	 โดยได้เล่อก	 ติัวชีี�วัดโครงการจุดเน้น	 2					

ติัวชีี�วัด	 ได้แก่	 1.	 ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพขัองผู้ประกอบอาชีีพและประชีาชีนติามฐานชีีว่ติว่ถึีใหม	่												

(New	Normal)	และระดับความสิ่ำาเร็จขัองการพัฒนาระบบและฐานขั้อมูลเพ่�อการเฝ้้าระวังโรคจากการประกอบอาชีีพและ

โรคจากสิ่่�งแวดล้อม	ภัายใต้ิ	พ.ร.บ.ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	และติวัชีี�วัดซ่ึ่�งเป็น

ติัวชีี�วัดคำารับรอง	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย	9	ติัวชีี�วัด	โดยมีรายละเอียด	ติามขั้อมูลดังติารางที�	3

ตารางที่ 3  ค่าเป้าห้มายตามค�ารับรองและตัวชี้วัดส�าคัญิของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  ปี 2564

ระดับตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน ผลการด�าเนินงาน
KPI กระทรวง จำานวนจังหวัดที�มีการขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคและ									

ภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมติาม

กฎหมายและปัญหาสิ่ำาคัญในพ่�นที�เป้าหมาย	 50	 จังหวัด				

(ไม่รวม	กทม.)

		4.2000	 มกีารดำาเนน่งาน	68	จงัหวดั

1.	 ผ่านมติ่	 คกก.*	 49	 จ.	

(ร้อยละ	72)	

2.	ไม่ผ่านมติ่	คกก.*	19	จ.	

(ร้อยละ	28)

ร้อยละขัองจังหวดัมรีะบบจัดการปัจจยัเสีิ่�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อม	

ที�สิ่ ่งผลกระทบติ ่อสิุ่ขัภัาพผ ่านเกณฑ์ดีระดับดีมาก														

(เป้าหมาย	ร้อยละ	60)

5.0000 ร้อยละ	81.58

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	

62	จังหวัด)

PA อธิบดี

กรมควบคุมโรค

จำานวนจังหวัดที�มีการขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคและ									

ภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมติาม

กฎหมายและปัญหาสิ่ำาคัญในพ่�นที�เป้าหมาย	 50	 จังหวัด				

(ไม่รวม	กทม.)

4.2000 มกีารดำาเนน่งาน	68	จงัหวดั

1.	 ผ่านมติ่	 คกก.*	 49	 จ.	

(ร้อยละ	72)	

2.	ไม่ผ่านมติ่	คกก.*	19	จ.	

(ร้อยละ	28)
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ระดับตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน ผลการด�าเนินงาน
โครงการจุดเน้น
กรมควบคุมโรค

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพขัองผู้ประกอบ
อาชีีพและประชีาชีนติามฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่	(New	Normal)

4.9500 ดำาเน่นการได้
ติามขัั�นติอนที�กำาหนด	

(แต่ิไม่เป็นไปติามเป้าหมาย/	
แผนในบางขัั�นติอน)

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการพัฒนาระบบและฐานขั้อมูล						
เพ่�อการเฝ้้าระวังโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจาก			
สิ่่�งแวดล้อม	 ภัายใติ้	 พ.ร.บ.	 ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562

3.7500 ดำาเน่นการได้
ติามขัั�นติอนที�กำาหนด	

(แต่ิไม่เป็นไปติามเป้าหมาย/	
แผนในบางขัั�นติอน)

ตัวชี้วัดค�ารับรอง ประกอบด้วย	 9	 ตัิวชีี�วัด	 เป็นไปติามเป้าหมาย	 2	 ตัิวชีี�วัด				
และได้ติามขัั�นติอนที�กำาหนด	แต่ิไม่เป็นไปติามเป้าหมายบาง
ขัั�นติอน	6	ตัิวชีี�วัด	และติำ�ากว่าเป้าหมาย	1	ตัิวชีี�วัดค่อว่จัย	
(1.5)

				4.5251

องค์ประกอบที่ 1
Functional Base

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพขัองผู้ประกอบ
อาชีีพและประชีาชีนติามฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่	(New	Normal)

4.9500 ดำาเน่นการได้ติามขัั�นติอนที�
กำาหนด	

(แติ่ไม่เป็นไปติามเป้าหมาย
ในบางขัั�นติอน)

ระดับความสิ่ำา เร็จในการติอบโติ ้ภัาวะฉุกเฉ่นทาง
สิ่าธารณสิุ่ขัขัองหน่วยงาน

4.7500

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการพัฒนาระบบและฐานขั้อมูล							
เพ่�อการเฝ้้าระวังโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจาก				
สิ่่�งแวดล้อม	 ภัายใติ้พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562

4.3842

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการดำาเน่นงานผล่ติภััณฑ์เพ่�อการ				
เฝ้้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	(ว่จัย)

2.5000 โครงการปี	2564	และ	
2565	ไม่ผ่านการพ่จารณา

จาก	กนว.

องค์ประกอบที่ 2
Agenda Base

ระดับความสิ่ำาเรจ็ในการพฒันาระบบสิ่่�อสิ่ารความเสีิ่�ยงเพ่�อ
สิ่ร้างเสิ่ร่มความรอบรูด้้านสุิ่ขัภัาพในการป้องกนัควบคมุโรค
และภััยสิุ่ขัภัาพระดับหน่วยงาน	ติามเกณฑ์มาติรฐานสิ่ากล	
(JEE/IHR2005)

5.0000 เป็นไปติามเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 4
Innovation Base

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองนวัติกรรมที�หน่วยงานสิ่ร้างใหม่และ
นำาไปใชี้ประโยชีน์

5.0000 เป็นไปติามเป้าหมาย

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการเพ่�มประสิ่่ทธ่ภัาพการปฏิ่บัติ่
ราชีการขัองหน่วยงาน

4.8000 ดำาเน่นการได้ติามขัั�นติอน
ที�กำาหนด	

(แต่ิไม่เป็นไปติามเป้าหมาย/	
แผนในบางขัั�นติอน)

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองหน่วยงานในการดำาเน่นการบร่หาร
จัดการภัาครัฐและการปฏิ่รูปองค ์กรได ้ติามเกณฑที�												
กรมควบคุมโรคกำาหนด

4.6000

องค์ประกอบที่ 5
Potential Base

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการขัับเคล่�อนยุทธศาสิ่ติร์ชีาติ่	20	ปี	
(พ.ศ.	2561–2580)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

4.6000 ดำาเน่นการได้ติามขัั�นติอน
ที�กำาหนด	

(แต่ิไม่เป็นไปติามเป้าหมาย/	
แผนในบางขัั�นติอน)

หมายเหตุ 

1.	 คกก.*	หมายถึ่ง	คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อมจังหวัด	
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2.3  ค่าเป้าหมายและสรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
 และเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 2564

ตารางที่ 4  สรุปผู้ลการปฏิิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญิญิัติงบประมาณ และเป้าห้มายการลดโรค
  และภัยสุขภาพ 2564

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PSA1_9	

ร ้อยละเคร่อขั่ายเป้าหมายดำาเน่นการ								

เฝ้้าระวงั	ป้องกนั	ควบคุมโรคและภััยสุิ่ขัภัาพ																				

ติามแนวทาง/มาติรฐานด้านการควบคุมโรค

ขัองประเทศ

ร้อยละ 98 89.47 1

SDA0101_9	

จำานวนผล่ติภัณัฑ์ด้านการเฝ้้าระวัง	ป้องกนั	

ควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ

เร่�อง 1 2 4 1.	 การประเม่นความเสิ่ี�ยง

ทางสิ่ขุัภัาพในอตุิสิ่าหกรรม

ยานยนต์ิและชี่�นสิ่่วน	 และ

อุติสิ่าหกรรมอ่เล็กทรอน่กสิ่์	

ผ่านการประเมน่และรบัรอง

มาติรฐานผล่ติภััณฑ์ว่ชีาการ	

ปี	2564

2.	แนวทางการดูแลสิุ่ขัภัาพ						

ผู้ปฏิ่บัติ่งานด้านการจัดการ

มูลฝ้อย

SDA0102_9	

ร้อยละขัองผล่ติภััณฑ์ด้านการเฝ้้าระวัง	

ป้องกัน	 ควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพได้

มาติรฐานทางว่ชีาการ

ร้อยละ 95 100 5

SDA0103_9	

ร้อยละขัองผล่ติภัณัฑ์ที�ดำาเนน่การแล้วเสิ่รจ็

ติามเวลาที�กำาหนด

ร้อยละ 98 100 5

SDA0204_9	

จำานวนเคร่อขั ่ายเป ้าหมายได ้รับการ																

สิ่นับสิ่นุนฯ

หน่วยงาน 371 365 5

SDA0205_9	

ร้อยละขัองเคร่อขั่ายมีความพ่งพอใจติ่อ				

การสิ่นับสิ่นุนฯ

ร้อยละ 95 100 5

SDA0310_9	

จำานวนประชีาชีนกลุ ่มเป้าหมายได้รับ

บร่การเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคที�เป็น

ปัญหาสิ่ำาคัญ

ราย 8,000 11,416 5
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

SDA0311_9	

ร้อยละขัองประชีาชีนกลุม่เป้าหมายมคีวาม					

พ่งพอใจติ่อการบร่การเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	

ควบคุมโรคที�เป็นปัญหาสิ่ำาคัญ	

ร้อยละ 90 97.98 5

SDA0620	

จำานวนมาติรฐานสิ่ถึานที�ทำางานในการ

ป้องกันโรค	อุบัติ่เหติุ	และภััยสิุ่ขัภัาพอ่�น	ๆ

เร่�อง 4 3 3 3	เร่�อง	ได้แก่

1.	สิ่ปก.ขันาดกลาง

2.	 แนวทางดแูลสุิ่ขัภัาพองค์

รวม

3.	คู่ม่อเกณฑ์ประเม่น

สิ่ถึานศ่กษาปลอดบุหรี�

SDA0621	

ร้อยละความพ่งพอใจในการนำามาติรฐาน		

สิ่ถึานที�ทำางานไปใช้ีเพ่�อสิ่ร้างสิ่ภัาพแวดล้อม	

ที�เอ่�อติ่อการป้องกันโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	

และการมีสิุ่ขัภัาวะที�ดี

ร้อยละ 80 83.41 5

SDA0622	

ร้อยละขัองโครงการพฒันาจดัระบบบร่การ

อาชีวีอนามยัและอนามยัสิ่่�งแวดล้อมดำาเนน่การ	

แล้วเสิ่ร็จติามเวลาที�กำาหนด

ร้อยละ 95 99.3 5 ผ6.1	=	99.60%	

ผ6.2	=	94.50%

SDA623

จำานวนผลการประเม่นการนำามาติรฐาน

สิ่ถึานที�	ทำางานไปใช้ีเพ่�อสิ่ร้างสิ่ภัาพแวดล้อม	

ที�เอ่�อติ่อการป้องกันโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	

และการมีสิุ่ขัภัาวะที�ดี

เร่�อง 1 1 5

BUSC01_9	

จำานวนจังหวัดพ่�นที� เสิ่ี�ยงปัญหามลพ่ษ															

สิ่่�งแวดล้อม	 มีระบบขั้อมูลพ่�นฐานด้าน				

อาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อม	 (OEHP)								

ในการเฝ้ ้าระวังผลกระทบติ่อสุิ่ขัภัาพ

ประเด็นสิ่ำาคัญ	

จังหวัด 24 รอการ

ถึ่ายทอดใชี้

งาน	OEHP	

ออนไลน์

NA จังหวัดมีการจัดทำา	 OEHP	

แล้ว	34	จังหวัด	และมีการ

เผยแพร่อยู ่บน	 Website	

กองฯ

BUSC02_9	

ร้อยละขัองจำานวนกลุ ่มเป้าหมายที�นำา

มาติรฐานสิ่ถึานที�ทำางานที�เอ่�อติ่อการม	ี												

สิุ่ขัภัาวะที�ดี	ปลอดโรค	ปลอดภััย	ไปใชี้งาน	

ร้อยละ 60 98.24 5



รายงานประจ�าปี 256442

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

SDA1134	

จำานวนระบบเฝ้้าระวังโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ

จากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อมราย

บุคคล	(EEC	Personal	Health	Record)	

ในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก

ระบบ 1 1 5 อยู ่ระหว่างทดลองนำาร่อง								

ในจังหวัดระยอง

SDA1135	

ร้อยละขัองจังหวัดที�มีการพัฒนาระบบ					

เฝ้้าระวงัโรคและภััยสุิ่ขัภัาพจากการประกอบ	

อาชีพีและสิ่่�งแวดล้อมรายบคุคลในพ่�นที�เขัติ

พฒันาพเ่ศษภัาคติะวนัออก	(EEC	Personal	

Health	Record)

ร้อยละ 70 33.33 1 อยูร่ะหว่างทดลองนำาร่องใน

จังหวัดระยอง

SDA1136	

ร้อยละขัองโครงการพัฒนาการดำาเน่น

งานการเฝ้้าระวงัโรคและภััยสุิ่ขัภัาพในพ่�นที�

เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออกแล้วเสิ่ร็จ

ติามเวลาที�กำาหนด

ร้อยละ 95 99.60% 5 เป็นร้อยละการดำาเน่นงาน

ขัองกองฯ	

ตัวชี้วัดจุดเน้นตามเป้าหมายลดโรคฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

HL04_9	

ร้อยละหน่วยงานพัฒนาสิ่ถึาปัติยกรรม

องค์กรขัองหน่วยงานภัายในกรมควบคมุโรค

ร้อยละ 100 1	เร่�อง 5 กระบวนการเบ่กจ่ายพัสิ่ดุ

HL05_9	

ร้อยละหน่วยงานจดัทำาการวเ่คราะห์ข้ัอมลู

และนำาเสิ่นอขั้อมูล	 (data	 visualization)						

ติามเกณฑ์ที�กำาหนด

ร้อยละ 100 1	เร่�อง 5 การพยากรณ์ผลกระทบ

จากมลพ่ษอากาศ	

ภัาคเหน่อติอนบน

HL06_9	

จำานวนจังหวัดที�มีการขัับเคล่�อนมาติรการ

ลดโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบ

อาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมติามกฎหมายและ

ปัญหาสิ่ำาคัญในพ่�นที�

จังหวัด 76	จังหวัด	

(ไม่รวม	

กทม.)

68 4.2

HL07_9	

ร้อยละขัองจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัย

เสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลกระทบติ่อ

สิุ่ขัภัาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

ร้อยละ 60	

ผ่านเกณฑ์

ดีมาก

81.58

(62	จ.)

5 1.	ผ่านเกณฑ์ระดบัด	ีร้อยละ	

3.95	(3	จ.)

2.	ระดับพ่�นฐาน	ร้อยละ

14.47	(11	จ.)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

HL10_9	

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองหน่วยงานในการ

ดำาเน่นงานองค์กรแห่งความรอบรู ้ด ้าน

สิุ่ขัภัาพในการป้องกันควบคุมโรคติาม

เกณฑ์ที�กรมควบคุมโรคกำาหนด

ระดับ 5 5 5

HL14	

ระดบัความสิ่ำาเร็จขัองการพฒันาระบบและ

ฐานขั้อมูล	 เพ่�อการเฝ้้าระวังโรคจากการ

ประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม

ระดับ	 5 5 5

HL15	

ระดับความสิ่ำาเร็จขัองการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพ

ขัองผู้ประกอบอาชีีพและประชีาชีนติาม

ฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่	(New	Normal))	

ระดับ 5 5 5

ตัวชี้วัดจุดเน้นตามเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม

BUSC13_9	

อัติราป่วยโรคพ่ษติะกั�วในเด็ก	0	-	14	ปี	

อัติรา <0.03	

ติ่อแสิ่น	

ปชีก.

0 5 1.	ในระบบ	HDC

จำานวน	 46	 ราย	 ค่ดเป็น	

0.058	ติ่อแสิ่นปชีก.

2.	 ทวนสิ่อบขั้อมูลฯ	พบว่า	

“ไม่มีผู้ป่วย”เน่�องจากเป็น

เด็ กกลุ ่ ม ที� ถูึ กลงขั ้ อมู ล					

ICD	-	10	ขัองผู้ป่วยผ่ดจาก

สิ่าเหติุอ่�น	

BUSC01_9	

จำานวนจังหวัดพ่�นที� เสิ่ี�ยงปัญหามลพ่ษ													

สิ่่�งแวดล้อม	 ระบบขั้อมูลพ่�นฐานด้าน								

อาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อม	 (OEHP)	 ใน

การเฝ้้าระวังผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพประเด็น

สิ่ำาคัญ	

จังหวัด 24 อยู่รอการ

ถึ่ายทอดใชี้

งาน	OEHP	

ออนไลน์

NA จังหวัดมีการจัดทำา	 OEHP	

แล้ว	34	จังหวัด	และมีการ

เผยแพร่อยูบ่น	Website	กองฯ

2. แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

BUSC06_9	

อัติราการประสิ่บอันติรายจากการทำางาน

ติ่อลูกจ้าง	1,000	ราย	

อัติรา ลดลง

ร้อยละ	5

7.67 - ปี	61	=	8.19

ปี62	=	8.10

ปี63	=	7.67

ขั้อมูลปี	64	

ณ	วันที�	24	กย.64
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

BUSC07_9	

อัติราป่วยด้วยโรคพ่ษสิ่ารเคมีฯ	

อัติรา <6	

ติ่อ	ปชีก.

แสิ่นราย

9.05 - ข้ัอมลูปี	64	ณ	วนัที�			24	กย.

64

BUSC08_9	

อัติราป่วยโรคจากฝุ้่นซึ่่ล่กา	

อัติรา <0.1	

ติ่อ	ปชีก.

แสิ่นราย

0.27 - ข้ัอมลูปี	64	ณ	วนัที�			24	กย.

64

BUSC09_9	

อัติราป่วยด้วยโรคจากแร่ใยห่น	แอสิ่เบสิ่ติอสิ่	

อัติรา <0.05	

ติ่อ	ปชีก.

แสิ่นราย

0.04 - ข้ัอมลูปี	64	ณ	วนัที�			24	กย.

64

BUSC10_9	

อัติราป่วยด้วยโรคจากติะกั�ว/สิ่ารประกอบ

ขัองติะกั�ว

อัติรา <0.01	

ติ่อ	ปชีก.

แสิ่นราย

NA 0 ข้ัอมลูปี	64	ณ	วนัที�			24	กย.

64

BUSC11_9	

พ่�นที�รับผ่ดชีอบขัอง	สิ่คร.	มีการขัับเคล่�อน

นโยบาย/มาติรการดูแลสิุ่ขัภัาพผู้ประกอบ

อาชีีพในชี่วงชีีว่ติว่ถึีใหม่	 (New	 Normal)						

ติาม	พ.ร.บ.ฯ

จังหวัด 76 76 - รอรายงานไติรมาสิ่	4

BUSC12_9	

ขั ้อเสิ่นอแนะเชี่งนโยบายดูแลสุิ่ขัภัาพ																			

ผู ้ ประกอบอาชีีพในชี ่ วงชีี ว่ ติว่ถึี ใหม ่																

(New	Normal)	ติาม	พ.ร.บ.ฯ	

จังหวัด 76

(จว.ละ	

1	เร่�อง)	

76 -

3. แผนงานการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2562

BUSC03_9	

จำานวนจงัหวดัมฐีานข้ัอมลู	เพ่�อการเฝ้้าระวังฯ	

7	โรค	

จังหวัด 77 NA NA

BUSC04_9	

จำ านวนจั งห วัด มีการ จัดทำ า ร ายงาน

สิ่ถึานการณ์และผลการดำาเน่นงานการเฝ้้า

ระวงัป้องกนัและควบคมุโรคจากการประกอบ	

อาชีีพหร่อโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	7	โรค

จังหวัด 77 NA NA

BUSC05_9	

ร ้อยละขัองจังหวัดที�มีการจัดตัิ�งหน่วย								

ปฏิ่บัติ่การฯ

ร้อยละ 100 7.79 1 จัดติั�งหน่วยฯ

ได้	6	จว.
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ส�วนที่3ผลการดําเนินงาน
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ผลการด�าเนนิงานส�าคญักองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

	 จากการดำาเน่นงานในปี	 2564	 นอกจากการขัับเคล่�อนนโยบายและกลไกทางกฎหมาย	 ภัายใติ้พระราชีบัญญัต่ิ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดลอ้ม	พ.ศ.	2562	รวมถึง่การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและสิ่ถึานการณ์

การระบาดขัองโรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	 ส่ิ่�งสิ่ำาคัญอีกประการหน่�ง	 ค่อสิ่ถึานการณ์การระบาดขัอง												

โรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	 (COVID	 -	19)	 มีการระบาดในประเทศไทยซ่ึ่�งมจีำานวนผู้ต่ิดเช่ี�อจำานวนเพ่�มมากข่ั�นโดยเฉพาะผู้ป่วย				

ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	 ซ่ึ่�งส่ิ่งผลกระทบติ่อการดำาเน่นก่จการ	 และอาจส่ิ่งผลผลกระทบติ่อชุีมชีนภัายนอกนั�น	 การดำาเน่น

การป้องกัน	และควบคมุการแพรร่ะบาด	เพ่�อไม่ให้เก่ดผู้ป่วยเพ่�มข่ั�นและสิ่ามารถึดำาเน่นก่จการเพ่�อขัับเคล่�อนเศรษฐก่จไดนั้�น

จ่งเป็นส่ิ่�งสิ่ำาคัญ	ที�กระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขัได้ให้ความสิ่ำาคัญ	โดยกรมควบคุมโรคได้มีคำาสัิ่�งแต่ิงตัิ�งคณะทำางานเฉพาะก่จศูนย์ปฏ่ิบัต่ิการ	

ฉุกเฉ่นกรณีโรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	 ในสิ่ถึานประกอบก่จการเพ่�อดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน																			

ควบคุมโรค	COVID	-19	ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	โดยได้ดำาเน่นการดังนี�

3.1  การด�าเนินงานมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

	 ในปีงบประมาณ	2564	ได้ดำาเนน่งานมาติรการเฝ้้าระวงั	ป้องกัน	ควบคมุโรคติด่เชี่�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	(COVID	-	19)	

ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	ผ่านกลไก	และเคร่อขั่าย	ดังนี�

  3.1.1 การบูรณาการด�าเนินงาน มาตรฐาน Industrial and Production Hygiene Administration : 

   IPHA ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 		 	 จากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาดโรค	 COVID	 -	 19	 ในประเทศไทย	 ตัิ�งแติ่เด่อนมกราคม	 พ.ศ.	 2563																		

กรมควบคุมโรค	 มอบหมายให้กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักใน	 การสิ่นับสิ่นุนขั้อมูล		

ทางว่ชีาการ	และขัับเคล่�อนมาติรการเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	โรค	COVID	-	19	ในสิ่ถึานประกอบก่จการร่วมกับหน่วยงาน

เครอ่ข่ัายที�เกี�ยวข้ัอง	ทั�งนี�เม่�อเด่อนธนัวาคม	2563	เกด่การระบาดเป็นวงกว้างในกลุ่มลูกจ้างที�ทำางานในสิ่ถึานประกอบก่จการ

พ่�นที�จังหวัดสิ่มุทรสิ่าคร	จนเก่ดผลกระทบต่ิอภัาคอตุิสิ่าหกรรมอาหาร	ซึ่่�งมเีป็นจำานวนมากในจงัหวดั	เกด่ความไม่เชี่�อมั�นขัอง

ผู้บรโ่ภัคในกระบวนการผลต่ิขัองอตุิสิ่าหกรรมอาหารที�อาจปนเป้ือนเชี่�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	สิ่ภัาอตุิสิ่าหกรรมแห่งประเทศไทย	

จ่งได้ขัับเคล่�อน	 “มาติรฐาน	 Industrial	 and	 Production	Hygiene	Administration	 (IPHA)”	 ร่วมกับกรมควบคุมโรค	

