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สาระสําคัญของการดําเนินงานเสนอตอทีมนิเทศงานกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2561รอบท่ี 1 

หนวยงานรับนิเทศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 
กลุมท่ี 2 กลุมยอยท่ี 2โครงการท่ีสนับสนุนคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค ฯ ป 2561 และ

แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 
วันท่ี 26 เมษายน 2561 

ณ หองประชุม 3 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 

--------------------- 
1.รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดจริง รอยละ 100 
 1.1 สถานการณรายจังหวัด 

สคร. 5 ราชบุรี มีการดําเนินงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน(PHEM) มาตั้งแต ป 
2554 จนถึงปจจุบัน เพ่ือการแกไขสถานการณ เหตุการณภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในเขตสุขภาพท่ี 5 ใหมีความ
รวดเร็วและวัสดุ อุปกรณ เจาหนาท่ีพรอมในการตอบโตสถานการณท่ีเกิดข้ึน ป 2559 มีการพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินข้ึน นําระบบบัญชาการณเหตุการณ (ICS) มาใช รวมท้ังการจัดทําแผนประคองกิจการ 
(BCP) แผนเผชิญเหตุการณ (IAP) All Hazard Plan และพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน มาอยางตอเนื่อง เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด สภาพปญหาท่ีพบในสวนสถานท่ี วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับ EOC 
ยังมีความจําเปนท่ีตองมีการจัดหาอยางตอเนื่อง รวมท้ังการปรับปรุงระบบการระบบบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินและทบทวนพัฒนาทักษะผูปฏิบัติงานของหนวยงานทุกป เพ่ือใหมีความพรอมและสามารถตอบโต
สถานการณไดตามมาตรฐานและเปนตนแบบในการสนับสนุนการพัฒนา EOC ของหนวยงานสาธารณสุขจังหวัด 
ซ่ึงจากการประเมินติดตามความกาวหนาในการพัฒนา EOC ท้ัง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 พบวา เชิงปริมาณมี 
EOC และ SAT ครบท้ัง 8 จังหวัด แตในเชิงคุณภาพยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเนนระบบการจัดตั้ง 
ทีมตระหนักรูสถานการณ, ระบบบัญชาการเหตุการณ การวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผนเตรียมความ
พรอมแผนเผชิญเหตุการณ รวมท้ังการทํางานเปนทีม ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล ควบคุมกํากับงานอยางตอเนื่อง  จึงทําใหการพัฒนา EOC และ SAT ของจังหวัดเปนไปตามมาตรฐาน 
ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

1.2  เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในป 2561 

 1.  จังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง 

                    2.  ศูนยปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สคร.5 สามารถตอบโตสถานการณภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ีไดจริงและเปนไปตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

1.3  มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
 1. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ใหสามารถใชงานไดจริง 
              (สถานท่ี ระบบการบริหารจัดการ PHEM การพัฒนาทีมงาน) 
 2.  การพัฒนาระบบการเฝาระวัง เตือนภัย และการพยากรณโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติ 
 และภาวะฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนา EOC และ SAT ของจังหวัด ใหเปนไปตามแนวทางท่ี 
    กรมควบคุมโรคกําหนด 
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1.4  ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 

หนวยงาน สิ่งที่ดําเนินการ งบประมาณที่ใช 
สคร. 

5 ราชบุรี 
1. การทบทวนโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) และคําส่ังคณะกรรมการ 

EOC & SAT ของหนวยงาน 
24,275.- บาท 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมใหมอีงคความรู ICS 8,123.- บาท 
3. การวิเคราะห Risk Assessment  รวมกับขอ 1 
4. การ Activate EOC RTI ชวงเทศกาลปใหม - สงกรานต 2561 147,070.-บาท 
5. การทบทวนปรับปรุงแผนประคองกิจการ (BCP) 25,761.50 บาท 
6. การทบทวนและพัฒนา All Hazard plan , IAP 19,100 บาท 

     7.   การพัฒนา EOC Room  
     8.   พัฒนาบุคลากรระดับจังหวัดในการจัดทํา Risk Assessment  
และ IAP ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด  
     9.   การพัฒนาบุคลากรใหมใหมีองคความรูและแนวทางปฏิบัติ  
SAT ใหกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 
     10. นิเทศติดตามการดําเนินงาน EOC และ SAT ของจังหวัด 

47,590.50 บาท 
101,778 บาท 

 
งบจากสวนกลาง 

สสจ. 
8 จังหวัด 

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานการณ 
ฉุกเฉิน (PHEM) 

- ระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) และคําส่ังคณะกรรมการ  
          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)  

 
 งบสํานักระบาด 

งบจังหวัด 
งบจังหวัด 
งบจังหวัด 

2. สนับสนุนการActivate EOC RTI ชวงเทศกาลปใหม, 
สงกรานต และอุทกภัย 

     - เวชภัณฑ สารเคมี 
- ทีม SAT ติดตาม วิเคราะหสถานการณโรค และภัย  
     - ทีมสอบสวนและควบคุมโรค  ทีมควบคุมพาหะนําโรค 
     - ทีมตรวจเตือนและบังคับใชกฎหมายตามพ.ร.บ.แอลกอฮอล  
       พ.ศ.2551 

 
         งบ สคร. 
 

 

1.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา 

1. ผูรับผิดชอบงานในการพัฒนา EOC ของ สคร.มีการสับเปล่ียนบอยและทาง
กลุมปฏิบัติการฯ มีอัตรากําลังไมเปนไปตามกรอบที่ควรจะเปน 

1. การบูรณาการงาน โดยใหเจาหนาที่ที่มีอยูชวยทํางานแบบ
บูรณาการ 

2. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอใหมีองคความรูและชวย
สนับสนุนการขับเคล่ือน EOC จังหวัด ไมสามารถทําไดครอบคลุมเนื่องจาก
งบประมาณมีจํากัด 

1. ขอสนับสนุนงบเหลือจายจากไตรมาส 1 มาดําเนินการใน
กลุมตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อหวังผลใหไปดําเนินการถายทอด
ลงสูระดับอําเภอ 

3. บุคลากรในจังหวัดบางแหงยังไมเห็นความสําคัญของการพัฒนา EOC และ 
ระบบ PHEM ของหนวยงานมองวาเปนหนาที่ของงานยุทธศาสตรและงาน
ควบคุมโรคเทานั้น 

1. การชี้แจงและส่ือสารในเวทีการประชุมอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดการรับรูละรวมปฏิบัติงาน 

2. นําเสนอผูบริหารของหนวยงานถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตาม
มาตรฐานผานเวทีการตรวจราชการรอบ 1/2561 

 



3 
 

3 
 

2.รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด(CVD Risk)รอยละ 82.5 
 2.1 สถานการณรายจังหวัด 
  ในป 2560 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี ไดขับเคลื่อนการประเมินความ
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน เปาหมายรอยละ 80.00 ซ่ึง
สามารถดําเนินการไดผานเกณฑ มีผลงานรอยละ 80.59  และเม่ือมองดูในรายละเอียดท้ัง 8 จังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
มีจังหวัดท่ีผานเกณฑจํานวน 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ (รอยละ 86.62)  จังหวัด
กาญจนบุรี (รอยละ 84.53)จังหวัดราชบุรี (รอยละ82.87)  จังหวัดสุพรรณบุรี (รอยละ 82.32)  และจังหวัด
นครปฐม (รอยละ80.10) และมีจังหวัดท่ีไมผานเกณฑ 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสมุทรสาคร (รอยละ
66.72) จังหวัดสมุทรสงคราม (รอยละ76.89 ) และจังหวัดเพชรบุรี (รอยละ76.90) 

2.2 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในป 2561 
  - เรงรัดการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน อยางนอยรอยละ 82.50 
  - ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงสูงมาก (Risk Score ≥30%)โดยภายหลัง90 
วัน จากการเขาสูกระบวนการปรับพฤติกรรม ตองไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดซํ้า 
และจํานวนกลุมเสี่ยงสูงมาก (Risk Score ≥30%) มีระดับความเสี่ยงลดลง (Risk Score <30%) อยางนอยรอย
ละ 35 

