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สาระสําคัญของการดําเนินงานเสนอตอทีมนิเทศงานกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2561รอบที่ 1
หนวยงานรับนิเทศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
กลุมที่ 2 กลุมยอยที่ 2โครงการที่สนับสนุนคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค ฯ ป 2561 และ
แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
วันที่ 26 เมษายน 2561
ณ หองประชุม 3 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
--------------------1.รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง รอยละ 100
1.1 สถานการณรายจังหวัด
สคร. 5 ราชบุรี มีการดําเนินงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน(PHEM) มาตั้งแต ป
2554 จนถึงปจจุบัน เพื่อการแกไขสถานการณ เหตุการณภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเขตสุขภาพที่ 5 ใหมีความ
รวดเร็ ว และวั ส ดุ อุ ป กรณ เจ า หน า ที่ พ ร อ มในการตอบโต ส ถานการณ ที่ เ กิด ขึ้ น ป 2559 มี การพั ฒ นาศู น ย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินขึ้น นําระบบบัญชาการณเหตุการณ (ICS) มาใช รวมทั้งการจัดทําแผนประคองกิจการ
(BCP) แผนเผชิญเหตุการณ (IAP) All Hazard Plan และพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน มาอยางตอเนื่อง เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด สภาพปญหาที่พบในสวนสถานที่ วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ EOC
ยังมีความจําเปนที่ตองมีการจัดหาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงระบบการระบบบริหารจัดการสถานการณ
ฉุ ก เฉิ น และทบทวนพั ฒ นาทั ก ษะผู ป ฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานทุ ก ป เพื่ อ ให มี ค วามพร อ มและสามารถตอบโต
สถานการณไดตามมาตรฐานและเปนตนแบบในการสนับสนุนการพัฒนา EOC ของหนวยงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งจากการประเมินติดตามความกาวหนาในการพัฒนา EOC ทั้ง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 พบวา เชิงปริมาณมี
EOC และ SAT ครบทั้ง 8 จังหวัด แตในเชิงคุณภาพยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเนนระบบการจัดตั้ง
ทีมตระหนักรูสถานการณ, ระบบบัญชาการเหตุการณ การวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผนเตรียมความ
พร อ มแผนเผชิ ญ เหตุ ก ารณ รวมทั้ ง การทํ า งานเปน ที ม ตามภารกิจ ที่ ไ ด รับ มอบหมาย ตลอดจนการติ ด ตาม
ประเมินผล ควบคุมกํากับงานอยางตอเนื่อง จึงทําใหการพัฒนา EOC และ SAT ของจังหวัดเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด
1.2 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในป 2561
1. จังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง
2. ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สคร.5 สามารถตอบโตสถานการณภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ไดจริงและเปนไปตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด
1.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
1. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ใหสามารถใชงานไดจริง
(สถานที่ ระบบการบริหารจัดการ PHEM การพัฒนาทีมงาน)
2. การพัฒนาระบบการเฝาระวัง เตือนภัย และการพยากรณโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนา EOC และ SAT ของจังหวัด ใหเปนไปตามแนวทางที่
กรมควบคุมโรคกําหนด
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1.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณที่ใชดําเนินงาน

หนวยงาน
สคร.
5 ราชบุรี

สสจ.
8 จังหวัด

สิ่งที่ดําเนินการ
1. การทบทวนโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) และคําสั่งคณะกรรมการ
EOC & SAT ของหนวยงาน
2. การพัฒนาบุคลากรใหมใหมอี งคความรู ICS
3. การวิเคราะห Risk Assessment
4. การ Activate EOC RTI ชวงเทศกาลปใหม - สงกรานต 2561
5. การทบทวนปรับปรุงแผนประคองกิจการ (BCP)
6. การทบทวนและพัฒนา All Hazard plan , IAP
7. การพัฒนา EOC Room
8. พัฒนาบุคลากรระดับจังหวัดในการจัดทํา Risk Assessment
และ IAP ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9. การพัฒนาบุคลากรใหมใหมีองคความรูและแนวทางปฏิบัติ
SAT ใหกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5
10. นิเทศติดตามการดําเนินงาน EOC และ SAT ของจังหวัด
1. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉิน (PHEM)
- ระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) และคําสั่งคณะกรรมการ
EOC&SAT
- การทบทวนและพัฒนา All Hazard plan ,IAP
2. การพัฒนาบุคลากร
- ICS สําหรับผูบริหาร
- ผูรับผิดชอบงาน Pher ในการพัฒนาระบบ PHEM ของหนวยงาน
- การซอมแผนรองรับการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก
- การดําเนินงาน SAT โดยการจัดอบรมและฝกปฏิบัติใหกับ
บุคลากรใหมใหมีองคความรู และแนวทางปฏิบัติ (วิทยากรจาก สคร.5)
2. สนับสนุนการActivate EOC RTI ชวงเทศกาลปใหม,
สงกรานต และอุทกภัย
- เวชภัณฑ สารเคมี
- ทีม SAT ติดตาม วิเคราะหสถานการณโรค และภัย
- ทีมสอบสวนและควบคุมโรค ทีมควบคุมพาหะนําโรค
- ทีมตรวจเตือนและบังคับใชกฎหมายตามพ.ร.บ.แอลกอฮอล
พ.ศ.2551

งบประมาณที่ใช
24,275.- บาท
8,123.- บาท
รวมกับขอ 1
147,070.-บาท
25,761.50 บาท
19,100 บาท
47,590.50 บาท
101,778 บาท
งบจากสวนกลาง

-

งบสํานักระบาด
งบจังหวัด
งบจังหวัด
งบจังหวัด
งบ สคร.

1.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

1.

ปญหา อุปสรรค
แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
ผูรับผิดชอบงานในการพัฒนา EOC ของ สคร.มีการสับเปลี่ยนบอยและทาง 1. การบูรณาการงาน โดยใหเจาหนาที่ที่มีอยูชวยทํางานแบบ
บูรณาการ
กลุมปฏิบัติการฯ มีอัตรากําลังไมเปนไปตามกรอบที่ควรจะเปน

2.

การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอใหมีองคความรูและชวย 1. ขอสนับ สนุ นงบเหลือ จา ยจากไตรมาส 1 มาดํา เนิ นการใน
สนับสนุนการขับเคลื่อน EOC จังหวัด ไมสามารถทําไดครอบคลุมเนื่องจาก กลุมตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อหวังผลใหไปดําเนินการถายทอด
ลงสูร ะดับอําเภอ
งบประมาณมีจํากัด

3.

บุคลากรในจังหวัดบางแหงยังไมเห็นความสําคัญของการพัฒนา EOC และ 1. การชี้แจงและสื่อสารในเวทีการประชุมอยางตอเนื่อง เพื่อให
ระบบ PHEM ของหนวยงานมองวาเปนหนาที่ของงานยุทธศาสตรและงาน เกิดการรับรูละรวมปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคเทานั้น
2. นําเสนอผูบริหารของหนวยงานถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตาม
มาตรฐานผานเวทีการตรวจราชการรอบ 1/2561
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2.รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด(CVD Risk)รอยละ 82.5

2.1 สถานการณรายจังหวัด
ในป 2560 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ไดขับเคลื่อนการประเมินความ
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน เปาหมายรอยละ 80.00 ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดผานเกณฑ มีผลงานรอยละ 80.59 และเมื่อมองดูในรายละเอียดทั้ง 8 จังหวัดที่รับผิดชอบ
มี จั ง หวั ด ที่ ผ า นเกณฑ จํ า นวน 5 จั ง หวั ด ประกอบด ว ย จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ (ร อ ยละ 86.62) จั ง หวั ด
กาญจนบุรี (รอยละ 84.53)จังหวัดราชบุรี (รอยละ82.87) จังหวัดสุพรรณบุรี (รอยละ 82.32) และจังหวัด
นครปฐม (รอยละ80.10) และมีจังหวัดที่ไมผานเกณฑ 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสมุทรสาคร (รอยละ
66.72) จังหวัดสมุทรสงคราม (รอยละ76.89 ) และจังหวัดเพชรบุรี (รอยละ76.90)
2.2 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในป 2561
- เรงรัดการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผูปวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน อยางนอยรอยละ 82.50
- ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงสูงมาก (Risk Score ≥30%)โดยภายหลัง90
วัน จากการเขาสูกระบวนการปรับพฤติกรรม ตองไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดซ้ํา
และจํานวนกลุมเสี่ยงสูงมาก (Risk Score ≥30%) มีระดับความเสี่ยงลดลง (Risk Score <30%) อยางนอยรอย
ละ 35
2.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
ใชมาตรการกํากับติดตามผานเวทีตรวจราชการ ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติในพื้นที่เกี่ยวกับจุดที่
ตองบันทึกขอมูลวาตองบันทึกลงในแฟมใดบางเพื่อใหระบบสามารถประมวลผลได เพราะการประเมิน CVD Risk
ตองบันทึกขอมูลครบ 7 แฟม ประกอบกับระบบไมไดสรางใหแตละจุดที่ตองบันทึกขอมูลอยูในหนาเดียวกัน ทําให
เกิ ด ป ญ หาบั น ทึ ก ข อ มู ล ไม ค รบและไม ส ามารถประมวลผลไดแ ละแนะนํา การตรวจสอบข อ มู ล โดยใช Data
Exchange เพื่อใหเกิดการกํากับติดตามในระดับพื้นที่และใหสามารถคนหาสวนที่ Error ในการสงออกขอมูลได
และในป 2561 ไดมีโครงการประเมินแบบอยางที่ดี (Best Practice) การดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) ในระดับจังหวัด โดยไดดําเนินการชี้แจงเกณฑการประเมินใหทุกจังหวัดรับทราบแลว และ
จะมีการจัดประกวดเพื่อคนหาแบบอยางที่เปนเลิศในเขตสุขภาพที่ 5ในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561
2.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 8 มีนาคม 2561 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
สามารถดํ าเนิ นการประเมิน ความเสี่ย งโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผูปว ยโรคเบาหวาน ความดัน หิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียน ไดรอยละ 69.39โดยแตละจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 มีผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
จังหวัด
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
รวม

จํานวนผูปวย DM HT
ที่ขึ้นทะเบียน (คน)
32,000
41,824
9,646
37,811
20,932
38,471
21,562
20,033
222,279

จํานวนผูที่ไดรับการประเมิน CVD
Risk (คน)
27,552
33,621
7,538
27,997
12,692
22,864
12,148
9,831
154,243

รอยละ
86.10
80.39
78.15
74.04
60.63
59.43
56.34
49.07
69.39

ขอมูล : ฐานขอมูล HDC รายงาน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
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จากการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด พบวาผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 5 จํานวน 154,243 ราย มีระดับความเสี่ยงสูงมาก(Risk ≥ 30%)ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด จํานวน585 ราย ทั้งนี้ ไดทําเอกสารเพื่อคืนขอมูลจํานวนผูปวยที่ไดรับการประเมิน CVD Risk จําแนกตาม
Risk Score ใหทุกจังหวัดในเขต และขอความรวมมือติดตามใหเกิดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ประเมินซ้ําในกลุมเสี่ยงสูงมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน ไดรับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
จําแนกตาม Risk Score เขตสุขภาพที่ 5ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 60 – 8 มีนาคม 61
เขตสุขภาพที่ 5