สิ่ถึาบันอาหาร	กระทรวงอุติสิ่าหกรรม	สิ่ถึาบันรับรองมาติรฐานไอเอสิ่โอ	โดย	IPHA	เป็นมาติรฐานสิ่ำาหรับสิ่ถึานประกอบก่จการ	

ในการดำาเน่นงานด้านการบร่หารจัดการสิ่ถึานที�	 กระบวนการผล่ติ	 และบุคลากร	 ติามมาติรการร่วมและมาติรฐาน																	

ด้านสุิ่ขัอนามัย	 ที�มุ่งเน้นให้สิ่ถึานประกอบก่จการ	 ควบคุม	 ต่ิดติาม	 และป้องกันการปนเป้ือนขัองเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	 2019																			

ในผล่ติภััณฑ์	 ภัายใต้ิมาติรฐาน	 GMP	 HACCP	 ISO	 22000	 ผนวกร่วมกับมาติรการสิ่ถึานที�ทำางาน	 ต้ิานโคว่ด	 19																											

ในฐานว่ถีึชีีว่ติใหม่	:	New	Normal	ขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	กรมควบคุมโรค	เพ่�อเป็นเคร่�องม่อ

ให้สิ่ถึานประกอบก่จการประเม่นรับรองด้วยตินเอง	(self	-	declaration)	โดยดำาเน่นการทุก	6	เด่อน	เพ่�อยน่ยนัการดำาเน่นงาน	

ติามมาติรการ	 ว่ายังคงมีประส่ิ่ทธ่ภัาพอย่างติ่อเน่�อง	 สิ่ร้างความเช่ี�อมั�นให้กับผู้บร่โภัค	 ทั�งนี�ปัจจุบันมีสิ่ถึานประกอบก่จการ				

ที�ได้รับการรับรองมาติรฐานดังกล่าว	จำานวน	507	แห่ง	(ข้ัอมูล	ณ	วันที�	20	ตุิลาคม	2564)
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   3.1.2 การบูรณาการด�าเนินงาน มาตรฐาน Good Factory Practice (GFP) 

	 		 	 จากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาดขัองโรค	 COVID	 –	 19	 ในสิ่ถึานประกอบก่จการเป็นวงกว้าง	 ตัิ�งแต่ิเด่อน

พฤษภัาคม	 พ.ศ.	 2564	 ศูนย์ปฏ่ิบัต่ิการศูนย์บร่หารสิ่ถึานการณ์โคว่ด	 –	 19	 (ศปก.ศบค.)	 ได้มอบหมายให้ส่ิ่วนราชีการ														

ที�เกี�ยวข้ัอง	ร่วมประชุีมหาร่อเพ่�อหาแนวทางในการควบคุมการระบาดขัองโรคในสิ่ถึานประกอบก่จการและน่คมอุติสิ่าหกรรม	

ทั�งนี�จากการประชุีมในวันอังคารที�	1	ม่ถุึนายน	2564	และวันพุธที�	9	ม่ถุึนายน	2564	ณ	สิ่ำานักงานสิ่ภัาความมั�นคงแห่งชีาต่ิ	

ทำาเนียบรัฐบาล	ศูนย์ปฏิ่บัติ่การภัาวะฉุกเฉ่นทางสิ่าธารณสิุ่ขั	กรมควบคุมโรค	ได้มอบหมายกองโรคจากการประกอบอาชีีพ

และส่ิ่�งแวดล้อม	เป็นหน่วยงานรับผ่ดชีอบหลักในการบูรณาการการดำาเน่นงานเฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค	COVID	–	19	

ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	 ร่วมกับส่ิ่วนราชีการที�เกี�ยวข้ัอง	 โดยมีคำาสัิ่�งแต่ิงตัิ�งเพ่�อขัับเคล่�อนการดำาเน่นงานดังกล่าว	 เม่�อวันที�	

16	ม่ถึุนายน	2564	ที�ผ่านมา

	 		 	 และในวันที�	 2	 ม่ถุึนายน	 2564	 ศูนย์บร่หารสิ่ถึานการณ์แพร่ระบาดขัองโรคต่ิดต่ิอเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	 2019	

(ศบค.)	ได้แถึลงการณ์ขัอความร่วมม่อสิ่ถึานประกอบก่จการดำาเน่นการติามมาติรฐาน	GFP	เพ่�อป้องกันและควบคุมการระบาด

ขัองโรค	กรมอนามัย	ร่วมกับกรมควบคุมโรค	โดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	จ่งได้บูรณาการการดำาเน่นงาน	

เฝ้้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรค	COVID	-	19	ในมาติรฐาน	GFP	ภัายใต้ิ	Platform	online	:	Thai	Stop	COVID	เน่�องจาก					

เป็นช่ีองทาง	 ที�สิ่ถึานประกอบก่จการเข้ัาถ่ึงง่าย	 แพร่หลาย	 และรวดเร็ว	 โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคได้ร่วมกัน									

ปรับแบบประเม่น	แนวทาง	และรูปแบบ	การประเม่นทั�ง	online	และ	onsite	 เพ่�อให้ครอบคลุมการเฝ้้าระวังและป้องกัน		

การระบาดในวงกว้าง	 (early	control)	และการเติรียมความพร้อมการดำาเน่นการติามมาติรการ	Bubble	and	Seal	ขัอง									

สิ่ถึานประกอบก่จการ	รวมถ่ึงร่วมประชุีมชีี�แจงรูปแบบการประเม่น	ให้กับหน่วยงานเคร่อข่ัาย	ได้แก่	สิ่ปคม.	สิ่คร.	ศอ.	สิ่สิ่จ.	

กรมโรงงานอุติสิ่าหกรรม	 สิ่ำานักงานอุติสิ่าหกรรมจังหวัด	 สิ่ำานักงานสิ่วัสิ่ด่การและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	 ได้รับทราบและ

ปฏ่ิบัต่ิได้อย่างถูึกต้ิอง	พร้อมทั�งกำากับต่ิดติามให้เก่ดการดำาเน่นงานร่วมกันทั�งในระดับส่ิ่วนกลางและพ่�นที�

 

   3.1.3 การด�าเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) 

	 	 	 เน่�องด้วยสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาดขัองโรค	 COVID	 -	 19	 ในสิ่ถึานประกอบก่จการยังคงเก่ดขั่�นอย่าง					

ต่ิอเน่�อง	ภัายใต้ิการรณรงค์	การกำากบัติด่ติามขัองหน่วยงานภัาครฐัอย่างจรง่จงัเพ่�อให้สิ่ถึานประกอบกจ่การทกุแห่งดำาเนน่งาน	

ติามมาติรฐาน	 GFP	 จนทำาให้เก่ดขั้อกำาหนดติามมาติรา	 9	 แห่งพระราชีกำาหนดการบร่หารราชีการในสิ่ถึานการณ์ฉุกเฉ่น					

พ.ศ.	2548	(ฉบับที�	30)	ที�กำาหนดให้สิ่ถึานประกอบก่จการดำาเน่นการติามมาติรการ	Bubble	and	Seal	เพ่�อลดความรุนแรง

ขัองการระบาด	และควบคุมไม่ให้แพร่กระจายสิู่่ชีุมชีนใน	วงกว้าง	ซึ่่�งกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขัได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค	

โดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักในการประสิ่านการขัับเคล่�อนการดำาเน่นงาน	 และ

พัฒนาระบบที�ปร่กษา	กำากับติ่ดติาม	(coaching	system)	ร่วมกับหน่วยงานเคร่อขั่าย	เพ่�อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด

ขัองโรค	COVID	-	19	ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	ภัายใต้ิแนวค่ด	“Bubble	and	Seal	ปกป้องได้	ควบคุมไว	แรงงานปลอดภััย	

เศรษฐก่จไทยเด่นหน้า”	

   โดยกลไกหลักในการขับเคล่ือนมาตรการ Bubble and Seal ประกอบด้วย 3 กลไก ได้แก่ 

	 	 	 (1)	 กลไกด้านการส่ิ่�อสิ่าร	สิ่ร้างความเข้ัาใจ	 มีการพัฒนาคู่ม่อการดำาเน่นงานติามมาติรการ	Bubble	 and	

Seal	สิ่่�อ	ชีุดความรู้	Infographic	เผยแพร่ใน	Website	ขัองกรมควบคุมโรค	ติั�งแติ่วันที�	23	สิ่่งหาคม	2564	และหน่วยงาน

หลกั	8	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	1)	ศบค.	2)	กระทรวงมหาดไทย	3)	กระทรวงอตุิสิ่าหกรรม	4)	กระทรวงแรงงาน	5)	สิ่ำานกังาน

ประกันสิ่ังคม	6)	สิ่ภัาอุติสิ่าหกรรมแห่งประเทศไทย	7)	สิ่ภัาหอการค้าแห่งประเทศไทย	8)	การน่คมแห่งประเทศไทย	และ

เครอ่ข่ัายส่ิ่วนราชีการ	77	จงัหวดั	นอกจากนี�ยงัมกีารเผยแพร่ในสิ่่�อออนไลน์	เช่ีน	Facebook	และ	Website	ขัองกรมควบคมุโรค	
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จากผลการดำาเน่นการดังกล่าว	 คู่ม่อมาติรการฯ	 ได้รับความสิ่นใจจากสิ่ถึานประกอบก่จการและผู้เกี�ยวขั้อง	 โดยมียอด					

Download	จำานวน	30,544	ครั�ง	(ขั้อมูล	ณ	วันที�	3	พฤศจ่กายน	2564)	และมีผู้ติ่ดติามรับชีมงานเสิ่วนาฯ	จาก	Facebook	

จำานวน	52,903	ครั�ง	และมีการแชีร์ขั้อมูลมากกว่า	500	ครั�ง



รายงานประจ�าปี 256450

		 	 	 (2)	 กลไกด้านการให้คำาแนะนำาและระบบพี�เลี�ยง	ที�ปรก่ษา	(coaching)	มกีารพฒันาทมีที�ปรก่ษาและกำากับ

ติด่ติามในแต่ิละระดบั	ติั�งแต่ิ	ส่ิ่วนกลาง	ประกอบด้วย	สิ่ำานกังานปลดักระทรวงสิ่าธารณสิ่ขุั	กรมควบคมุโรค	กรมอนามัย	และ

กรมสิุ่ขัภัาพจ่ติ	จำานวน	63	คน	ระดับเขัติ	ประกอบด้วย	สิ่ำานักงานป้องกันควบคุมโรค	สิ่ถึาบันป้องกันควบคุมโรคเขัติเม่อง	

ศูนย์อนามัย	ศูนย์สิุ่ขัภัาพจ่ติ	จำานวน	229	คน	และระดับจังหวัด	ซึ่่�งเป็นการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน	เชี่น	สิ่ำานักงาน

สิ่าธารณสิ่ขุัจงัหวดั	สิ่ำานกังานอตุิสิ่าหกรรมจงัหวดั	สิ่ำานกังานสิ่วสัิ่ดก่ารและคุม้ครองแรงงานจังหวดั	เป็นต้ิน	จำานวน	486	คน	

รวมจำานวนพี�เลี�ยงทั�งสิ่่�น	778	คน	จาก	12	เขัติสิุ่ขัภัาพทั�วประเทศ	และ	สิ่ปคม.	(ขั้อมูล	ณ	วันที�	3	พฤศจ่กายน	2564)	

รวมจ�านวนพี่เลี้ยงทั้งสิ้น 778 คน 
จาก 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ และ สปคม. 

ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
และกรมสุขภาพจิต

ส่วนกลาง ระดับเขต ระดับจังหวัด

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค 
สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเม่อง 
ศูนย์อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต 

ส�านักงานสาธารณสุขจังห้วัด 
ส�านักงานอุตสาห้กรรมจังห้วัด 
ส�านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังห้วัด 
ฯลฯ 

จ�านวน 63 คน จ�านวน 229 คน จ�านวน 486 คน
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		 	 	 	 โดยทมีพี�เลี�ยงและที�ปรก่ษา	มบีทบาทหน้าที�	ในการสิ่่�อสิ่าร	ถ่ึายทอดความรู	้ให้คำาปรก่ษา	ข้ัอเสิ่นอแนะ	

ประสิ่านการแก้ไขัปัญหา	 โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขั้อง	 เพ่�อให้คำาปร่กษาแก่สิ่ถึานประกอบก่จการทั�งใน		

รูปแบบขัอง	online	และ	onsite



รายงานประจ�าปี 256452

		 	 	 (3)	กลไกด้านการกำากับ	ติ่ดติาม	ประเม่นผล	ขั้อมูล	ณ	วันที�	3	พฤศจ่กายน	2564	พบว่า	สิ่ถึานประกอบ

ก่จการที�ดำาเน่นมาติรการ	Bubble	and	seal	จำานวน	1,279	แห่ง	ประกอบด้วย	สิ่ถึานประกอบก่จการขันาดใหญ่	จำานวน	

663	แห่ง	สิ่ถึานประกอบก่จการขันาดกลาง	จำานวน	380	แห่ง	และสิ่ถึานประกอบก่จการขันาดเล็ก	จำานวน	236	แห่ง

3.2  การด�าเนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
 พ.ศ. 2562

		 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมได้ดำาเน่นการขัับเคล่�อนงาน	 ภัายใติ้พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.2562	โดยกรอบการจัดทำาอนุบัญญัติ่	จำานวน	25	ฉบับ	ปัจจุบันได้ประกาศใน

ราชีก่จจานุเบกษา	มีผลบังคับใชี้แล้ว	จำานวน	7	ฉบับ	อยู่ระหว่างเสิ่นอรัฐมนติรีว่าการกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	ลงนาม	5	ฉบับ	

ผ่านคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	 2	 ฉบับและอยู่ระหว่างการเขั้าพ่จารณาโดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	 7	 ฉบับ	

นอกจากนั�นอีก	3	ฉบับอยู่ระหว่างดำาเน่นการจัดทำาขั้อมูลร่างอนุบัญญัติ่	 และอนุบัญญัติ่ที�ติ้องทำาเฉพาะกรณีเก่ดเหติุการณ์	

1	ฉบบั	โดยรายละเอยีดการจดัทำาอนบัุญญตัิภ่ัายใต้ิพระราชีบญัญต่ัิควบคมุโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	

พ.ศ.	2562	ดังติารางที�	5	นอกเหน่อจากนั�นยังมีการขัับเคล่�อนกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและ

โรคจากสิ่่�งแวดล้อม	 การจัดทำาร่างแผนการเฝ้้าระวัง	 การป้องกัน	 และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจาก				

สิ่่�งแวดล้อมระดับชีาติ่	(พ.ศ.	2564	–	2580)	และ	(ร่าง)	แผนปฏิ่บัติ่การ	(Action	Plan)	ระยะที�	1	(พ.ศ.	2564	-	2565)	และ

ระยะที�	2	(พ.ศ.	2566	–	2570)	และการจัดติั�งหน่วยปฏิ่บัติ่การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	

โดยมีผลการดำาเน่นงานดังติ่อไปนี�

สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก
จ�านวน 236 แห่ง

Bubble and seal 
จ�านวน 1,279 แห่ง 

สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 
จ�านวน 663 แห่ง 

สถานประกอบกิจการขนาดกลาง 
จ�านวน 380 แห่ง
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ตารางที่ 5  สรุปผู้ลการจัดท�าอนุบัญิญิัติภายใต้พระราชบัญิญิัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
  และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

อนุบัญญัติ
จ�านวน 
(ฉบับ)

สถานะ

มีผล
ใช้บังคับ

เสนอ
รมว. 
ลงนาม

ผ่าน 
คกก. 

Envocc 
ชาติ

อนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย

ผ่าน
อนกุรรมการ

วิชาการ

จัดท�า/
ปรับแก้
ไขข้อมูล

ที่ต้องท�า
กรณีเกิด
เหตุการณ์ผ่าน รอเข้า

กฎกระทรวง 4 - - - - 4 - - -

ประกาศกระทรวงฯ 16 6 5 - 2 1 - 2 -

ระเบียบกระทรวงฯ 1 - - - - 1 - - -

ประกาศคณะกรรมการฯ 3 1 - - - 1 - 1 -

ประกาศกรมควบคมุโรคฯ 1 - - - - - - - 1

รวม 25 7 5 - 2 7 - 3 1

  3.2.1 ผลการด�าเนินการการจัดท�าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	ดำาเนน่การจัดทำาอนุบญัญต่ัิและประกาศในราชีกจ่จานเุบกษา	

จำานวน	 2	 ฉบับประกาศเม่�อวันที�	 1	 กุมภัาพันธ์	 2564	 ได้แก่	 ประกาศกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	 เร่�อง	 ชี่�อหร่ออาการสิ่ำาคัญ										

ขัองโรคจากการประกอบอาชีีพ	 พ.ศ.	 2563	 และประกาศกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขั	 เร่�อง	 ช่ี�อหร่ออาการสิ่ำาคัญขัองโรคจาก										

สิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2563	

	 		 	 	 อนบุญัญตัิท่ี�ได้ดำาเนน่การอยูร่ะหว่างเสิ่นอรฐัมนติรว่ีาการกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขัลงนาม	ในปี	2564	จำานวน	

5	ฉบับ	ได้แก่

	 		 	 	 1)	 ร่างประกาศกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	 เร่�อง	 การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่่�งเป็นหร่อมีเหติุ									

อันควรสิ่งสิ่ัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	....

	 		 	 	 2)	 ร่างประกาศกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	เร่�อง	การสิ่อบสิ่วนโรคและการรายงานการสิ่อบสิ่วนโรคจากการ

ประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	....

	 		 	 	 3)	 ร่างประกาศกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	 เร่�อง	 การออกคำาสิ่ั�งขัองพนักงานเจ้าหน้าที�ติามพระราชีบัญญัติ่

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562

	 		 	 	 4)	 ร่างประกาศกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	 เร่�อง	 การดำาเน่นการออกคำาสิ่ั�งขัองพนักงานเจ้าหน้าที�ในกรณีที�

ผู้รับคำาสัิ่�งจากพนักงานเจ้าหน้าที�ไม่ปฏ่ิบัต่ิติามคำาสัิ่�ง	 ติามพระราชีบัญญัต่ิควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจาก						

ส่ิ่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	พ.ศ.	....

	 		 	 	 5)	ร่างประกาศกระทรวงสิ่าธารณสิ่ขุั	เร่�อง	การเข้ัาไปในสิ่ถึานประกอบก่จการขัองนายจ้าง	แหล่งกำาเน่ด

มลพ่ษ	 ยานพาหนะ	 หร่อสิ่ถึานที�ขัองพนักงานเจ้าหน้าที�	 เพ่�อปฏ่ิบัต่ิการให้เป็นไปติามพระราชีบัญญัต่ิควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	พ.ศ.	....
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	 นอกจากนั�นกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ได้ดำาเน่นการจัดทำา

พระราชีบัญญัต่ิควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2562								

ฉบับภัาษาอังกฤษ	 เพ่�อเผยแพร่กฎหมายฉบับภัาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที�เกี�ยวข้ัองและประชีาชีน

ทั�วไป

 3.2.2 ผลการด�าเนินงานการขับเคล่ือนคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

   และโรคจากส่ิงแวดล้อม

	 	 	 ปี	 2564	 มีการประชุีมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	 จำานวน				

2	ครั�ง	เพ่�อพ่จารณา	(ร่าง)	แผนการเฝ้้าระวงั	การปอ้งกัน	และการควบคมุโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดลอ้ม

ระดับชีาต่ิ	(พ.ศ.	2564	-	2580)	และ	(ร่าง)	แผนปฏ่ิบัต่ิการ	(Action	Plan)	ระยะที�	1	(พ.ศ.	2564	-	2565)	และระยะที�	2	

(พ.ศ.	2566	-	2570)	และแก้ไขัคำาสัิ่�งแต่ิงตัิ�งคณะอนุกรรมการภัายใต้ิคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและ

โรคจากส่ิ่�งแวดล้อมทั�ง	3	คณะ

	 	 	 1)	 การประชุีมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	 ครั�งที�	 3/2563	

ในวันที�	7	ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชีุมชีัยนาทนเรนทร	อาคาร	1	ชีั�น	2	ติ่กสิ่ำานักงานปลัดกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	

	 	 	 	 ที�ประชุีมได้มีมติ่รับทราบ	 และมอบหมายฝ้่ายเลขัานุการพ่จารณานำาขั้อเสิ่นอแนะขัองที�ประชุีม											

เสิ่นอต่ิอคณะอนกุรรมการด้านว่ชีาการเพ่�อขัอความค่ดเหน็ในการปรับแก้	(ร่าง)	แผนการควบคมุโรคจากการประกอบอาชีีพ

และโรคจากสิ่่�งแวดล้อมขัองประเทศไทย	 (พ.ศ.	 2564	 –	 2580)	 และหาร่อร่วมกับสิ่ำานักงานสิ่ภัาพัฒนาการเศรษฐก่จ												

และสิ่ังคมแห่งชีาติ่	 ก่อนดำาเน่นการเสิ่นอเขั้าสิู่่การพ่จารณาขัองคณะรัฐมนติรีติ่อไป	 โดยมีนายแพทย์ยงยศ	 ธรรมวุฒ่														

รองปลัดกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั	เป็นประธาน

	 	 	 2)	 การประชุีมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	 ครั�งที�	 1/2564	

ในวันที�	 9	 ม่ถึุนายน	 2564	ณ	 ห้องประชุีมชีัยนาทนเรนทร	 อาคาร	 1	 ชีั�น	 2	 ติ่กสิ่ำานักงานปลัดกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขั																		

โดยมนีายประพนธ์	ติั�งศรเีกยีรติ่กลุ	ผูช่้ีวยรฐัมนติรปีระจำาสิ่ำานกันายกรฐัมนติรี	เป็นประธาน	ซึ่่�งมมีติ่เหน็ชีอบติอ่ร่างแผนการ

เฝ้้าระวัง	ป้องกัน	และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อมระดับชีาติ่	(พ.ศ.	2564	–	2580)	และ	

(ร่าง)	แผนปฏิ่บัติ่การ	(Action	Plan)	ระยะที�	1	(พ.ศ.	2564	-	2565)	และระยะที�	2	(พ.ศ.	2566	–	2570)	และมอบหมาย

ฝ้่ายเลขัานุการดำาเน่นการเสิ่นอคณะรัฐมนติรีติามกฎหมายที�เกี�ยวขั้องติ่อไป
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	 	 	 	 อีกทั�งยังมอบหมายฝ้่ายเลขัานุการปรับแก้ไขัคำาสิ่ั�งแติ่งติั�งคณะอนุกรรมการภัายใติ้คณะกรรมการ						

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	เพ่�อเสิ่นอติ่อรัฐมนติรีว่าการกระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขัลงนาม

 3.2.3 การพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

   ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

		 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	ดำาเนน่การอบรมหลกัสูิ่ติรพฒันาศกัยภัาพหน่วยปฏิบ่ตัิก่าร

ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพีและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	จำานวน	3	ครั�ง	มผู้ีเข้ัารับการอบรมทั�งหมด	จำานวน	170	คน	และ

มีผู้ผ่านการอบรมทั�งหมด	จำานวน	168	คน	(ร้อยละ	98.8)	
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การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ดำาเน่นการอบรมหลักสูิ่ติรพัฒนาศักยภัาพ	 หน่วยปฏิ่บัติ่การ				

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	

	 ผู้ที�มีคุณสิ่มบัติ่สิ่มควรได้รับการแต่ิงติั�งและผ่านการอบรมฯ	 ให้เป็นเจ้าหน้าที�ในหน่วยปฏิ่บัติ่การ	 จำานวนทั�งหมด	

168	คน	จำาแนกเป็นผู้ที�มีคุณสิ่มบัติ่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที�	จำานวน	104	คน	 (ร้อยละ	61.9)	ผู้ที�มีคุณสิ่มบัติ่เป็นเจ้าหน้าที�

ทางการแพทย์และสิ่าธารณสิุ่ขั	จำานวน	64	คน	(ร้อยละ	38.1)	

พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ ในหน่วยปฏิบัติการ

จังหวัดที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

จังห้วัดที่มีคุณสมบัติเจ้าห้น้าที่ครบ
สามารถจัดตั้งห้น่วยปฏิิบัติการ

จังหวัดจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ

ค�าสั่งจัดตั้ง ห้น่วยปฏิิบัติการฯ 
โดยผูู้้ว่าราชการจังห้วัด

จังห้วัดที่อยู่ระห้ว่าง
การเสนอค�าสั่ง 

จ�านวน 104 คน
จ�านวน 64 คนร้อยละ 61.9 ร้อยละ 38.1

จ�านวน 33 จังหวัด 

จ�านวน 18 จังหวัด 

จ�านวน 10 จังหวัด 

จ�านวน 6 จังหวัด จ�านวน 4 จังหวัด 

	 จากการดำาเนน่การอบรมหลกัสิ่ตูิรพฒันาศกัยภัาพหน่วยปฏิบ่ตัิก่ารควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพีและโรคจาก

สิ่่�งแวดล้อม	มีจังหวัดที�เขั้ารับการอบรมทั�งหมด	จำานวน	33	จังหวัด	โดยมีจังหวัดที�มีคุณสิ่มบัติ่เจ้าหน้าที�ครบสิ่ามารถึจัดติั�ง

หน่วยปฏ่ิบัติ่การ	 จำานวน	 18	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดพ่ษณุโลก	 อุติรด่ติถึ์	 กำาแพงเพชีร	 อุทัยธานี	 อุบลราชีธานี	 ศรีสิ่ะเกษ	

มุกดาหาร	ยโสิ่ธร	อำานาจเจร่ญ	สิุ่ร่นทร์	ชีัยภัูม่	บุรีรัมย์	มหาสิ่ารคาม	บ่งกาฬ	หนองคาย	หนองบัวลำาภัู	อุดรธานี	นครราชีสิ่ีมา

	 ในสิ่่วนขัองการดำาเน่นงานจัดติั�งหน่วยปฏิ่บัต่ิการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม

ปีงบประมาณ	 2564	 มีจังหวัดจัดติั�งหน่วยปฏ่ิบัติ่การฯ	 จำานวน	 10	 จังหวัด	 จำาแนกเป็นมีคำาสิ่ั�งจัดติั�ง	 หน่วยปฏ่ิบัติ่การฯ									

โดยผู้ว่าราชีการจังหวัด	จำานวน	6	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครราชีสิ่ีมา	ยโสิ่ธร	ศรีสิ่ะเกษ	สิุ่ร่นทร์	อำานาจเจร่ญ	หนองคาย	และ

จังหวัดที�อยู่ระหว่างการเสิ่นอคำาสิ่ั�ง	จำานวน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดหนองบัวลำาภัู	บ่งกาฬ	ชีัยภัูม่	และบุรีรัมย์
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3.3  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 

		 ปี	 2564	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ได้ดำาเน่นงานตัิวชีี�วัดกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขั	 จำานวน	 2				

ติวัชีี�วัดได้แก่	ตัิวชีี�วดัจำานวนจงัหวดัที�มกีารขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคและภััยสิ่ขุัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม

ติามกฎหมาย	และปัญหาสิ่ำาคัญในพ่�นที�	ซึ่่�งกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อมเป็นผู้รับผ่ดชีอบหลัก	และติวัชีี�วดั

ร้อยละขัองจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสีิ่�ยงด้าน	ส่ิ่�งแวดล้อมที�ส่ิ่งผลกระทบต่ิอสุิ่ขัภัาพ	ผ่านเกณฑ์ระดับ	ดีมาก	โดยผู้รับผ่ดชีอบ	

หลักค่อกรมอนามัยและ	กรมควบคุมโรค	รับผ่ดชีอบร่วม	มีผลการดำาเน่นงานดังนี�

 3.3.1  ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด จ�านวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ

   จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และปัญหาส�าคัญในพื้นที่

		 	 	 การดำาเน่นงานขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม

ขัองจงัหวดั	โดยจังหวดัมกีารดำาเน่นงานขับัเคล่�อนมาติรการลดโรคจากการประกอบอาชีพีและโรคจากสิ่่�งแวดล้อมผ่านกลไก

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้อมจังหวัด	 โดยมีการเสิ่นอความเห็นชีอบกำาหนด							

ชี่�อโรคที�ดำาเนน่การกำาหนดมาติรการลดโรค	ทั�งหมด	68	จงัหวัด	จำาแนกเป็นผ่านมต่ิการประชีมุคณะกรรมการควบคมุโรคจาก	

การประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อมจังหวัด	จำานวน	49	จังหวัด	(ร้อยละ	72)	และดำาเน่นการโดยสิ่ำานักงานสิ่าธารณสุิ่ขั

จังหวัด	 แต่ิไม่ได้ผ่านการประชุีมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อมจังหวัด	 จำานวน				

19	จังหวัด	(ร้อยละ	28)	โดยมีการกำาหนดและขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดลอ้มในปี	2564	ดงันี�

	 	 	 1)	 การกำาหนดและขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคจากการประกอบอาชีีพ	จำานวน	4	โรค	ได้แก่	

	 	 	 	 1.1)	 โรคหร่ออาการสิ่ำาคัญขัองพ่ษจากสิ่ารกำาจัดศัติรูพ่ชี	จำานวน	41	จังหวัด	

	 	 	 	 1.2)	 โรคจากติะกั�วหร่อสิ่ารประกอบขัองติะกั�ว	จำานวน	1	จังหวัด	

	 	 	 	 1.3)	 โรคจากฝุ้่นซึ่่ล่กา	จำานวน	1	จังหวัด	

	 	 	 	 1.4)	 โรคจากภัาวะอับอากาศ	จำานวน	3	จังหวัด	

	 	 	 2)		การกำาหนดและขัับเคล่�อนมาติรการลดโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	จำานวน	2	โรค	ได้แก่	

	 	 	 	 2.1)	 โรคหร่ออาการสิ่ำาคญัที�เก่ดจากการสิ่มัผัสิ่ฝุ่้นละอองขันาดไม่เก่น	2.5	ไมครอน	จำานวน	33	จงัหวดั	

	 	 	 	 2.2)	 โรคจากติะกั�วหร่อสิ่ารประกอบขัองติะกั�ว	จำานวน	1	จังหวัด	

การก�าหนดและขับเคลื่อนมาตรการลดโรคจากการประกอบอาชีพ จ�านวน 4 โรค1

โรคจากตะกั่วห้ร่อ
สารประกอบของตะกั่ว โรคจากฝุ่นซิลิกา โรคจากภาวะอับอากาศ

จ�านวน 1 จังหวัด จ�านวน 1 จังหวัด จ�านวน 3 จังหวัด 

โรคห้ร่ออาการส�าคัญิ
ของพิษจากสารก�าจัดศัตรูพ่ช 

จ�านวน 41 จังหวัด 
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 3.3.2 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

   ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก 

	 	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้ดำาเน่นงานบูรณาการระหว่างกองประเม่นผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพ	กรมอนามัย

และกรมควบคุมโรคโดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ร่วมกับสิ่ำานักงานป้องกันควบคุมโรค	 ศูนย์อนามัย	

สิ่ำานักงานสิ่าธารณสิุ่ขัจังหวัด	 และหน่วยบร่การสิ่าธารณสิุ่ขัระดับพ่�นที�ร่วมขัับเคล่�อนดำาเน่นงานจัดการปัจจัยเสีิ่�ยงจาก													

สิ่่�งแวดล้อมและสิุ่ขัภัาพ	มีการค้นหาและประเม่นความเสิ่ี�ยง	และมีกลไกการบร่หารจัดการ	กำากับ	ติ่ดติาม	และประเม่นผล

การดำาเน่นงานอย่างต่ิอเน่�อง	เพ่�อแก้ไขัปัญหาสิ่่�งแวดล้อมที�ส่ิ่งผลกระทบต่ิอสุิ่ขัภัาพที�มปีระส่ิ่ทธภ่ัาพ	ติามเกณฑ์การประเม่น

ทั�ง	6	ข้ัอที�สิ่มัพนัธ์กับการบ่งชีี�ปัญหาสิ่่�งแวดล้อมที�ส่ิ่งผลกระทบต่ิอสิ่ขุัภัาพในพ่�นที�	ซ่ึ่�งเป้าหมายกำาหนดร้อยละ	60	ขัองจงัหวดั

มีระบบจัดการปัจจัยเสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลกระทบติ่อสุิ่ขัภัาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	 ในปีงบฯ	 2564	 โดยเกณฑ์การ

ประเม่น	6	ขั้อ	ดังเอกสิ่ารคำาอธ่บายติัวชีี�วัดฯ	

	 	 	 https://drive.google.com/drive/folders/1XOyjH2U1vNFUVQ819sEJ8Y3bU4HU4lG5

	 	 	 ผลการดำาเน่นงานในปีงบฯ	2564	ติามติัวชีี�วัดจากเป้าหมาย	“ร้อยละ	60	ขัองจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัย

เสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก”	พบว่า	จังหวัดที�มีการดำาเน่นงานผ่านเกณฑ์ฯ	ระดับ

ดีมาก	จำานวน	62	จังหวัด	ค่ดเป็นร้อยละ	81.58	จังหวัดที�มีการดำาเน่นงานผ่านเกณฑ์ฯ	ระดับดี	จำานวน	3	จังหวัด	ค่ดเป็น

ร้อยละ	3.95	และระดับพ่�นฐาน	จำานวน	11	จังหวัด	ค่ดเป็นร้อยละ	14.47	ติามลำาดับ	รายละเอียดติามแผนภัูม่		 	

การก�าหนดและขับเคลื่อนมาตรการลดโรคจากสิ่งแวดล้อม จ�านวน 2 โรค 2

โรคห้ร่ออาการส�าคัญิที่เกิดจากการสัมผู้ัส
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน โรคจากตะกั่วห้ร่อสารประกอบของตะกั่ว

จ�านวน 33 จังหวัด จ�านวน 1 จังหวัด

PM
2.5

ร้อยละ 60 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก

ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพ่้นฐาน

จ�านวน 62 จังหวัด จ�านวน 3 จังหวัด จ�านวน 11 จังหวัด
ร้อยละ 81.58 ร้อยละ 3.95 ร้อยละ 14.47
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	 	 	 สิ่ำาหรบัประเดน็ที�เกี�ยวเน่�องกบัโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	ภัายใต้ิพระราชีบญัญตัิค่วบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพ	

และสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	ที�จังหวัดเล่อกดำาเน่นการจัดการปัจจัยเสิ่ี�ยง	มีจำานวน	2	ประเด็น	ดังนี�

	 	 	 1.	 การจัดการมลพ่ษอากาศ	 มีจังหวัดที�เล่อกดำาเน่นการจำานวน	 40	 จังหวัด	 ค่ดเป็นร้อยละ	 52.63															

ขัองจังหวัดทั�วประเทศ	 ซึ่่�งดำาเน่นการจัดการปัจจัยเสิ่ี�ยงโดยการติ่ดติามสิ่ถึานการณ์หมอกควันในพ่�นที�การเก่ดจุดเผาไหม้	

(Hotspot)	 สิ่ถึานการณ์มลพ่ษทางอากาศจากหมอกควันจากประเทศเพ่�อนบ้าน	 การเฝ้้าระวังมลพ่ษทางอากาศ	 PM
2.5															

การเฝ้้าระวังสิ่่�งคุกคามสุิ่ขัภัาพที�เกี�ยวขั้องกับโรงไฟฟ้าชีีวมวลหร่ออุติสิ่าหกรรมอ่�น	 ๆ	 การประเม่นความเสีิ่�ยง	 แจ้งเต่ิอน	

ประชีาสิ่ัมพันธ์ให้คำาแนะนำาประชีาชีนในพ่�นที�ปฏิ่บัต่ิติัวได้อย่างถึูกติ้องเพ่�อลดผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพประชีาชีนโดยเฉพาะ

ประชีาชีนกลุ่มเสิ่ี�ยงและกลุ่มเปราะบางที�อาจได้รับผลกระทบ	เป็นติ้น

	 	 	 2.	 การเฝ้้าระวงัโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	มจีงัหวดัที�เลอ่กดำาเนน่การ	จำานวน	23	จงัหวดั	

ค่ดเป็นร้อยละ	 30.26	 ขัองจังหวัดทั�วประเทศ	 ดำาเน่นการเฝ้้าระวังทางสุิ่ขัภัาพประชีาชีนกลุ่มเสีิ่�ยงจากการใชี้สิ่ารเคมีใน

การเกษติรทุกพ่�นที�	 และประเม่นความเสีิ่�ยงในการทำางานขัองเกษติรกรจากการสัิ่มผัสิ่สิ่ารเคมีกำาจัดศัติรูพ่ชี	 การจัดบร่การ

ด้านสิ่าธารณสุิ่ขัในการควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมการจัดบร่การงานอาชีีวเวชีศาสิ่ติร์/								

อาชีีวอนามัยในสิ่ถึานประกอบการ	สิ่ถึานบร่การสิ่าธารณสิุ่ขัทุกระดับ	และในชีุมชีน	เป็นติ้น

	 	 	 	 แนวทางการดำาเน่นงานในปีงบฯ	2565	มีการปรับรายละเอียดติัวชีี�วัด	“ร้อยละ	60	ขัองจังหวัดจัดการ

ปัจจัยเสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลติ่อการลดลงขัองอัติราป่วยด้วยโรคที�เกี�ยวขั้องกับสิุ่ขัอนามัยและมลพ่ษส่ิ่�งแวดล้อม”									

โดยให้เล่อกมาติรการจัดการปัจจัยเสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อมฯ	ติามความเหมาะสิ่มขัองพ่�นที�	

ที่มา: ข้อมูลกรมอนามัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1673e52c-2b03-

4184-b925-9536b5a2b9db/page/iwZvB?s=pDKNn-Dngek
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3.4  โครงการส�าคัญ จุดเน้น กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
		 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมมีโครงการสิ่ำาคัญที�คัดเล่อกเป็น	จุดเน้น	

กรมควบคุมโรค	2	โครงการ	ได้แก่	การพัฒนาระบบและฐานขั้อมูลเพ่�อการเฝ้้าระวังโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจาก

ส่ิ่�งแวดลอ้ม	ภัายใติ	้พ.ร.บ.ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดลอ้ม	พ.ศ.	2562	และการขัับเคล่�อนนโยบาย

เฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพผู้ประกอบอาชีีพและประชีาชีนในช่ีวงชีีว่ติว่ถีึใหม่	(New	Normal)	โดยมีผลการดำาเน่นงานดังนี�

  3.4.1  การพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 

   ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

		 	 	 การพัฒนาโปรแกรม	Smart	Lab	EnvOcc	

เพ่�อพัฒนางานด้านโรคจากการประกอบอาชีีพ	 และด้านโรค

จากส่ิ่�งแวดล้อม	สู่ิ่นวัติกรรมด้าน	Digital	EnvOcc	Control	

ขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	ซ่ึ่�งดำาเน่นการ	

ต่ิอยอดจากการ ว่ เคราะห์กระบวนการทำางานด้าน

สิ่ถึาปัติยกรรมองค์กรในการพัฒนาเป็นระบบการทำางานใหม่	

เพ่�อความสิ่ะดวกในการให้บร่การทางห้องปฏ่ิบัต่ิการให้กับ

หน่วยงานเคร่อข่ัาย	และสิ่ามารถึนำาข้ัอมูลทางห้องปฏ่ิบัต่ิการ

ไปใช้ีประโยชีน์ในการว่เคราะห์	 สิ่รุปผล	 นำาเสิ่นอข้ัอมูลใน						

รูปแบบ	Data	 visualization	 สิ่ามารถึติอบโติ้เหตุิการณ์ได้

อย่างทันท่วงที	และนำาข้ัอมูลไปพยากรณ์โรคที�จะเก่ดข่ั�น	

	 	 	 การจัดทำาระบบ	 โปรแกรม	 ทางห้อง						

ปฏ่ิบัต่ิการและฐานขั้อมูลเพ่�อการเฝ้้าระวังโรคจากการ

ประกอบอาชีีพและโรคจากส่ิ่�งแวดล้อม	โดยคณะทำางานพัฒนา	

นวัติกรรมระบบฐานขั้อมูลฯ	 ร่วมกับศูนย์พัฒนาว่ชีาการ		

อาชีีวอนามัยและส่ิ่�งแวดล้อม	จังหวัดระยอง	ศูนย์อ้างอ่งทาง

ห้องปฏ่ิบัต่ิการและพ่ษว่ทยา	 และกลุ่มระบาดว่ทยาและ

ติอบโต้ิภัาวะฉุกเฉ่น	 ซ่ึ่�งปัจจุบันอยู่ในขัั�นติอนการทดลองใช้ีและปรับปรุงพัฒนา	 โดยได้ทำาการสิ่ำารวจความพ่งพอใจต่ิอการ

ทดลองใช้ีระบบห้องปฏ่ิบัต่ิการด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	(โปรแกรม	Smart	Lab	Env	-	Occ)	ต้ินแบบ	

ซ่ึ่�งผลการทดสิ่อบ	พบว่า	โปรแกรมมีความสิ่อดคล้องติามวัติถุึประสิ่งค์การใช้ีงานค่ดเป็นร้อยละ	88	ซ่ึ่�งอยูใ่นระดับพ่งพอใจมาก	

สิ่ามารถึอำานวยความสิ่ะดวก	และจะแนะนำาให้ผู้อ่�นได้ทราบเพ่�อใช้ีประโยชีน์ต่ิอไปด้วย	ค่ดเป็นร้อยละ	89	อยูใ่นระดับพ่งพอใจ	

มากที�สุิ่ด	โดยภัาพรวมเห็นว่ามีประโยชีน์ต่ิอที�ได้รับ	ค่ดเป็นร้อยละ	90.00	อยู่ในระดับพ่งพอใจมากที�สุิ่ด

		 	 	 อย่างไรก็ติามเน่�องจากโปรแกรมยังพัฒนาไม่เสิ่ร็จสิ่มบูรณ์	 จ่งยังมีขั้อเสิ่นอแนะเพ่�มเติ่มขั้อเสิ่นอแนะ											

เพ่�อการดำาเน่นงานแก้ไขัและปรับปรุง	 ซึ่่�งมีขั้อเสิ่นอแนะจากผู้ติอบแบบประเม่นความพ่งพอใจ	 ควรออกแบบให้สิ่ามารถึใชี้

งานผ่านโทรศัพท์ม่อถึ่อได้สิ่ะดวกย่�งขั่�นและควรมีเมนูเล่อกภัาษาไทยให้เล่อกในการใชี้งาน	ควรปรับให้มีการกรอกขั้อมูลแติ่

ที�จำาเป็นไม่เป็นภัาระติ่อผู้ใชี้งาน	ให้ง่ายติ่อการใชี้งานขัองลูกค้า	ควรเพ่�มชี่องคำาถึาม	คำาติอบ	(Q	&	A)	ที�อาจเก่ดปัญหาหร่อ

อุปสิ่รรคจากการใชี้งานเบ่�องติ้นให้ทราบ
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  3.4.2  การขับเคลื่อนนโยบายเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในช่วงชีวิตวิถีใหม่ 

   (New Normal)

	 	 	 ติามที�กรมควบคมุโรค	ได้กำาหนดตัิวชีี�วัดการดำาเน่นงานการเฝ้้าระวัง	ป้องกนั	ควบคมุโรค	สิ่ำาหรับผูป้ระกอบอาชีีพ	

ภัายใต้ิติวัชีี�วดัติามคำารบัรองการปฏ่ิบัติร่าชีการ	ปีงบประมาณ	2564	การขัับเคล่�อนนโยบายดูแลสิ่ขุัภัาพผูป้ระกอบอาชีพีติาม

ฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่	:	New	Normal	ใน	3	กลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	(1)	กลุ่มหน่วยบร่การสิุ่ขัภัาพ	(2)	กลุ่มสิ่ถึานที�ทำางาน

และสิ่ถึานประกอบการ	และ	(3)	กลุม่แรงงานนอกระบบ	แรงงานอ่สิ่ระที�ไม่มสีิ่ถึานที�ทำางานร่วมกนั	เพ่�อให้กลุ่มเป้าหมาย	สิ่ามารถึ

ดำาเน่นการเฝ้้าระวังป้องกัน	ควบคุมการแพร่ระบาดขัองโรคติ่ดเชี่�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	ได้อย่างมีประสิ่่ทธ่ภัาพ

	 	 	 เป้าหมายในการดำาเน่นงาน	 ค่อ	 ร้อยละ	 100	 ขัองจังหวัดมีการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพขัองผู้ประกอบอาชีีพและ

ประชีาชีนติามฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่	(New	Normal)	ครบทั�ง	3	กลุ่มเป้าหมาย	(77	จังหวัด)	

	 	 	 ผลการดำาเน่นงานทั�ง	3	กลุ่มเป้าหมายพบว่า	มีการนำามาติรการการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพผู้ประกอบอาชีีพและ

ประชีาชีนติามฐานว่ถึีใหม่	ไปดำาเน่นงาน	ครบถึ้วนทั�ง	77	จังหวัด	(จำานวนกลุ่มเป้าหมายในไปใชี้งาน	ทั�งสิ่่�น	768	แห่ง)	ถึ่อว่า	

บรรลุเป้าหมาย	โดยแบ่งติามกลุ่มเป้าหมาย	มีผลการดำาเน่นงานดังติ่อไปนี�

   

พบว่า	มกีารนำามาติรการการเฝ้้าระวงัสุิ่ขัภัาพผูป้ระกอบอาชีีพ

และประชีาชีนติามฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่	(New	Normal)	ไปใชี้ใน

การดำาเน่นงานเพ่�อเฝ้้าระวัง	 ป้องกันควบคุมโรคต่ิดเชี่�อไวรัสิ่

โคโรนา	 2019	 จำานวน	 272	 แห่ง	 ค่ดเป็นร้อยละ	 100														

เม่�อเทียบกับเป้าหมาย	(77	แห่ง)

พบว่า	มกีารนำามาติรการการเฝ้้าระวงัสุิ่ขัภัาพผูป้ระกอบอาชีพี

และประชีาชีนติามฐานชีวีต่ิวถ่ึใีหม่	 (New	Normal)	 ไปใชี้ใน

การดำาเน่นงานฯ	 จำานวน	 262	 แห่ง	 ค่ดเป็นร้อยละ	 100									

เม่�อเทียบกับเป้าหมาย	(77	แห่ง)

พบว่า	มกีารนำามาติรการการเฝ้้าระวงัสุิ่ขัภัาพผูป้ระกอบอาชีีพ

และประชีาชีนติามฐานชีีว่ติว่ถึีใหม่ไปใชี้ในการดำาเน่นงานฯ	

จำานวน	234	แห่ง	ค่ดเป็นร้อยละ	100	เม่�อเทียบกับเป้าหมาย															

(77	แห่ง)

กลุ่มเป้าหมายที่

กลุ่มเป้าหมายที่

กลุ่มเป้าหมายที่

กลุ่มหน่วยบริการสุขภาพ

กลุ่มสถานที่ท�างานและสถานประกอบการที่มีสถานที่ท�างานร่วมกัน 

กลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระที่ไม่มีสถานที่ท�างานร่วมกัน 
โดยการด�าเนินงานฯ ผ่าน รพ.สต. ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

1

2

3
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3.5  ผลการด�าเนินงานแผนบูรณาการโครงการพัฒนาการด�าเนินงานการเฝ้าระวังโรคและ
 ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 โครงการพัฒนาการดำาเน่นงานการเฝ้้าระวังโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมในพ่�นที�						

เขัติพัฒนาพเ่ศษภัาคติะวนัออก	ปี	2564	สิ่ามารถึแบ่งการดำาเนน่งานได้เป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1.	ระบบเฝ้้าระวงัโรคและภัยัสิ่ขุัภัาพ	

ประกอบด้วยการจัดทำาระบบเฝ้้าระวังโรคจากการประกอบอาชีีพรายบุคคล	 การจัดทำาระบบขั้อมูลทางห้องปฏิ่บัติ่การ										