2.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
  ใชมาตรการกํากับติดตามผานเวทีตรวจราชการ ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติในพ้ืนท่ีเก่ียวกับจุดท่ี
ตองบันทึกขอมูลวาตองบันทึกลงในแฟมใดบางเพ่ือใหระบบสามารถประมวลผลได เพราะการประเมิน CVD Risk 
ตองบันทึกขอมูลครบ 7 แฟม ประกอบกับระบบไมไดสรางใหแตละจุดท่ีตองบันทึกขอมูลอยูในหนาเดียวกัน ทําให
เกิดปญหาบันทึกขอมูลไมครบและไมสามารถประมวลผลไดและแนะนําการตรวจสอบขอมูล โดยใช Data 
Exchange เพ่ือใหเกิดการกํากับติดตามในระดับพ้ืนท่ีและใหสามารถคนหาสวนท่ี Error ในการสงออกขอมูลได
และในป 2561  ไดมีโครงการประเมินแบบอยางท่ีดี (Best Practice) การดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) ในระดับจังหวัด โดยไดดําเนินการชี้แจงเกณฑการประเมินใหทุกจังหวัดรับทราบแลว และ
จะมีการจัดประกวดเพ่ือคนหาแบบอยางท่ีเปนเลิศในเขตสุขภาพท่ี 5ในวันท่ี 7 - 8 มิถุนายน 2561  

2.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 8 มีนาคม 2561 พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 

สามารถดําเนินการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผูปวยโรคเบาหวาน ความดันหิตสูงท่ีข้ึน
ทะเบียน ไดรอยละ 69.39โดยแตละจังหวัดในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 มีผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จังหวัด 
จํานวนผูปวย DM HT 
ที่ขึ้นทะเบียน (คน) 

จํานวนผูที่ไดรับการประเมิน CVD 
Risk (คน) 

รอยละ 

กาญจนบุรี 32,000 27,552 86.10 
ราชบุรี 41,824 33,621 80.39 

สมุทรสงคราม 9,646 7,538 78.15 
นครปฐม 37,811 27,997 74.04 

ประจวบคีรีขันธ 20,932 12,692 60.63 
สุพรรณบุรี 38,471 22,864 59.43 
สมุทรสาคร 21,562 12,148 56.34 
เพชรบุรี 20,033 9,831 49.07 

รวม 222,279 154,243 69.39 

ขอมูล : ฐานขอมูล HDC  รายงาน ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2561 
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 จากการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด พบวาผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพ้ืนท่ี
เขตสุขภาพท่ี 5 จํานวน  154,243  ราย มีระดับความเสี่ยงสูงมาก(Risk ≥ 30%)ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด จํานวน585  ราย ท้ังนี้ ไดทําเอกสารเพ่ือคืนขอมูลจํานวนผูปวยท่ีไดรับการประเมิน CVD Risk จําแนกตาม 
Risk Score ใหทุกจังหวัดในเขต และขอความรวมมือติดตามใหเกิดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ประเมินซํ้าในกลุมเสี่ยงสูงมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  รายละเอียดดังตอไปนี้  

จํานวนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน ไดรับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
จําแนกตาม Risk Score  เขตสุขภาพท่ี 5ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 60 – 8 มีนาคม 61 

เขตสุขภาพที่ 5 
จํานวนผูปวยเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน 
ไดรับการประเมิน CVD Risk 

จํานวนผูปวยที่ไดรับการประเมิน CVD Risk จําแนกตาม Risk Score 
ความเส่ียงปานกลาง 
(CVD Risk ≤ 20%) 

ความเส่ียงสูง 
(CVD Risk  

20 - ≤30%) 

ความเส่ียงสูงมาก 
(CVD Risk ≥ 30%) 

ราชบุรี          33,621           33,207           339            75  
กาญจนบุรี          27,552           26,982           477            93  
สุพรรณบุรี          22,864           22,131           586           147  
นครปฐม          27,997           27,413           488            96  

สมุทรสาคร          12,148           11,732           329            87  
สมุทรสงคราม            7,538            7,437            83            18  

เพชรบุรี            9,831            9,658           139            34  
ประจวบคีรีขันธ          12,692           12,478           179            35  
รวมภาพเขต      154,243         151,038        2,620           585  

ท่ีมา : ฐานขอมูล HDC  รายงาน ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2561 
2.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา 
     ผูรับผิดชอบงานระดับ สคร ขาดความรูเร่ืองระบบ 43 แฟม เพราะ
เปนสวนที่เกี่ยวของกับสถานบริการสาธารณสุข  

     ดําเนินการศึกษาเพิ่มเติม ในเร่ืองระบบสงออก 43 แฟม และ HDC 
โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครราชสีมา ในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ขอมูลในเขตสุขภาพที่ 9 และนําความรูที่ไดมาถายทอด ชี้แจงใหกับพื้นที่ 
ในเวทีตรวจราชการ 

 
3. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน < = 16 ตอแสนประชากร 

 3.1 สถานการณรายจังหวัดจํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ตอประชากรแสนคน 
ป 2557 – 2560  
 ภาพท่ี 1   ตารางแสดงจํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคน  
  ป 2557 – 2560 แยกรายจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 

จังหวัด ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

กาญจนบุรี 209 24.72 210 25.36 237 29.31 282 35.32 
ราชบุรี 245 28.77 264 31.10 248 29.35 214 24.66 

สุพรรณบุรี 295 34.76 299 35.24 281 33.17 231 34.01 
นครปฐม 302 34.06 329 36.89 346 38.66 218 25.10 

สมุทรสงคราม 29 14.94 33 17.04 38 19.71 44 22.67 

สมุทรสาคร 148 28.15 83 15.73 69 13.10 123 23.55 

เพชรบุรี 164 34.70 178 37.50 167 35.08 161 33.50 
ประจวบคีรีขันธ 207 39.60 225 42.89 227 43.13 155 28.86 
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ภาพท่ี 2  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนนตอประชากรแสนคน ปงบประมาณ 2557 – 2560  
จําแนกรายจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 

 
 ป 2560 ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของเขตสุขภาพท่ี 5 ยังสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด มีจํานวนผูเสียชีวิตป 
2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวนท้ังสิ้น 1,428 ราย คิดเปน 28.87 ตอประชากรแสนคนอัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนนเขตสุขภาพท่ี 5  เปนลําดับท่ี 3 ของประเทศ 
 
 ภาพท่ี 3 จํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของเขตสุขภาพท่ี 5 รอบ 5 เดือน  
    ป 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61)จําแนกรายจังหวัด   

 
 จากภาพท่ี 3  พบวา ป 2561 จํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของเขตสุขภาพท่ี 
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
จังหวัดใหลดจํานวนผูเสียชีวิตลงรอยละ 21 จากฐานขอมูลมรณบัตร ป พ.ศ.2553-2555 โดยคํานวณจาก
คามัธยฐานท่ีกําหนด 
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 ภาพท่ี 4   ตารางแสดงเปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน"ปงบประมาณ 2561 
  จําแนกรายจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 

จังหวัด 
รวมจํานวนจาก 

meadian53-55 
ลดลงรอยละ 21  

จากmedian53-55 
(16 ตอประชาการแสนคน) 

อัตราตายตอแสน 

1. เพชรบุรี 143 113 23.73 
2. กาญจนบุรี 184 145 17.98 
3. นครปฐม 316 250 27.89 
4. ประจวบคีรีขันธ 208 164 31.22 
5. ราชบุรี 231 182 21.59 
6. สมุทรสงคราม 31 24 12.50 
7. สมุทรสาคร 118 93 17.70 
8. สุพรรณบุรี 234 185 21.82 

 2. จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 มีการดําเนินการD-RTI ป 2561 ในอําเภอเสี่ยงสูงอันดับแรก ทุกจังหวัด และมี
จํานวนอําเภอที่ดําเนินการD-RTI ป 2561 ในเขตสุขภาพที่ 5 จํานวนทั้งหมด 25 อําเภอ และมีจํานวนอําเภอที่ผาน
เกณฑระดับดีข้ึนไป จํานวน 13 อําเภอ 
 ภาพท่ี 5  ตารางแสดงจํานวนอําเภอเปาหมายการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อําเภอ (D-RTI) ป 2561 จําแนกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 5 
 

จังหวัด 
จํานวนอําเภอ 

ทั้งหมด 
รวมจํานวนอําเภอที่ดําเนินการ

D-RTI ในจังหวัด 
จํานวนอําเภอที่ 

ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป  
1. เพชรบุรี 8 3 2 
2. กาญจนบุรี 13 5 3 
3. นครปฐม 7 3 2 
4. ประจวบคีรีขันธ 8 3 2 
5. ราชบุรี 10 3 2 
6. สมุทรสงคราม 3 1 1 
7. สมุทรสาคร 3 1 1 
8. สุพรรณบุรี 10 4 2 