จํานวนผูปว ยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ไดรับการประเมิน CVD Risk

ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
รวมภาพเขต

33,621
27,552
22,864
27,997
12,148
7,538
9,831
12,692
154,243

จํานวนผูปว ยที่ไดรับการประเมิน CVD Risk จําแนกตาม Risk Score
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก
(CVD Risk ≤ 20%)
(CVD Risk
(CVD Risk ≥ 30%)
20 - ≤30%)
33,207
339
75
26,982
477
93
22,131
586
147
27,413
488
96
11,732
329
87
7,437
83
18
9,658
139
34
12,478
179
35
151,038
2,620
585

ที่มา : ฐานขอมูล HDC รายงาน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
2.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

ปญหา อุปสรรค
แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
ผูรับผิดชอบงานระดับ สคร ขาดความรูเรื่องระบบ 43 แฟม เพราะ
ดําเนินการศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องระบบสงออก 43 แฟม และ HDC
เปนสวนที่เกี่ยวของกับสถานบริการสาธารณสุข
โดยไดรับ ความร ว มมื อ อยา งดี ยิ่งจากสํา นั ก งานป องกั นควบคุ ม โรคที่ 9
จังหวั ดนครราชสี ม า ในการเขา ร ว มประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารพั ฒนาระบบ
ขอมูลในเขตสุขภาพที่ 9 และนําความรูที่ไดมาถายทอด ชี้แจงใหกับพื้นที่
ในเวทีตรวจราชการ

3. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน < = 16 ตอแสนประชากร
3.1 สถานการณรายจังหวัดจํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ตอประชากรแสนคน
ป 2557 – 2560
ภาพที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคน
ป 2557 – 2560 แยกรายจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด

กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ

ป 2557
จํานวน
อัตรา
209
24.72
245
28.77
295
34.76
302
34.06
29
14.94
148
28.15
164
34.70
207
39.60

ป 2558
จํานวน
อัตรา
210
25.36
264
31.10
299
35.24
329
36.89
33
17.04
83
15.73
178
37.50
225
42.89

4

ป 2559
จํานวน
อัตรา
237
29.31
248
29.35
281
33.17
346
38.66
38
19.71
69
13.10
167
35.08
227
43.13

ป 2560
จํานวน
อัตรา
282
35.32
214
24.66
231
34.01
218
25.10
44
22.67
123
23.55
161
33.50
155
28.86

5
ภาพที่ 2 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนตอประชากรแสนคน ปงบประมาณ 2557 – 2560
จําแนกรายจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

ป 2560 ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของเขตสุขภาพที่ 5 ยังสูงกวาเกณฑที่กําหนด มีจํานวนผูเสียชีวิตป
2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวนทั้งสิ้น 1,428 ราย คิดเปน 28.87 ตอประชากรแสนคนอัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนนเขตสุขภาพที่ 5 เปนลําดับที่ 3 ของประเทศ
ภาพที่ 3 จํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของเขตสุขภาพที่ 5 รอบ 5 เดือน
ป 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61)จําแนกรายจังหวัด

จากภาพที่ 3 พบวา ป 2561 จํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของเขตสุขภาพที่
5รอบ5 เดือน(ต.ค.60 – ก.พ.61) มีจํานวนผูเสียชีวิต663 ราย คิดเปน 13.08 ตอแสนประชากร
3.2 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในป 2561
1. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเกิน 16 ตอแสนประชากร และเปาหมายระดับ
จังหวั ดใหล ดจํานวนผูเ สียชีวิตลงรอยละ 21 จากฐานขอมูล มรณบัตร ป พ.ศ.2553-2555 โดยคํานวณจาก
คามัธยฐานที่กําหนด

5

6
ภาพที่ 4 ตารางแสดงเปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน"ปงบประมาณ 2561
จําแนกรายจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รวมจํานวนจาก
meadian53-55

เพชรบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

143
184
316
208
231
31
118
234

ลดลงรอยละ 21
จากmedian53-55
(16 ตอประชาการแสนคน)
113
145
250
164
182
24
93
185

อัตราตายตอแสน
23.73
17.98
27.89
31.22
21.59
12.50
17.70
21.82

2. จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 มีการดําเนินการD-RTI ป 2561 ในอําเภอเสี่ยงสูงอันดับแรก ทุกจังหวัด และมี
จํานวนอําเภอที่ดําเนินการD-RTI ป 2561 ในเขตสุขภาพที่ 5 จํานวนทั้งหมด 25 อําเภอ และมีจํานวนอําเภอที่ผาน
เกณฑระดับดีขึ้นไป จํานวน 13 อําเภอ

ภาพที่ 5 ตารางแสดงจํานวนอําเภอเปาหมายการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อําเภอ (D-RTI) ป 2561 จําแนกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพชรบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
รวม

จํานวนอําเภอ
ทั้งหมด
8
13
7
8
10
3
3
10
62

รวมจํานวนอําเภอที่ดําเนินการ
D-RTI ในจังหวัด
3
5
3
3
3
1
1
4
25

จํานวนอําเภอที่
ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป
2
3
2
2
2
1
1
2
13

3.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
- กรอบการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ป 2561 (กระทรวง)
- กรอบการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (D-RTI) ป 2561
- การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1และ 2ประจําป 2561 เขตสุขภาพที่ 5
3.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
กิจกรรม

1. วิเคราะหขอมูลและสถานการณ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน เพื่อกําหนด
พื้นที่เปาหมาย
2. จัดทําแผนงานหรือโครงการ
ในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน

แผน
ดําเนินการ
ตุลาคม –
พฤศจิกายน
2560
ตุลาคม
2560

ผลการดําเนินงาน

- ผลการวิเคราะหขอมูลการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอําเภอและสรุปผลการคัดเลือกอําเภอที่เปนเปาหมายการดําเนินงาน
รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและ
สงใหสํานักโรคไมติดตอรวบรวมในภาพของประเทศ
- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาเครือขายการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ป 2561
- นิเทศ ติดตาม ประเมิน D-RTI
- มาตรการองคกรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของ สคร.5 ราชบุรี
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งบประมาณ
(บาท)
-

50,000

7
กิจกรรม
3. ประชุมชี้แจง/ถายทอด
นโยบาย/ตัวชีว้ ัดการดําเนินงาน
แกหนวยงานในพื้นที่

แผน
ดําเนินการ
พฤศจิกายน
2560

4. การพัฒนาศักยภาพเครือขาย
สหสาขาดานการสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ระหวางวันที่
30 พฤศจิกายน
- 1 ธันวาคม
2560

5. การตรวจราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําป
2561 เขตสุขภาพที่ 5 คณะที่
1 การสงเสริม สุขภาพ ปองกัน
โรคและการจัดการสุขภาพ
หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพการบาดเจ็บทางถนน

ระหวางวันที่
11มกราคม–
8 มีนาคม
2561

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดประชุมราชการเพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการการ
ดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรังการบาดเจ็บจากการจราจรและปจจัยเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อสงเสริมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอและลดการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 5
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรน จังหวัดราชบุรี
กลุมเปาหมายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาล เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง ในเขตสุขภาพที่ 5 ผูเขารวมประชุมจํานวน 115 คน
- ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายสหสาขาการสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
ผูเขารวมประชุมจํานวน 80 คน
- ตรวจราชการ 8 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ตามมาตรการหลัก
- ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับอําเภอและกรอบการประเมิน
D-RTI ใหกับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่อําเภอเสี่ยงสูง
และกระตุนใหดําเนินการทุกอําเภอ

งบประมาณ
(บาท)
148,000

216,773

-

3.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

ปญหา อุปสรรค
1.ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ (50,000 บาท)

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
- มีการบูรณาการรวมกับงาน NCD ในการจัดประชุม
เพื่อชี้แจงถายทอดนโยบาย/มาตรการตัวชี้วัดการดําเนินงาน
แกหนวยงานในพื้นที่

2. จํานวนสื่อและคูมือการดําเนินงานตางๆ มีจํานวนไมเพียงพอ - ใหหนวยงานในพื้นที่ดาวนโหลดสื่อและคูมือการดําเนินงานตางๆใน
www.thaincd.com
ใหกับหนวยงานในพื้นที่และสวนกลางจัดสงมาลาชา

4. อัตราปวยดวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช (แรงงานนอกระบบ)
4.1 สถานการณรายจังหวัด
กลุมแรงงานนอกระบบ จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติป 2559 พบวา ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีมีจํานวนแรงงานทั้งหมด 3,405,276 คน โดยจําแนกออกเปนแรงงานใน
ระบบ 1,24,090 บาท (รอยละ 50.6) จํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด 1,681,189 ราย
(รอย
ละ 49.4) โดยเมื่อจําแนกรายจังหวัด พบวา มีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี 356,445
ราย (รอยละ 21.2) รองลงมาที่จังหวัดกาญจนบุรี 307,416 ราย (รอยละ 18.3) และจังหวัดนครปฐม
250,551 ราย (รอยละ 14.9) ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 1 จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกรายจังหวัด ป 2559

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
ประเภทการประกอบกิจกรรมของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุมทางเศรษฐกิจป 2559 ของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี พบวา สวนใหญรอยละ 47.6 เปนกลุมอาชีพเกษตรกรรม รองลงมารอยละ
19.8 เปนกลุมอาชีพขายสงและขายปลีก และรอยละ 9.7 กลุมอาชีพที่พักแรมและบริการดานอาหารตามลําดับ
แผนภูมิที่ 2 ประเภทการประกอบกิจกรรมของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุมทางเศรษฐกิจป 2559

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
อัตราการปวยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแตป พ.ศ. 2559 – 2561 (วันที่ 6 มีนาคม 2561)
พบมีผูปวยกระจายในทุกจังหวัด พ.ศ. 2559 - 2560 พบผูปวยสูงสุดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรีและ
กาญจนบุรี ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีแนวโนมของผูปวย เพิ่มสูงขึ้น ไดแก จังหวัดเพชรบุรีและนครปฐม
แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราปวยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 5 ป พ.ศ. 2559 - 2561
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ที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php เขาถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2561
หมายเหตุ : 1. ขอมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
2. DIAGCODE เปน 'T600','T601','T602','T603','T604','T608','T609' โดยที่ไมมี รหัส X68
รวมในครั้งนั้นๆ
จากการสนั บ สนุ น ให มีก ารเฝ า ระวัง ปอ งกั น ควบคุมโรคและภั ย สุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ และ
สิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบ โดยการสนับสนุนใหหนว ยบริการปฐมภูมิเขารวมดําเนินการตามแนว
ทางการ จั ด บริ การอาชี ว อนามั ย ให แรงงานในชุมชน พบวา มีห นว ยบริการปฐมภูมิเขารว มดําเนิน การสะสม
ป 2557 – 2560 จํ า นวน 637 แหงจากจํานวนทั้งหมด 922 แห ง เมื่ อจํา แนกรายจังหวัด
พบว า จั งหวั ดสุพรรณบุรีมีหนว ยบริการปฐม ภูมิเขารวมครอบคลุมรอยละ 100 (175 แหง) รองลงมา
จังหวัดนครปฐมรอยละ 91 (122 แหง) และจังหวัด ประจวบคีรีขันธรอยละ 90.2 (74 แหง) ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 4 แสดงรอยละหนวยบริการปฐมภูมิเขารวมจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน ป พ.ศ. 2560