ด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

	 การพฒันาระบบเฝ้้าระวงัด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเล	2.	ระบบบรก่าร	(Service)	ประกอบด้วย	บรก่ารติรวจวเ่คราะห์

ด้านห้องปฏ่ิบต่ัิการ	บรก่ารติรวจวดัด้านสิ่ขุัศาสิ่ติร์อตุิสิ่าหกรรม	และการเพ่�มศกัยภัาพการติรวจวเ่คราะห์ทางห้องปฏ่ิบัติก่าร

และการติรวจวัดด้านสุิ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรม	 3.	 การพัฒนาศักยภัาพบุคลากรผ่านการจัดหลักสูิ่ติรการอบรมและผล่ติ											

คู่ม่อว่ชีาการ	ซึ่่�งมีรายละเอียดการดำาเน่นงานในประเด็นติ่าง	ๆ	ดังนี�

 3.5.1  ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล 

   (EEC Personal Health Record) ด�าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

   จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล

	 	 	 ในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก	(EEC	Personal	Health	Record)	และผลักดันให้มีการนำาระบบ

เฝ้้าระวังฯ	EEC	Personal	Health	Record	ไปสิู่่การปฏิ่บัติ่	(Implement)	ซึ่่�งดำาเน่นการได้จำานวน	1	จังหวัด	ค่อจังหวัด

ระยอง	โดยมีการดำาเน่นงานดังนี�	

	 	 	 การจัดทำาระบบเฝ้้าระวังโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อมรายบุคคล																					

(EEC	personal	health	record)	หารอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้ัองทั�งส่ิ่วนกลางและพ่�นที�	โดยเร่�มการจดัทำา	EEC	Personal	health	

record	 ในผู้ประกอบอาชีีพ	 ซึ่่�งดำาเน่นการร่วมกับโรงพยาบาลระยอง	 เพ่�อให้พ่�นที�	 3	 จังหวัด	 EEC	 มีการดำาเน่นงานไปใน

แนวทางเดียวกัน	

	 	 	 ในสิ่่วนขัองขัั�นติอนการเขัียนโปรแกรม	 ศาสิ่ติราจารย์	 ดร.ไพศาล	 มุณีสิ่ว่าง	 คณบดีบัณฑ่ติว่ทยาลัย	

มหาว่ทยาลัยนเรศวร	ได้นำาเสิ่นอโปรแกรม	Personal	Health	Record	ซึ่่�งประกอบด้วย	ขั้อมูลประชีากรขัองผู้ป่วย	ประวัติ่

ทางการแพทย์	สิ่ถ่ึติส่่ิ่วนบคุคล	แผนการรกัษา/ยา	ภัาพรงัสีิ่วท่ยา	วนัที�ฉดีวคัซีึ่น	สัิ่ญญาณชีพี	ผลการติรวจทางห้องปฏิบั่ติก่าร	

เป็นติ้นโดยการเชี่�อมโยงขั้อมูลจะใชี้	blockchain	technology	สิ่ามารถึเชี่�อมติ่อขั้อมูลจาก	รพศ.	(SSB)	รพชี.	(Hos	XP)	

รพ.สิ่ติ.	 (JHCIS)	 และขั้อมูลการติรวจสุิ่ขัภัาพติามความเสีิ่�ยงขัองสิ่ถึานประกอบการ	 โดยมีเป้าหมายค่อสิ่ถึานประกอบการ	

50	แห่ง	ในจังหวัดระยอง	โดยแบ่งเป็น	3	ระยะ	ระยะแรกพัฒนาติ้นแบบและทดลองใชี้ในสิ่ถึานประกอบการ	5	แห่ง	พัฒนา

แก้ไขัปัญหาที�พบ	ระยะที�	2	ขัยายผลอีก	20	แห่ง	และระยะที�	3	ขัยายผลจนครบ	50	แห่ง
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 3.5.2  การพัฒนาระบบ EEC Public Health Watch 

	 	 	 การดำาเน่นงานพัฒนาระบบ	 EEC	 Public	 Health	Watch	 ปี	 2564	 ซึ่่�งได้ประชีุมหาร่อกรอบแนวทาง									

ในการสิ่่�อสิ่ารนำาไปสิู่่การจัดทำาจดหมายขั่าวสิ่ถึานการณ์ด้านอาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อมในพ่�นที�	 EEC	 (E–Newsletter)						

4	ฉบับเพ่�อเผยแพร่ในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก

	 	 	 การจดัทำาจดหมายข่ัาวสิ่ถึานการณ์ด้านอาชีวีอนามยัและส่ิ่�งแวดล้อมในพ่�นที�	EEC	(E–Newsletter)	จำานวน	

4	 ฉบับ	 โดยเผยแพร่บนเว็บไซึ่ติ์และเฟซึ่บุ๊กขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 และเว็บไซึ่ติ์สิ่ำานักงานเขัติ

สิุ่ขัภัาพที�	6
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	 	 	 นอกจากนั�นยังมีรายงานสิ่ถึานการณ์การได้รับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารประกอบอ่นทรีย์ระเหย	 (VOCs)	 และโลหะหนัก	

(Heavy	Metal)	ในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก	จากการรวบรวมขั้อมูลสิ่ถึานการณ์การได้รับสิ่ัมผัสิ่สิ่าร	VOCs	และ

โลหะหนกัทั�งในกลุม่ผูป้ระกอบอาชีพีที�ทำางานในสิ่ถึานประกอบการและประชีาชีน	รวมทั�งประมาณการจำานวนผู้ประกอบอาชีพี	

ในสิ่ถึานประกอบการที�เกี�ยวขั้อง	 ประมาณการจำานวนประชีากรที�อาจมีโอกาสิ่ได้รับสิ่ัมผัสิ่ในพ่�นที�	 เพ่�อเป็นขั้อมูลใน															

การวางแผนบร่หารจัดการทางด้านเศรษฐศาสิ่ติร์สิ่าธารณสิุ่ขั	การลงทุนทางห้องปฏิ่บัติ่การ	การบร่หารจัดการทรัพยากรที�มี

อยู่ให้เพียงพอกับการดำาเน่นการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพ	รวมทั�งการจัดหาแหล่งงบประมาณในการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพให้เหมาะสิ่มกับ

บร่บทขัองพ่�นที�ติ่อไป

 3.5.3  การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านเวชศาสตร์ทางทะเล 

	 	 	 การพัฒนาระบบเฝ้้าระวังด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเล	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม														

โดยศูนย์พัฒนาว่ชีาการอาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อม	จังหวัดระยอง	บูรณาการร่วมกับกรมแพทย์ทหารเร่อเพ่�อพัฒนาระบบ

เฝ้้าระวังโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการทำางานขัองแรงงานทะเลในพ่�นที�จังหวัดติ่ดทะเลและสิ่ร้างเคร่อขั่ายการดำาเน่นงาน									

ด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเล	โดยมีการดำาเน่นงานที�สิ่ำาคัญ	ในปี	2564	มีดังนี�

	 	 	 1)	 การจัดทำาแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพและการจัดบร่การอาชีีวเวชีกรรมสิ่ำาหรับแรงงาน

ทางทะเลในพ่�นที�นำาร่อง	5	จังหวัดติ่ดทะเล	และรูปแบบแนวทางในการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพโรคและการบาดเจ็บจากการทำางาน

ขัองคนประจำาเร่อบนเร่อขันสิ่่งสิ่่นค้า	 ซึ่่�งเร่�มดำาเน่นการในปี	 2564	 โดยการประชีุมเชี่งปฏ่ิบัติ่การเพ่�อพัฒนารูปแบบการ								

เฝ้้าระวังทางสิุ่ขัภัาพแรงงานทางทะเล	ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเร่อ	และหน่วยงานเคร่อขั่ายที�เกี�ยวขั้อง

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพแรงงานทางทะเล 

ระหว่างวันที่  26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 2)	 การพัฒนาการดำาเน่นงานด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเลเขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออกและจังหวัดติ่ดทะเล

อ่�น	ๆ 	:	นำาร่องจังหวัดพังงา	ได้ดำาเน่นการจัดทำาแผนการจัดทำาขั้อมูลสิ่ถึานการณ์อาชีีวอนามัยในแรงงานทางทะเล	การเล่อก

โรคทางทะเลเพ่�อดำาเน่นการเฝ้้าระวังฯ	 และแผนการดำาเน่นงานเพ่�อเฝ้้าระวังเชี่งรุก	 โดยมีการประเม่นความเสีิ่�ยงเช่ีงรุกใน

แรงงานทางทะเล	ในจังหวัดพังงา

ภาพประชุมราชการเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และจังหวัดติดทะเลอื่น ๆ : น�าร่องจังหวัดพังงา วันที่ 29 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

	 	 	 3)	 การพัฒนาการดำาเน่นงานด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเลเขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออกและจังหวัดติ่ดทะเล

อ่�น	ๆ 	:	นำาร่องจังหวัดติราด	โดยกำาหนดรูปแบบการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพทางทะเลจังหวัดติราด	และแผนการดำาเน่นงานประเม่น

ความเสีิ่�ยงเช่ีงรุกในกลุ่มแรงงานประมงจังหวัดติราด	 แผนการพัฒนาข้ัอมูลพ่�นฐานด้านอาชีีวอนามัยขัองแรงงานทางทะเล

จังหวัดติราด	 และร่างข้ัอมูลพ่�นฐานด้านอาชีีวอนามัยขัองแรงงานทางทะเล	 ซ่ึ่�งมีการปรับให้สิ่อดคล้องกับแนวทางการเก็บ

ข้ัอมูล	5	โรค	5	ม่ต่ิ	ที�จะขัยายผลสู่ิ่จังหวัดนำาร่องและจังหวัดต่ิดทะเลอ่�น
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 3.5.4 การผลิตส่ือเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

   และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย

	 	 	 1)	 การจัดทำาคู่ม่อหลักการระบาดว่ทยาสิ่ำาหรับงานอาชีีวอนามัย

และส่ิ่�งแวดล้อมในพ่�นที�พัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก	 โดยศูนย์พัฒนาว่ชีาการ						

อาชีีวอนามัยและส่ิ่�งแวดล้อม	 จังหวัดระยอง	 ร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสิ่ติร์	

มหาว่ทยาลัยสิ่งขัลานคร่นทร์	 เพ่�อให้บุคลากรสิ่าธารณสุิ่ขัที�ปฏ่ิบัต่ิงานในพ่�นที�

พัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก	พ่�นที�พัฒนาเศรษฐก่จพ่เศษและพ่�นที�ใกล้เคียง	นำาไป

ใช้ีเป็นแนวทางในการดำาเน่นงานในพ่�นที�ต่ิอไป

	 	 	 2)		การจัดทำา คู่ ม่อเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเลสิ่ำาหรับบุคลากร

สิ่าธารณสุิ่ขั	 โดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ศูนย์พัฒนา

ว่ชีาการอาชีีวอนามัยและส่ิ่�งแวดล้อม	จังหวัดระยอง	ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเร่อ	

ภัายใต้ิคณะทำางานพัฒนาระบบเฝ้้าระวังด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเล	 ซ่ึ่�งมุ่งหวังให้

บุคลากรสิ่าธารณสิุ่ขัมีความรู้ความเข้ัาใจในองค์ความรู้ด้านเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเล	

เพ่�อประโยชีน์ในดำาเน่นการเฝ้้าระวัง	ควบคุม	ป้องกันโรคทางทะเลอย่างต่ิอเน่�อง

ภาพการประชุมราชการเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเลเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกและจังหวัดติดทะเลอื่น ๆ : น�าร่องจังหวัดตราด
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3.6  ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 
  3.6.1 โครงการพัฒนาสถานท่ีท�างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย

	 	 	 ติามที�กรมควบคุมโรค	 ได้มอบหมายให้กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 รับผ่ดชีอบ											

ดำาเน่นงานติัวชีี�วัดติามพระราชีบัญญัติ่งบประมาณ	ปีงบประมาณ	2564	ภัายใติ้โครงการพัฒนาสิ่ถึานที�ทำางานที�เอ่�อติ่อการ

มีสิุ่ขัภัาวะที�ดี	ปลอดโรค	ปลอดภััย	ประกอบด้วยติัวชีี�วัดดังติ่อไปนี�	

   1. ตวัชีวั้ดจ�านวนมาตรฐานสถานทีท่�างานในการป้องกนัโรค อุบตัเิหต ุและภยัสขุภาพอืน่ ๆ

	 	 	 	 เป้าหมายการดำาเน่นงาน	ค่อ	 เก่ดมาติรฐานสิ่ถึานที�ทำางานฯ	จำานวน	3	 เร่�อง	ผลการดำาเน่นงานบรรลุ			

เป้าหมาย	โดยเก่ดมาติรฐานฯ	จำานวน	3	 เร่�อง	ประกอบด้วย	1)	คู่ม่อรายการติรวจประเม่น	 (Audit	Check	 list)	สิ่ำาหรับ				

สิ่ถึานประกอบการขันาดกลาง	ภัายใติ้เกณฑ์การพัฒนาสิ่ถึานประกอบการปลอดโรค	ปลอดภััย	กายใจเป็นสิุ่ขั	ฉบับยกระดับ												

การพัฒนา	พ.ศ.	2563	2)	แนวทางการดูแลสิุ่ขัภัาพองค์รวม	3)	คู่ม่อเกณฑ์การประเม่นสิ่ถึานศ่กษาปลอดบุหรี�

   2. ตวัชีว้ดัร้อยละความพึงพอใจในการน�ามาตรฐานสถานทีท่�างานไปใช้เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือ

ต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

	 	 	 	 เป้าหมายการดำาเน่นงาน	 ค่อ	 ร้อยละ	 80	 ขัองเคร่อขั่าย	 พ่งพอใจในการนำามาติรฐานสิ่ถึานที�ทำางานฯ					

ไปใชี้	เพ่�อสิ่ร้างสิ่ภัาพแวดล้อมที�เอ่�อติ่อการป้องกันโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	และการมีสิุ่ขัภัาวะที�ดี	ผลการดำาเน่นงาน	ค่อ	ร้อยละ	

83.41	ขัองเคร่อขั่ายพ่งพอใจในการนำามาติรฐานสิ่ถึานที�ทำางานฯ	ไปใชี้	ถึ่อว่าการดำาเน่นงานบรรลุเป้าหมาย

   3. ตัวชี้วัดจ�านวนผลการประเมินการน�ามาตรฐานสถานที่ท�างานไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี

	 	 	 	 เป้าหมายการดำาเน่นงาน	ค่อ	จำานวนผลการประเม่นฯ	จำานวน	1	เร่�อง	พบว่า	ได้ดำาเน่นการจัดทำาสิ่รุป

ผลการประเม่นการนำามาติรฐานสิ่ถึานที�ทำางานไปใชี้เพ่�อสิ่ร้างสิ่ภัาพแวดล้อมที�เอ่�อติ่อการป้องกันโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	 และ			

การมีสิุ่ขัภัาวะที�ดี	สิ่ำาหรับสิ่ถึานประกอบการขันาดกลาง	จำานวน	1	เร่�อง	ถึ่อว่า	การดำาเน่นงานบรรลุเป้าหมาย
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   4. ตัวชี้วัดจ�านวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย              

กายใจเป็นสุข 

	 	 	 	 เป้าหมายการดำาเน่นงาน	 ค่อ	 สิ่ถึานประกอบการเขั้าร่วมดำาเน่นงานในโครงการสิ่ถึานประกอบการ				

ปลอดโรค	ปลอดภััย	กายใจเป็นสิุ่ขั	จำานวน	228	แห่ง	 (จังหวัดละ	3	แห่ง)	พบว่า	สิ่ถึานประกอบการที�เขั้าร่วมดำาเน่นงาน					

ในโครงการฯ	จากทั�วประเทศ	77	จังหวัด	จำานวน	138	แห่ง	ประกอบด้วย	สิ่ถึานประกอบการขันาดใหญ่	จำานวน	71	แห่ง	

สิ่ถึานประกอบการขันาดกลาง	จำานวน	41	แห่ง	สิ่ถึานประกอบการขันาดเลก็	จำานวน	25	แห่ง	วส่ิ่าหกจ่ชีมุชีน	จำานวน	1	แห่ง	

	 	 	 	 โดยผลการดำาเน่นงานไม่สิ่ามารถึบรรลเุป้าหมายได้	เน่�องจากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาดขัองโรคติด่เชี่�อ

ไวรัสิ่โคโรนา	 2019	 ในสิ่ถึานประกอบการมีแนวโน้มสูิ่งขั่�น	 สิ่ถึานประกอบการจ่งมีความจำาเป็นติ้องเร่งดำาเน่นการป้องกัน			

การแพร่ระบาดขัองโรคติด่เชี่�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	จง่ไม่สิ่ามารถึดำาเนน่งานภัายใต้ิโครงการสิ่ถึานประกอบการ	ปลอดโรคฯ	ได้	

ติามเวลาที�กำาหนด

กราฟแสดงจ�านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมด�าเนินงานโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเป็นสุข ในปีงบประมาณ 2564 แยกตามขนาดของสถานประกอบกอบการ

สถานประกอบการที่เข้าร่วมด�าเนินงาน
ในโครงการฯ จากทั่วประเทศ 

77 จังหวัด 
จ�านวน 138 แห่ง

สถานประกอบการขนาดกลาง จ�านวน 41 แห้่ง

สถานประกอบการขนาดเล็ก จ�านวน 25 แห้่ง 

วิสาห้กิจชุมชน จ�านวน 1 แห้่ง

สถานประกอบการขนาดให้ญิ่ จ�านวน 71 แห้่ง

รวม 
138 แห�ง

วิสาหกิจชุมชน, 1

ขนาดใหญ�, 71

ขนาดกลาง, 41

ขนาดเล็ก, 25
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  3.6.2 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ มลพิษสิ่งแวดล้อม

    1) การด�าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากเหมืองแร่

	 	 	 	 การดำาเน่นงานเฝ้ ้าระวังผลกระทบติ่อสุิ่ขัภัาพประชีาชีนที�อาศัยโดยรอบพ่�นที�ศักยภัาพแร ่																									

โดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ร่วมกับสิ่ำานักงานป้องกันควบคุมโรคเขัติ	 สิ่ำานักงานสิ่าธารณสิุ่ขัจังหวัด	

และหน่วยบรก่ารสิ่าธารณสิ่ขุัในพ่�นที�	ในการติด่ติามเฝ้้าระวังคัดกรอง	และประเมน่ความเสิ่ี�ยงการรบัสิ่มัผสัิ่สิ่ารเคม	ีหรอ่โลหะหนกั	

อย่างติ่อเน่�อง	 ทั�งนี�	 ได้ดำาเน่นงานความร่วมม่อกับกรมทรัพยากรธรณี	 ในการหาร่อ	 และดำาเน่นการเฝ้้าระวังปัจจัยเสิ่ี�ยง								

ด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพในประชีาชีนกลุ่มเสิ่ี�ยงสิู่งเพ่�อติ่ดติามหาแหล่งการรับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารเคมีและโลหะหนัก	

	 	 	 	 สิ่ำาหรับปีงบประมาณ	2564	มีการดำาเน่นการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพประชีาชีนติ่อเน่�อง	1)	กรณีอาศัยในพ่�นที�

โดยรอบเหม่องทองคำา	ประกอบด้วย	

	 	 	 	 ก)	 ในพ่�นที�อำาเภัอวังสิ่ะพุง	 จังหวัดเลย	 ในระหว่างวันที�	 2	 –	 4	 มีนาคม	 2564	 จำานวน	 267	 ราย															

เป็นประชีาชีนกลุม่เสิ่ี�ยงที�ต้ิองเฝ้้าระวงัติด่ติามฯ	จำานวน	224	ราย	และมีประชีาชีนกลุ่มที�ยงัไม่เคยเข้ัารบัการติรวจเฝ้้าระวงัฯ	

ประสิ่งค์จะรับการติรวจเฝ้้าระวังฯ	เพ่�มเติ่มอีก	43	ราย	

	 	 	 	 ขั)	 ในพ่�นที�เขัติรอยติ่อ	3	จังหวัด	(พ่ษณุโลก	เพชีรบูรณ์	และพ่จ่ติร)	เน่�องจากสิ่ถึานการณ์การระบาด

ขัองเชี่�อไวรสัิ่โคโรนา	-	19	จง่จำาเป็นต้ิองมกีารปรบัเปลี�ยนวธ่กีารดำาเนน่การติด่ติามสิ่อบสิ่วนโรคที�บ้านขัองประชีาชีนกลุ่มเสีิ่�ยง	

ที�มีผลการติรวจเฝ้้าระวังเก่นค่าอ้างอ่งในจังหวัดพ่จ่ติร	จำานวน	14	ราย	จาก	16	ราย	จากการดำาเน่นงานเฝ้้าระวังฯ	พบว่า	

ประชีาชีนในพ่�นที�บางสิ่่วนยังมีความเสีิ่�ยงในการรับสัิ่มผัสิ่สิ่ารเคมี	 และโลหะหนัก	 2)	 กรณีอาศัยในพ่�นที�การปนเปื้อน														

สิ่ารติะกั�วในลำาห้วยคล่ติี�	จงัหวดักาญจนบรุ	ีจากการดำาเน่นงานประเม่นการรบัสัิ่มผสัิ่ติะกั�วที�มกีารปนเป้ือนในฝุ่้นภัายในที�พกั

อาศัยขัองประชีาชีนกลุ่มเสิ่ี�ยงในพ่�นที�	พบว่า	บร่เวณที�พักอาศัยขัองประชีาชีนในพ่�นที�ยังมีความเสิ่ี�ยงจากการรับสิ่ัมผัสิ่ติะกั�ว

จากฝุ้่นด่นในพ่�นที�	ซึ่่�งหน่วยงานสิ่าธารณสิุ่ขั	มีการดำาเน่นการสิ่่งเสิ่ร่มความรู้ในการดูแลป้องกันตินเองขัองประชีาชีนในพ่�นที�	

และจัดทำามาติรการในการลดการรับสัิ่มผัสิ่สิ่ารติะกั�ว	 เชี่น	 การรณรงค์การล้างม่อในเด็กเล็ก	 ว่ธีการทำาความสิ่ะอาดบ้านที�

เหมาะสิ่ม	และการสิ่่งเสิ่ร่มโภัชีนาการ	(ธาติุเหล็ก	และแคลเซึ่ียม)	ในเด็กป้องกันการดูดซึ่่มติะกั�ว	

	 	 	 	 นอกจากนั�นกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขั้อง	 อาจารย	์								

ผู้เชีี�ยวชีาญ	 ร่วมกันจัดทำาเอกสิ่าร	 “แนวปฏิ่บัติ่การเก็บติัวอย่าง	 และว่เคราะห์ตัิวอย่างทางชีีวภัาพ	 สิ่ำาหรับเหม่องแร่”												

เพ่�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวขั้องสิ่ามารถึนำาแนวปฏิ่บัติ่ฯ	ดังกล่าว	ไปใชี้ประโยชีน์ติ่อไป	

   2)  การด�าเนนิงานบรูณาการกบัหน่วยงานเครอืข่าย (กรมทรพัยากรธรณ ีและกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐาน

และการเหมืองแร่)

	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	ได้ดำาเน่นการสิ่นบัสิ่นนุการดำาเน่นงานประเด็นที�เกี�ยวข้ัอง

กับพระราชีบัญญัติ่แร่ด้านสิุ่ขัภัาพ	ปีงบประมาณ	2564	 เชี่น	พ่จารณาแนวทางการดำาเน่นการจัดทำาแผนแม่บทการบร่หาร

จัดการแร่	ฉบับที�	2	พ.ศ.	2565	–	2569	การประเม่นพ่�นที�ที�มีศักยภัาพในการทำาเหม่องติามหลักเกณฑ์การจำาแนกทรัพยากร

แร่ขัองประเทศไทย	 (ประเด็นขั้อมูลปัจจัยด้านสุิ่ขัภัาพขัองประชีาชีนหัวขั้อผลกระทบติ่อสุิ่ขัภัาพขัองประชีาชีนในพ่�นที�)	