รวม 62 25 13 
 

3.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
 - กรอบการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ป 2561 (กระทรวง) 
 - กรอบการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (D-RTI) ป 2561 
 - การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1และ 2ประจําป 2561 เขตสุขภาพท่ี 5 

 

3.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 

กิจกรรม แผน
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

1. วิเคราะหขอมลูและสถานการณ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน เพื่อกําหนด

พื้นที่เปาหมาย 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

2560 
 

- ผลการวิเคราะหขอมูลการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอําเภอและสรุปผลการคัดเลือกอาํเภอที่เปนเปาหมายการดําเนินงาน

รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและ 
สงใหสํานักโรคไมติดตอรวบรวมในภาพของประเทศ 

- 

2. จัดทําแผนงานหรือโครงการ 
ในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงาน 

ตุลาคม 
2560 

- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาเครือขายการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที ่5 ป 2561 
- นิเทศ ติดตาม ประเมิน D-RTI 

- มาตรการองคกรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของ สคร.5 ราชบุรี 

50,000 
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กิจกรรม แผน
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

3. ประชุมชี้แจง/ถายทอด
นโยบาย/ตัวชีว้ัดการดําเนินงาน 

แกหนวยงานในพื้นที ่

พฤศจิกายน 
2560 

- ดําเนินการจัดประชุมราชการเพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการการ
ดําเนินงานโรคไมติดตอเร้ือรังการบาดเจ็บจากการจราจรและปจจัยเส่ียง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อสงเสริมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอและลดการบาดเจ็บและเสียชีวติจากอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตสุขภาพ

ที่ 5  
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรน จังหวัดราชบุรี
กลุมเปาหมายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

โรงพยาบาล เทศบาลนคร 
เทศบาลเมอืง ในเขตสุขภาพที ่5 ผูเขารวมประชมุจาํนวน 115 คน 

148,000 

4. การพัฒนาศักยภาพเครือขาย
สหสาขาดานการสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

 

ระหวางวันที ่
30 พฤศจิกายน 
- 1 ธันวาคม 

2560 

- ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาเครือขายสหสาขาการสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ 

ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพมหานคร  
ผูเขารวมประชุมจํานวน 80 คน 

 

216,773 

5. การตรวจราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําป 
2561 เขตสุขภาพที่ 5 คณะที่ 
1 การสงเสริม สุขภาพ ปองกัน

โรคและการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ การลดปจจัยเส่ียงดาน
สุขภาพการบาดเจบ็ทางถนน 

 

ระหวางวันที ่
11มกราคม– 
8 มีนาคม 
2561 

- ตรวจราชการ 8 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ตามมาตรการหลัก 
- ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับอําเภอและกรอบการประเมิน 
D-RTI ใหกับจังหวัด เพื่อขบัเคล่ือนการดําเนินงานในพื้นที่อําเภอเส่ียงสูง

และกระตุนใหดําเนินการทุกอาํเภอ 

- 

 

3.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา 
1.ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ (50,000 บาท) - มีการบูรณาการรวมกับงาน NCD ในการจัดประชุม 

เพื่อชี้แจงถายทอดนโยบาย/มาตรการตัวชี้วัดการดําเนินงาน 
แกหนวยงานในพื้นที ่
 

2. จํานวนส่ือและคูมือการดําเนินงานตางๆ มีจํานวนไมเพียงพอ 
ใหกับหนวยงานในพื้นที่และสวนกลางจัดสงมาลาชา 

- ใหหนวยงานในพื้นที่ดาวนโหลดส่ือและคูมือการดําเนินงานตางๆใน 
www.thaincd.com 

 

 
 
4. อัตราปวยดวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช (แรงงานนอกระบบ) 
4.1 สถานการณรายจังหวัด 
กลุมแรงงานนอกระบบ จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติป 2559 พบวา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรีมีจํานวนแรงงานท้ังหมด 3,405,276 คน โดยจําแนกออกเปนแรงงานใน
ระบบ 1,24,090 บาท (รอยละ 50.6) จํานวนแรงงานนอกระบบท้ังหมด 1,681,189 ราย               (รอย
ละ 49.4)  โดยเม่ือจําแนกรายจังหวัด พบวา มีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุดท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 356,445 
ราย (รอยละ 21.2) รองลงมาท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 307,416 ราย (รอยละ 18.3) และจังหวัดนครปฐม 
250,551 ราย (รอยละ 14.9) ตามลําดับ  
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แผนภูมิท่ี 1 จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกรายจังหวัด ป 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ประเภทการประกอบกิจกรรมของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุมทางเศรษฐกิจป 2559 ของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี พบวา สวนใหญรอยละ 47.6 เปนกลุมอาชีพเกษตรกรรม รองลงมารอยละ 
19.8 เปนกลุมอาชีพขายสงและขายปลีก และรอยละ 9.7 กลุมอาชีพท่ีพักแรมและบริการดานอาหารตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 2 ประเภทการประกอบกิจกรรมของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุมทางเศรษฐกิจป 2559 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
อัตราการปวยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพท่ี 5 ตั้งแตป พ.ศ. 2559 – 2561 (วันท่ี 6 มีนาคม 2561) 
พบมีผูปวยกระจายในทุกจังหวัด พ.ศ. 2559 - 2560 พบผูปวยสูงสุดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรีและ
กาญจนบุรี ตามลําดับ โดยจังหวัดท่ีมีแนวโนมของผูปวย เพ่ิมสูงข้ึน ไดแก จังหวัดเพชรบุรีและนครปฐม            

แผนภูมิท่ี 3 แสดงอัตราปวยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพท่ี 5 ป พ.ศ. 2559 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

9 
 

ท่ีมา : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2561 
หมายเหตุ : 1. ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 
     2. DIAGCODE เปน 'T600','T601','T602','T603','T604','T608','T609' โดยท่ีไมมี รหัส X68  
รวมในครั้งนั้นๆ 
  จากการสนับสนุนใหมีการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ 
สิ่งแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบ โดยการสนับสนุนใหหนวยบริการปฐมภูมิเขารวมดําเนินการตามแนว
ทางการ จัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน พบวา มีหนวยบริการปฐมภูมิเขารวมดําเนินการสะสม               
ป 2557 – 2560 จํานวน 637 แหงจากจํานวนท้ังหมด 922 แหง เม่ือจําแนกรายจังหวัด                                 
พบวา จังหวัดสุพรรณบุรีมีหนวยบริการปฐม ภูมิเขารวมครอบคลุมรอยละ 100 (175 แหง) รองลงมา                 
จังหวัดนครปฐมรอยละ 91  (122 แหง) และจังหวัด ประจวบคีรีขันธรอยละ 90.2 (74 แหง) ตามลําดับ  
แผนภูมิท่ี 4 แสดงรอยละหนวยบริการปฐมภูมิเขารวมจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน ป พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการประเมินผลการดําเนินงานหนวยบริการปฐมภูมิท่ีเขารวมจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงาน                
ใน ชุมชน โดยจําแนกเปนระดับการดําเนินงาน พบวา สวนใหญรอยละ 91.3 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 
เริ่มตน โดยเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา หนวยบริการปฐมภูมิท้ังหมดสามารถดําเนินการขอ 1 การมีขอมูล 
อาชีพไดรอยละ 100 แตสวนใหญไมสามารถแยกประเภทหรือลักษณะการการทํางานได รองลงมารอยละ 56.5 
สามารถดําเนินการขอ 8 การจัดกิจกรรม แผนงานโครงการในการดูแลสุขภาพแรงงานในชุมชนรวมกับ เครือขาย 
และรอยละ 52.2 สามารถดําเนินการขอ 5 การใหสุขศึกษาหรือคําแนะนําในการลดความเสี่ยงและ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและการทํางาน ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงระดับการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน ป พ.ศ. 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php%20เข้าถึง
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงรอยละผลการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน ป พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 เปาหมายการดําเนินงานของ สคร.ในปงบประมาณ 2561 

1. จํานวนเครือขายในพ้ืนท่ีดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ประเมินและจัดการความเสี่ยงจากการทํางานของ
แรงงานในชุมชน/กลุมแรงงานนอกระบบ จํานวนอยางนอย 16  แหง 

2. รอยละ 40 ของจํานวนผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ีเขาถึงบริการอาชีวอนามัย  
3. จํานวนหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีผานเกณฑการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน 