จากการประเมิน ผลการดํ าเนิ นงานหน ว ยบริ การปฐมภู มิที่เข า รว มจั ดบริ การอาชี ว อนามั ยให แรงงาน
ใน ชุมชน โดยจําแนกเปนระดับการดําเนินงาน พบวา สวนใหญรอยละ 91.3 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
เริ่มตน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมดสามารถดําเนินการขอ 1 การมีขอมูล
อาชีพไดรอยละ 100 แตสวนใหญไมสามารถแยกประเภทหรือลักษณะการการทํางานได รองลงมารอยละ 56.5
สามารถดําเนินการขอ 8 การจัดกิจกรรม แผนงานโครงการในการดูแลสุขภาพแรงงานในชุมชนรวมกับ เครือขาย
และรอยละ 52.2 สามารถดําเนินการขอ 5 การใหสุขศึกษาหรือคําแนะนําในการลดความเสี่ยงและ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและการทํางาน ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 5 แสดงระดับการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน ป พ.ศ. 2560
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แผนภูมิที่ 6 แสดงรอยละผลการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน ป พ.ศ. 2560

4.2 เปาหมายการดําเนินงานของ สคร.ในปงบประมาณ 2561
1. จํานวนเครือขายในพื้นที่ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ประเมินและจัดการความเสี่ยงจากการทํางานของ
แรงงานในชุมชน/กลุมแรงงานนอกระบบ จํานวนอยางนอย 16 แหง
2. รอยละ 40 ของจํานวนผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยงในพื้นที่เขาถึงบริการอาชีวอนามัย
3. จํานวนหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ผานเกณฑการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน
ระดับพื้นฐาน ขึ้นไป อยางนอยรอยละ 79 (ยอดสะสมป 60 รอยละ 4.3)
4.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
มาตรการที่ 1 สรางและขับเคลื่อนการมีสวนรวมของเครือขายเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการทํางานของแรงงานใน
ชุมชน/กลุมแรงงานนอกระบบ
มาตรการที่ 2 ขยายเครือขายและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน/กลุมแรงงาน
นอกระบบ
4.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณที่ไดดําเนินงาน
4.4.1 ดําเนินงานภายใตโครงการโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม งบประมาณ
475,000 บาท ผลการใชจาย 356,986 บาท คิดเปนรอยละ 84.0 (ขอมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
4.4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ดําเนินการได (เชิงปริมาณ)
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
ดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอก
ระบบและในระบบ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการพัฒนามาตรฐาน
จัดบริการอาชีวอนามัยและ เวชกรรม
สิ่งแวดลอมหนวยบริการ
ปฐมภูมิ จํานวน 4 ครั้ง

เปาหมายการดําเนินงาน
(หนวยนับ)
เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม(รอยละ
80)

ผลผลิต (output)
(หนวยนับ)
จํานวนเครือขาย 8 จังหวัด มีการรวมประชุมพัฒนา
ความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม รอยละ 100

เครือขายเขารวมการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอก
ระบบและในระบบ (รอยละ 80)
เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวย
บริการปฐมภูมิ(รอยละ 80)

เครือขายเปาหมาย ไดแก สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสาธารณสุขอําเภอ ทุกแหงใน 8 จังหวัด
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (รอยละ 80)
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ดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน 4 ครั้ง ในจังหวัดที่
กําหนดเปนพื้นที่ Hot zone เนื่องจากตองการใหมี
การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่ที่ประชาชน
อาจไดรับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมเมเติมจาก
การจัดบริการอาชีวอนามัย ผูเขารวมประชุมไดทราบ
แนวทางในการดําเนินงานและนําไปตอยอดการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการจากการจัดบริการอาชีวอนา
มัยใหแรงงานในชุมชน โดยมีผูเขารวมประชุมตาม
เปาหมาย รอยละ 100

11
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดําเนินงานเครือขาย
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส
ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม

เปาหมายการดําเนินงาน
(หนวยนับ)
เครือขายไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รอยละ 100)
เครือขายเขารวมประชุมการพัฒนาการลงรหัส
ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
(รอยละ 80)

ผลผลิต (output)
(หนวยนับ)
การดําเนินงานสนับสนุนเครือขายไดวางแผนการ
สนับสนุนในไตรมาส 3 แตเนื่องจากมีเครือขายที่รอง
ขอการสนับสนุนมากอนไตรมาส 3 ผูรับผิดชอบได
ดําเนินการสนับสนุนตามที่รองขอ จํานวน 3 จังหวัด
การดําเนินงานจัดประชุม ไดวางแผนไวในไตรมาสที่ 3
แตเนื่องจากการประชุมในเรื่องดังกลาวไดขอเลื่อนมา
จัดในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเพื่อวางแผนรวมกันกอน
เริ่มการทํางานในปงบประมาณ 2561 และมี
กลุมเปาหมายเขารวม รอยละ 100

4.4.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ดําเนินการได (เชิงคุณภาพ)
1. ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายที่ตั้งไว ไดแก สสจ. สสอ.และ รพศ./รพท. รพช. โดยมีการ
พัฒนาความรวมมือในทุกจังหวัดเขตสุขภาพี่ 5 และเครือขายมีความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ
มากกวา รอยละ 80
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบและในระบบ โดยเครือขายไดรับการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบและใน
ระบบมีความรูความเขาใจหลังการพัฒนาฯ รอยละ 100
3. ประชุมราชการพัฒนามาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวยบริการปฐมภูมิ
จํานวน 4 ครั้ง ดําเนินการเสร็จสิ้น ใน 4 จังหวัด Hot Zone ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี กลุมเปาหมายในนการเขารวมประชุม รอยละ 100
4. สนับสนุนการดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การดําเนินงานสนับสนุน
เครือขายไดวางแผนการสนับสนุนในไตรมาส 3 แตเนื่องจากมีเครือขายที่รองขอการสนับสนุนมากอนไตร
มาส 3 ผูรับผิดชอบไดดําเนินการสนับสนุนตามที่รองขอ จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี
และกาญจนบุรี
5. ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การดําเนินงานจัด
ประชุม ไดวางแผนไวในไตรมาสที่ 3 แตเนื่องจากการประชุมในเรื่องดังกลาวไดขอเลื่อนมาจัดในไตรมาส
ที่ 1 เนื่องจากเพื่อวางแผนรวมกันกอนเริ่มการทํางานในปงบประมาณ 2561 และมีกลุมเปาหมายเขา
รวม รอยละ 100
4.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปองกัน
ปญหา อุปสรรค
เจาหนาที่ในระดับหนวยบริการปฐมภูมิ ไมทราบถึง
หลักเกณฑการวินจิ ฉัยและการบันทึกขอมูลโรคจากการ
ทํางาน

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
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5. อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 ราย (รวมทุกกรณีความรุนแรง) / รอยละ 40
ของแรงงานเขาถึงบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ (แรงงานในระบบ)
5.1 สถานการณรายจังหวัด
จํานวนสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มี
ทั้งหมด 15,640 แหง เมื่อจําแนกรายจังหวัด พบวา มีจํานวนสูงสุดที่จังหวัดสมุทรสาคร 6,042 แหง (รอยละ
38.6) รองลงมาจังหวัดนครปฐมมี 3,272 แหง (รอยละ 20.9) และจังหวัดราชบุรีมี 1,799 แหง (รอยละ
11.5) ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกรายจังหวัด

ประเภทสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทการประกอบกิจกรรม 5 อันดับแรก พบวา
สถานประกอบการประเภท 53 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติกมีจํานวน 1,473 แหง รองลงมาเปน
ประเภท 64 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะมีจํานวน 1,429 แหง ประเภท 9 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
เมล็ดพืช หรือหัวพืชมีจํานวน 1,084 แหง ประเภท 3 ประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินมีจํานวน
706 แหง และประเภท 58 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะมีจํานวน 578 แหง ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 8 ประเภทสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทการประกอบกิจกรรม 5 อันดับแรก

จากขอมูลกองทุนเงินทดแทนป 2558 พบวา ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
ราชบุรีมีจํานวนแรงงานในสถานประกอบการทั้งหมด 831,046 ราย โดยเมื่อจําแนกรายจังหวัด พบวา มีจํานวน
12
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แรงงานสูงสุดที่จังหวัดสมุทรสาคร 374,923 ราย (รอยละ 45.1) รองลงมาที่จังหวัดนครปฐม 197,293 ราย
(รอยละ 23.7) และจังหวัดราชบุรี 82,680 ราย (รอยละ 9.9) ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 9 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ (ราย)

สถานประกอบการที่เขารวมมีการดําเนินงานผานเกณฑรอยละ 24.1
แผนภูมิที่ 10 ผลการดําเนินงานตามแนวทางสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข

มีสถานประกอบการเขารวมจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรทั้งหมด 12 แหง โดยผลการดําเนินงานสวน
ใหญดําเนินการไดในกิจกรรมที่ 1 สถานประกอบการมีทีมงาน/ผูที่รับผิดชอบในการชี้บงและประเมินความเสี่ยง
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แผนภูมิที่ 11 ผลการดําเนินงานตามแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร

จากขอมูลกองทุนเงินทดแทนป 2559 พบวา ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
ราชบุรี มีอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย นับทุกกรณี 12.74 ราย โดยเมื่อจําแนกรายจังหวัด
พบวา มีจํานวนสูงสุดที่จังหวัดสมุทรสาคร 16.12 ราย รองลงมาที่จังหวัดนครปฐม 11.43 ราย และจังหวัด
ราชบุรี 10.29 ราย ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 12 อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย นับทุกกรณีความรุนแรง