พจ่ารณาอนญุาติสิ่ท่ธส่ิ่ำารวจและทำาเหมอ่งแร่	ประกอบด้วย	ประทานบัติรต่ิออายปุระทานบตัิร	โอนประทานบตัิร	และอาชีญา

บตัิรพเ่ศษ	รวมทั�ง	พจ่ารณาการจดัสิ่รรเงน่ผลประโยชีน์พเ่ศษแก่รฐั	เป็นต้ิน	ซึ่่�งเข้ัาร่วมประชีมุคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	

และคณะทำางานที�เกี�ยวขั้อง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จำานวน	26	ครั�ง	
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   3) การด�าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 จากการดำาเน่นงานเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพจากการรับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารติะกั�วในส่ิ่�งแวดล้อม	 กระทรวงสิ่าธารณสิุ่ขั					

โดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมมีการดำาเน่นงานมาอย่างติ่อเน่�อง	ทำาให้ทราบถึ่งปัญหา

	 	 	 	 การรับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารติะกั�วจากสิ่่�งแวดล้อมในกลุ่มเสิ่ี�ยง	 โดยเฉพาะเด็กในชี่วงอายุระหว่าง	 0	 -	 5	 ปี																		

มีความเสิ่ี�ยงสิู่งติ่อการได้รับสิ่ารติะกั�วเขั้าสิู่่ร่างกาย	 จากแหล่งติ่าง	 ๆ	 เชี่น	 การใชี้ผล่ติภััณฑ์ที�มีการปนเปื้อนสิ่ารติะกั�ว																

เชี่น	 ขัองเล่นเด็ก	 เคร่�องเล่นเด็ก	 หร่อการปนเปื้อนจากผู้ปกครองที�ทำางานสัิ่มผัสิ่สิ่ารติะกั�วติ่ดติามเสิ่่�อผ้ากลับสูิ่่บ้าน													

(take	 -	 home	 lead)	หร่อการทำางานที�บ้านที�มีติะกั�วปนเปื้อน	 รวมทั�งกรณีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ก่จการติ่าง	 ๆ	ที�มีการใชี้						

สิ่ารติะกั�วในกระบวนการทำางาน	 โดยส่ิ่วนใหญ่เดก็วยันี�จะรบัติะกั�วเข้ัาสิู่ร่่างกายจากพฤติก่รรมมอ่สิู่ป่าก	 (hand	 to	mouth)					

ซึ่่�งการดูดซึ่ม่สิ่ารติะกั�วในเดก็จะมากกว่าผูใ้หญ่	เกด่ผลกระทบต่ิอสิ่ขุัภัาพโดยเฉพาะต่ิอระบบประสิ่าทและสิ่มอง	มผีลต่ิอระดบั

สิ่ติ่ปัญญา	และพัฒนาการติ่าง	ๆ	ทั�งนี�	ในปีงบประมาณ	2564	มีก่จกรรมการดำาเน่นงานร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขั้อง	ดังนี�

    3.1) การด�าเนินงานเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือดของเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 

	 	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	ร่วมกบัโรงพยาบาลเฉพาะทางที�มคีลน่ก่พฒันาการ	

และกุมารแพทย์	สิ่าขัาพัฒนาการและพฤติ่กรรม	หน่วยงานสิ่าธารณสิุ่ขัในพ่�นที�	ดำาเน่นการเฝ้้าระวังระดับติะกั�วในเล่อดขัอง

เดก็ที�พฒันาการล่าช้ีา	เพ่�อให้ทราบสิ่ถึานการณ์ระดับติะกั�วในเล่อดขัองเดก็ที�มปัีญหาพฒันาการ	โดยการคดักรองปัจจยัเสิ่ี�ยง

การรบัสิ่มัผสัิ่สิ่ารติะกั�วโดยใช้ีแบบสิ่อบถึาม	และติรวจวดัระดบัสิ่ารติะกั�วในเลอ่ดด้วยวธ่กีารเจาะเล่อดปลายน่�วและวเ่คราะห์

ด้วยเคร่�องแบบอ่านค่าได้ทันที	โดยปี	2564	ดำาเน่นการได้	จำานวน	4	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลนครพ่งค์	โรงพยาบาลลำาปาง	

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	และโรงพยาบาลสิ่งขัลานคร่นทร์	มีเด็กอายุ	0	–	13	ปี	ที�มีปัญหาพัฒนาการล่าชี้าเขั้าร่วม	

จำานวน	198	คน	เป็นเด็กชีาย	146	คน	เด็กหญ่ง	52	คน	อายุเฉลี�ย	3.8	ปี	พบว่า	ค่าระดับติะกั�วในเล่อดติำ�าสิุ่ด	<	3.3	µg/dL	

(ค่าระดับติำ�าสิุ่ดที�เคร่�องสิ่ามารถึอ่านค่าได้)	และระดับติะกั�วในเล่อดสิู่งสิุ่ด	17.3	µg/dL	ค่าเฉลี�ย	5.38	µg/dL	ซึ่่�งพบเด็กที�มี

ระดับติะกั�วในเล่อดมากกว่า	5	µg/dL	จำานวน	8	คน	ค่ดเป็นร้อยละ	4.04
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	 	 	 	 	 ซึ่่�งมคีวามสิ่มัพนัธ์กบัความเสิ่ี�ยงที�อาจเป็นปัจจัยการรับสิ่มัผัสิ่สิ่ารติะกั�ว	เช่ีน	มพีฤต่ิกรรมไม่ได้ล้างมอ่	

ก่อนรับประทานอาหาร	 ชีอบอมหร่อดูดน่�วม่อ	 ชีอบเอาสิ่่�งแปลกปลอมหร่อขัองเล่นเขั้าปาก	 ขัองเล่นขัองเด็กเป็นวัสิ่ดุที�									

สิ่ีหลุดลอก	และผู้ปกครองทำาอาชีีพที�เกี�ยวขั้องกับการสิ่ัมผัสิ่สิ่ารติะกั�ว	เชี่น	โรงแปรรูปไม้	ก่อสิ่ร้าง	เป็นติ้น	ทั�งนี�	สิ่ำาหรับเด็ก

ที�มีระดับติะกั�วในเล่อดมากกว่า	 10	 ug/dL	 ได้ดำาเน่นการแจ้งกุมารแพทย์ดูแลสุิ่ขัภัาพติามแนวทางการดูแลสุิ่ขัภัาพขัอง								

ราชีกุมารว่ทยาลัยแห่งประเทศไทย	 และสิ่มาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	 และกองโรคจากการประกอบอาชีีพและ											

สิ่่�งแวดล้อมได้ให้ความรู้	 และสิุ่ขัศ่กษาแก่ผู้ปกครองให้ทราบถึ่งแหล่งปนเปื้อนสิ่ารติะกั�วที�อยู่รอบติัวเด็ก	พฤติ่กรรมขัองเด็ก

ที�ทำาให้เสิ่ี�ยงการรับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารติะกั�ว	และว่ธีป้องกันการรับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารติะกั�วในสิ่่�งแวดล้อมรอบติัวเด็ก

    3.2) การด�าเนนิงานเฝ้าระวงัการรบัสมัผสัสารตะกัว่ในสิง่แวดล้อม ภายในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ และโรงเรยีน

	 	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ร่วมกับสิ่ำานักงานป้องกันควบคุมโรคที�	 7	 และ

หน่วยงานสิ่าธารณสิุ่ขัในพ่�นที�	อำาเภัอฆ้องชีัย	อำาเภัอกมลาไสิ่ย	จังหวัดกาฬสิ่่นธุ์	จำานวน	9	แห่ง	โดยใชี้เคร่�อง	XRF	(X	-	Ray	

Fluorescence	Spectrometer)	อ่านค่าแบบทนัท	ีในการติรวจวดัสิ่ารติะกั�วในเน่�อผลต่ิภัณัฑ์ที�มกีารทาสิ่	ีที�อาจมสีิ่ารติะกั�ว

ปนเปื้อน	จำานวนทั�งหมด	103	ติัวอย่าง	พบสิ่ารติะกั�วในเน่�อผล่ติภััณฑ์	จำานวน	13	ติัวอย่าง	ค่ดเป็นร้อยละ	12.62	พบค่า		

มากสิุ่ดที�ขัองเล่นสิ่นาม	สิ่ไลเดอร์ทาสิ่ีแดงที�มีการหลุดลอกขัองสิ่ี	(1,138	ppm)	รองลงมาพบที�ล้อยางรถึยนติ์ทาสิ่ีแดง	และ

สิ่ีนำ�าเง่นที�มีการหลุดลอกขัองสิ่ี	(264	ppm)	

เด็กอายุ 0 – 13 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าเข้าร่วม
จ�านวน 198 คน 

เด็กชาย
146 คน

อายุเฉุลี่ย 3.8 ปี 

เด็กห้ญิิง 
52 คน

ค่าระดับตะกั่วในเล่อดต�่าสุด < 3.3 µg/dL 
(ค่าระดับต�่าสุดที่เคร่่องสามารถอ่านค่าได้)

ระดับตะกั่วในเล่อดสูงสุด 17.3 µg/dL 
ค่าเฉุลี่ย 5.38 µg/dL

สารตะกั่ว
ในเนื้อผลิตภัณฑ์ 

จ�านวน 13 ตัวอย่าง

สไลเดอร์ทาสีแดงที่มีการห้ลุด
ลอกของสี (1,138 ppm) 

ล้อยางรถยนต์ทาสีแดง 
และสีน�้าเงินที่มีการห้ลุดลอก
ของสี (264 ppm) 

ระดับตะกั่วในเล่อดมากกว่า 5 µg/dL 
จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.04



รายงานประจ�าปี 256472

	 	 	 	 	 ทั�งนี�	 ได้ดำาเน่นการให้ความรู้และสุิ่ขัศ่กษาแก่ครู	 และผู้เกี�ยวขั้องในการเล่อกใชี้สีิ่ทาอาคาร												

ขัองเล่น	 หร่อการทำาความสิ่ะอาดอุปกรณ์ขัองเล่นขัองใชี้ติ่าง	 ๆ	 ในศูนย์เด็ก	 และโรงเรียน	 รวมทั�งการดำาเน่นการติ่ดติาม										

เฝ้้าระวังฯ	อย่างติ่อเน่�อง

	 	 	 	 	 นอกจากนั�นมีการสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงานสิ่ำานักงานป้องกันควบคุมโรคที�	4	จังหวัดสิ่ระบุรี	และ

หน่วยงานสิ่าธารณสิุ่ขัในพ่�นที�	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สิ่่งห์บุรี	ปทุมธานี	นครนายก	สิ่ระบุรี	นนทบุรี	และลพบุรี	จำานวน	

40	แห่ง	โดยมีการประเม่นความเสิ่ี�ยงการรับสิ่ัมผัสิ่สิ่ารติะกั�ว	(แบบ	PbC03)	ขัองนักเรียนจำานวน	940	คน	พบว่า	ร้อยละ	

96.5	 มีความเสิ่ี�ยงอยู่ในระดับติำ�า	 (907	 คน)	 ร้อยละ	 3.4	 มีความเสิ่ี�ยงอยู่ในระดับปานกลาง	 (32	 คน)	 และร้อยละ	 0.1																	

มีความเสิ่ี�ยงอยู่ในระดับติำ�าสิู่ง	(1	คน)	ร่วมกับการประเม่นความเสิ่ี�ยงด้านสิ่่�งแวดล้อม	โดยเก็บติัวอย่างเพ่�อว่เคราะห์หาระดับ

ฝุ้น่ติะกั�วบนพ่�นผ่วในสิ่่�งแวดล้อม	(Lead	in	surface	wipe	samples	ติามว่ธมีาติรฐานขัอง	NIOSH	method	9100)	ส่ิ่งตัิวอย่าง	

วเ่คราะห์ที�ศนูย์อ้างอง่ทางห้องปฏิบ่ตัิก่ารและพษ่วท่ยา	กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	จำานวน	240	ติวัอย่าง	

พบว่า	ระดับติะกั�วสิู่งเก่นค่าอ้างอ่ง	Dust	-	Lead	Hazard	Standards	ขัอง	EPA	(ไม่เก่น	40	µg/dL)	จำานวน	5	ติัวอย่าง							

ค่ดเป็น	ร้อยละ	2.08	พบว่าสิ่่วนใหญ่เป็นเคร่�องเล่นสิ่นาม	เชี่น	ที�โหนเหล็กทาสิ่ีเหล่อง	สิ่ไลเดอร์สิ่ีเขัียว–แดง	เป็นติ้น	ทั�งนี�	

ได้ดำาเน่นการให้ความรูแ้ละสุิ่ขัศ่กษาแก่ครู	และผูเ้กี�ยวข้ัองในการเล่อกใช้ีสีิ่ทาอาคาร	ขัองเล่น	หรอ่การทำาความสิ่ะอาดอปุกรณ์

ขัองเล่นขัองใช้ีต่ิาง	ๆ 	ในศนูย์เดก็	และโรงเรยีน	รวมทั�งการต่ิดติามเฝ้้าระวงัพัฒนาการและเฝ้้าระวงัความเสิ่ี�ยงต่ิอการรบัสิ่มัผสัิ่

สิ่ารติะกั�วอย่างติ่อเน่�อง

    3.3) การสนบัสนนุให้จังหวดัพ้ืนทีเ่สีย่งปัญหามลพษิส่ิงแวดล้อม มรีะบบข้อมลูพืน้ฐาน ด้านอาชีวอนามยั 

และสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

ประเด็นส�าคัญ

	 	 	 	 	 จากการสิ่นบัสิ่นนุให้จงัหวดัพ่�นที�เสิ่ี�ยงปัญหามลพษ่สิ่่�งแวดล้อมมกีารรวบรวมข้ัอมลูด้านอาชีวีอนามยั	

และสิ่่�งแวดล้อม	 (Occupational	 and	 Environmental	 Health	 Profile:	OEHP)	 ซึ่่�งที�ผ่านมา	 มีจำานวนจังหวัดที�มีการ							

จดัทำา	OEHP	แล้วจำานวน	34	จงัหวดั	อกีทั�ง	ยงัได้รบัฟังข้ัอเสิ่นอแนะจากสิ่ำานกังานสิ่าธารณสุิ่ขัจงัหวดัที�ร่วมดำาเนน่การจดัทำา	

OEHP	 โดยคณะทำางานพัฒนาระบบเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพและส่ิ่�งแวดล้อม	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม													

ได้พัฒนาว่ธีการรวบรวมขั้อมูล	 OEHP	 และจัดเก็บขั้อมูลเขั้าสิู่่ระบบ	 BIG	 DATA	 ที�เรียกว่า	 “OEHP	 Online	 ขัณะนี�															

ความก้าวหน้าการดำาเน่นงาน	ร้อยละ	99	อยูใ่นระหว่างดำาเน่นการปรับปรุงติามข้ัอเสิ่นอแนะ	และในปีงบฯ	2564	คณะทำางาน

พัฒนาระบบเฝ้้าระวังฯ	ได้ดำาเน่นการจัดทำาและเผยแพร่สิ่นับสิ่นุนให้กับพ่�นที�	ได้แก่	

	 	 	 	 	 •	 คู ่ม่อแนวทางการดำาเน่นงานจัดทำาขั ้อมูลพ่�นฐานด้านอาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อม																				

(Occupational	and	Environmental	Health	Profile:	OEHP)	ฉบับปรับปรุง	เพ่�อเป็นแนวทางในการดำาเน่นงานพัฒนา

จัดทำา	OEHP

	 	 	 	 	 •	 สิ่ถึานการณ์ด้านอาชีวีอนามัยและส่ิ่�งแวดล้อมในพ่�นที�เขัติพัฒนาเศรษฐกจ่พเ่ศษ	เพ่�อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา	OEHP	 และว่เคราะห์สิ่ถึานการณ์ในพ่�นที�	 พร้อมด้วยเอกสิ่าร/	 คู่ม่อที�เกี�ยวขัองกับการพัฒนา	OEHP	 อ่�น	 ๆ								

ให้กับเคร่อขั่าย	ได้แก่	สิ่ำานักงานป้องกันควบคุมโรค	สิ่ำานักงานสิ่าธารณสิุ่ขัจังหวัด	โรงพยาบาล	สิ่ำานักงานสิ่าธารณสิุ่ขัอำาเภัอ	

และหน่วยงานที�เกี�ยวขั้อง

    3.4) การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

		 	 	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	ได้ดำาเน่นการสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงานประเด็นที�

เกี�ยวขั้องกับการประเม่นผลกระทบด้านสุิ่ขัภัาพขัองสิ่ำานักงานคณะกรรมการสุิ่ขัภัาพแห่งชีาติ่	 ปีงบประมาณ	 2564	 เชี่น	

พ่จารณา	(ร่าง)	หลักเกณฑ์และว่ธีการประเม่นผลกระทบด้านสิุ่ขัภัาพที�เก่ดจากนโยบายสิ่าธารณะ	ฉบับที�	3	สิ่นับสิ่นุนขั้อมูล

ความติ้องการในการพัฒนา	Platform	HIA	(Need	Assessment)	ขัองหน่วยงาน	เป็นติ้น	ซึ่่�งเขั้าร่วมประชีุมคณะกรรมการ	

และคณะทำางานที�เกี�ยวขั้อง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จำานวน	17	ครั�ง	ได้แก่
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		 	 	 	 	 1.1	 คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเม่นผลกระทบด้านสิุ่ขัภัาพ	 ติามคำาสิ่ั�งคณะ

กรรมการสิุ่ขัภัาพแห่งชีาติ่	ที�	7/2563	ลงวันที�	19	พฤษภัาคม	พ.ศ.	2563

		 	 	 	 	 1.2	 คณะทำางานพัฒนาหลักเกณฑ์และว่ธีการประเม่นผลกระทบด้านสิุ่ขัภัาพที�เก่ดจากนโยบาย

สิ่าธารณะ	ติามคำาสิ่ั�งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเม่นผลกระทบด้านสิุ่ขัภัาพ	ที�	1/2563	ลงวันที�	9	ติุลาคม	

พ.ศ.	2563

 3.6.3 โครงการ DPHI PreSchool เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการต่อยอดสู่การพัฒนางานนวัตกรรม

   ด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 

	 	 	 จากการอบรมให้บุคลากรที�จะสิ่ร้างนวัติกรรมรู้จักเคร่�องม่อหร่อ	ว่ธีการทำาความเขั้าใจปัญหาและการระบุ

ปัญหาติั�งแติ่กระบวนการทำาความเขั้าใจปัญหา	 (Empathize)	 โดยการสิ่ำารวจปัญหาเพ่�อระบุประเด็นปัญหาในเบ่�องติ้น										

ทำาการวบรวมและว่เคราะห์ขั้อมูลเชี่งล่กที�ได้	และทำาการสิ่ัมภัาษณ์ขั้อมูลเชี่งล่กกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย

	 	 	 ซึ่่�งติัวแทนจากกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อมจากนั�นได้นำาเสิ่นอสิ่ถึานการณ์ปัญหา												

เพ่�อติ่อยอดสิู่่การพัฒนางานนวัติกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค	 (phiching	 day)	 และได้รับรางวัลชีนะเล่ศ	 ประเภัท						

“The	Difference	Makers”	
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	 	 	 และได้พฒันาแนวค่ดต่ิอยอดร่วมกบับรษ่ทั	อน่ไวเทรสิ่	จำากดั	สิู่ก่ารพฒันางานนวตัิกรรมด้านสิ่ขุัภัาพจนเกด่เป็น	

นวัติกรรมด้านการสิ่่งเสิ่ร่มสิุ่ขัภัาพและระบบขั้อมูลทางสิุ่ขัภัาพผู้ประกอบอาชีีพขัองสิ่ถึานประกอบก่จการ	“iHealthyWork	

Screening	 Solution	 หร่อ	Well	 Life”	 ซึ่่�งเป็นเคร่�องม่อคัดกรองผู้ป่วยโรค	MSDs	 และสิ่่งเสิ่ร่มสิุ่ขัภัาพลูกจ้างในสิ่ถึาน

ประกอบการที�ชี่วยคัดกรองอาการขัองพนักงาน	เพ่�อลดโอกาสิ่การเจ็บป่วยรุนแรงที�เก่ดจากการทำางาน
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 3.6.4  งานสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ 

    1) การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน“สุขภาพดี วิถีใหม่วัยท�างาน”

		 	 	 	 ก่จกรรมรณรงค์และประชีาสิ่ัมพันธ์การเสิ่ร่มสิ่ร้างความรู้ในการดูแลสิุ่ขัภัาพวัยแรงงาน	 “สิุ่ขัภัาพดี								

ว่ถึีใหม่วัยทำางาน”	 โดยรูปแบบก่จกรรมจัดข่ั�นในแบบออนไลน์	 เพ่�อสิ่อดรับกับสิ่ถึานการณ์การการระบาดขัองโรคติ่ดเชี่�อ			

ไวรัสิ่โคโรนา	 2019	 (Covid	 –	 19)	 ซึ่่�งเผยแพร่ทาง	 Facebook	 Live	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและ	 ส่ิ่�งแวดล้อม													

ในวันที�	 30	 เมษายน	 2564	 โดยได้รับเกียรติ่จากนายแพทย์อภ่ัชีาติ	 วช่ีรพันธ์	 รองอธ่บดีกรมควบคุมโรค	 พร้อมด้วย															

แพทย์หญ่งหรรษา	รกัษาคม	ผูอ้ำานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	ร่วมเปิดงานกจ่กรรมในครั�งก่จกรรม

ประกอบด้วย	4	ก่จกรรมหลัก	

		 	 	 	 1.	 เสิ่วนาเจาะล่กการดูแลสิุ่ขัภัาพคนทำางานแบบองค์รวม	โดยแพทย์หญ่งชีุลีกร	ธนธ่ติ่กร	ผู้อำานวยการ

สิ่ถึาบันเวชีศาสิ่ติร์ป้องกันศ่กษา	 นายแพทย์วรติม์	 โชีติ่พ่ทยสิุ่นนท์	 โฆษกกรมสิุ่ขัภัาพจ่ติ	 และแพทย์หญ่งหรรษา	 รักษาคม						

ผู้อำานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

		 	 	 	 2.		ธรรมะเฮฮากับพระมหาสิ่มปอง	ติาลปุติฺโติ	และพระอาจารย์	ดร.สิ่มพงษ์	รตินวำโสิ่	

		 	 	 	 3.		การพูดสิ่ร้างแรงบันดาลใจ	“เติ่มพลังใจ	วัยทำางาน”	โดย	พี�อ้อย	นภัาพร	ไติรว่ทย์วารีกุล	

		 	 	 	 4.		การแสิ่ดง	 ม่น่คอนเสิ่่ร์ติขัวัญใจวัยแรงงาน	 โดย	 นุชี	 ว่ลาวัลย์	 ก่จกรรมดังกล่าว	 ได้บันท่กรายการ					

เม่�อวันที�	26	 เมษายน	2564	ณ	MCC	Hall	ห้างเดอะมอลล์	 ไลฟ์สิ่โติร์งามวงศ์วาน	และได้เผยแพร่ทาง	Facebook	Live						

กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ในวันที�	 30	 เมษายน	 2564	 ซ่ึ่�งมีผู้เขั้าถึ่งก่จกรรม	 92,020	 ยูสิ่เซึ่อร์												

จำานวนผู้มีสิ่่วนร่วมในก่จกรรม	2,614	คน	ผู้กดไลท์	165	คน	ผู้แสิ่ดงความค่ดเห็นในก่จกรรม	263	คน	และผู้แชีร์	212	คน
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    2) โครงการรณรงค์และประชาสัมพนัธ์วันสิง่แวดล้อมโลก “We Change World Change” เราเปล่ียน 

โลกเปลี่ยน : ปลุกพลังปรับพฤติกรรมสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 เม่�อวันที�	 4	 ม่ถุึนายน	 2564	 โดยได้รับเกียรต่ิจากโอภัาสิ่	 การย์กว่นพงศ์	 อธ่บดีกรมควบคุมโรค																