ระดับพ้ืนฐาน ข้ึนไป อยางนอยรอยละ 79 (ยอดสะสมป 60 รอยละ 4.3) 
4.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
มาตรการท่ี 1 สรางและขับเคลื่อนการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากการทํางานของแรงงานใน
ชุมชน/กลุมแรงงานนอกระบบ 
มาตรการท่ี 2 ขยายเครือขายและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน/กลุมแรงงาน
นอกระบบ 
4.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีไดดําเนินงาน 

4.4.1 ดําเนินงานภายใตโครงการโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม งบประมาณ 
475,000 บาท ผลการใชจาย 356,986 บาท คิดเปนรอยละ 84.0     (ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2561)    

4.4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีดําเนินการได (เชิงปริมาณ)   
กิจกรรม เปาหมายการดําเนินงาน 

(หนวยนับ) 
ผลผลิต (output) 

(หนวยนับ) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
ดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดลอม 

เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม(รอยละ 
80) 
 

จํานวนเครือขาย 8 จังหวัด มีการรวมประชุมพัฒนา
ความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอม รอยละ 100  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมในกลุมแรงงานนอก
ระบบและในระบบ 

เครือขายเขารวมการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอมในกลุมแรงงานนอก
ระบบและในระบบ (รอยละ 80) 

เครือขายเปาหมาย ไดแก สํานกังานสาธารณสุข
จังหวัด และสาธารณสุขอําเภอ ทุกแหงใน 8 จังหวัด 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (รอยละ 80) 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการพัฒนามาตรฐาน
จัดบริการอาชวีอนามัยและ     เวชกรรม
ส่ิงแวดลอมหนวยบริการ 
ปฐมภูมิ จํานวน 4 คร้ัง 

เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ             
อาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมหนวย
บริการปฐมภูมิ(รอยละ 80) 

ดําเนินการเสร็จส้ิน จํานวน 4 คร้ัง ในจังหวัดที่
กําหนดเปนพื้นที ่Hot zone เนื่องจากตองการใหมี
การจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดลอมในพืน้ที่ที่ประชาชน
อาจไดรับผลกระทบจากมลพิษส่ิงแวดลอมเมเติมจาก
การจัดบริการอาชวีอนามยั ผูเขารวมประชุมไดทราบ
แนวทางในการดําเนินงานและนําไปตอยอดการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการจากการจัดบริการอาชวีอนา
มัยใหแรงงานในชุมชน โดยมีผูเขารวมประชุมตาม
เปาหมาย รอยละ 100 
 



11 
 

11 
 

กิจกรรม เปาหมายการดําเนินงาน 
(หนวยนับ) 

ผลผลิต (output) 
(หนวยนับ) 

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดําเนินงานเครือขาย
โรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม 

เครือขายไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม (รอยละ 100) 

การดําเนินงานสนับสนุนเครือขายไดวางแผนการ
สนับสนุนในไตรมาส 3 แตเนื่องจากมีเครือขายที่รอง
ขอการสนับสนุนมากอนไตรมาส 3 ผูรับผิดชอบได
ดําเนินการสนับสนุนตามที่รองขอ จํานวน 3 จังหวัด 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส 
ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม 

เครือขายเขารวมประชุมการพัฒนาการลงรหัส 
ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม 
(รอยละ 80) 

การดําเนินงานจัดประชุม ไดวางแผนไวในไตรมาสที่ 3 
แตเนื่องจากการประชุมในเร่ืองดังกลาวไดขอเล่ือนมา
จัดในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเพื่อวางแผนรวมกันกอน
เร่ิมการทํางานในปงบประมาณ 2561 และมี
กลุมเปาหมายเขารวม รอยละ 100 

4.4.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีดําเนินการได (เชิงคุณภาพ) 
1. ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว ไดแก สสจ. สสอ.และ รพศ./รพท. รพช. โดยมีการ
พัฒนาความรวมมือในทุกจังหวัดเขตสุขภาพ่ี 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 แตเนื่องจากมีเครือขายท่ีรองขอการสนับสนุนมากอนไตร
มาส 3 ผูรับผิดชอบไดดําเนินการสนับสนุนตามท่ีรองขอ จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี
และกาญจนบุรี 

5. ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การดําเนินงานจัด
ประชุม  ไดวางแผนไวในไตรมาสท่ี 3 แตเนื่องจากการประชุมในเรื่องดังกลาวไดขอเลื่อนมาจัดในไตรมาส
ท่ี 1 เนื่องจากเพ่ือวางแผนรวมกันกอนเริ่มการทํางานในปงบประมาณ 2561 และมีกลุมเปาหมายเขา
รวม รอยละ 100 

4.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปองกัน 
ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา 

เจาหนาที่ในระดับหนวยบริการปฐมภูม ิไมทราบถึง
หลักเกณฑการวินจิฉัยและการบันทึกขอมูลโรคจากการ
ทํางาน  

ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 
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5. อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 ราย (รวมทุกกรณีความรุนแรง) / รอยละ 40 
ของแรงงานเขาถึงบริการอาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ (แรงงานในระบบ) 
5.1 สถานการณรายจังหวัด 
 จํานวนสถานประกอบการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี     มี
ท้ังหมด 15,640 แหง เม่ือจําแนกรายจังหวัด พบวา มีจํานวนสูงสุดท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 6,042 แหง (รอยละ 
38.6) รองลงมาจังหวัดนครปฐมมี 3,272 แหง (รอยละ 20.9) และจังหวัดราชบุรีมี 1,799 แหง (รอยละ 
11.5)  ตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกรายจังหวัด 

 
 
 ประเภทสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทการประกอบกิจกรรม 5 อันดับแรก พบวา               
สถานประกอบการประเภท 53 ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกมีจํานวน 1,473 แหง รองลงมาเปน
ประเภท 64 ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑโลหะมีจํานวน 1,429 แหง ประเภท 9 ประกอบกิจการเก่ียวกับ 
เมล็ดพืช หรือหัวพืชมีจํานวน 1,084 แหง ประเภท 3 ประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือดินมีจํานวน 
706 แหง และประเภท 58 ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑอโลหะมีจํานวน 578 แหง ตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 8 ประเภทสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทการประกอบกิจกรรม 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากขอมูลกองทุนเงินทดแทนป 2558 พบวา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัด
ราชบุรีมีจํานวนแรงงานในสถานประกอบการท้ังหมด 831,046 ราย โดยเม่ือจําแนกรายจังหวัด พบวา มีจํานวน
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แรงงานสูงสุดท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 374,923 ราย (รอยละ 45.1) รองลงมาท่ีจังหวัดนครปฐม 197,293 ราย 
(รอยละ 23.7) และจังหวัดราชบุรี 82,680 ราย (รอยละ 9.9) ตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 9 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ (ราย) 

 
 
 สถานประกอบการท่ีเขารวมมีการดําเนินงานผานเกณฑรอยละ 24.1  
 

แผนภูมิท่ี 10 ผลการดําเนินงานตามแนวทางสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข 

 
 
 มีสถานประกอบการเขารวมจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรท้ังหมด 12 แหง โดยผลการดําเนินงานสวน
ใหญดําเนินการไดในกิจกรรมท่ี 1 สถานประกอบการมีทีมงาน/ผูท่ีรับผิดชอบในการชี้บงและประเมินความเสี่ยง  
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แผนภูมิท่ี 11 ผลการดําเนินงานตามแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร 

 
 
จากขอมูลกองทุนเงินทดแทนป 2559 พบวา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัด
ราชบุรี มีอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย นับทุกกรณี 12.74 ราย โดยเม่ือจําแนกรายจังหวัด 
พบวา     มีจํานวนสูงสุดท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 16.12 ราย รองลงมาท่ีจังหวัดนครปฐม 11.43 ราย และจังหวัด
ราชบุรี 10.29 ราย ตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 12 อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย นับทุกกรณีความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
5.2 เปาหมายการดําเนินงานของ สคร.ในปงบประมาณ 2561 

1. สถานประกอบการท่ีดําเนินมาตรการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบวงจร           
ระดับเริ่มตน เพ่ิมข้ึนอยางนอย 24 แหงข้ึนไป  

2. สถานประกอบการยกระดับการดําเนินการมาตรการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบ
วงจร เพ่ิมข้ึนอยางนอย 24 แหงข้ึนไป 

3. จํานวนสถานประกอบการเขารวมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข อยาง
นอย 80 แหง 

4. รอยละ 60 ของหนวยบริการสาธารณสุข (รพศ/รพท และ รพช.(M2)) ท่ีดําเนินการเฝาระวังโรคสําคัญ
และการบาดเจ็บจากการทํางานในพ้ืนท่ี อยางนอย 2 กลุมโรค จาก 7 กลุมโรค* 
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หมายเหตุ: *สถานประกอบการกลุมเปาหมาย 7 กลุมโรคสําคัญ ไดแก  โรคซิลิโคสิส โรคพิษตะก่ัว โรคเกิดจากแร
ใยหิน โรคกระดูกและกลามเนื้อ โรคพิษสารทําละลายอินทรีย การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง การบาดเจ็บจาก
การทํางาน หรือกลุมท่ี 2 สถานประกอบการกลุมเปาหมายท่ีพนักงานมีโอกาสรับสัมผัสปจจัยเสี่ยงฯ ดาน
โรคติดตอ โรคไมติดตอเรื้อรัง หรือสุขภาพจิต หรือกลุมท่ี 3 บุคลากรในโรงพยาบาล (Health Care Workers) 
เฝาระวังวัณโรค การบาดเจ็บจากเข็มท่ิตําและความรุนแรงในโรงพยาบาล 
5.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
มาตรการท่ี 1 สงเสริมใหสถานประกอบการกลุมเปาหมายมีการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ
ครบวงจร 
มาตรการท่ี 2 สงเสริมใหหนวยบริการสาธารณสุขมีการดําเนินงานเฝาระวังโรคสําคัญ และการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 
5.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีไดดําเนินงาน 

5.4.1 ดําเนินงานภายใตโครงการโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม งบประมาณ 
475,000 บาท ผลการใชจาย 356,986 บาท คิดเปนรอยละ 84.0         

5.4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีดําเนินการได (เชิงปริมาณ)   
กิจกรรม เปาหมายการดําเนินงาน 

(หนวยนับ) 
ผลผลิต (output) 

(หนวยนับ) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 

เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม(รอยละ 
80) 

จํานวนเครือขาย 8 จังหวัด มีการรวมประชุม
พัฒนาความรวมมอืดําเนินงานเครือขายโรคจาก
การประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม รอยละ 100  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายการดําเนินงานโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอมในกลุมแรงงานนอกระบบและใน
ระบบ 

เครือขายเขารวมการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอมในกลุมแรงงานนอก
ระบบและในระบบ (รอยละ 80) 

เครือขายเปาหมาย ไดแก สํานกังานสาธารณสุข
จังหวัด และสาธารณสุขอําเภอ ทุกแหงใน 8 
จังหวัด ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (รอยละ 80) 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการพัฒนา
มาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและ     
เวชกรรมส่ิงแวดลอมหนวยบริการ 
ปฐมภูมิ จํานวน 4 คร้ัง 

เครือขายเขารวมประชุมราชการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ             
อาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมหนวย
บริการปฐมภูมิ(รอยละ 80) 

ดําเนินการเสร็จส้ิน จํานวน 4 คร้ัง ในจังหวัดที่
กําหนดเปนพื้นที ่Hot zone เนื่องจากตองการให
มีการจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดลอมในพื้นที่ที่
ประชาชนอาจไดรับผลกระทบจากมลพษิ
ส่ิงแวดลอมเมเติมจากการจัดบริการอาชีวอนามยั 
ผูเขารวมประชุมไดทราบแนวทางในการ
ดําเนินงานและนําไปตอยอดการปฏิบัติงานที่ได
ดําเนินการจากการจัดบริการอาชีวอนามัยให
แรงงานในชุมชน โดยมีผูเขารวมประชุมตาม
เปาหมาย รอยละ 100 

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดําเนินงาน
เครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม 

เครือขายไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม (รอยละ 100) 

การดําเนินงานสนับสนุนเครือขายไดวางแผนการ
สนับสนุนในไตรมาส 3 แตเนื่องจากมีเครือขายที่
รองขอการสนับสนุนมากอนไตรมาส 3 
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการสนับสนุนตามที่รองขอ 
จํานวน 3 จงัหวัด 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการพัฒนาการลง
รหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชพี
และส่ิงแวดลอม 

เครือขายเขารวมประชุมการพัฒนาการลงรหัส 
ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม 
(รอยละ 80) 

การดําเนินงานจัดประชุม ไดวางแผนไวในไตร
มาสที่ 3 แตเนื่องจากการประชุมในเร่ืองดังกลาว
ไดขอเล่ือนมาจัดในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเพื่อ
วางแผนรวมกันกอนเร่ิมการทาํงานใน
ปงบประมาณ 2561 และมีกลุมเปาหมายเขา
รวม รอยละ 100 
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4.4.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีดําเนินการได (เชิงคุณภาพ) 
1. ประชุมราชการพัฒนามาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมหนวยบริการปฐมภูมิ 

จํานวน 4 ครั้ง ดําเนินการเสร็จสิ้น ใน 4 จังหวัด Hot Zone ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี 
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี กลุมเปาหมายในนการเขารวมประชุม รอยละ 100 

2. ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือดําเนินงานเครือขายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว ไดแก สสจ. สสอ.และ รพศ./รพท. รพช. โดยมีการ
พัฒนาความรวมมือในทุกจังหวัดเขตสุขภาพ่ี 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 แตเนื่องจากมีเครือขายท่ีรองขอการสนับสนุนมากอนไตร
มาส 3 ผูรับผิดชอบไดดําเนินการสนับสนุนตามท่ีรองขอ จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี
และกาญจนบุรี 

6. ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การดําเนินงานจัด
ประชุม  ไดวางแผนไวในไตรมาสท่ี 3 แตเนื่องจากการประชุมในเรื่องดังกลาวไดขอเลื่อนมาจัดในไตรมาส
ท่ี 1 เนื่องจากเพ่ือวางแผนรวมกันกอนเริ่มการทํางานในปงบประมาณ 2561 และมีกลุมเปาหมายเขา
รวม รอยละ 100 

5.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปองกัน 
ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา 

เกณฑโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเปนสุข มีจํานวนขอจํานวนมาก (77 ขอ) สงผล
ใหสถานประกอบการไมตองการเขารวมโครงการ 

สนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินงานแบบ
บูรณาการรวมกบังานประจาํ 

 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

เปาหมายระดับเขต ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาส 1-2 

แผนการดําเนินงาน 
ไตรมาส 3-4 

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

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

 

ประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือการดําเนินงานเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม 
โรคจากการประกอบอาชพี
และส่ิงแวดลอม 
(เครือขายโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอม)  

• เครือขายภายนอก
กระทรวง
สาธารณสุข 
จํานวน 11 แหง 

• เครือขายภายใน

ไมมี ไมม ี
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เปาหมายระดับเขต ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาส 1-2 

แผนการดําเนินงาน 
ไตรมาส 3-4 

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

กระทรวง
สาธารณสุข 
จํานวน 14 แหง 

ประชุมประชุมราชการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายระดับตําบล
เพื่อสรางความเขมแข็งให
เครือขายพื้นที่และพัฒนาเปน
พื้นที่ตนแบบ จังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรีและนครปฐม 

• เครือขายภายนอก 
จํานวน 40 แหง 

รวม 54 แหง 
5. รอยละ 40 ของ

จํานวนผูประกอบ
อาชีพกลุมเส่ียงใน
พื้นที่เขาถึงบริการ
อาชีวอนามัย  

 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการ
คัดกรอง 19,442 ราย (ที่มา 
HDC รายงานการตรวจคัด
กรองเพื่อหาความเส่ียงจากสาร
กําจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย 
อาย ุ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 

• นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยใหแรงงานใน
ชุมชน ของ รพ.สต. 

• ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานจาก สสจ. ได
ดําเนินการจัดทําหนังสือ
ขอความรวมมอืใหสง
รายงานผลการดําเนินงาน
ฯ แลว โดยใหสงภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 
พบวา ณ วันที ่22 
เมษายน 2561 มี สสจ 
เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ที่สงผล
การดําเนินงานกลับมา ซ่ึง
ในสวนของจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ยังไมมี
การรายงานผลการการ
เขาถึงบริการ เนื่องจาก
เร่ิมดําเนินการในไตร
มาตรที่ 3 -4  

 

พบวาใน รพ.สต.ที่เขารวมการจัดบริการอา
ชีวอนามยัเร่ิมดําเนินการคัดกรองความ
เส่ียงทางอาชีวอนามัยและการใหสุขศึกษา 
ในไตรมาส 3 เนื่องจาก 

1. รอการแจกจายอุปกรณในการ
ดําเนินงาน เชน กระดาษ 
reactive 

2. รพ.สต.สวนใหญในทุกจังหวัด
ถูกกําหนดใหรับประเมิน รพ.
สต.ติดดาว จึงทุมเทเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารและ
ขอมูลที่ประกอบเปนหลักฐาน
การประเมิน ซ่ึงไมมีหัวขอใน
เร่ือง   อาชวีอนามยั ซ่ึงเปน
ปญหาเชนเดียวกับการพัฒนา
ให รพ.สต.จัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงตองรอให รพ.สต.ที่เปน
เปาหมายผานการประเมินติด
ดาวเสร็จส้ินกอน ซ่ึงลวงเลยมา
จนถึงไตรมาสที่ 3 หรือ 4 
สงผลใหการขับเคล่ือน
ดําเนินการไดยาก 

ขอเสนอแนะ ควรผลักดันงานอาชวีอนา
มัยเปนเกณฑในมาตรฐานที่ รพ.สต. ตอง
ทํา เชนเดียวกบังานอนามยัส่ิงแวดลอมที่
เปนเกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

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

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

• สสจ.ประเมินการ
จัดบริการอาชวีอนามัยให
แรงงานในชุมชน และสง
รายงานผลการประเมินให 
สคร.ในเดือนพฤษภาคม 

• สคร.ลงประเมิน รพ.สต.ที่
มีผลการประเมินระดับดี 
และดีมาก หรือ รพ.สต.ที่ 
สสจ.กําหนดใหลงประเมิน
อยางนอยจังหวัดละ 3 

ปญหา 

• การวินิจฉัยและการลงบันทึก 
ICD10 ยังมีการดําเนินการได
นอยเนื่องจาก รพ.สต.ไมกลา
วินิจฉยัและลงขอมูล 

ขอเสนอแนะ 

• สคร.จัดทําคูมือในการวินิจฉยั
และลงรหัส ICD-10 ที่เฉพาะ
ของ รพ.สต. 

• ควรมีการอบรมเพิ่มเติมในการ
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เปาหมายระดับเขต ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาส 1-2 

แผนการดําเนินงาน 
ไตรมาส 3-4 

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

แหง ใชคูมือการวินิจฉยัและลง
ขอมูลใหกับเจาหนาที ่รพ.สต. 

• สคร.ดําเนินการพัฒนาการชี้บง
อันตรายและการประเมิน
ความเส่ียง(JSA) ใหกับ รพ.สต. 
ต้ังแตป 2560 โดยการนํารอง 
1อําเภอตอจังหวัดและในป 
2561 ดําเนินการผาน
โครงการ สสส. 

4.สถานประกอบการ
ยกระดับการดําเนินการ
มาตรการประเมินและ
การจัดการความเส่ียงทาง
สุขภาพครบวงจร เพิ่มขึ้น
อยางนอย 24 แหงขึ้นไป 
 

• จํานวนสถาน
ประกอบการที่แจง
เขารวมโครงการ
สถานประกอบการ
ปลอดโรคฯ ป 
2561 จํานวน 
10 แหง  

• สถานประกอบการ
ครบวงจร ผลการ
ดําเนินงาน อยู
ระหวางการ
รายงานของ สสจ. 
ซ่ึงขอขอมูลจาก
โรงพยาบาลที่เปน
ผูดําเนินการ 

ประเมินสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการระดับเขตและประเทศ 

• เกณฑการประเมินมีจํานวนขอ
ที่มาก สถานประกอบการเห็น
เกณฑประเมินและไมอยากเขา
รวม เนื่องจากตองทําเอกสาร
ประกอบการประเมินจํานวน
มาก  

 

 
6. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษส่ิงแวดลอม (Hot Zone) ไดรับการดูแลและ
ปองกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดลอม (มลพิษส่ิงแวดลอม) 
6.1 สถานการณรายจังหวัด 
1. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากเหมืองเกา จังหวัดกาญจนบุรี 
แหลงปนเปอนสารตะก่ัวในสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีหวยคลิตี้ 

หวยคลิตี้เกิดจากลําน้ําสองสายไหลมาบรรจบกันคือหวยดีกะและหวยผึ้งท่ีบริเวณบานคลิตี้บนไหล  จาก
ทิศเหนือลงทิศใตผานชุมชนคลิตี้บน ชุมชนคลิตี้ลาง บรรจบลําคลองงู กอนจะไหลลงสูอางเก็บน้ําเข่ือน                    
ศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร โดยการปนเปอนสารตะก่ัวในสิ่งแวดลอมบริเวณ
หวยคลิตี้มีท่ีมาจาก 2 แหลง คือ 

1) การปนเปอนจากธรรมชาติ โดยในพ้ืนท่ีชุมชนคลิตี้ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพของแหลงแร คือ                   
จากแหลงแรบองามซ่ึงมีสายแรวางตัวในแนวเหนือใตตามแนวเทือกเขากะลาและเทือกเขาบองาม                      
โดยเปนแหลงแรท้ังแบบปฐมภูมิ (เกิดแทรกในชั้นหินทองท่ีหินปูน) และแบบทุติยภูมิ (เกิดจากกระบวนการ              
ผุ พังและการซึมละลาย) ท้ังนี้การปนเปอนตามธรรมชาติ เ กิดจากการผุกรอนของหิน (weathering)                     
จากเทือกเขาท้ังสองขางซ่ึงเปนพ้ืนท่ีศักยภาพแรทําใหแรตะก่ัวไหลลงมาตามลําน้ําสาขาลงสูลําหวยคลิตี้   

2) การปนเปอนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย สาเหตุหลักเกิดจากการประกอบกิจกรรมการทําเหมืองแร
และแตงแรซ่ึงมีการดําเนินการในชวง ป พ.ศ. 2510 - 2542 โดยมีเหมืองแรบองามเปนแหลงแรและขนสงมายัง
โรงแตงแรคลิตี้ท่ีตั้งอยูใกลลําหวยคลิตี้ซ่ึงไหลผานหมูบานคลิตี้ กิจกรรมแตงแรทําใหมีการปนเปอน ท้ังในพ้ืนท่ีโรง
แตงแร และในลําหวยคลิตี้ การขนสงแรทําใหฝุนแรท่ีมีตะก่ัวฟุงกระจาย นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการเกษตร โดย
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การเปดหนาดินและพลิกกลับดิน และการตัดไมทําลายปา ทําใหเกิด การแพรกระจายของสารตะก่ัวจากดินลงสูลํา
น้ําได 
สถานการณ 

ตั้งแตป 2541-2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ไดมีการเฝาระวังในประชาชน                 
โดยดําเนินการเจาะเลือดเพ่ือหาระดับตะก่ัวในเลือดปละ 1 ครั้งในพ้ืนท่ี อันไดแก บานคลิตี้บน คลิตี้ลาง              
หวยเสือ ทุงนางครวญ ทิพุเย เกริงกระเวีย สะพานลาว อําเภอทองผาภูมิ และหมูบานทาดินแดง อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี จากขอมูลการเฝาระวังตั้งแตป 2553 -2560 พบการกระจายของประชากรท่ีมีระดับตะก่ัวใน

เลือดสูงเกินมาตรฐานตามกลุมอายุ โดยกลุมอายุ ≤15 ป (≥ 10 µg/dl) สูงท่ีสุดในป 2553                  
จํานวน 381 ราย จากจํานวน  ท่ีไดรับการเจาะเลือดท้ังหมด 1,517 ราย ต่ําสุดป 2558 จํานวน 152 ราย         
จากจํานวนท่ีไดรับการเจาะเลือดท้ังหมด 1,981 ราย และกลุมอายุ >15 ป (≥ 30 µg/dl) สูงท่ีสุด                   
ในป 2553 จํานวน 22 ราย จากจํานวนท่ีไดรับการเจาะเลือดท้ังหมด 1,517 ราย ต่ําสุดป 2558                       
จํานวน 0 ราย จากจํานวนท่ีไดรับการเจาะเลือดท้ังหมด 1,981              

จากการเฝาระวังท้ัง 8 หมูบาน ป 2559 พบกลุมอายุ ≤15 ป มีคาระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคา
มาตรฐาน จํานวน 348 ราย (รอยละ 19.51) เม่ือจําแนกตามหมูบาน พบกลุมอายุ ≤15 ป หมูบานคลิตี้บน             
มีคาระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน จํานวน 132 ราย (รอยละ 83.02) หมูบานคลิตี้ลาง มีคาระดับตะก่ัว
ในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน จํานวน 50 ราย (รอยละ 66.67) 
โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มวิเคราะหหาสารตะก่ัวในเลือด ป 2558 - 2560 
(ตารางท่ี 1)   
ตารางท่ี 1 จํานวนประชาชนท่ีเฝาระวังท่ีมีระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคามาตรฐานของตําบลชะแล อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 8 หมูบาน จําแนกตามกลุมอายุ ≤15 ป และ >15 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2560  

ป 
(พ.ศ.) 