5.2 เปาหมายการดําเนินงานของ สคร.ในปงบประมาณ 2561
1. สถานประกอบการที่ดําเนินมาตรการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบวงจร
ระดับเริ่มตน เพิ่มขึ้นอยางนอย 24 แหงขึ้นไป
2. สถานประกอบการยกระดับการดําเนินการมาตรการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบ
วงจร เพิ่มขึ้นอยางนอย 24 แหงขึ้นไป
3. จํานวนสถานประกอบการเขารวมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข อยาง
นอย 80 แหง
4. รอยละ 60 ของหนวยบริการสาธารณสุข (รพศ/รพท และ รพช.(M2)) ที่ดําเนินการเฝาระวังโรคสําคัญ
และการบาดเจ็บจากการทํางานในพื้นที่ อยางนอย 2 กลุมโรค จาก 7 กลุมโรค*
14
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หมายเหตุ: *สถานประกอบการกลุมเปาหมาย 7 กลุมโรคสําคัญ ไดแก โรคซิลิโคสิส โรคพิษตะกั่ว โรคเกิดจากแร
ใยหิน โรคกระดูกและกลามเนื้อ โรคพิษสารทําละลายอินทรีย การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง การบาดเจ็บจาก
การทํางาน หรือกลุมที่ 2 สถานประกอบการกลุมเปาหมายที่พนักงานมีโอกาสรับสัมผัสปจจัยเสี่ยงฯ ดาน
โรคติดตอ โรคไมติดตอเรื้อรัง หรือสุขภาพจิต หรือกลุมที่ 3 บุคลากรในโรงพยาบาล (Health Care Workers)
เฝาระวังวัณโรค การบาดเจ็บจากเข็มทิ่ตําและความรุนแรงในโรงพยาบาล
5.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
มาตรการที่ 1 สงเสริมใหสถานประกอบการกลุมเปาหมายมีการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ
ครบวงจร
มาตรการที่ 2 สงเสริมใหหนวยบริการสาธารณสุขมีการดําเนินงานเฝาระวังโรคสําคัญ และการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน
5.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณที่ไดดําเนินงาน
5.4.1 ดําเนินงานภายใตโครงการโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม งบประมาณ
475,000 บาท ผลการใชจาย 356,986 บาท คิดเปนรอยละ 84.0
5.4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ดําเนินการได (เชิงปริมาณ)
กิจกรรม

เปาหมายการดําเนินงาน
(หนวยนับ)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการพัฒนาความ
เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการ
รวมมือการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจาก
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม(รอยละ
80)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เครือขายเขารวมการพัฒนาศักยภาพการ
ศักยภาพเครือขายการดําเนินงานโรคและ
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
อาชีพและสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอก
สิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบและใน ระบบและในระบบ (รอยละ 80)
ระบบ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการพัฒนา
เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาการ
มาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวย
เวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวยบริการ
บริการปฐมภูมิ(รอยละ 80)
ปฐมภูมิ จํานวน 4 ครั้ง

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดําเนินงาน
เครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม

เครือขายไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รอยละ 100)

กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการพัฒนาการลง
รหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม

เครือขายเขารวมประชุมการพัฒนาการลงรหัส
ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
(รอยละ 80)
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ผลผลิต (output)
(หนวยนับ)
จํานวนเครือขาย 8 จังหวัด มีการรวมประชุม
พัฒนาความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม รอยละ 100
เครือขายเปาหมาย ไดแก สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสาธารณสุขอําเภอ ทุกแหงใน 8
จังหวัด ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (รอยละ 80)

ดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน 4 ครั้ง ในจังหวัดที่
กําหนดเปนพื้นที่ Hot zone เนื่องจากตองการให
มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่
ประชาชนอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมเมเติมจากการจัดบริการอาชีวอนามัย
ผูเขารวมประชุมไดทราบแนวทางในการ
ดําเนินงานและนําไปตอยอดการปฏิบัติงานที่ได
ดําเนินการจากการจัดบริการอาชีวอนามัยให
แรงงานในชุมชน โดยมีผูเขารวมประชุมตาม
เปาหมาย รอยละ 100
การดําเนินงานสนับสนุนเครือขายไดวางแผนการ
สนับสนุนในไตรมาส 3 แตเนื่องจากมีเครือขายที่
รองขอการสนับสนุนมากอนไตรมาส 3
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการสนับสนุนตามที่รองขอ
จํานวน 3 จังหวัด
การดําเนินงานจัดประชุม ไดวางแผนไวในไตร
มาสที่ 3 แตเนื่องจากการประชุมในเรื่องดังกลาว
ไดขอเลื่อนมาจัดในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเพื่อ
วางแผนรวมกันกอนเริ่มการทํางานใน
ปงบประมาณ 2561 และมีกลุมเปาหมายเขา
รวม รอยละ 100
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4.4.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ดําเนินการได (เชิงคุณภาพ)
1. ประชุมราชการพัฒนามาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวยบริการปฐมภูมิ
จํานวน 4 ครั้ง ดําเนินการเสร็จสิ้น ใน 4 จังหวัด Hot Zone ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี กลุมเปาหมายในนการเขารวมประชุม รอยละ 100
2. ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายที่ตั้งไว ไดแก สสจ. สสอ.และ รพศ./รพท. รพช. โดยมีการ
พัฒนาความรวมมือในทุกจังหวัดเขตสุขภาพี่ 5 และเครือขายมีความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ
มากกวา รอยละ 80
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบและในระบบ โดยเครือขายไดรับการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบและใน
ระบบมีความรูความเขาใจหลังการพัฒนาฯ รอยละ 100
4. ประชุมราชการพัฒนามาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวยบริการปฐมภูมิ
จํานวน 4 ครั้ง ดําเนินการเสร็จสิ้น ใน 4 จังหวัด Hot Zone ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี กลุมเปาหมายในนการเขารวมประชุม รอยละ 100
5. สนับสนุนการดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การดําเนินงานสนับสนุน
เครือขายไดวางแผนการสนับสนุนในไตรมาส 3 แตเนื่องจากมีเครือขายที่รองขอการสนับสนุนมากอนไตร
มาส 3 ผูรับผิดชอบไดดําเนินการสนับสนุนตามที่รองขอ จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี
และกาญจนบุรี
6. ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การดําเนินงานจัด
ประชุม ไดวางแผนไวในไตรมาสที่ 3 แตเนื่องจากการประชุมในเรื่องดังกลาวไดขอเลื่อนมาจัดในไตรมาส
ที่ 1 เนื่องจากเพื่อวางแผนรวมกันกอนเริ่มการทํางานในปงบประมาณ 2561 และมีกลุมเปาหมายเขา
รวม รอยละ 100
5.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปองกัน
ปญหา อุปสรรค
เกณฑโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเปนสุข มีจํานวนขอจํานวนมาก (77 ขอ) สงผล
ใหสถานประกอบการไมตองการเขารวมโครงการ

ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปาหมายระดับเขต

4. จํานวนเครือขาย
ในพื้นที่ดําเนินการ
เฝาระวัง ปองกัน
ประเมินและ
จัดการความเสี่ยง
จากการทํางาน
ของแรงงานใน
ชุมชน/กลุม
แรงงานนอกระบบ
จํานวนอยางนอย
16 แหง

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ประชุมราชการพัฒนาความ
ไมมี
รวมมือการดําเนินงานเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม
(เครือขายโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม)
• เครือขายภายนอก
กระทรวง
สาธารณสุข
จํานวน 11 แหง
• เครือขายภายใน

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
สนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินงานแบบ
บูรณาการรวมกับงานประจํา

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 3-4

16

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
ไมมี
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5. รอยละ 40 ของ
จํานวนผูประกอบ
อาชีพกลุมเสี่ยงใน
พื้นที่เขาถึงบริการ
อาชีวอนามัย

3.จํานวนหนวยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิที่
ผานเกณฑการจัดบริการ
อาชีวอนามัยใหกับ
แรงงานในชุมชน
ระดับพื้นฐาน ขึ้นไป
อยางนอยรอยละ 79
(ยอดสะสมป 60 รอยละ
69.1)

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
กระทรวง
สาธารณสุข
จํานวน 14 แหง
ประชุมประชุมราชการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายระดับตําบล
เพื่อสรางความเขมแข็งให
เครือขายพื้นที่และพัฒนาเปน
พื้นที่ตนแบบ จังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
เพชรบุรีและนครปฐม
• เครือขายภายนอก
จํานวน 40 แหง
รวม 54 แหง
จํานวนประชาชนที่ไดรับการ
คัดกรอง 19,442 ราย (ที่มา
HDC รายงานการตรวจคัด
กรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสาร
กําจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย
อายุ 15 ปขึ้นไป วันที่ 22
เมษายน 2561 และรายงาน
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1-2
สสจ.เพชรบุรี)
จากประชาชนเปาหมาย
4,242,446 ราย (ที่มา HDC
ณ วันที่ 22 เมษายน 2561)
คิดเปนรอยละ 0.11

ป 2560 รพ.สต.ผานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยใหกับ
แรงงานในชุมชนระดับพื้นฐาน
ขี้นไป จํานวน 58 แหง จากที่
เขารวมทั้งหมด 652 แหง คิด
เปยนรอยละ 8.89 โดบยใน
ปงบประมาณ 2561 สสจ.
จะประเมิน รพ.สต.ในไตรมาส
ที่ 3

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 3-4

•

•

•

•

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

พบวาใน รพ.สต.ที่เขารวมการจัดบริการอา
ชีวอนามัยเริ่มดําเนินการคัดกรองความ
เสี่ยงทางอาชีวอนามัยและการใหสุขศึกษา
ในไตรมาส 3 เนื่องจาก
1. รอการแจกจายอุปกรณในการ
ดําเนินงาน เชน กระดาษ
reactive
2. รพ.สต.สวนใหญในทุกจังหวัด
ถูกกําหนดใหรับประเมิน รพ.
สต.ติดดาว จึงทุมเทเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารและ
ขอมูลที่ประกอบเปนหลักฐาน
การประเมิน ซึ่งไมมีหัวขอใน
เรื่อง อาชีวอนามัย ซึ่งเปน
ปญหาเชนเดียวกับการพัฒนา
ให รพ.สต.จัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
ซึ่งตองรอให รพ.สต.ที่เปน
เปาหมายผานการประเมินติด
ดาวเสร็จสิ้นกอน ซึ่งลวงเลยมา
จนถึงไตรมาสที่ 3 หรือ 4
สงผลใหการขับเคลื่อน
ดําเนินการไดยาก
ขอเสนอแนะ ควรผลักดันงานอาชีวอนา
มัยเปนเกณฑในมาตรฐานที่ รพ.สต. ตอง
ทํา เชนเดียวกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมที่
เปนเกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ปญหา
สสจ.ประเมินการ
• การวินิจฉัยและการลงบันทึก
จัดบริการอาชีวอนามัยให
แรงงานในชุมชน และสง
ICD10 ยังมีการดําเนินการได
รายงานผลการประเมินให
นอยเนื่องจาก รพ.สต.ไมกลา
สคร.ในเดือนพฤษภาคม
วินิจฉัยและลงขอมูล
สคร.ลงประเมิน รพ.สต.ที่ ขอเสนอแนะ
มีผลการประเมินระดับดี
• สคร.จัดทําคูมือในการวินิจฉัย
และดีมาก หรือ รพ.สต.ที่
และลงรหัส ICD-10 ที่เฉพาะ
สสจ.กําหนดใหลงประเมิน
ของ รพ.สต.
อยางนอยจังหวัดละ 3
• ควรมีการอบรมเพิ่มเติมในการ
นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยใหแรงงานใน
ชุมชน ของ รพ.สต.
ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานจาก สสจ. ได
ดําเนินการจัดทําหนังสือ
ขอความรวมมือใหสง
รายงานผลการดําเนินงาน
ฯ แลว โดยใหสงภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561
พบวา ณ วันที่ 22
เมษายน 2561 มี สสจ
เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ที่สงผล
การดําเนินงานกลับมา ซึ่ง
ในสวนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ยังไมมี
การรายงานผลการการ
เขาถึงบริการ เนื่องจาก
เริ่มดําเนินการในไตร
มาตรที่ 3 -4
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ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 3-4
แหง