เป็นประธาน	และนายแพทย์อภัช่ีาติ	วชีร่พนัธ์	รองอธบ่ดกีรมควบคมุโรค	พร้อมด้วยแพทย์หญง่หรรษา	รกัษาคม	ผูอ้ำานวยการ	

กองโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	ร่วมเปิดงานกจ่กรรม	ทั�งนี�ท่านอธบ่ดียงัมอบนโยบาย	การจดักจ่กรรมรณรงค์

และประชีาสัิ่มพนัธ์วนัสิ่่�งแวดล้อมโลก	ภัายใต้ิธมี	We	Change	World	Change	:	เราเปลี�ยน	โลกเปลี�ยน	สิ่ำาหรับรายละเอยีด

งานก่จกรรมประกอบด้วย	การเสิ่วนา	4	ชี่วง	ได้แก่

	 	 	 	 1.	 การเสิ่วนาหัวขั้อ	 Eco	 For	 Health	 ซึ่่�งได้รับเกียรติ่จากท่านว่ทยากรผู้เชีี�ยวชีาญ	 3	 ท่าน	 ได้แก	่

ศ.กต่ิติค่ณุ	ดร.ธงชียั	พรรณสิ่วสัิ่ด์่	ภัาคว่ชีาวศ่วกรรมสิ่่�งแวดล้อม	จฬุาลงกรณ์มหาวท่ยาลยั	ดร.วจ่ารย์	สิ่ม่าฉายา	ผูอ้ำานวยการ	

มูลน่ธ่สิ่ถึาบันสิ่่�งแวดล้อมไทย	แพทย์หญ่งหรรษา	รักษาคม	ผู้อำานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

พิธีเปิดกิจกรรม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวแถลงการณ์และมอบนโยบาย

พิธีเปิด มอบของเชิงสัญลักษณ์ในการลด

การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
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	 	 	 	 2.	 เสิ่วนาขัองคู่รักดารารักษ์โลก	 คุณนุ่น	 ศ่รพันธ์	 วัฒนจ่นดาและคุณท็อป	 พ่พัฒน์	 อภั่รักษ์ธนากร				

ติัวแทนด้านสิ่่�งแวดล้อม	และผู้ออกแบบ	ECOLIFE	Application	ถึ่งแนวค่ดการใชี้ชีีว่ติที�เป็นม่ติรกับสิ่่�งแวดล้อม

เสวนา Eco Life Application 

คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  และคุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากรตัวแทน

ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ออกแบบ ECOLIFE Application

	 	 	 	 3.	 เสิ่วนาต้ินแบบองค์กร	Green	Office	จาก	บรษ่ทั	เอนเนอร์ยี�	คอมเพลก็ซ์ึ่	จำากดั	สิ่ำานกังานเขัติหลักสีิ่�	
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	 	 	 	 4.		หัวขั้อ“ประสิ่บการณ์อาสิ่าสิ่มัคร	 เพ่�อลดปร่มาณขัยะจากพลาสิ่ติ่ก	 สูิ่่เป้าหมายการลดขัยะ													

อย่างยั�งย่น”	โดย	คุณภัูวดล	ประพฤติ่ดี	ผู้นำาการจัดติั�งกลุ่ม	Trash	Hero	Chumphon	สิ่มาชี่ก	Trash	Hero	Thailand	และ

ติามด้วยม่น่คอนเสิ่่ร์ติ	Eco	Music	จอห์น	และ	โย	The	Voice	Thailand	

	 	 	 	 	 สิ่ำาหรับการผลสิ่รุปก่จกรรมรณรงค์ในครั�งนี�	พบว่า	มีจำานวนผู้เขั้าถึ่งก่จกรรม	ก่จกรรม	37,692	คน	

จำานวนการมีสิ่่วนร่วมก่จกรรมฯ	 1,429	 ครั�ง	 มียอดกดไลค์	 จำานวน	 130	 ครั�ง	 และยอดการแชีร์	 จำานวน	 192	 ครั�ง																			

(ยอด	ณ	วันที�	28	ม่ถึุนายน	2564	)	และจำานวนร้านค้าที�เขั้าร่วมโครงการฯ	จำานวนร้านค้าที�เขั้าร่วม	15	ร้านค้า	

 3.6.5 งานความร่วมมือต่างประเทศ 

		 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อมได้ดำาเน่นงานความร่วมม่อทางว่ชีาการกับติ่างประเทศ									

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ในรูปแบบการประสิ่านทางไปรษณีย์อ่เล็กทรอน่กสิ่์และระบบการสิ่่�อสิ่ารออนไลน์ติ่าง	 ๆ					

เน่�องจากสิ่ถึานการณ์แพร่ระบาดขัองโรคต่ิดเชี่�อไวรสัิ่โคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ซ่ึ่�งสิ่รุปผลการดำาเน่นงานโดยสัิ่งเขัปได้ดงันี�

		 	 	 1)	 มคีวามร่วมมอ่กับองค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	โดยดำาเนน่งาน	ในสิ่ถึานะ

ศูนย์ประสิ่านงานองค์การอนามัยโลกด้านอาชีีวอนามัยในภัูม่ภัาคเอเชีียติะวันออกเฉียงใติ้	 (WHO	Collaborating	Centre	

for	Occupational	Health	in	South	-	East	Asia)	ติามแผนงานที�มคีวามร่วมมอ่กบัองค์การอนามยัโลก	และมกีารดำาเนน่งาน	

ในสิ่ถึานะเป็นสิ่มาชี่กเคร่อขั่ายประเม่นความเสีิ่�ยงสิ่ารเคมีขัององค์การอนามัยโลก	 (WHO	Chemical	 Risk	 Assessment	

Network)

		 	 	 2)		มีความร่วมม่อกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (International	 Labour	 Organization:	 ILO)												

ด้านอาชีีวอนามัยและความปลอดภััยผ่านทางกระทรวงแรงงาน

		 	 	 3)		มีความร่วมม่อกับโครงการสิ่่�งแวดล้อมแห่งสิ่หประชีาชีาต่ิ	 (United	 Nations	 Environment																

Programme:	UN	Environment	หร่อ	UNEP)	 โดยกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมร่วมในคณะที�ปร่กษา

การขัจัดติะกั�วในสีิ่	 [The	 Global	 Alliance	 to	 Eliminate	 Lead	 Paint	 (Lead	 Paint	 Alliance)]	 นอกจากนี�ยังมีการ										

ร่วมเป็นคณะอนกุรรมการฯ	และคณะทำางานฯ	ในอนสุิ่ญัญาระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้ัองผ่านทางกระทรวงทรพัยากรธรรมชีาติ่

และสิ่่�งแวดล้อม	โดยดำาเน่นการร่วมกบักรมควบคมุมลพ่ษเกี�ยวกบัอนสัุิ่ญญารอติเติอร์ดัมฯ	อนสัุิ่ญญาสิ่ติอกโฮล์มฯ	อนสัุิ่ญญา				

บาเซึ่ลฯ	 และอนุสิ่ัญญาม่นามาติะว่าด้วยปรอท	 ดำาเน่นการร่วมกับสิ่ำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชีาติ่และ											

ส่ิ่�งแวดล้อม	(สิ่ผ.)	เกี�ยวกับอนสัุิ่ญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีีวภัาพ	และอนสัุิ่ญญาสิ่หประชีาชีาต่ิว่าด้วยการเปลี�ยนแปลง

สิ่ภัาพภัูม่อากาศ	
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		 	 	 4)	 มคีวามร่วมมอ่แลกเปลี�ยนว่ชีาการแบบทวภ่ัาคตีิามพนัธสิ่ญัญาที�	MOU	กบัมหาวท่ยาลยั	UOEH	ประเทศ

ญี�ปุ่น	และโรงพยาบาล	GDHOD	ประเทศสิ่าธารณรัฐประชีาชีนจีน

		 	 	 5)	 มีความร่วมม่อกับอาเซีึ่ยน	 โดยมีความร่วมม่อกับผู้แทนกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขัขัองกลุ่มประเทศสิ่มาชี่ก

อาเซึ่ียน	ในสิ่ถึานะที�กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	กรมควบคุมโรคเป็นแกนหลักใน	การจัดทำา	“แนวทาง

การเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพผู้ประกอบอาชีีพในสิ่ถึานประกอบก่จการ”เสิ่นอติ่อคณะกรรมการอาเซึ่ียน	 ซ่ึ่�งเป็นแผนงานภัายใติ้							

Priority	4:	Promotion	of	Occupational	Health	ภัายใติ้	ASEAN	Health	Cluster	1	

		 	 	 6)		มีความร่วมม่อระหว่างประเทศอ่�น	ๆ 	โดยเสิ่นอความค่ดเห็นติ่อแผนงานและท่าทีประเทศไทยในเร่�องที�

เกี�ยวขั้องติามที�ได้รับการร้องขัอโดยติรงหร่อผ่านทางสิ่ำานักงานความร่วมม่อระหว่างประเทศ	กรมควบคุมโรค	และกองการ

ติ่างประเทศ	 สิ่ำานักงานปลัดกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขั	 นอกจากนี�ยังมีการร่วมประชุีมว่ชีาการออนไลน์	 ได้แก่	 ประชุีมว่ชีาการ

ออนไลน์กับ	WHO	 และ	UN	 Environment	 เกี�ยวกับองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 และการดำาเน่นงานเกี�ยวกับ	 สิ่ารปรอทที�มี						

ผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพในชีุมชีน	ผลกระทบติ่อสิุ่ขัภัาพจากการเปลี�ยนแปลงสิ่ภัาพภัูม่อากาศ	(Climate	Change)	ผลกระทบ

ติ่อความหลากหลายทางชีีวภัาพเน่�องจากการเปลี�ยนแปลงขัองระบบน่เวศ	และการจัดทำาแผนงานด้านสิ่ารเคมี	(Chemical	

Roadmap)	ให้การสิ่นบัสิ่นนุคณะอาจารย์ขัองมหาว่ทยาลยั	Emory	University	มหาวท่ยาลยั	Rutgers	University	ประเทศ

สิ่หรฐัอเมร่กาและอาจารย์จากภัาคว่ชีาอาชีีวอนามยัและความปลอดภััย	คณะสิ่าธารณสุิ่ขัศาสิ่ติร์	มหาว่ทยาลยัมห่ดล	ในการ

จัดทำาโครงการว่จัยด้านพ่ษสิ่ารเคมีต่ิอสิุ่ขัภัาพขัองเกษติรกร	 และแผนการพัฒนาบุคลากรขัองหน่วยงานด้วยการเขั้ารับการ

อบรมระยะสิ่ั�น	 และการศ่กษาติ่อในระดับมหาบัณฑ่ติและดุษฎีบัณฑ่ติ	 และการเขั้าร่วมประชีุมว่ชีาการออนไลน์ด้วยการ

ประชีุมทางไกลเสิ่ม่อนจร่ง	(Virtual	Conference)	เร่�อง	“การป้องกันการสิู่ญเสิ่ียการได้ย่นในระยะแรกเร่�มขัองเยาวชีนจาก

เสิ่ียงดังจากการนันทนาการ	 (Symposium	on	Early	Hearing	Damage	Prevention	Due	 to	Recreational	Noise	

Exposure	in	Young	People)”	ซึ่่�งหัวหน้าแผนกโสิ่ติว่ทยาขัองสิ่ถึาบันสิ่าธารณสิุ่ขัแห่งชี่ลี	[Head	of	Audiology	Section	

of	the	 Institute	of	Public	Health	of	Chile	 (ISP)]	ประเทศชี่ลี	 เป็นเจ้าภัาพจัดการประชีุมว่ชีาการ	ผู้เขั้าร่วมประชีุม

ประกอบด้วยผู้เชีี�ยวชีาญและนักว่ชีาการจากประเทศสิ่มาชี่ก	APEC	(Asia	-	Pacific	Economic	Cooperation)	เป็นหลัก									

ซ่ึ่�งได้แนวทางในการนำามาจัดทำาแผนการป้องกันควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากเสิ่ียงดังจากการนันทนาการแก่เยาวชีนและ

ผู้ประกอบอาชีีพที�เกี�ยวขั้อง

		 	 	 7)	 จัดทำาฐานขั้อมูลอนุสิ่ัญญาระหว่างประเทศที�เกี�ยวขั้องกับโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

		 	 	 8)		จัดทำา	SOP	การเสิ่นอขัองบประมาณรายจ่ายอ่�นสิ่ำาหรบัการเด่นทางไปปฏิบ่ต่ัิราชีการต่ิางประเทศชีั�วคราว	

		 	 	 9)		จัดทำาฐานขั้อมูลเจ้าหน้าที�ขัองกองฯ	 ที�ได้รับการฝ้ึกอบรมและศ่กษาติ่อทั�งภัายในประเทศและ														

ติ่างประเทศ

		 	 	 10)		จัดทำาร่างเว็บเพจและเอกสิ่ารเผยแพร่ประชีาสัิ่มพันธ์การดำาเน่นงานความร่วมม่อระหว่างประเทศ

ภัาษาอังกฤษ	

		 	 	 11)		บรรจแุผนความร่วมม่อระหว่างประเทศด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมในแผนปฏิบั่ติ่

การภัายใติ้ยุทธศาสิ่ติร์การจัดการสิ่ารเคมีแห่งชีาติ่

		 	 	 12)		ถ่ึายทอดการดำาเนน่งานความร่วมมอ่ระหว่างประเทศด้านโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม

ให้กับบุคลากรขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมและผู้มาศ่กษาดูงาน
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 3.6.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ มาตรฐานสากล 

   และวิธีตรวจวิเคราะห์ และ วิจัย โดยศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 

   ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

   1) งานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ มาตรฐานสากล และวิธีตรวจ

วิเคราะห์วิเคราะห์ และวิจัย 

     1.1) การพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

	 		 	 	 	 การพัฒนามาติรฐานห้องปฏิบ่ต่ัิการติามมาติรฐานสิ่ากลศนูย์อ้างอง่ทางห้องปฏิบ่ต่ัิการและพษ่วท่ยา	

ได้การรับรองความสิ่ามารถึห้องปฏิ่บัติ่การทดสิ่อบติามมาติรฐาน	 ISO/IEC	 17025:2017	 ขัอบขั่าย	 เบนซึ่ีน	 (Benzene)								

โทลูอีน	(Toluene)	เอท่ลเบนซึ่ีน	(ethylbenzene)	และไซึ่ลีน	(o,m,p	Xylene)	ในติัวอย่างอากาศ	จากสิ่ำานักบร่หารและ

รับรองห้องปฏิ่บัติ่การ	 กรมว่ทยาศาสิ่ติร์บร่การการพัฒนาระบบคุณภัาพห้องปฏิ่บัต่ิการติามมาติรฐานสิ่ากล	 เพ่�อยกระดับ

มาติรฐานห้องปฏิ่บัติ่การได้มีการดำาเน่นการอย่างติ่อเน่�อง	โดยขัอขัยายขัอบขั่ายการรับรองเพ่�มขั่�น	ติามมาติรฐาน	ISO/IEC	

17025:2017	 ได้แก่	 ติะกั�ว	 (Lead)	 แคดเมียม	 (Cadmium)	 และซ่ึ่ล่กา	 (Silica)	 ในติัวอย่างอากาศ	 และติามมาติรฐาน												

ISO	15189:2012	และ	ISO15190:2003	ได้แก่	ติะกั�ว	(Lead)	และแคดเมยีม	(Cadmium)	ในตัิวอย่างเล่อด	และสิ่ารหน	ู(As)				

ในติัวอย่างปัสิ่สิ่าวะ

     1.2) การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ทางห้องปฏิบัติการ

		 	 	 	 	 ศูนย์อ้างอ่งทางห้องปฏิ่บัติ่การและพ่ษว่ทยา	 ได้ดำาเน่นการพัฒนาว่ธีการติรวจว่เคราะห์สิ่ารพ่ษ

ชีน่ดใหม่เพ่�มขั่�น	เพ่�อสิ่นับสิ่นุนการดำาเนน่งานเฝ้้าระวงั	ป้องกนั	ควบคมุโรคและภัยัสิ่ขุัภัาพขัองผูป้ระกอบอาชีีพและประชีาชีน	

รวมทั�งให้บร่การติรวจว่เคราะห์ทางห้องปฏิ่บัติ่การ	 ให้ครอบคลุมปัญหาเพ่�มมากขั่�น	 ได้แก่	 สิ่ารแปรรูปขัองคลอร์ไพร่ฟอสิ่	

(3,5,6	-	Trichloro-2-pyridinol:	TCPYs)	ในติวัอย่างปัสิ่สิ่าวะโดยเทคนค่	GC	-	MS	คลอร์ไพรฟ่อสิ่เป็นวตัิถุึมพีษ่ทางการเกษติร	

ที�ใช้ีกำาจดัแมลงศตัิรพู่ชี	ประชีาชีนและเกษติรกรที�ได้รับคลอร์ไพร่ฟอสิ่จากการทำางานภัาคเกษติร	การปนเป้ือนสู่ิ่ส่ิ่�งแวดล้อม	

หร่อการปนเปื้อนไปกับผลผล่ติทางการเกษติร	จะสิ่่งผลให้เก่ดโรคติ่าง	ๆ	เชี่น	โรคทางระบบประสิ่าท	ระบบทางเด่นหายใจ	

กล้ามเน่�อ	หวัใจ	และมะเรง็	เป็นต้ิน	TCPYs	เป็นติวัชีี�วดัทางชีวีภัาพที�สิ่ามารถึใช้ีในการประเมน่การรบัสิ่มัผสัิ่สิ่ารคลอร์ไพร่ฟอสิ่	

ให้กับประชีาชีนและเกษติรกร	เป็นประโยชีน์ในการดแูลสุิ่ขัภัาพ	เฝ้้าระวงั	ป้องกัน	ควบคุมโรคจากสิ่ารกำาจดัศตัิรพู่ชีสิ่ารทาเลท	

(phthalates)	ในติัวอย่างฝุ้่น	โดยเทคน่ค	GC	-	MS	สิ่ารทาเลทเป็นสิ่ารเคมีที�ทำาให้เก่ดความอ่อนติัวในเน่�อพลาสิ่ติ่ก	ใชี้มาก			

ในผล่ติภััณฑ์พลาสิ่ต่ิก	เช่ีน	ขัองเล่นเดก็	ขัวดนม	อปุกรณ์ทางการแพทย์	ภัาชีนะใส่ิ่อาหาร	เป็นต้ิน	ซ่ึ่�งสิ่ารทาเลทบางชีน่ดอาจ

สิ่่งผลให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายเก่ดการทำางานผ่ดปกติ่	หร่ออาจสิ่ัมพันธ์กับการเก่ดมะเร็งบางชีน่ด	

     1.3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (Public Health Lab)

		 	 	 	 	 ศูนย์อ้างอ่งทางห้องปฏิ่บัติ่การและพ่ษว่ทยา	 ได้ร่วมม่อกับศูนย์พัฒนาว่ชีาการอาชีีวอนามัยและ		

สิ่่�งแวดล้อม	 จังหวัดระยอง	 กลุ่มระบาดว่ทยาและติอบโติ้ภัาวะฉุกเฉ่น	 กลุ่มพัฒนามาติรการ	 (งานสุิ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรม)	

และกลุม่พฒันาองค์กรและนวตัิกรรม	ดำาเนน่การพฒันาห้องปฏ่ิบต่ัิการด้านสิ่าธารณสิ่ขุั	(Public	Health	Lab)	ติามนโยบาย

กรมควบคุมโรคในการพัฒนาห้องปฏิ่บัติ่การที�ได้มาติรฐาน	และเป็นห้องปฏิ่บัติ่การอ้างอ่ง	ดังนี�

		 	 	 	 	 (1)	 จัดประชีุมคณะทำางานพัฒนาห้องปฏิ่บัติ่การด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม

งานสิ่ขุัศาสิ่ติร์อตุิสิ่าหกรรมและงานเวชีศาสิ่ติร์อตุิสิ่าหกรรม	จำานวน	2	ครั�ง	และจดัทำาคำาสิ่ั�งคณะทำางานพฒันาศนูย์ความเป็นเลศ่	

ทางห้องปฏิ่บัติ่การสิ่าธารณสิุ่ขัด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 (Center	 of	 Excellence	 in	 Public								

Health	Laboratory	for	Occupational	and	Environmental	Diseases:	COE)
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		 	 	 	 	 (2)	 การพัฒนาระบบขั้อมูลทางห้องปฏิ่บัต่ิการด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	

(Smart	Lab	Env	-	Occ)

	 	 	 		 	 	 ศูนย์พัฒนาว่ชีาการอาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อม	 จังหวัดระยอง	 ร่วมกับศูนย์อ้างอ่งทาง								

ห้องปฏ่ิบัติ่การและพ่ษว่ทยา	 กลุ่มระบาดว่ทยาและติอบโติ้ภัาวะฉุกเฉ่น	 และกลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัติกรรมดำาเน่นการ

พัฒนาระบบขั้อมูลทางห้องปฏิ่บัติ่การด้านอาชีีวอนามัยและสิ่่�งแวดล้อม	(Occupational	and	Environmental	data	lab)	

เพ่�อให้สิ่ามารถึนำาขั้อมูลทางห้องปฏิ่บัติ่การไปใชี้ประโยชีน์ในการว่เคราะห์	 สิ่รุปผล	 พยากรณ์โรคที�จะเก่ดขั่�นในอนาคติ								

เพ่�อใชี้ในการเฝ้้าระวังโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมได้	 โดยมีการจัดทำาโปรแกรม	Smart	 Lab	

Env	-	Occ	มีการติ่ดติามความก้าวหน้าและการทดลองใชี้งานโปรแกรม	Smart	Lab	Env	-	Occ	โดยมีกลุ่มผู้รับบร่การและ

หน่วยงานเคร่อขั่าย	 ได้แก่	 หน่วยงานภัาคเอกชีน	 หน่วยงานภัาครัฐ	 และสิ่ถึาบันการศ่กษามาให้ความค่ดเห็นและขั้อเสิ่นอ

แนะ	ที�จะเป็นประโยชีน์ต่ิอการนำาไปแก้ไขัและปรบัปรงุโปรแกรมฯ	ซึ่่�งในปีงบประมาณ	2565	จะมกีารทดลองใช้ีระบบข้ัอมูล

ทางห้องปฏิ่บัติ่การด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมในระบบออนไลน์

     1.4) แนวทางประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk assessment) ส�าหรับบุคลากร            

ที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ 

	 	 	 	 	 ประชุีมราชีการเพ่�อจัดทำาแนวทางประเม่นความเสีิ่�ยงทางสุิ่ขัภัาพด้านสิ่ารเคมี	 (Health	 risk							

assessment)	 สิ่ำาหรับบุคลากรที�ปฏิ่บัติ่งานทางห้องปฏิ่บัติ่การ	 เม่�อวันที�	 2	มีนาคม	2564	ผลผล่ติจากการประชีุมนำาไปสิู่่		

การประเม่น	 Baseline	 HRA	 การติรวจวัดระดับความเขั้มขั้นขัองสิ่ารเคมีที�ใชี้ในห้องปฏิ่บัต่ิการ	 โดยจากผลการประเม่น	

Baseline	HRA	มีแผนติรวจวัดระดับความเขั้มขั้นขัองสิ่ารเคมีในบรรยากาศ

	 	 	 	 	 การทำางานทั�งหมด13	สิ่าร	จาก	10	งาน	ทั�งนี�	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้ดำาเน่นติรวจวัดไป

แล้ว	3	สิ่าร	ได้แก่	สิ่าร	tetrahydrofuran	กรด	phosphoric	และ	สิ่าร	xylene	พร้อมทั�งติรวจประเม่นความเสิ่ี�ยงอ่�น	ๆ	

ได้แก่	ติรวจวัดความเขั้มแสิ่งสิ่ว่าง	และระดับเสิ่ียงเฉลี�ยในบรรยากาศการทำางาน



Annual Report 2021 83

     1.5) เพิม่ศกัยภาพการตรวจวดัด้านสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิาร

	 	 	 	 	 การติรวจวัดด้านสิุ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรม	มีการเพ่�มศักยภัาพการติรวจวัด	จำานวน	1	พาราม่เติอร์	