จํานวนผูที่มีระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคา
มาตรฐาน อาย≤ุ15 ป (ราย) 

จํานวนผูที่มีระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกิน
มาตรฐาน อาย>ุ15 ป (ราย) 

รวม (ราย) 

2553 381 22 403 
2554 263 4 267 
2555 300 2 302 
2556 294 3 297 
2557[1] 165 1 166 
2558 152 0 152 
2559 329 1 330 
2560 371 1 372 

หมายเหตุ :  ป 2557(1)  ทําการเฝาระวังเฉพาะประชาชนท่ีมีระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคามาตรฐานจากผลการ
ตรวจป 2556 
 พ.ศ.2544-2560 พบกลุมอายุ ≤15 ป หมูบานคลิตี้บน มีคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือดสูงท่ีสุด               
ในป 2546 ต่ําสุดป 2558 และหมูบานคลิตี้ลางมีคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือดสูงท่ีสุดในป 2549 ต่ําสุด              
ป 2558  
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แผนภูมิท่ี 13 ระดับตะก่ัวในเลือดกลุมอายุ ≤ 15 ป หมูบานคลิตี้และหมูบานคลิตี้ลาง                                
พ.ศ. 2544 – 2560  จําแนกตามคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือด (µg/dl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  คามาตรฐานในเด็กอายุ 0 – 15 ป  ≥ 10 µg/dl  (อางอิงจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย) 
             :  ประชาชนท่ัวไป 30 µg/ 100 ml (Thai BELs : ประกาศกรมควบคุมโรค พ.ศ.2557) 
พ.ศ.2547-2560 กลุมอายุ >15 ปข้ึนไป หมูบานคลิตี้บน มีคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือดสูงท่ีสุดในป 2547 
ต่ําสุดป 2558 และหมูบาน  คลิตี้ลางมีคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือดสูงท่ีสุดในป 2549 ต่ําสุดป 2558  
แผนภูมิท่ี 14 ระดับตะก่ัวในเลือดกลุมอายุ > 15 ป หมูบานคลิตี้และหมูบานคลิตี้ลาง พ.ศ. 2547 – 2560                                 
จําแนกตามคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือด (µg/dl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการ Spot Map การกระจายตัวกลุมอายุ ≤ 15 ป ท่ีมีระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน                         
ในหมูบานคลิตี้บน ป 2558 แยกตามชวงของระดับตะก่ัวในเลือด ดังนี้ ชวงระดับตะก่ัวในเลือด 31 – 40 µg/dl  
กระจายตัวอยูบริเวณโรงแตงแรและกองกากแร ชวงระดับตะก่ัวในเลือด 10 – 30 µg/dl กระจายตัวบริเวณโรง
แตงแรกองกากแรและตลอดลําหวยคลิตี้ (แผนภาพท่ี1) 
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รูปภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกลุมอายุ ≤ 15 ป ในหมูบานคลิตี้บน ตามชวงระดับตะก่ัว                  
ในเลือดจากการเฝาระวัง ป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ผลการ Spot Map การกระจายตัวกลุมอายุ ≤ 15 ป ท่ีมีระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน ในหมูบานคลิตี้
ลาง ป 2558 แยกตามชวงของระดับตะก่ัวในเลือด ดังนี้ ชวงระดับตะก่ัว 10 – 30 µg/dl พบการกระจายตัว
ตลอดลําหวยคลิตี้ (แผนภาพท่ี 2) 
รูปภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกลุมอายุ ≤ 15 ป ในหมูบานคลิตี้ลาง ตามชวงระดับตะก่ัว                    
ในเลือดจากการเฝาระวัง ป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร 
สถานการณ ความเปนมา และสภาพปญหา 
CUP เมืองสมุทรสาคร (รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.สต.ในพ้ืนท่ี) ประสานความรวมมือกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินงานสอบสวน เฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมพิษสารตะก่ัวตกคางในเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร  ดังนี้ 
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• มิถุนายน 2555 พบเด็กพ้ืนท่ี อ.เมืองปวย รพ.สมุทรสาคร Refer รพ.รามาธิบดี วินิจฉัยโรค
พิษตะก่ัว 

• กรกฎาคม 2555 สนง.สาธารณสุขจังหวัด และ รพ.สมุทรสาคร ลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรคใน
เขต อ.เมือง 

• สิงหาคม 2555 รพ.สมุทรสาคร สุมเจาะโลหิตพนักงาน และเจาของโรงงาน จํานวน 
14 ราย พบมีตะก่ัวเกินมาตรฐานท้ังหมด รอยละ 100 ตองใหยาขับตะก่ัว 6 ราย รับการ
รักษาท่ี รพ.3 ราย (1 ราย เปนหัวหนาฝายบุคคล) 

• มีนาคม 2556   ทีม รพ.รามาธิบดี สนับสนุนการเจาะตรวจโลหิตเด็กนักเรียน รร.หนอง
หาดใหญ นาดี (หางโรงงาน 500 เมตร) จํานวน 176 ราย พบคาตะก่ัวเกิน 10 µg/dl 73 
ราย คิดเปนรอยละ 41.48 

• มกราคม 2557  ทีม รพ.รามาธิบดี รวมกับ รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.
สต.ในพ้ืนท่ี เขาเจาะเลือดหาสารตะก่ัว เด็กกอนวัยเรียน และเด็กอนุบาลในบริเวณใกลเคียง  
พบวา รร.โพธิ์แจ 106 คน พบตะก่ัวเกิน 28 คน รอยละ 26.42 รักษาท่ี รพ.สค. 1 ราย 
ศูนยเด็กเล็กบางน้ําจืด 34 ราย พบ 4 ราย รอยละ 11.76 รร.บางน้ําจืด 66 คน  พบ
ตะก่ัวเกิน 4 คน รอยละ 6.06  

• กรกฎาคม 2557  ทีม รพ.รามาธิบดี รวมกับ รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.
สต.ในพ้ืนท่ี และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจาะโลหิตเด็กในคลินิกรับวัคซีน ๗ 
แหง พบสารตะก่ัวเกิน 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  โดยชวงอายุท่ีพบสารตะก่ัวเกินจากมากไปหานอย 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 การปนเปอนท่ีมีคาสารตะก่ัวเกินมาตรฐาน ตามลําดับ           
จากมากไปหานอย คือ สีทาเครื่องเลนสนาม รอยละ 74 , สีทาภายนอก และสีตกแตงเฟอรนิเจอร รอยละ 71 สี
ทาภายในอาคาร รอยละ 45 , สีตกแตงของเลน รอยละ 31 , และดิน รอยละ 9 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสิ่งแวดลอม 
ชนิดส่ิงที่ตรวจ 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 