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

•

4.สถานประกอบการ
ยกระดับการดําเนินการ
มาตรการประเมินและ
การจัดการความเสี่ยงทาง
สุขภาพครบวงจร เพิ่มขึ้น
อยางนอย 24 แหงขึ้นไป

•

•

จํานวนสถาน
ประกอบการที่แจง
เขารวมโครงการ
สถานประกอบการ
ปลอดโรคฯ ป
2561 จํานวน
10 แหง
สถานประกอบการ
ครบวงจร ผลการ
ดําเนินงาน อยู
ระหวางการ
รายงานของ สสจ.
ซึ่งขอขอมูลจาก
โรงพยาบาลที่เปน
ผูดําเนินการ

ประเมินสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการระดับเขตและประเทศ

•

ใชคูมือการวินิจฉัยและลง
ขอมูลใหกับเจาหนาที่ รพ.สต.
สคร.ดําเนินการพัฒนาการชี้บง
อันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง(JSA) ใหกับ รพ.สต.
ตั้งแตป 2560 โดยการนํารอง
1อําเภอตอจังหวัดและในป
2561 ดําเนินการผาน
โครงการ สสส.
เกณฑการประเมินมีจํานวนขอ
ที่มาก สถานประกอบการเห็น
เกณฑประเมินและไมอยากเขา
รวม เนื่องจากตองทําเอกสาร
ประกอบการประเมินจํานวน
มาก

6. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม (Hot Zone) ไดรับการดูแลและ
ปองกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม (มลพิษสิ่งแวดลอม)
6.1 สถานการณรายจังหวัด
1. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากเหมืองเกา จังหวัดกาญจนบุรี
แหลงปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมพื้นที่หวยคลิตี้
หวยคลิตี้เกิดจากลําน้ําสองสายไหลมาบรรจบกันคือหวยดีกะและหวยผึ้งที่บริเวณบานคลิตี้บนไหล จาก
ทิ ศ เหนื อ ลงทิ ศ ใต ผ า นชุ ม ชนคลิ ตี้ บ น ชุ ม ชนคลิ ตี้ ล า ง บรรจบลํ า คลองงู ก อ นจะไหลลงสู อ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ น
ศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร โดยการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมบริเวณ
หวยคลิตี้มีที่มาจาก 2 แหลง คือ
1) การปนเป อ นจากธรรมชาติ โดยในพื้ น ที่ ชุ ม ชนคลิ ตี้ เ ป น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพของแหล ง แร คื อ
จากแหล ง แร บ อ งามซึ่ ง มี ส ายแร ว างตั ว ในแนวเหนื อ ใต ต ามแนวเทื อ กเขากะลาและเทื อ กเขาบ อ งาม
โดยเปน แหล งแร ทั้งแบบปฐมภู มิ (เกิ ดแทรกในชั้น หิน ทองที่หิน ปูน ) และแบบทุติยภูมิ (เกิดจากกระบวนการ
ผุ พั ง และการซึ ม ละลาย) ทั้ ง นี้ ก ารปนเป อ นตามธรรมชาติ เ กิ ด จากการผุ ก ร อ นของหิ น (weathering)
จากเทือกเขาทั้งสองขางซึ่งเปนพื้นที่ศักยภาพแรทําใหแรตะกั่วไหลลงมาตามลําน้ําสาขาลงสูลําหวยคลิตี้
2) การปนเปอนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย สาเหตุหลักเกิดจากการประกอบกิจกรรมการทําเหมืองแร
และแตงแรซึ่งมีการดําเนินการในชวง ป พ.ศ. 2510 - 2542 โดยมีเหมืองแรบองามเปนแหลงแรและขนสงมายัง
โรงแตงแรคลิตี้ที่ตั้งอยูใกลลําหวยคลิตี้ซึ่งไหลผานหมูบานคลิตี้ กิจกรรมแตงแรทําใหมีการปนเปอน ทั้งในพื้นที่โรง
แตงแร และในลําหวยคลิตี้ การขนสงแรทําใหฝุนแรที่มีตะกั่วฟุงกระจาย นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการเกษตร โดย
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การเปดหนาดินและพลิกกลับดิน และการตัดไมทําลายปา ทําใหเกิด การแพรกระจายของสารตะกั่วจากดินลงสูลํา
น้ําได
สถานการณ
ตั้ ง แต ป 2541-2560 สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด กาญจนบุ รี ไดมี ก ารเฝา ระวั งในประชาชน
โดยดํ า เนิ น การเจาะเลื อดเพื่ อหาระดับ ตะกั่วในเลือดปล ะ 1 ครั้ งในพื้ น ที่ อั น ได แก บ า นคลิ ตี้ บ น คลิตี้ลาง
หวยเสือ ทุงนางครวญ ทิพุเย เกริงกระเวีย สะพานลาว อําเภอทองผาภูมิ และหมูบานทาดินแดง อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี จากขอมูลการเฝาระวังตั้งแตป 2553 -2560 พบการกระจายของประชากรที่มีระดับตะกั่วใน
เลื อ ดสู ง เกิ น มาตรฐานตามกลุ มอายุ โดยกลุมอายุ ≤15 ป (≥ 10 µg/dl) สู งที่สุ ดในป 2553
จํานวน 381 ราย จากจํานวน ที่ไดรับการเจาะเลือดทั้งหมด 1,517 ราย ต่ําสุดป 2558 จํานวน 152 ราย
จากจํ า นวนที่ ได รั บ การเจาะเลื อดทั้ ง หมด 1,981 ราย และกลุ มอายุ >15 ป (≥ 30 µg/dl) สูงที่สุ ด
ในป 2553 จํ า นวน 22 ราย จากจํ า นวนที่ ไ ด รั บ การเจาะเลื อ ดทั้ ง หมด 1,517 ราย ต่ํ า สุ ด ป 2558
จํานวน 0 ราย จากจํานวนที่ไดรับการเจาะเลือดทั้งหมด 1,981
จากการเฝาระวังทั้ง 8 หมูบาน ป 2559 พบกลุมอายุ ≤15 ป มีคาระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคา
มาตรฐาน จํานวน 348 ราย (รอยละ 19.51) เมื่อจําแนกตามหมูบาน พบกลุมอายุ ≤15 ป หมูบานคลิตี้บน
มีคาระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน จํานวน 132 ราย (รอยละ 83.02) หมูบานคลิตี้ลาง มีคาระดับตะกั่ว
ในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน จํานวน 50 ราย (รอยละ 66.67)
โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มวิเคราะหหาสารตะกั่วในเลือด ป 2558 - 2560
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนประชาชนที่เฝาระวังที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคามาตรฐานของตําบลชะแล อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 8 หมูบาน จําแนกตามกลุมอายุ ≤15 ป และ >15 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2560
ป
(พ.ศ.)
2553
2554
2555
2556
2557[1]
2558
2559
2560

จํานวนผูที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคา
มาตรฐาน อายุ≤15 ป (ราย)
381
263
300
294
165
152
329
371

จํานวนผูที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกิน
มาตรฐาน อายุ>15 ป (ราย)
22
4
2
3
1
0
1
1

รวม (ราย)
403
267
302
297
166
152
330
372

หมายเหตุ : ป 2557(1) ทําการเฝาระวังเฉพาะประชาชนที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคามาตรฐานจากผลการ
ตรวจป 2556
พ.ศ.2544-2560 พบกลุมอายุ ≤15 ป หมูบานคลิตี้บน มีคาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดสูงที่สุด
ในป 2546 ต่ําสุดป 2558 และหมูบานคลิตี้ลางมีคาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดสูงที่สุดในป 2549 ต่ําสุด
ป 2558
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แผนภูมิที่ 13 ระดับตะกั่วในเลือดกลุมอายุ ≤ 15 ป หมูบานคลิตี้และหมูบานคลิตี้ลาง
พ.ศ. 2544 – 2560 จําแนกตามคาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือด (µg/dl)

หมายเหตุ : คามาตรฐานในเด็กอายุ 0 – 15 ป ≥ 10 µg/dl (อางอิงจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย)
: ประชาชนทั่วไป 30 µg/ 100 ml (Thai BELs : ประกาศกรมควบคุมโรค พ.ศ.2557)
พ.ศ.2547-2560 กลุมอายุ >15 ปขึ้นไป หมูบานคลิตี้บน มีคาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดสูงที่สุดในป 2547
ต่ําสุดป 2558 และหมูบาน คลิตี้ลางมีคาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดสูงที่สุดในป 2549 ต่ําสุดป 2558
แผนภูมิที่ 14 ระดับตะกั่วในเลือดกลุมอายุ > 15 ป หมูบานคลิตี้และหมูบานคลิตี้ลาง พ.ศ. 2547 – 2560
จําแนกตามคาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือด (µg/dl)

ผลการ Spot Map การกระจายตัวกลุมอายุ ≤ 15 ป ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน
ในหมูบานคลิตี้บน ป 2558 แยกตามชวงของระดับตะกั่วในเลือด ดังนี้ ชวงระดับตะกั่วในเลือด 31 – 40 µg/dl
กระจายตัวอยูบริเวณโรงแตงแรและกองกากแร ชวงระดับตะกั่วในเลือด 10 – 30 µg/dl กระจายตัวบริเวณโรง
แตงแรกองกากแรและตลอดลําหวยคลิตี้ (แผนภาพที่1)
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รูปภาพที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุมอายุ ≤ 15 ป ในหมูบานคลิตี้บน ตามชวงระดับตะกั่ว
ในเลือดจากการเฝาระวัง ป 2558

ผลการ Spot Map การกระจายตัวกลุมอายุ ≤ 15 ป ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน ในหมูบานคลิตี้
ลาง ป 2558 แยกตามชวงของระดับตะกั่วในเลือด ดังนี้ ชวงระดับตะกั่ว 10 – 30 µg/dl พบการกระจายตัว
ตลอดลําหวยคลิตี้ (แผนภาพที่ 2)
รูปภาพที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุมอายุ ≤ 15 ป ในหมูบานคลิตี้ลาง ตามชวงระดับตะกั่ว
ในเลือดจากการเฝาระวัง ป 2558

2. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
สถานการณ ความเปนมา และสภาพปญหา
CUP เมืองสมุทรสาคร (รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.สต.ในพื้นที่) ประสานความรวมมือกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินงานสอบสวน เฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมพิษสารตะกั่วตกคางในเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
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22
• มิถุนายน 2555 พบเด็กพื้นที่ อ.เมืองปวย รพ.สมุทรสาคร Refer รพ.รามาธิบดี วินิจฉัยโรค
พิษตะกั่ว
• กรกฎาคม 2555 สนง.สาธารณสุขจังหวัด และ รพ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่สอบสวนโรคใน
เขต อ.เมือง
• สิงหาคม 2555 รพ.สมุทรสาคร สุมเจาะโลหิตพนักงาน และเจาของโรงงาน จํานวน
14 ราย พบมีตะกั่วเกินมาตรฐานทั้งหมด รอยละ 100 ตองใหยาขับตะกั่ว 6 ราย รับการ
รักษาที่ รพ.3 ราย (1 ราย เปนหัวหนาฝายบุคคล)
• มีนาคม 2556 ทีม รพ.รามาธิบดี สนับสนุนการเจาะตรวจโลหิตเด็กนักเรียน รร.หนอง
หาดใหญ นาดี (หางโรงงาน 500 เมตร) จํานวน 176 ราย พบคาตะกั่วเกิน 10 µg/dl 73
ราย คิดเปนรอยละ 41.48
• มกราคม 2557 ทีม รพ.รามาธิบดี รวมกับ รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.
สต.ในพื้นที่ เขาเจาะเลือดหาสารตะกั่ว เด็กกอนวัยเรียน และเด็กอนุบาลในบริเวณใกลเคียง
พบวา รร.โพธิ์แจ 106 คน พบตะกั่วเกิน 28 คน รอยละ 26.42 รักษาที่ รพ.สค. 1 ราย
ศูนยเด็กเล็กบางน้ําจืด 34 ราย พบ 4 ราย รอยละ 11.76 รร.บางน้ําจืด 66 คน พบ
ตะกั่วเกิน 4 คน รอยละ 6.06
• กรกฎาคม 2557 ทีม รพ.รามาธิบดี รวมกับ รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.
สต.ในพื้นที่ และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจาะโลหิตเด็กในคลินิกรับวัคซีน ๗
แหง พบสารตะกั่วเกิน 10 µg/ mg/dL จากมากไปหานอย ดังนี้ รพ.สต.โพธิ์แจ , รพ.
กระทุมแบน , ศูนยสาธารณสุขเทศบาลนาดี , รพ.สต.คอกกระบือ , รพ.สต.สวนหลวง , รพ.
สต.บางน้ําจืด และรพ.สต.นาดี รอยละ 29.4 , 20 , 11.1 , 10.5 , 10 , 4.3 และ 3.8
ตามลําดับ โดยชวงอายุที่พบสารตะกั่วเกินจากมากไปหานอย ตามลําดับคือ 4 ป , 3 ป , 2
ป และ 1 ป รอยละ 16 , 15.8 , 11.9 และ 11 ตามลําดับ
จากการศึกษาขอมูลสถานการณสภาพแวดลอมในศูนยเด็กเล็กทุกแหงในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร ป
2557 โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศน (NGOs) พบวา การปนเปอนที่มีคาสารตะกั่วเกินมาตรฐาน ตามลําดับ
จากมากไปหานอย คือ สีทาเครื่องเลนสนาม รอยละ 74 , สีทาภายนอก และสีตกแตงเฟอรนิเจอร รอยละ 71 สี
ทาภายในอาคาร รอยละ 45 , สีตกแตงของเลน รอยละ 31 , และดิน รอยละ 9 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสิ่งแวดลอม

ชนิดสิ่งที่ตรวจ

รร.หนองหาดใหญ

รร.วัดโพธแจ

รร.บางน้ําจืด

คามาตรฐาน

น้ําใตดิน

< 0.006

< 0.006

< 0.006

0.01

ดิน

7

152

9

400

น้ําผิวดิน

< 0.01

< 0.01

0.02

0.05

จํานวนสถานประกอบการในพื้นที่ ป 2557 มีจํานวนมากถึง 5,030 แหง (เมือง 2,784 , กระทุมแบน 2,127 ,
บานแพว 119) โดยมีประเภทที่เกี่ยวของ เชน กิจการรีไซเคิล , คัดแยกขยะอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส , หลอ
หลอมชุบโลหะ , ฟอกยอม และเบญจรงค
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รูปภาพที่ 3 แสดงประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร

ป 2558 CUP เมืองสมุทรสาคร (รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.สต.ในพื้นที่) ประสานความ
รวมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมโครงการศึกษาชองทางการสัมผัส
ตะกั่วในเด็กอายุ 6 - 72 เดือนจากสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2558 โดยเจาะเลือดคัดกรองตะกั่วในคลินิก
สุขภาพเด็กดี ดังตอไปนี้ เจาะเลือดคัดกรองที่ รพ.สต. คอกกระบือ 76 ราย พบตะกั่วเกินคาปกติ 7 ราย ตองเขา
รับการรักษาใหยา 2 ราย คาตะกั่วในเลือด 35.52 และ 25.12 µg/ mg/dL, เจาะเลือดคัดกรองที่ รพ.สต.โพธิ์
แจ 34 ราย พบตะกั่วเกินคาปกติ 10 ราย ตองเขารับการรักษาใหยา 2 ราย คาตะกั่วในเลือด 113.80 และ
37.82 ไมโครกรัม/เดซิลิตร, เจาะเลือดคัดกรองที่ รพ.สต.นาดี 9 ราย พบตะกั่วเกินคาปกติ 1 ราย, เจาะเลือดคัด
กรองที่ รพ.สต.บางน้ําจืด 23 ราย พบตะกั่วเกินคาปกติ
ป 2559 นี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กําหนดและสงเสริมใหทั้ง 3 CUP สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงานให รพ.สต.ในพื้นที่เสี่ยง จัดตั้งคลินิกสงเสริมสุขภาพแรงงานในชุมชน และจัดตั้งคลินิกสุขภาพเกษตรกร
ที่ รพ.สต.ทุกแหงในอําเภอบานแพว โดยดําเนินการตาม 11 กิจกรรมหลัก ซึ่งตองเรงรัดดําเนินการตามเปาหมาย
และกําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะทํางานเครือขายผูรับผิดชอบงาน CoTeam อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยสมุทรสาคร จากการดําเนินการพบวา
1. เด็กในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครพบวามีความชุกของเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือด >10 mg/dL มากกวา
การศึกษาที่ผานมา
2. ไมพบสารตะกั่วเกินคามาตรฐานในบริเวณสิ่งแวดลอมรอบๆโรงเรียน
3. พบเด็กที่ระดับตะกั่วในเลือดสูงกวาคามาตรฐาน สวนใหญมีผูปกครองทําอาชีพในโรงงานที่มีความเสี่ยงตอการ
สัมผัสตะกั่ว
4. ผลจากการศึกษาทางดานระบาดวิทยาเพื่อหาความสัมพันธของระดับสารตะกั่วในเลือดและการพัฒนาการ
ดานสมองของเด็กในสหรัฐอเมริกา พบวาถาระดับตะกั่วในเลือดเพิ่มขึ้น 10 mg/dL มีผลใหคะแนนระดับ
สติปญญา (IQ) ลดลง 2-3 จุด
5. พบวามีสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนเสี่ยงตอตะกั่ว จํานวน 695 แหง ประเภทโรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร , โรงงานผลิตแบตเตอรี่ , โรงงานผลิตสี , โรงงานชุบโลหะ และโรงงานทํา
เครื่องปนดินเผา/ เซรามิค
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ตารางที่ 3 แสดงผลการคัดกรองระดับสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2557 – 2559
ตําบล
1.บางน้ําจืด
2.คอกกระบือ
3.บางหญาแพรก
4.นาดี
5.บางโทรัด
6.บางกระเจา
7.นาโคก
8.พันทาย
9.กาหลง
10.บานเกาะ

จํานวนเด็กที่ตรวจคัดกรอง
(คน)
478
148
143
21
68
78
49
20
13
21

จํานวนเด็กที่มีระดับตะกั่วเกิน
(คน)
126
11
11
1
3
3
1
0
0
0

รอยละของจํานวนเด็กที่มีระดับ
ตะกั่วเกิน
26.36
7.43
7.69
4.76
4.41
3.85
2.04
0
0
0

ตารางที่ 4 แสดงผลการคัดกรองตะกั่วในเลือด จําแนกตามระดับสารตะกั่ว พ.ศ. 2557 - 2559
6 เดือน – 6 ป
เด็กประถม

จํานวนทั้งหมด
863
176

ระดับตะกั่ว >10 mg/dL
79 (9.15%)
73 (41.5%)

ระดับตะกั่ว >45 mg/dL
3(0.40%)
0 (0%)

รูปภาพที่ 4 SPOT MAP โรงงานอุตสาหกรรมประเภทหลอหลอมและเด็กที่มีระดับตะกั่ว > 10 mg/dL

ป 2560 สํ า นั กงานสาธารณสุ ขจัง หวัดสมุ ทรสาครรว มกั บ โรงพยาบาลสมุทรสาครทําการศึกษา
สถานการณ อัตราความชุ กหรื อแนวโน ม ความรุน แรงจริง ใหกระจายครอบคลุม พื้น ที่อํ าเภอเมืองสมุทรสาคร
ประจําปเพื่อสามารถเปรียบเทียบแนวโนมความรุนแรง และออกแบบมาตรการการปองกันใหสถานประกอบการ
ดําเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงตอสารตะกั่วตกคางของพนักงานและเด็กในครอบครัว กอนนําขอมูลดังกลาวเขา
นําเสนอในการประชุม อสธจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเกิดขอสั่งการ และแนวทางขยายผลการปองกันสู
ทุกๆ ชุมชนเสี่ยง
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3. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากเหมืองเกา จังหวัดสุพรรณบุรี
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่สวนใหญสมบูรณไปดวยปาไม
เบญจพรรณ สภาพธรณีวิทยาเปนหินแกรนิต หินปูน แรดีบุกและแรทันสแตนในอดีตพื้นที่นี้เคยมีเหมืองแรเปด
ดําเนินการ 3 แหง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของหมู 1, 5, 7 ตําบลองคพระ 2 แหงและ 1 แหงในตําบลวังคัน ผล
ที่ตามมาของการทําเหมืองทําใหเกิดการพบสารหนูปนเปอนในดิน น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน
ตารางที่ 5 แสดงที่มาของการปนเปอนสารหนูอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2521 -2535

เหมืองแรดีบุกเปดดําเนินการในพื้นที่

พ.ศ. 2518 – 2544

สํานักทรัพยากรแร กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศึกษา
สถานการณการปนเปอนสารหนูในแหลงน้ําธรรมชาติของประเทศไทย พบปริมาณสารหนูในอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ศึกษาสถานการณสารหนูในประเทศไทย พบ
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน 1 ใน 5 จังหวัด
- สารหนูปนเปอนในน้ําดื่มมีปริมาณสูง แตไมเกินเกณฑมาตรฐานขององคการ
อนามัยโลก
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ศึกษาแนวโนมการปนเปอนสารหนูในสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยที่มีผลตอระดับสารหนูในปสสาวะกลุมตัวอยาง คือ การใชน้ํา
ผิวดิน
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ดําเนินการคืนขอมูลและนําเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานการเฝาระวังมลพิษในสิ่งแวดลอม ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีดําเนินการ

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552

ผลการดําเนินงานเฝาระวังสารหนูในสิ่งแวดลอมและประชาชน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานั กงานสาธารณสุขจังหวั ดสุ พรรณบุรีไดดําเนินการเฝาระวังสารหนูในสิ่งแวดลอมและในปสสาวะ
ประชาชน หมู 1, 5, 7 ตําบลองคพระ หมู 2, 6 ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต พ.ศ.
2551 – ปจจุบัน โดยมีผลการดําเนินงานเฝาระวังสิ่งแวดลอม พ.ศ.2551 พบสารหนูปนเปอนในดิน จํานวน 14
ตัวอยาง จากที่เก็บได จํานวน 37 ตัวอยาง พ.ศ. 2551 - 2554 พบสารหนูปนเปอนในน้ําดิบและน้ําประปา
เกินคามาตรฐาน รอยละ 76.47 (คามาตรฐานเกณฑคุณภาพน้ํา <0.01 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมอนามัย )) ไมพบ
การปนเปอนสารหนูในน้ําฝนและพืชผัก การเฝาระวังการรับสัมผัสสารหนูของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551 – 2553 พบประชาชนมีระดับสารหนูเกินคามาตรฐาน รอย
ละ 32.85 และพ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ไมพบผูปวยโรคพิษสารหนูในพื้นที่
แผนภูมิที่ 15 แสดงจํานวนตัวอยางที่ตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ําดิบและน้ําประปา
น้ําผิวดิน พ.ศ. 2551 - 2554
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แผนภูมิที่ 16 แสดงจํานวนตัวอยางที่ตรวจหาปริมาณสารหนูในปสสาวะของประชาชนกลุมเสี่ยง
พ.ศ. 2551 - 2553

4. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากบอขยะ จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากนโยบายการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จึงดําเนินโครงการเฝาระวัง ปองกัน ความ
คุมโรค และภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพของ
ประชาชน ในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี ภายใตตัวชี้วัด
รอยละของประชาชนรอบบอขยะและผูประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะไดรับการคัดกรองทางสุขภาพ รอย
ละ 30 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณขยะทั่วไปสะสมสูงสุดเปน
อันดับ 3 และ 7 ของประเทศตามลําดับ (กรมควบคุมลพิษ, 2558)
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด 809.38 ตัน/วัน (295,423.7 ตัน/
ป) ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมและเกิดขึ้น สูงสุดที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี การกําจัดถูกหลักวิชาการ จํานวน 2
แหง จาก 48 แหง (รอยละ 4.17) (สสจ.กาญจนบุรี, 2560)
รูปภาพที่ 5 แสดงจํานวนบอขยะและจํานวนการบอขยะที่มีการกําจัดถูกหลักวิชาการ จําแนกรายอําเภอ
จังหวัดกาญจนบุรี
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แผนภูมิที่ 17 แสดงปริมาณมูลฝอยสะสม จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 จําแนกรายเทศบาล

แผนภูมิที่ 18 แสดงปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวัน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 จําแนกรายเทศบาล

จังหวัดเพชรบุรีมีองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ใหบริการเก็บและกําจัดขยะ จํานวน 47 แหง
จาก อปท.ทั้งหมด 84 แหง อปท.มีบอขยะ จํานวน 13 แหง จาก อปท. ที่ใหบริการเก็บและกําจัดขยะ ทั้งหมด
จํานวน 47 แหง โดยพบวา รอยละ 100 ของ อปท.ที่มีบอขยะ มีการดําเนินการกําจัดขยะแบบเทกองกลางแจง
(Open Dump) ซึ่งไมถูกตองตามหลักวิชาการ โดย พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด จํานวน
174,828 ตัน/ป
ถูกกําจัด จํานวน 87,738 ตัน/ป ตกคาง 87,090 ตัน/ป มีกลุมเสี่ยงทั้งจังหวัด
จํานวน 1,890 คน โดยเปนผูประกอบอาชีพรับซื้อของเกา จํานวน 435 คน คัดแยก จํานวน 215 คน ลูกจาง
เก็บขนขยะของ อปท. จํานวน 426 คน และประชาชนรอบบอขยะ จํานวน 814 คน (สสจ.เพชรบุรี, 2560)
แผนภูมิที่ 19 แสดงปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น พ.ศ. 2559
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แผนภูมิที่ 20 แสดงจํานวนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีบริการจัดการขยะและสถานที่กําจัดขยะ พ.ศ. 2559

แผนภูมิที่ 21 แสดงจํานวนกลุมเสี่ยงจากมลพิษขยะ พ.ศ. 2560

ผลการดําเนินงานเฝาระวังสุขภาพประชาชน
ปงบประมาณ 2560 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ดําเนินการจัดทําโครงการเพิ่ม
โอกาสการเขาถึงบริการสาธารณสุขในกลุมเสี่ยงสัมผัสมลพิษสิ่งแวดลอมจากขยะ เขตสุขภาพที่ 5 โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมคัดกรองและ
การตรวจสุ ข ภาพในกลุ ม เสี่ ย งสู ง ซึ่ ง มี ก ารขยายการดํ า เนิ น งานตรวจสุ ข ภาพกลุ ม เสี่ ย งไปถึ ง เดื อ นมี น าคม
ปงบประมาณ 2561 จากโครงการฯ ดังกลาว สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม น้ําผิวดินและน้ําบอบาดาน ระยะ 1 กิโลเมตร รอบบอขยะ
เปาหมาย พบน้ําผิวดิน มีคานิเกิลเกินคามาตรฐาน จํานวน 5 ตัวอยางจากตัวอยางที่เก็บไดจํานวน 8 ตัวอยาง น้ํา
บอบาดาล พบนิเกิล เกินคามาตรฐาน จํานวน 1 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางที่เก็บไดจํานวน 3 ตัวอยาง
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แผนภูมิที่ 22 แสดงจํานวนตัวอยางน้ําผิวดินบอขยะที่ตรวจหาปริมาณสารโลหะหนัก

ตารางที่ 6 แสดงคาต่ําสุดและคาสูงสุดที่วิเคราะหไดจากตัวอยางน้ําผิวดินและน้ําบอตื้น

ตัวอยาง
น้ําผิวดิน
น้ําบาดาล

Lead (mg/L)
<0.001 -0.011
<0.001 - 0.006

Copper (mg/L)
0.002 - 0.009
0.002 - 0.014

Nickel (mg/L)
Chromium (mg/L)
0.001 - 0.113 <0.001 - 0.065
<0.001 - 0.027 <0.001 - 0.001

Zinc (mg/L)
0.011 -0.117
0.016 - 0.059

แผนภูมิที 23 แสดงจํานวนตัวอยางน้ําบาดาลบอขยะที่ตรวจหาปริมาณสารโลหะหนัก

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4)
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด มาตรฐานคุณภาพน้ําใต
ดิน
การดําเนินการคัดกรองสุขภาพกลุมความเสี่ยง
จังหวัดเพชรบุรีไมมีประชาชนในระยะ 1 กิโลเมตร รอบบอขยะเปาหมายและจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการคัด
กรองประชาชนกลุมเสี่ยง จํานวน 100 คน พบประชาชนมีความเสี่ยงทางสุขภาพในระดับต่ํามากที่สุด จํานวน
40 คน รองลงมาไมมีความเสี่ยง จํานวน 37 คนและระดับเสียงสูง จํานวน 23 คน รายละเอียดตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สรุปผลการสํารวจความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ข-2)
ระดับความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง (คน)

ไมเสี่ยง

ทางสิ่งแวดลอม
45

ทางสุขภาพ
37

เสี่ยงต่ํา

30

40

เสี่ยงสูง
รวม

25

23

100

100

โดยผลการคัดกรองพบวาประชาชนที่มีระดับความเสี่ยงสูงทางสุขภาพเคยมีอาการปวยหรือผลกระทบตอ
สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับบอขยะในรอบ 1 ปที่ผาน จํานวน 23 คน กลุมอาการที่พบมากที่สุด ไดแก ผื่นคัน จํานวน
11 คน อาการทองรวง/ทองเสีย ภูมิแพ และมีน้ํามูล จํานวน 3 คน ซึ่งผลการตรวจสุขภาพกลุมเสียงอยูระหวาง
การดําเนินการของโรงพยาบาลในพื้นที่เปาหมาย
เอกสารอางอิง
1. มหาวิทยาลัยขอนแกน.แผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้.การจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้ โครงการกําหนดแนวทางการ
ฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว.กรมควบคุมมลพิษ.2558
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.ประชุมคณะทํางานปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ กรณีการ
ปนเปอนสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ ครั้งที่ 3 / 2560 วันที่ 17 มกราคม 2560
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.เอกสารนําเสนอการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ 2560 รอบที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2560
4. ชลิต เข็มมาลัย.รายงานสถานการณการปนเปอนสารตะกั่ว หมูบานคลิตี้และขางเคียง จังหวัดกาญจนบุรี
ป 2541-2560
5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร.เอกสารประกอบการรับตรวจราชการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560 ระหวางวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.เอกสารประกอบการรับตรวจราชการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560
6.2 เปาหมายการดําเนินงานของ สคร.ในปงบประมาณ 2561
6.2.1 จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีการพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 8 จังหวัด
6.2.2 รอยละ 60 ของ รพศ/รพท และ รพช.แมขาย (M2) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑกําหนด ระดับเริ่มตนพัฒนาขึ้นไป
6.2.3 รอยละ 35 ของประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่เสี่ยงปญหาขยะและพื้นที่มลพิษสิ่งแวดลอมที่
จังหวัดกําหนดใหมีการดําเนิน ไดรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
6.2.4 จังหวัดที่มีการจัดทําขอมูลปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงไดตามแนวทางที่กําหนด ระดับดีขึ้นไป จํานวน 8 จังหวัด
6.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและปองกันโรคและภัยสุขภาพจากขยะและสิ่งแวดลอม
มาตรการที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง
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6.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณที่ไดดําเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)
6.4.1 งบประมาณที่ได 540,000 บาท ผลการใชจาย 329,362 บาท คิดเปนรอยละ 76.0 (ขอมูล
ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
6.4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ดําเนินการได (เชิงคุณภาพ)
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 เฝาระวัง ปองกันโรคและภัย
สุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงจากขยะและ
มลพิษสิ่งแวดลอม

กิจกรรมที่ 2 ประชุมราชการคณะทํางาน
พัฒนาศูนยเรียนรูเพื่อการเฝาระวังสุขภาพ
จากการรับสัมผัสสารตะกัว่ หมูบา นคลิตี้
จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดทําศูนยเรียนรู
เพื่อการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัส
สารตะกั่ว หมูบานคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการจัดบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุน นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม

เปาหมายการดําเนินงาน
(หนวยนับ)
รอยละ 35 ประชาชนในพื้นที่ Hot Zone ไดรับ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม

จัดประชุมราชการ จํานวน 3 ครั้ง

เพื่อการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัสสาร
ตะกั่ว หมูบานคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหง

ผลผลิต (output)
(หนวยนับ)
- จังหวัดกําหนดเปาหมายในการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม
จํานวน 3 จังหวัดเปาหมาย เพื่อนําไป
ดําเนินการคัดกรองและเฝาระวังสุขภาพกลุม
เสี่ยง
- จังหวัดอยูระหวางการดําเนินงาน เฝาระวัง
ปองกันโรคและภัยสุขภาพประชาชนกลุม เสี่ยง
จากขยะและมลพิษสิ่งแวดลอม ตามเปาหมาย
รอยละ 35
ดําเนินการจัดประชุมราชการ เสร็จสิ้น จํานวน
2 ครั้ง

รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 1 เรื่อง
รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 1 เรื่อง

จัดทําขอมูลทางวิชาการและเอกสารในการ
สื่อสารความเสี่ยงและเผยแพรความรูเกีย่ วกับ
สารตะกั่ว เพื่อจัดตั้งในศูนยเรียนรู
รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 1 เรื่อง
รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 1 เรื่อง

สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน 8 หนวยงาน

สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน 5 หนวยงาน

6.4.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ดําเนินการได (เชิงคุณภาพ)
6.4.3.1. เฝาระวัง ปองกันโรคและภัยสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงจากขยะและมลพิษสิ่งแวดลอม
• ประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่เสี่ยงปญหาขยะ ไดรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม รอยละ 50 โดยในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี
ดําเนินการคัดกรองประชาชนรอบบอขยะและตรวจสุขภาพประชาชนและผูประกอบอาชีพกลุม
เสี่ยงจากผลการคัดกรองที่มีความเสี่ยงสูง โดยใชงบประมาณ สปสช เขต 5
• ประชาชนกลุมเสี่ยง พื้นที่ HotZone จังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการเฝาระวังเด็กปฐมวัย ที่มี
ระดับสารตะกั่วในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน โดย รพ.สมุทรสาครลงพื้นที่สอบสวนโรคหาแหลง
การสัมผัสสารตะกั่วทุกราย โดย สคร.สนับสนุนการเก็บตัวอยางฝุนตะกั่วที่พื้นผิวในบานเด็กที่มี
ระดับสารตะกั่วเกินคามาตรฐาน
• จังหวัดสุพรรณบุรี สคร. ประสานขอความอนุเคราะหสิ่งแวดลอมภาค 5 เก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
และน้ําบอตื้น และ สคร เก็บตัวอยางปสสาวะประชาชนกลุมเสี่ยงที่มีระดับสารหนูเกินคา
มาตรฐานในป 2553 สสจ.ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําบริโภคเพื่อเฝาระวังสารหนู
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• จังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กาญจนบุรี ดําเนินการเจาะเลือดเฝาระวังการรับสัมผัสสารตะกั่วและให
สุขศึกษาประชาชนกลุมเสี่ยง และ สคร.จัดทําศูนยเรียนรู
6.4.3.2. ประชุมราชการคณะทํางานพัฒนาศูน ยเรีย นรูเพื่อการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัส
สารตะกั่ว หมูบานคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการจัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง โดยกํ า หนดรู ป แบบและวิ ธี ก าร
นําเสนอขอมูลภายในศูนยเรียนรูโดยมีความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เปนศูนยกลาง โดยกลุมแกนนําในพื้นที่
จัดทําขอมูลสวนทั่วไปของพื้นที่และ Timeline เหตุการณในพื้นที่ สคร.5 ดําเนินการจัดทําขอมูลทางวิชาการ
6.4.3.3. พัฒนาการจัดทําศูนยเรียนรูเพื่อการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัสสารตะกั่ว หมูบานคลิตี้
จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากตองไดมติที่ตกลงรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ประชาชนในพื้นที่กอน
6.4.3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม ดําเนินการไดตามเปาหมายเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 72 คน
จากหนวยงานเครือขายระดับ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 5
6.4.3.5. ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ดําเนินการไดตามเปาหมาย ผลจากการประชุมมีการดําเนินงานรวมกันในหลาย
ประเด็นทั้งเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมที่แตละหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบ
6.4.3.6. สนั บ สนุน นิ เ ทศ ติ ดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน งานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ ม ดํ า เนิ น การนิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ในไตรมาสที่ 3
6.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปองกัน
ปญหา อุปสรรค
1. หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอม มีจํานวนหลาย
หนวยงานในพื้นที่ เชน ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค 5 จังหวัดนครปฐมและภาค 8 จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีบางเนื้องานที่
มีการดําเนินงานที่ซับซอนกัน สงผลใหหนวยงานระดับจังหวัดเกิด
ความสับสนในการดําเนินงาน
2. การขาดขอมูลที่จําเปนในการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขอมูลผลการตรวจสิ่งแวดลอมในพื้นที่มลพิษ
สิ่งแวดลอม
3. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ขาดความรูและทักษะในการ
ดําเนินงานเรื่องเวชกรรมสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนเรื่องใหม
โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต.

ผลการดําเนินการ

เปาหมาย
1.จังหวัดที่มีการจัดทําขอมูลปจจัย
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและการเฝา
ระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงไดตามแนวทางที่กําหนด
ระดับดีขึ้นไป จํานวน 8 จังหวัด

ผลการดําเนินการ ไตรมาส 1-2
ผลการประเมินตนเอง สสจ.ทั้ง 8
จังหวัด ผานการประเมินตนเอง
ระดับพื้นฐานทั้งหมด

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
1. จัดประชุมประสานความรวมมือการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานภายใน ไดแก สสจ. สสอ.รพ. และเครือขายภายนอก ไดแก
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 จังหวัด
นครปฐมและภาค 8 จังหวัดราชบุรี เพือ่ บูรณาการงานรวมกันและ
แบงปนขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
2. ขอความอนุเคราะหในการตรวจสิ่งแวดลอมจากหนวยงาน
เครือขายภายนอกที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
5 จังหวัดนครปฐมและภาค 8 จังหวัดราชบุรี และ สสจ.กําหนด
เปาหมายในการเก็บตัวอยางน้ําอุปโภคบริโภคตามงบประมาณของ
ศอ.5 ในพื้นที่ที่มีปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรในพื้นที่

แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4
สคร.รวมกับ ศอ.5 ลงประเมิน
จังหวัดตามเกณฑที่กําหนด
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ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
• จังหวัดยังไมเห็น
ความสําคัญในการที่
ตองมีแผนและการซอม
แผนการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานสารเคมี
และรังสี เนื่องจาก
จังหวัดในเขตสุขภาพที่
5 ยกเวนจังหวัด

33
เปาหมาย

2.รอยละ 35 ของประชาชน
กลุมเปาหมายในพื้นที่เสี่ยงปญหา
ขยะและพื้นที่มลพิษสิ่งแวดลอมที่
จังหวัดกําหนดใหมีการดําเนิน
ไดรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินการ ไตรมาส 1-2

•

•

•

แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4

•

ประชาชน
กลุมเปาหมายในพื้นที่
เสี่ยงปญหาขยะ ไดรับ
การเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม รอยละ
50 โดยในจังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
และเพชรบุรี
ดําเนินการคัดกรอง
ประชาชนรอบบอขยะ
และตรวจสุขภาพ
ประชาชนและผู
ประกอบอาชีพกลุม
เสี่ยงจากผลการคัด
กรองที่มีความเสี่ยงสูง
โดยใชงบประมาณ
สปสช เขต 5
ประชาชนกลุมเสี่ยง
พื้นที่ HotZone
จังหวัดสมุทรสาคร
ดําเนินการเฝาระวังเด็ก
ปฐมวัย ที่มีระดับสาร
ตะกั่วในเลือดสูงเกินคา
มาตรฐาน โดย รพ.
สมุทรสาครลงพื้นที่
สอบสวนโรคหาแหลง
การสัมผัสสารตะกั่วทุก
ราย โดย สคร.
สนับสนุนการเก็บ
ตัวอยางฝุนตะกั่วที่
พื้นผิวในบานเด็กที่มี
ระดับสารตะกั่วเกินคา
มาตรฐาน
จังหวัดสุพรรณบุรี
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สมุทรสาคร มีโรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญ
ในพื้นที่เปนโรงงาน
ขนาดกลางและขนาด
เล็ก จึงสงผลใหจังหวัด
ยังไมเห็นความสําคัญใน
การดําเนินการ
• การสื่อสารที่ไมชัดเจน
สงผลใหจังหวัดที่ไมถูก
กําหนดเปนพื้นที่ Hot
Zone คิดวาตนเองไม
ตองดําเนินการ จึงไมมี
การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใชในการ
ดําเนินงาน
• ความขัดแยงของ
ประชาชนในพื้นที่ เชน
รูปแบบที่ตองการใหมี
การดําเนินการในพื้นที่
เชน คลิตี้บนกับคลิตี้
ลาง
• งบประมาณในการ
ดําเนินงานนอยเกินไป
โดยเฉพาะในการจัดทํา
ศูนยเรียนรู
• ขาดผูเชียวชาญในการ
แปลภาษาเกรี่ยง
• เจาหนาที่ผูดําเนิงานมี
นอย ไมเพียงพอ
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ผลการดําเนินการ ไตรมาส 1-2 แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4
สคร. ประสานขอความ
อนุเคราะหสิ่งแวดลอม
ภาค 5 เก็บตัวอยางน้ํา
ผิวดินและน้ําบอตื้น
และ สคร เก็บตัวอยาง
ปสสาวะประชาชนกลุม
เสี่ยงที่มีระดับสารหนู
เกินคามาตรฐานในป
2553 สสจ.
ดําเนินการเก็บตัวอยาง
น้ําบริโภคเพื่อเฝาระวัง
สารหนู
• จังหวัดกาญจนบุรี
สสจ.กาญจนบุรี
ดําเนินการเจาะเลือด
เฝาระวังการรับสัมผัส
สารตะกั่วและใหสุข
ศึกษาประชาชนกลุม
เสี่ยง และ สคร.จัดทํา
ศูนยเรียนรู

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

7. ประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบาย หรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)
7.1 ขอมูลจากหนวยงานรับนิเทศ
ประเด็นสําคัญ/เรื่อง ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามนโยบาย

7.2 ความเห็นของทีมนิเทศงาน กลุมที่ 2 กลุมยอย 1
ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงาน
สิ่งที่ทีมนิเทศงาน รับไป
ที่ใหตอหนวยรับนิเทศงาน
ประสานหรือดําเนินการตอ

8.ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงานกรมควบคุมโรคตอหนวยงานในสังกัดกรมฯ/ตอผูบริหารกรมควบคุมโรค(ถามี)
ขอเสนอแนะ
ประเด็นขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.ขอเสนอแนะตอหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ
หมายเหตุ : 1. หนวยงานรับนิเทศ กรอกขอมูล ขอ 1- ขอ 7 (7.1) สงยังกองแผนงาน Planning_2005@hotmail.com กอน
วันนิเทศงาน อยางนอย 5 วันทําการ
2. ผูรับผิดชอบทีมบริหารนิเทศ กองแผนงาน สงขอมูลใหทมี ผูนเิ ทศงาน ทุกทาน กอนวันนิเทศงาน อยางนอย 3 วันทําการ
3. ทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค กลุมที่ 2 กลุม ยอยที่ 1 กรอกขอมูล ขอ 7 (7.2) - ขอ 8 เพื่อนําเสนอในการ
ประชุม ซึ่งหัวหนาทีมนิเทศเปนประธาน เวลา 13.00-14.30 น. (ตามกําหนดการที่แนบ)
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