ค่อ	 การติรวจประเม่นการระบายอากาศภัายในอาคาร	 เพ่�อรองรับการเฝ้้าระวังสุิ่ขัภัาพในพ่�นที�จากปัญหาที�เกี�ยวเน่�องจาก

คุณภัาพอากาศภัายในอาคาร	 และการระบายอากาศ	 เพ่�อใชี้ในการสิ่นับสิ่นุนการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษ

ภัาคติะวันออก	

	 	 	 	 	 การติรวจว่เคราะห์ทางห้องปฏิบ่ตัิก่าร	มกีารเพ่�มศกัยภัาพการติรวจว่เคราะห์	จำานวน	2	พารามเ่ติอร์	

ค่อ	 แคดเมียมในเล่อด	 และติะกั�วในบรรยากาศการทำางาน	 เพ่�อสิ่นับสิ่นุนการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพ	 ขัองประชีาชีนและ																								

ผู้ประกอบอาชีีพในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก

   2) สรุปผลงานด้านห้องปฏิบัติการ และการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

     2.1) ผลการด�าเนินงานด้านห้องปฏิบัติการ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

	 	 	 	 	 ศูนย์อ้างอ่งทางห้องปฏิ่บัต่ิการและพ่ษว่ทยา	 ได้ดำาเน่นการติรวจว่เคราะห์ทางห้องปฏ่ิบัติ่การ									

ในงานสิ่นับสิ่นุนการเฝ้้าระวังป้องกันควบคุมโรค	 งานสิ่อบสิ่วนโรค	 งานสิ่นับสิ่นุนเคร่อขั่าย	 และงานบร่การ	 ในตัิวอย่าง										

สิ่่�งแวดล้อมและชีีวภัาพ	รวมจำานวนทั�งสิ่่�น	7,603	พาราม่เติอร์	แสิ่ดงในภัาพที�	1
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	 	 	 	 	 (1)	 งานสิ่นับสิ่นุนการเฝ้้าระวังป้องกันควบคุมโรค	 งานสิ่อบสิ่วนโรค	 งานสิ่นับสิ่นุนเคร่อข่ัาย								

และงานให้ความอนุเคราะห์	 จำานวนทั�งส่ิ่�น	 4,404	พาราม่เติอร์	 จำาแนกติามประเภัทขัองงานและกลุ่มสิ่ารที�ติรวจว่เคราะห์	

แสิ่ดงในภัาพที�	2

ภาพที่ 1 ผลการด�าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ปี 2564

ภาพที่ 2 งานสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ จ�าแนกตามประเภทของงาน และกลุ่มสารที่ตรวจวิเคราะห์

	 	 	 	 	 	 งานเฝ้้าระวังป้องกันควบคุมโรค	จำานวนทั�งสิ่่�น	1,555	พาราม่เติอร์	 การดำาเน่นงานที�สิ่ำาคัญ

ได้แก่	การเฝ้้าระวงัสุิ่ขัภัาพประชีาชีนที�อาศัยอยูใ่นพ่�นที�ศักยภัาพแร่ทองคำาพ่�นที�รอยต่ิอ	3	จังหวดั	(พจ่่ติร	เพชีรบรูณ์	พษ่ณโุลก)	

และจังหวดัเลย	โดยติรวจว่เคราะห์สิ่ารหนใูนปัสิ่สิ่าวะ	การเฝ้้าระวงัสุิ่ขัภัาพประชีาชีนในพ่�นที�เสีิ่�ยง	หมูบ้่านคล่ติี�	จ.กาญจนบุรี	

จากการสิ่ัมผัสิ่ติะกั�ว	การเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพประชีาชีนในพ่�นที�คัดแยกขัยะอ่เล็กทรอน่กสิ่์	จ.	อุบลราชีธานี	การเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพ

ประชีาชีนในพ่�นที�เสิ่ี�ยงที�พักอาศัยรอบโรงงานอุติสิ่าหกรรม	 จ.สิุ่พรรณบุรี	 จากการสิ่ัมผัสิ่ติะกั�ว	 การเฝ้้าระวังโรคพ่ษติะกั�ว						

ในเดก็อาย	ุ0	-	14	ปี	การเฝ้้าระวงัสิ่ขุัภัาพประชีาชีนผู้ได้รบัผลกระทบมลพษ่สิ่ถึานประกอบการจัดการขัยะรีไซึ่เคล่	จ.ราชีบุรี	

และการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพประชีาชีนจากการสิ่ัมผัสิ่สิ่ไติรีน	กรณีโรงงานโฟมและพลาสิ่ติ่กระเบ่ดและรั�วไหล	จ.สิ่มุทรปราการ	

ผลการดําเนินการตรวจวิเคราะห�ทางห�องปฏิบัติการ ป� 2564
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	 	 	 	 	 	 งานสิ่อบสิ่วนโรค	จำานวนทั�งส่ิ่�น	283	พาราม่เติอร์	การดำาเน่นงานที�สิ่ำาคญัได้แก่	งานสิ่อบสิ่วน

โรคกรณีโรงงานโฟมและพลาสิ่ติก่ระเบ่ดและรั�วไหล	 จ.สิ่มุทรปราการ	 เม่�อวันที�	 5	 กรกฎาคม	 2564	 โดยร่วมลงพ่�นที�เก็บ

ติัวอย่างปัสิ่สิ่าวะ	 และติรวจว่เคราะห์	 Mandelic	 acid	 plus	 Phenylglyoxylic	 acid	 ในปัสิ่สิ่าวะ	 ให้กับประชีาชีนจาก						

ศูนย์อพยพ	ผู้ป่วย	เจ้าหน้าที�สิ่าธารณภััย	พลเร่อนในสิ่ังกัดองค์กรปกครองสิ่่วนท้องถึ่�น	เจ้าหน้าที�มูลน่ธ่ติ่าง	ๆ	ในพ่�นที�จาก

องค์การบร่หารสิ่่วนติำาบลบางพลีใหญ่	และเจ้าหน้าที�ทหาร	หน่วยบัญชีาการรักษาด่นแดน	โดยกองพันทหารราบ	

ภาพที่ 3 งานบริการตรวจวิเคราะห์ จ�าแนกตามกลุ่มสารที่ตรวจวิเคราะห์ 

	 	 	 	 	 (2)	 งานบร่การติรวจว่เคราะห์	 จำานวนทั�งสิ่่�น	 3,199	 พาราม่เติอร์	 (ตัิวอย่างสิ่่�งแวดล้อม													

จำานวน	 1,713	 พาราม่เติอร์	 และติัวอย่างชีีวภัาพจำานวน	 1,486	 พาราม่เติอร์)	 จำาแนกติามกลุ่มขัองสิ่ารที�ติรวจว่เคราะห์				

แสิ่ดงในภัาพที�	3

งานบริการตรวจวิเคราะห� ป� 2564 งานบริการตรวจวิเคราะห� ป� 2564
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     2.2) ผลการด�าเนนิงานบรกิารตรวจวเิคราะห์ด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2564 

	 	 	 	 	 การติรวจวัดทางสิุ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรม	 เป็นงานเกี�ยวขั้องกับการดูแล	 ติรวจสิ่อบ	 และปรับปรุง

สิ่ภัาพแวดล้อมในการทำางาน	เพ่�อให้เกด่ความปลอดภัยัต่ิอผู้ปฏิบ่ต่ัิงาน	เป็นการค้นหาหรอ่บ่งชีี�อนัติรายจากปัจจัยส่ิ่�งแวดล้อม

ในการทำางานที�อาจคุกคามติ่อสิุ่ขัภัาพขัองผู้ปฏ่ิบัติ่งาน	 และยังสิ่่งผลกระทบติ่อประส่ิ่ทธ่ภัาพในการทำางานขัองผู้ปฏิ่บัติ่งาน

ด้วย	ในปี	2564	งานติรวจว่เคราะห์ด้านสิุ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรม	ในสิ่ถึานประกอบก่จการ	จำานวน	24	แห่ง	

ตารางที่ 6  แสดงจ�านวนพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด เทียบกับผู้ลการตรวจวัด

ล�าดับ พารามิเตอร์
จ�านวน 

(จุดตรวจ)
ผ่าน

(จุดตรวจ)
ร้อยละ
(%)

ไม่ผ่าน
 (จุดตรวจ)

ร้อยละ
(%)

1 แสิ่ง 955 513 53.71 442 46.28

2 เสิ่ียง 12 6 50.00 6 50.00

3 ความร้อน 9 9 100 0 0

4 ฝุ้่นขันาดใหญ่กว่า	10	ไมครอน 15 15 100 0 0

5 ฝุ้่นขันาดเล็กกว่า	10	ไมครอน 7 7 100 0 0

6 เชี่�อรารวมในอากาศ 78 3 3.84 75 96.15

7 เชี่�อแบคทีเรียรวมในอากาศ 75 33 44.00 42 56.00

8 สิ่ารเคมี 100 89 89.00 11 11

9 คุณภัาพอากาศภัายในอาคาร 112 ดูติารางที�	3

รวม 1,363

รายบริการ

หน�วยงานภายในกรมควบคุมโรค

โรงพยาบาล

โรงงานอุตสาหกรรม

หน�วยงานภาครัฐ

อื่นๆ

9, 37%

3, 13%

9, 37%

3, 13%
5, 21%

6, 25%

1, 4%
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ตารางที่ 7  แสดงพารามิเตอร์คุณภาพอากาศภายในอาคาร เทียบกับผู้ลการตรวจวัด

ล�าดับ พารามิเตอร์
จ�านวน 

(จุดตรวจ)
ผ่าน

(จุดตรวจ)
ร้อยละ
(%)

ไม่ผ่าน
 (จุดตรวจ)

ร้อยละ
(%)

9 คุณภาพอากาศภายในอาคาร

อุณหภัูม่ 112 85 75.89 27 24.10

ความชี่�นสิ่ัมพัทธ์ 112 111 99.10 1 0.89

ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 112 108 96.42 4 3.57

ก๊าซึ่คาร์บอนมอนอกไซึ่ด์ 112 112 100.00 0 0

ก๊าซึ่โอโซึ่น 112 112 100.00 0 0

สิ่ารอ่นทรีย์ระเหยรวม 112 112 100.00 0 0

สิ่ารฟอร์มาลดีไฮด์ 112 112 100.00 0 0

การตรวจวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

การตรวจวัดระดับเสียง 

และดัชนีความร้อน

การตรวจวัดเชื้อรา/

เชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศ

การคุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร

การตรวจวัดสารเคมี
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     2.3) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

     งานบริการตรวจวิเคราะห์ด้านห้องปฏิบัติการ

	 	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2564	การติรวจว่เคราะห์ด้านห้องปฏิ่บัติ่การมีจำานวนทั�งสิ่่�น	 3,593	พาราม่เติอร์	

ซึ่่�งประเภัทกลุ่มติัวอย่างที�สิ่่งมายังห้องปฏิ่บัติ่การสิ่ามารถึจำาแนกเป็น	3	ประเภัท	ค่อ	งานบร่การ	ค่ดเป็นร้อยละ	58	(2,064	

พารามเ่ติอร์)	งานสิ่นบัสิ่นนุเคร่อข่ัาย/การทดสิ่อบความชีำานาญ	(PT)	คด่เป็นร้อยละ	27	(981	พารามเ่ติอร์)	และงานเฝ้้าระวงั	

ค่ดเป็นร้อยละ	15	(548	พาราม่เติอร์)	ขัองการให้บร่การทั�งหมด	โดยประเภัทขัองพาราม่เติอร์ที�ติรวจว่เคราะห์ในปี	2564	

จำาแนกเป็นสิ่ารโลหะหนัก	จำานวน	842	พาราม่เติอร์	สิ่ารอ่นทรีย์ระเหย	จำานวน	2,007	พาราม่เติอร์	และเคมีคล่น่ก	จำานวน	

744	พาราม่เติอร์

      แนวทางการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2565

	 	 	 	 	 	 1.		เพ่�มศกัยภัาพการติรวจวเ่คราะห์ทางห้องปฏิบ่ต่ัิการในพารามเ่ติอร์ใหม่	ๆ 	เพ่�อรองรบัปัญหาขัองพ่�นที�

	 	 	 	 	 	 2.	 พัฒนาห้องปฏิ่บัติ่การให้เป็นไปติามระบบมาติรฐานสิ่ากลขั้อเสิ่นอแนะ	จากผลการดำาเน่นงาน

ที�ผ่านมาห้องปฏ่ิบตัิก่ารยงัวเ่คราะห์ได้ไม่ครอบคลมุพารามเ่ติอร์	ที�เป็นความต้ิองการและปัญหาขัองพ่�นที�	ควรจดัทำาแผนการ

พัฒนาว่ธีการติรวจวเ่คราะห์	และส่ิ่งเจ้าหน้าที�เข้ัาอบรมเรยีนรูเ้ทคนค่การติรวจวเ่คราะห์ใหม่	ๆ	 เพ่�อเป็นการเพ่�มศกัยภัาพขัอง

ห้องปฏิบ่ตัิก่าร

      บริการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

	 	 	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2564	มีการติรวจสิ่ภัาพแวดล้อมจากการทำางานให้กับหน่วยงานเคร่อขั่ายในพ่�นที�	

จำานวน	10	แห่ง	ประกอบด้วย	โรงพยาบาลรัฐ	สิ่ถึานประกอบการ	และมหาว่ทยาลัย	รวมทั�งสิ่่�น	1,176	รายบร่การ	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี�

	 	 	 	 	 	 1.	 งานบร่การจำานวน	 1,143	 รายบร่การ	 จำาแนกเป็น	 รายบร่การด้านกายภัาพ	 77	 รายบร่การ			

รายบร่การด้านสิ่ารเคมี	952	รายบร่การ	และรายบร่การด้านชีีวภัาพ	114	รายบร่การ

	 	 	 	 	 	 2.	 งานสิ่นับสิ่นุนเคร่อขั่าย	 ได้แก่	 งานสิ่อบสิ่วนโรคและภััยสุิ่ขัภัาพจากการประกอบอาชีีพ														

การติอบโติ้ภัาวะฉุกเฉ่น	และงานสิ่นับสิ่นุนการเฝ้้าระวัง	จำานวน	33	รายบร่การ	ซึ่่�งเป็นรายบร่การด้านสิ่ารเคมีทั�งหมด

จํานวนรายบริการและประเภทการบริการของห�องปฏิบัติการ
ของศูนย�พัฒนาวิชาการอนามัยเเละสิ่งเเวดล�อม จ.ระยอง

ป�งบประมาณ 2564

โลหะหนัก

สารอินทรีย�ระเหย

เคมีคลินิก
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      ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า

	 	 	 	 	 	 การดำาเน่นงานติรวจวัดทางสิุ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรมในปี	2564	พบปัญหาที�สิ่ำาคัญ	ค่อ

	 	 	 	 	 	 1.	 องค์ความรูข้ัองบคุลากรที�ยงัเป็นข้ัอจำากดัในการพัฒนาในหลาย	ๆ 	ด้าน	เช่ีน	องค์ความรูใ้นการ

พัฒนาแนวทางการติรวจวัดใหม่	ๆ	องค์ความรู้ในการบร่หารจัดการระบบขั้อมูล	สิ่ารสิ่นเทศ	การว่เคราะห์ผลในเชี่งระบาด

ว่ทยาซึ่่�งจำาเป็นติ้องมีการอบรมพัฒนา	ศ่กษาติ่อยอดเพ่�อให้เก่ดการพัฒนาติ่อไปในอนาคติ

	 	 	 	 	 	 2.	 ติ้นทุนการติรวจวัดที�เพ่�มสูิ่งข่ั�น	 เน่�องจากปัจจุบันวัสิ่ดุอุปกรณ์สิ่ำาหรับการติรวจวัดและ														

การเก็บตัิวอย่างมีราคาเพ่�มสูิ่ง	แต่ิขัณะที�ราคาค่าบร่การยังไม่มีการปรับตัิว	และหลาย	ๆ	รายการ	ไม่มีการระบุอย่างชัีดเจน

ในประกาศทำาให้เก่ดความเข้ัาใจที�คลาดเคล่�อน	

	 	 	 	 	 	 3.	 ความเสีิ่�ยงขัองบุคลากรในการออกติรวจ	 บุคลากรที�ทำาหน้าที�ติรวจประเม่นระดับสิ่่�งคุกคาม

สิุ่ขัภัาพมีความเสิ่ี�ยง	 ทั�งในรูปแบบเฉียบพลันและเร่�อรัง	 จากสิ่่�งคุกคามด้านเคมี	 ด้านกายภัาพ	 ด้านชีีวภัาพ	 โดยเฉพาะ

สิ่ถึานการณ์การระบาดขัองโรคต่ิดเช่ี�อไวรัสิ่โคโรนา	 2019	 ในปัจจุบัน	 และสิ่่�งคุกคามอ่�น	 ๆ	 ทั�งนี�	 เม่�อพ่จารณามาติรการ							

เพ่�อรองรับความเสิ่ี�ยงแล้วกลับยังพบว่ายังมีไม่เพียงพอ	 โดยเฉพาะมาติรการเฝ้้าระวังสิุ่ขัภัาพขัองเจ้าหน้าที�	 และสิ่วัสิ่ด่การ

จากความเสิ่ี�ยงที�ควรได้รับ

	 	 	 	 	 	 4.	 จากสิ่ถึานการณ์การระบาดขัองโรคต่ิดเชี่�อไวรัสิ่โคโรนา	2019	ในปัจจุบนั	ทำาให้ไม่สิ่ามารถึออกติรวจ	

ในบางพ่�นที�หร่อในชี่วงเวลาที�มียอดผู้ติ่ดเชี่�อสิู่งได้	เพ่�อเป็นการลดความเสิ่ี�ยงในการรับสิ่ัมผัสิ่	และ/หร่อการแพร่กระจายเชี่�อ

      สิ่งที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป ในปีงบประมาณ 2565

	 	 	 	 	 	 1.	 การพฒันาระบบฐานข้ัอมลูการติรวจวดัทางสุิ่ขัศาสิ่ติร์อตุิสิ่าหกรรม	พร้อมทั�งการว่เคราะห์และ

จัดทำาสิ่ถึานการณ์สิ่ภัาพแวดล้อมจากการทำางานในแติ่ละประเภัทสิ่ถึานประกอบการ

	 	 	 	 	 	 2.	 พัฒนาว่ชีาการทางสิุ่ขัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรมรองรับประเด็นปัญหาสิุ่ขัภัาพในพ่�นที�	ได้แก่

	 		 	 	 	 	 	 2.1	 พฒันาแนวทางการติรวจประเมน่สิ่ารเคมใีหม่	ๆ 	ที�เป็นประเด็นปัญหาสิ่ขุัภัาพในพ่�นที�	เช่ีน	

การประเม่นสิ่ารทาเลทในสิ่ภัาพแวดล้อมการทำางาน	การติรวจประเม่นโลหะหนักบนพ่�นผ่ว	ฯลฯ	

	 		 	 	 	 	 	 2.2	 การพัฒนางานว่จัย	 R2R	 รองรับประเด็นปัญหาที�สิ่ำาคัญในพ่�นที�	 เชี่น	 การประเม่น											

ความเสิ่ี�ยงทางสิุ่ขัภัาพ	การติรวจประเม่นเชี่งรุกด้วยเคร่�องม่อสิุ่ขัศาสิ่ติร์เพ่�อเฝ้้าระวังในกลุ่มแรงงานทางทะเล

จํานวนรายบริการงานตรวจวิเคราะห�ทางสุขศาสตร�อุตสาหกรรม
ป�งบประมาณ 2564

ด�านกายภาพ ด�านเคมี ด�านชีวภาพ
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รายงานประจ�าปี 256490

	 		 	 	 	 	 	 2.3		พฒันาแนวทางการติรวจวัดเพ่�อสิ่นบัสิ่นนุการปฏ่ิบตัิง่านภัายใต้ิพระราชีบญัญัติค่วบคุมโรค	

จากการทำางาน	มาติรา	17	18	และ	36	เป็นติ้น

	 	 	 	 	 	 3.	 การพฒันาบุคลากร	ให้มคีวามรูค้วามสิ่ามารถึในการติรวจประเมน่ด้านสิ่ขุัศาสิ่ติร์อุติสิ่าหกรรม
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     2.4 การสนับสนุนการด�าเนินงานและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 	 	 	 สิ่นับสิ่นุนการพฒันาการดำาเนน่งานเฝ้้าระวงั	ติอบโต้ิเหตุิฉุกเฉ่นและสิ่อบสิ่วนโรคจากการประกอบอาชีีพ	

และสิ่่�งแวดล้อมให้กับหน่วยงานเคร่อขั่ายในพ่�นที�เขัติพัฒนาพ่เศษภัาคติะวันออก	และพ่�นที�ใกล้เคียง	ได้แก่	

ตารางที่ 8  การสนับสนุนการด�าเนินงานและเพิ่มศักยภาพเคร่อข่ายเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ในพ่้นที่เขตพัฒนา 
  พิเศษภาคตะวันออก

ล�าดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี ภาพประกอบ
1. ลงพ่�นที�สิ่อบสิ่วนท่อส่ิ่งก๊าซึ่ธรรมชีาต่ิระเบด่ในพ่�นที�	

ติำาบลเปร็ง	 อำาเภัอบางบ่อ	 จังหวัดสิ่มุทรปราการ	

ดำาเน่นการติรวจวัดระดับความเขั้มขั้นขัองสิ่าร			

กลุ่ม	BTEXS	 ในพ่�นที�อ่อนไหว	 ได้แก่	ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	โรงเรียน	วัด	สิ่ถึานที�ราชีการ	รวม	5	แห่ง	

จำานวน	5	จุดติรวจวัด	

23	ติุลาคม	2563

2. สิ่นับสิ่นุนการประเม่นความเสิ่ี�ยงด้านสิ่ารเคมี								

ติ่อสิุ่ขัภัาพขัองผู้ปฏิ่บัต่ิงานโรงพยาบาลแห่งหน่�ง			

ในจังหวัดระยอง

15	–	16	ติุลาคม	2563



รายงานประจ�าปี 256492

ล�าดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี ภาพประกอบ
3. ลงพ่�นที�ร่วมกบัทมีเจ้าหน้าที�หน่วยบร่การสิ่าธารณสิ่ขุั	

ในพ่�นที�	ดำาเนน่งานเฝ้้าระวงัสิ่ขุัภัาพ		คดักรองกลุม่

เสีิ่�ยง	 สิ่อบสิ่วน	 กรณีเหติุการณ์ไฟไหม้กองวัสิ่ดุ					

เศษเหล็ก	 ภัายในโรงงานหลอมเหล็กแห่งหน่�ง							

ในติำาบลน่คมพัฒนา	 อำาเภัอน่คมพัฒนา	 จังหวัด

ระยอง

3	กุมภัาพันธ์	2564

4. สิ่นับสิ่นุนการติรวจประเม่นคุณภัาพอากาศ									

เพ่�อศ่กษาคุณภัาพอากาศภัายในอาคารก่อนและ

หลังการปรับปรุงอาคารในรูปแบบ	Smart	Office	

จำานวน	 7	 จุดขัองสิ่ถึานประกอบการแห่งหน่�ง								

ในจังหวัดระยอง

18	มีนาคม	2564

5. ลงพ่�นที�สิ่อบสิ่วนเหตุิการณ์กรณโีรงงานระเบ่ดและ

เพล่งไหม้ในพ่�นที�	 จังหวัดสิ่มุทรปราการ	 ร่วมกับ	

กองโรคจากการประกอบอาชีีพฯ	สิ่คร6.	และหน่วย

บรก่ารสิ่าธารณสิ่ขุัในพ่�นที�	โดยดำาเนน่การติรวจวดั

ระดับความเขั้มขั้นขัองสิ่ารสิ่ไติรีนในบรรยากาศ					

ในจุดอพยพ	ทั�ง	7	แห่ง	จำานวน	14	จุดติรวจวัด	

6	-	7	กรกฎาคม	2564
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ล�าดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี ภาพประกอบ
6. สิ่นับสิ่นุนการว่เคราะห์ในกรณีโรงงานระเบ่ดและ

เพล่งไหม้ในพ่�นที�	 จังหวัดสิ่มุทรปราการ	 (ติัวอย่าง

ชีีวภัาพ)	 พาราม่เติอร์	 Mandelic	 acid	 plus	

Phenylglyoxylic	acid	in	urine	(Biomarker	ขัอง

สิ่ารสิ่ไติรีนในปัสิ่สิ่าวะ)

7	–	20	กรกฏิาคม	2564

 3.6.7 งานพัฒนาองค์กร วิจัย นวัตกรรม  

   ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร PMQA 4.0 

	 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมได้ดำาเน่นการติามนโนบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเขั้าสิู่่

ระบบราชีการ	4.0	โดยใชี้กลไกเคร่�องม่อการบร่หารจัดการภัาครัฐ	(PMQA	4.0)	เพ่�อยกระดับประสิ่่ทธ่ภัาพการทำางานขัอง

หน่วยงาน	ให้สิ่อดคล้องกบัสิ่งัคมเทคโนโลยดีจ่ท่ลั	ก้าวทนัต่ิอการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วได้	และติอบสิ่นองความต้ิองการขัอง

ประชีาชีน	ผลการดำาเน่นงานสิ่ำาคญั	ได้แก่	1)	การขัับเคล่�อนการดำาเน่นงานด้วยกลไกคำาสัิ่�งคณะทำางานยกระดบัพฒันาคณุภัาพ

การบร่หารจัดการองค์การ	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 โดยมีประชุีม													

คณะทำางานรายหมวดทุกหมวด	 เพ่�อทบทวนกรอบแนวค่ด	 แนวทางการดำาเน่นงาน	 และการประเม่นองค์กรด้วยเคร่�องม่อ

การบร่หารจัดการภัาครัฐ	 PMQA	 4.0	 ในทุกหมวดถ่ึงระดับ	 Significance	 ภัายใติ้แนวค่ดการปฏิ่รูป	 Retreat	 Rethink					

Redesign	2)	จัดทำาแผนการยกระดับการพัฒนากลไกการบร่หารจัดการภัาครัฐขัองหน่วยงานระยะ	3	ปี	 ให้สิ่อดคล้องกับ

ชี่องว่างที�พบโดยครอบคลุมการพัฒนาระบบราชีการ	 4.0	 ทั�งด้านเปิดกว้างและเชี่�อมโยง	 การย่ดประชีาชีนเป็นศูนย์กลาง			

และการมีขัีดสิ่มรรถึนะสิู่งและทันสิ่มัย	3)	การพัฒนาเพ่�อสิ่ร้างความเปลี�ยนแปลงโดยมุ่งเน้นประชีาชีน	โดยการจัดทำาขั้อมูล	

Data	visualize	dashboard	การพัฒนาองค์ความรู้	การจัดทำาแผนยุทธศาสิ่ติร์	การสิ่ร้างนวัติกรรมอันเก่ดจากการดำาเน่น

งานร่วมกับหน่วยงานเคร่อขั่าย	 เพ่�อแก้ปัญหาที�ซัึ่บซึ่้อน	 เพ่�อพัฒนาระบบการจัดการฐานขั้อมูลภัายในขัองหน่วยงาน														

เพ่�อการเฝ้้าระวงั	 ป้องกนั	 ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อม	ที�สิ่อดคล้องพระราชีบญัญตัิค่วบคมุโรคจากการ	

ประกอบอาชีพีและโรคจากสิ่่�งแวดล้อม	พ.ศ.	2562	นอกจากนี�ยงัส่ิ่งเสิ่รม่องค์ความรูด้้านการพัฒนาคณุภัาพการบรห่ารจัดการ

องค์การระบบราชีการ	 4.0	 ให้กับบุคลากรในองค์กร	 โดยได้รับความอนุเคราะห์ว่ทยากรจากกลุ่มพัฒนาระบบบร่หาร											

กรมควบคุมโรค	 มาถึ่ายทอดองค์ความรู้และคำาแนะนำาเกี�ยวกับแนวทางการดำาเน่นงานขัอง	 บร่หารจัดการองค์การ													

ระบบราชีการ	4.0	กรมควบคุมโรค	ปี	2564	เม่�อวันที�	16	กุมภัาพันธ์	2564	ณ	ห้องประชีุมกองโรคจากการประกอบอาชีีพ

และสิ่่�งแวดล้อม	เพ่�อแลกเปลี�ยนองค์ความรูเ้ทคนค่การวเ่คราะห์ประเมน่ตินเอง	การเชี่�อมโยงงานขัองทกุหมวด	เพ่�อให้บุคลากร

ภัายในองค์กรมีความเขั้าใจ	และนำาไปใชี้ไปกำาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงองค์กร	ให้มีประสิ่่ทธ่ภัาพย่�งขั่�น



รายงานประจ�าปี 256494

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

	 	 	 การพฒันาและสิ่นบัสิ่นนุบคุลากรให้เป็นผู้ที�มสีิ่มรรถึนะสูิ่ง	เพ่�อสิ่นบัสิ่นนุการดำาเนน่งานและจัดทำาผลต่ิภัณัฑ์

เพ่�อการเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อมได้อย่างมีประสิ่่ทธ่ภัาพ	 สิ่อดคล้องกับท่ศทาง

การดำาเน่นงานติามแผนปฏิ่บัติ่การด้านทรัพยากรบุคคล	กรมควบคุมโรค	มีผลการดำาเน่นงานได้แก่	

	 	 	 1.	 การสิ่่งบุคลากรเขั้ารับการอบรมเพ่�อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที�จำาเป็น	 ได้แก่	 หลักสิู่ติรการพัฒนา

ศกัยภัาพบคุลากรนวตัิกรรม	กรมควบคมุโรค	จำานวน	2	คน	การพฒันาทกัษะพ่�นฐาน	ในการต่ิอยอดสิู่ก่ารพฒันางานนวตัิกรรม

ด้านสิ่ขุัภัาพและการป้องกนั	ควบคมุโรค	จำานวน	6	คน	หลกัสิ่ตูิรสิ่ตูิรเทคนค่การบรห่ารจดัการข้ัอมลูส่ิ่วนบคุคลติามกฎหมาย

ไทยและมาติรฐานยุโรป	จำานวน	2	คน	หลักสิู่ติรการพัฒนาสิ่มรรถึนะและความเน่าเชี่�อถึ่อในการทำางาน	จำานวน	3	คน	และ

หลักสิู่ติรเทคน่คการเขัียนหนังสิ่่อราชีการและรายงานการประชีุม...ให้ได้จร่ง	 จำานวน	 2	 คน	 รวมทั�งการประชีุมถึ่ายทอด					

ความรูใ้ห้แก่ข้ัาราชีการใหม่และผูท้ี�สิ่นใจ	สิ่ำาหรับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประเม่นผลการปฏิบั่ต่ิงาน	“คลน่ก่	PMS	online”	

จำานวน	15	คน

	 	 	 2.	 การปฐมน่เทศขั้าราชีการและบุคลากรใหม่	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ในวันพุธที�	21	กรกฎาคม	

พ.ศ.	 2564	 จำานวน	 6	 คน	 เพ่�อเติรียมความพร้อมในการปฏ่ิบัติ่งานขัองขั้าราชีการใหม่	 รับทราบนโยบาย	 ภัารก่จ	 และ											

ว่สิ่ัยทัศน์จากผู้บร่หาร	 ร่วมถ่ึงทราบบทบาทหน้าที�	 ภัารก่จที�สิ่ำาคัญจากกลุ่มงานที�เกี�ยวขั้องที�มาร่วมบรรยายลักษณะงาน	

วัฒนธรรมขัององค์กร	และแนวทางการประพฤติ่ปฏิ่บัติ่หน้าที�ราชีการที�บุคลากรใหม่ควรทราบ

	 	 	 3.	 การสิ่นบัสิ่นนุการฝึ้กปฏิบ่ตัิง่านขัองแพทย์ประจำาบ้าน	นกัศก่ษาฝึ้กงาน	และการฝึ้กประสิ่บการณ์ให้กับ

บุคลากรจากหน่วยงานภัายนอก	 โดยมีสิ่ถึาบันการศ่กษาและหน่วยงานสิ่ำาคัญ	 ได้สิ่่งบุคลากรมาเขั้ารับการอบรม	 ได้แก	่						

คณะแพทยศาสิ่ติร์	จฬุาลงกรณ์มหาว่ทยาลยั	คณะแพทยศาสิ่ติร์	มหาวท่ยาลัยขัอนแก่น	วท่ยาลัยแพทยศาสิ่ติร์	พระมงกุฎเกล้า	

คณะว่ศวกรรมศาสิ่ติร์และคณะสิ่าธารณสิุ่ขัศาสิ่ติร์	มหาว่ทยาลัยมห่ดล	คณะสิ่าธารณสิุ่ขัศาสิ่ติร์	มหาว่ทยาลัยธรรมศาสิ่ติร์	

และขั้าราชีการผู้มีสิ่ัมฤทธ่์สิู่ง	กรมควบคุมมลพ่ษ	

	 	 	 4.	 การจัดทำาฐานขั้อมูลการพัฒนาศักยภัาพบุคลากร	ปี	2564	เพ่�อเป็นแหล่งจัดเก็บขั้อมูลบุคลากรที�ได้รับ

การพัฒนาเขั้ารับการฝ้ึกอบรมหลักสิู่ติรในหลักสิู่ติรติ่าง	ๆ	ทั�งภัายในและภัายนอกหน่วยงาน	

	 	 	 5.	 การเข้ัาร่วมโครงการโปรแกรมพี�เลี�ยง	 กรมควบคุมโรค	 โดยมีพี�เลี�ยงและน้องเลี�ยง	 จำานวน	 4	 คู่														

ดำาเน่นการในติามแนวทางขัองกรมควบคุมโรค	ประโยชีน์ที�ได้รับ	ค่อ	ได้พี�เลี�ยงต้ินแบบที�ดี	และน้องเลี�ยงที�เป็นทายาทรับต่ิองาน							

มีสิ่มรรถึนะสิ่ามารถึปฏ่ิบัต่ิงานได้จร่ง	พี�เลี�ยง	น้องเลี�ยงกำาหนดเป้าหมายสุิ่ดท้ายร่วมกันองค์กรจะประสิ่บความสิ่ำาเร็จ

   การพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ และการพัฒนานวัตกรรม

	 	 	 การจดัประชุีมคณะทำางานพฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีางว่ชีาการด้านโรคจากการประกอบอาชีีพและ

สิ่่�งแวดล้อมปีงบประมาณพ.ศ.	2564	เพ่�อเป็นเวทถ่ีึายทอดองค์ความรู	้เทคโนโลย	ีแลกเปลี�ยนประสิ่บการณ์	และการนำาเสิ่นอ

ผลงานขัองบุคลากรกองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่�งแวดล้อม	 ผู้เกี�ยวขั้อง	 แพทย์ประจำาบ้าน	 และนักศ่กษาฝ้ึกงาน								

โดยมีการจัดประชีุมจำานวน	11	ครั�ง	ในระหว่างเด่อนพฤศจ่กายนปี	พ.ศ.	2563	ถึ่ง	สิ่่งหาคม	พ.ศ.	2564	หัวขั้อการนำาเสิ่นอ

ที�สิ่ำาคัญ	ได้แก่	สิ่ถึานการณ์	ปัญหา	และผลกระทบทางสิุ่ขัภัาพจากฝุ้่นละออง	ขันาดไม่เก่น	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	สิ่าระสิ่ำาคัญ

ขัองความรอบรูท้างสุิ่ขัภัาพ	(Health	Literacy)	องค์ความรูด้้านการพฒันาคณุภัาพการบรห่ารจดัการองค์การ	ระบบราชีการ	4.0	

การนำาเสิ่นอองค์ความรูท้ี�เกี�ยวข้ัองกบัการเฝ้้าระวงั	 ป้องกนั	ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อมขัองข้ัาราชีการใหม่	

กรมควบคุมโรค
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		 	 	 ผล่ติภััณฑ์ว่ชีาการขัองกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 นำาเขั้าสิู่่กระบวนการประเม่นและ

รับรองมาติรฐานผล่ติภััณฑ์	 เพ่�อการเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคและภััยสุิ่ขัภัาพ	 กรมควบคุมโรค	 โดยในปีงบประมาณ						

พ.ศ.	2564	มีผล่ติภััณฑ์ว่ชีาการ	1	เร่�อง	ซึ่่�งผ่านการประเม่นและรับรองมาติรฐานและเผยแพร่	ได้แก่	แนวทางการประเม่น

ความเสิ่ี�ยงทางสิุ่ขัภัาพในอุติสิ่าหกรรมยานยนติ์และชี่�นสิ่่วน	 และอุติสิ่าหกรรมปิโติรเคมี	 และผล่ติภััณฑ์ว่ชีาการ	 4	 เร่�อง										

อยู่ระหว่างการพ่จารณาและรับรองผล่ติภััณฑ์ว่ชีาการจากคณะกรรมการประเม่นและรับรองมาติรฐานผล่ติภััณฑ์เพ่�อการ			

เฝ้้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภััยสิุ่ขัภัาพ	กรมควบคุมโรค	ก่อนดำาเน่นการเผยแพร่ติ่อไป	ได้แก่	

		 	 	 1.	 แนวทางการดูแลสิุ่ขัภัาพผู้ปฏิ่บัติ่งานด้านการจัดการมูลฝ้อย

		 	 	 2.		คู่ม่อเฝ้้าระวัง	ป้องกันและควบคุมโรคและภััยที�คุกคามสิุ่ขัภัาพจากฝุ้่นละอองขันาดไม่เก่น	2.5	ไมครอน	

(PM
2.5

)

		 	 	 3.		คู่ม่อการเฝ้้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรคพ่ษสิ่ารปรอท

		 	 	 4.		คู่ม่อเวชีศาสิ่ติร์ทางทะเลสิ่ำาหรับบุคลากรสิ่าธารณสิุ่ขั	

		 	 	 กองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม	 ได้พัฒนานวัติกรรมระบบห้องปฏิ่บัติ่การด้านโรคจากการ

ประกอบอาชีพีและสิ่่�งแวดล้อมขั่�น	(โปรแกรม	Smart	Lab	Env	–	Occ)	เพ่�อปรับรูปแบบการให้บร่การจากรูปแบบการทำางาน

แบบกระดาษไปเป็นรปูแบบอเ่ลก็ทรอนก่ส์ิ่	ซึ่่�งผลมาจากการวเ่คราะห์ขัั�นติอนสิ่ถึาปัติยกรรมองค์กร	พบว่ากระบวนการทำางาน

และการให้บร่การทางห้องปฏ่ิบัติ่การจะมีขั้อมูลสิ่ำาคัญเป็นจำานวนมาก	 ดังนั�นการพัฒนานวัติกรรมนี�จะทำาเก่ดการจัดเก็บ

ข้ัอมลูที�เป็นระบบ	ลดขัั�นติอน	ลดความซึ่ำ�าซ้ึ่อนในการทำางาน	ควบคมุคุณภัาพขัองข้ัอมลู	รวมทั�งเป็นคลงัข้ัอมลู	(data	warehouse)	

ทางหอ้งปฏิ่บตัิ่การจากผูม้าใช้ีบรก่ารหร่อลูกคา้	(customer)	ซึ่่�งมีทั�งบุคคลธรรมดา	หนว่ยงานภัาครฐั	และหน่วยงานเอกชีน	

ที�สิ่ามารถึนำาขั้อมูลไปใชี้ประโยชีน์ในการว่เคราะห์	 สิ่รุปผล	 นำาเสิ่นอขั้อมูลในรูปแบบ	Data	 visualization	 เพ่�อใชี้ติอบโติ้

เหติกุารณ์ฉกุเฉน่ได้อย่างทนัท่วงท	ีและนำาข้ัอมลูไปพยากรณ์โรคที�จะเกด่ข่ั�นในอนาคติได้	เพ่�อการเฝ้้าระวงัโรคและภัยัสุิ่ขัภัาพ

จากการประกอบอาชีีพได้อย่างมีประสิ่่ทธ่ภัาพ	 โครงการนี�ได้ผ่านการประเม่นผลงานนวัติกรรมกรมควบคุมโรค	 ประเภัท	

นวัติกรรมด้านกระบวนการ/การจัดการ	(Business	Process	Management	Innovation)	ระดับ	2	ดาว

		 	 	 ปัจจัยแห่งความสิ่ำาเร็จ	 ค่อ	 ผู้บร่หารเล็งเห็นความสิ่ำาคัญ	 สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นก่จกรรมติลอดโครงการ							

เพ่�อให้ได้ผลงานที�สิ่ามารถึนำาไปใชี้ปฏิ่บัติ่งานได้จร่ง	และเก่ดประโยชีน์ติ่อประชีาชีนโดยสิ่่วนรวม

การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ PMQA 4.0 16 ก.พ.64                                        



รายงานประจ�าปี 256496

การประชุมคณะท�างานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) รายหมวด

การประชุมพัฒนานวัตกรรมระบบห้องปฏิบัติการ

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมระบบห้องปฏิบัติการ                                                                          

กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม                                                                                      

(SMART Lab ENVOCC)

การประชมุพฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีทางวชิาการ      

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม             

ผลิตภัณฑ์วิชาการ

ของกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ                
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ส�วนที่4แนวทางการดําเนินงาน
ที่สําคัญในป� 2565



รายงานประจ�าปี 256498
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โครงการและตัวชี้วัดส�าคัญ ปี 2565  

ประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โครงการและตัวชี้วัดส�าคัญ ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ

1. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและ

ตัวชี้วัดค�ารับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ร้อยละขัองจงัหวดัที�ผ่านการประเม่นระบบ

เฝ้ ้าระวังโรคและภััยสิุ่ขัภัาพจากการ

ประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้อม

1.	 กลุ่มพัฒนาระบบขั้อมูลและติอบโติ้

ภัาวะฉุกเฉ่น	(ประเด็นระบบเฝ้้าระวังฯ)

2.	กลุม่กฎหมายและพฒันาหน่วยปฏิบ่ตัิก่าร		

(ประเด็นหน่วยปฏิ่บัติ่การ)

2. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 

(กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรค)

ร ้อยละขัองจังหวัดจัดการป ัจจัยเสีิ่�ยง						

ด้านสิ่่�งแวดล้อมที�สิ่่งผลติ่อการลดลงขัอง

อตัิราป่วยด้วยโรคที�เกี�ยวข้ัองกบัสิ่ขุัอนามยั

และมลพ่ษ	สิ่วล.	(เน้น	PM
2.5

)

กลุ่มเวชีศาสิ่ติร์สิ่่�งแวดล้อมและแรงงาน

นอกระบบ

3. จุดเน้น กรมควบโรค 2565 ระดับความสิ่ำ า เร็ จขัองการเฝ้ ้ าระ วัง

สิ่ถึานการณ ์ผลกระทบติ ่อสิุ่ขัภัาพที�

เกี�ยวขั้องกับฝุ้่นละออง	PM
2.5

กลุ่มพัฒนาระบบขั้อมูลและติอบโติ้

ภัาวะฉุกเฉ่น				

4. นโยบาย : ป้องกัน COVID - 19 

ในสถานประกอบกิจการ 

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัยท�างาน

4.1		 ระบบการเฝ้้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุม

โรคโคว่ด	19	ในกลุ่มวัยทำางาน

4.2		 การพัฒนาศักยภัาพทีมที�ปร่กษา	

กำากับ	 ติ่ดติาม	 (Coaching	 team)	

แบบ	 Virtual	 และแบบ	 Training	

Group

4.3		 ระบบการเรยีนรูข้ัองทมีที�ปรก่ษา	และ

การกำากับ	 ติ่ดติามประเม่นผลผ่าน	

Platform	 online	 (Coaching								

System	Platform)

กองโรคจากการประกอบอาชีีพและ								

สิ่่�งแวดล้อม
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แผนการด�าเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ (พ.ศ. 2564 – 2580) 

เป้าหมายระยะที่ 1 ( 64 - 65) พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ + ระบบควบคุมก�ากับบริการฯ 
+ มาตรการทางสังคมและทางกฎหมาย เพื่อลดโรคฯ

เน้น  โรคจากตะกั่ว (จากการท�างาน) โรคจากตะกั่ว (สิ่งแวดล้อม)
 โรคที่เกี่ยวเนื่องจากฝุ่น PM2.5 โรคพิษจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

แผนงาน พ.ร.บ.

 จ�านวนอนุบัญิญิัติที่ต้องออก
ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
≥ 8 ฉุบับ 
 ร้อยละ 80 ของจังห้วัดที่
ผู้่านการประเมินระบบ
เฝ้าระวังฯ (KPI สธ.)

จ�านวนจังห้วัดที่มีพ่้นที่เสี่ยง
ปัญิห้ามลพิษ สวล.มีข้อมูลด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการ
เฝ้าระวังผู้ลกระทบต่อสุขภาพ
ประเด็นส�าคัญิ 

อัตราป่วยด้วยโรค จากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มวัยแรงงาน
ลดลง ร้อยละ 5 
(เทียบกับปี 2562) 
(5 โรคตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 : 
1) โรคจากตะกั่วห้ร่สารประกอบ
    ของตะกั่ว 
2) โรคจากฝุ่นซิลิกา 
3) โรคจากภาวะอับอากาศ
4) โรคจากแอสเบสตอส (ใยห้ิน) 
5) โรคห้ร่ออาการส�าคัญิของ
 พิษจากสารก�าจัดศัตรูพ่ช

แผนงาน OCC. แผนงาน ENV. 
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งานส�าคัญแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565

แผนงาน พ.ร.บ. แผนงาน OCC. แผนงาน ENV. 

1. กลไกการขับเคล่่อน
ห้น่วยปฏิิบัติการ ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม
2. การพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคฯ 
(ตัวชี้วัด กระทรวงฯ/
ค�ารับรอง สคร./สปคม.)

1. มาตรฐานสถานที่ท�างานฯ 
(สปก.ปลอดโรคฯ Wellness 
center)
2. ขับเคล่อ่นงาน New Normal 
3. ระบบทีป่รึกษาฯ COVID - 19 
ในสถานประกอบกิจการ 
(Coaching System)
4. การพัฒนามาตรลดเสี่ยง 
ลดโรค

1. จ�านวนจังห้วัดที่มีพ่้นที่เสี่ยง
ปัญิห้ามลพิษสิ่งแวดล้อม 
มีข้อมูลด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง
ผู้ลกระทบต่อสุขภาพประเด็น
ส�าคัญิ (พ.ร.บ. งบประมาณฯ)
2. อัตราป่วยโรคพิษตะกั่ว
ในเด็ก อายุ 0 - 14 ปี  
(ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค 20 ปี)

4.2   คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ตรวจสอบ      อังคณา  เมธากุล
                           นลินทิพย์  ชูโชติแก้ว
     วชิราภรณ์  วิริยะสัมมา

รวบรวม/เรียบเรียง    พิมพ์ขวัญิ  เกตุแก้ว

พิสูจน์อักษร/จัดท�า   ประกายแก้ว  ยอดพรม 
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4.3   สถานที่ตั้ง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 88/21 อาคาร 10 – 11 ชั้น 2  กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญิ 
อ�าเภอเม่อง จังห้วัดนนทบุรี รห้ัสไปรษณีย์ 11000

ผูู้้อ�านวยการกองฯ : 
02 590 3858

Free Sitting Zone 
(กลุ่มพัฒนาวิชาการ, กลุ่มพัฒนาภาคีเคร่อข่าย, กลุ่มส่่อสารฯ) : 
02 590 3865, 02 590 3866

กลุ่มบริห้ารทั่วไป (งานการเงิน, งานพัสดุ ) : 
02 590 3863

กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผู้ล, กลุ่มบริห้ารทั่วไป(งานสารบรรณ) : 
02 590 3864

เว็บไซต์กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : 
http://envocc.ddc.moph.go.th   

Facebook : 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ช่องทางการติดต่อ/หมายเลขโทรศัพท์
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