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

ป 2558 CUP เมืองสมุทรสาคร (รพ.สมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขอําเภอ รพ.สต.ในพ้ืนท่ี) ประสานความ
รวมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมโครงการศึกษาชองทางการสัมผัส
ตะก่ัวในเด็กอายุ 6 - 72 เดือนจากสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2558 โดยเจาะเลือดคัดกรองตะก่ัวในคลินิก
สุขภาพเด็กดี ดังตอไปนี้  เจาะเลือดคัดกรองท่ี รพ.สต. คอกกระบือ 76 ราย พบตะก่ัวเกินคาปกติ 7 ราย ตองเขา
รับการรักษาใหยา 2 ราย  คาตะก่ัวในเลือด 35.52 และ 25.12 µg/ mg/dL, เจาะเลือดคัดกรองท่ี รพ.สต.โพธิ์
แจ  34 ราย พบตะก่ัวเกินคาปกติ 10 ราย ตองเขารับการรักษาใหยา 2 ราย คาตะก่ัวในเลือด 113.80 และ 
37.82 ไมโครกรัม/เดซิลิตร, เจาะเลือดคัดกรองท่ี รพ.สต.นาดี 9 ราย พบตะก่ัวเกินคาปกติ 1 ราย, เจาะเลือดคัด
กรองท่ี รพ.สต.บางน้ําจืด 23 ราย พบตะก่ัวเกินคาปกติ 
 ป 2559 นี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กําหนดและสงเสริมใหท้ัง 3 CUP สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงานให รพ.สต.ในพ้ืนท่ีเสี่ยง จัดตั้งคลินิกสงเสริมสุขภาพแรงงานในชุมชน และจัดตั้งคลินิกสุขภาพเกษตรกร
ท่ี รพ.สต.ทุกแหงในอําเภอบานแพว โดยดําเนินการตาม 11 กิจกรรมหลัก ซ่ึงตองเรงรัดดําเนินการตามเปาหมาย 
และกําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะทํางานเครือขายผูรับผิดชอบงาน Co-
Team อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยสมุทรสาคร จากการดําเนินการพบวา 
1. เด็กในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครพบวามีความชุกของเด็กท่ีมีระดับตะก่ัวในเลือด >10 mg/dL มากกวา

การศึกษาท่ีผานมา 
2. ไมพบสารตะก่ัวเกินคามาตรฐานในบริเวณสิ่งแวดลอมรอบๆโรงเรียน 
3. พบเด็กท่ีระดับตะก่ัวในเลือดสูงกวาคามาตรฐาน สวนใหญมีผูปกครองทําอาชีพในโรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอการ

สัมผัสตะก่ัว 
4. ผลจากการศึกษาทางดานระบาดวิทยาเพ่ือหาความสัมพันธของระดับสารตะก่ัวในเลือดและการพัฒนาการ

ดานสมองของเด็กในสหรัฐอเมริกา พบวาถาระดับตะก่ัวในเลือดเพ่ิมข้ึน 10 mg/dL มีผลใหคะแนนระดับ
สติปญญา (IQ) ลดลง 2-3 จดุ 

5. พบวามีสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนเสี่ยงตอตะก่ัว จํานวน 695 แหง ประเภทโรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร  , โรงงานผลิตแบตเตอรี่  , โรงงานผลิตส ี , โรงงานชุบโลหะ และโรงงานทํา
เครื่องปนดินเผา/ เซรามิค 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการคัดกรองระดับสารตะก่ัวในเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2557 – 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการคัดกรองตะก่ัวในเลือด จําแนกตามระดับสารตะก่ัว พ.ศ. 2557 - 2559 
 จํานวนทั้งหมด ระดับตะก่ัว >10 mg/dL ระดับตะก่ัว >45 mg/dL 

6 เดือน – 6 ป 863 79 (9.15%) 3(0.40%) 
เด็กประถม 176 73 (41.5%) 0 (0%) 

 
รูปภาพท่ี 4 SPOT MAP โรงงานอุตสาหกรรมประเภทหลอหลอมและเด็กท่ีมีระดับตะก่ัว > 10 mg/dL 

 
ป 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครรวมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครทําการศึกษา

สถานการณอัตราความชุกหรือแนวโนมความรุนแรงจริงใหกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
ประจําปเพ่ือสามารถเปรียบเทียบแนวโนมความรุนแรง และออกแบบมาตรการการปองกันใหสถานประกอบการ
ดําเนินการ เพ่ือลดความเสี่ยงตอสารตะก่ัวตกคางของพนักงานและเด็กในครอบครัว กอนนําขอมูลดังกลาวเขา
นําเสนอในการประชุม อสธจ.สมุทรสาคร ครั้งท่ี 2/2560 เพ่ือเกิดขอสั่งการ และแนวทางขยายผลการปองกันสู
ทุกๆ ชุมชนเสี่ยง 

 
 
 
 

ตําบล จํานวนเด็กที่ตรวจคัดกรอง
(คน) 

จํานวนเด็กที่มีระดับตะก่ัวเกิน
(คน) 

รอยละของจํานวนเด็กที่มีระดับ
ตะก่ัวเกิน 

1.บางน้ําจืด 478 126 26.36 
2.คอกกระบือ 148 11 7.43 
3.บางหญาแพรก 143 11 7.69 
4.นาดี 21 1 4.76 
5.บางโทรัด 68 3 4.41 
6.บางกระเจา 78 3 3.85 
7.นาโคก 49 1 2.04 
8.พันทาย 20 0 0 
9.กาหลง 13 0 0 
10.บานเกาะ 21 0 0 
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3. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากเหมืองเกา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาและท่ีราบสูง พ้ืนท่ีสวนใหญสมบูรณไปดวยปาไม
เบญจพรรณ สภาพธรณีวิทยาเปนหินแกรนิต หินปูน แรดีบุกและแรทันสแตนในอดีตพ้ืนท่ีนี้เคยมีเหมืองแรเปด
ดําเนินการ 3 แหง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของหมู 1, 5, 7 ตําบลองคพระ 2 แหงและ 1 แหงในตําบลวังคัน ผล
ท่ีตามมาของการทําเหมืองทําใหเกิดการพบสารหนูปนเปอนในดิน น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน 

ตารางท่ี 5 แสดงท่ีมาของการปนเปอนสารหนูอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2521 -2535  เหมืองแรดีบุกเปดดําเนินการในพื้นที่  

พ.ศ. 2518 – 2544  สํานักทรัพยากรแร กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ศึกษา
สถานการณการปนเปอนสารหนูในแหลงน้ําธรรมชาติของประเทศไทย พบปริมาณสารหนูในอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

พ.ศ. 2546  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม ศึกษาสถานการณสารหนูในประเทศไทย พบ
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน 1 ใน 5 จังหวัด   

- สารหนูปนเปอนในน้ําด่ืมมีปริมาณสูง แตไมเกินเกณฑมาตรฐานขององคการ
อนามัยโลก 

พ.ศ. 2549  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม ศึกษาแนวโนมการปนเปอนสารหนูในส่ิงแวดลอม  
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจยัที่มีผลตอระดับสารหนูในปสสาวะกลุมตัวอยาง คือ การใชน้ํา
ผิวดิน  

พ.ศ. 2552  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม ดําเนินการคืนขอมูลและนาํเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานการเฝาระวังมลพิษในส่ิงแวดลอม ให สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีดําเนินการ  

ผลการดําเนินงานเฝาระวังสารหนูในสิ่งแวดลอมและประชาชน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดดําเนินการเฝาระวังสารหนูในสิ่งแวดลอมและในปสสาวะ

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 จากท่ีเก็บได จํานวน 37 ตัวอยาง  พ.ศ. 2551 - 2554 พบสารหนูปนเปอนในน้ําดิบและน้ําประปา
เกินคามาตรฐาน รอยละ 76.47  (คามาตรฐานเกณฑคุณภาพน้ํา <0.01 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมอนามัย )) ไมพบ
การปนเปอนสารหนูในน้ําฝนและพืชผัก การเฝาระวังการรับสัมผัสสารหนูของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551 – 2553 พบประชาชนมีระดับสารหนูเกินคามาตรฐาน รอย
ละ 32.85 และพ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ไมพบผูปวยโรคพิษสารหนูในพ้ืนท่ี 

 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงจํานวนตัวอยางท่ีตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ําดิบและน้ําประปา  

น้ําผิวดิน พ.ศ. 2551 - 2554 
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แผนภูมิท่ี 16 แสดงจํานวนตัวอยางท่ีตรวจหาปริมาณสารหนูในปสสาวะของประชาชนกลุมเสี่ยง                     
พ.ศ. 2551 - 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กรณีมลพิษสิ่งแวดลอมจากบอขยะ จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากนโยบายการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของกระทรวงสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จึงดําเนินโครงการเฝาระวัง ปองกัน ความ
คุมโรค และภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพของ
ประชาชน ในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี ภายใตตัวชี้วัด
รอยละของประชาชนรอบบอขยะและผูประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะไดรับการคัดกรองทางสุขภาพ รอย
ละ 30 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557  จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณขยะท่ัวไปสะสมสูงสุดเปน
อันดับ 3 และ 7 ของประเทศตามลําดับ (กรมควบคุมลพิษ, 2558)  

จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัด 809.38 ตัน/วัน (295,423.7 ตัน/
ป) ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมและเกิดข้ึน สูงสุดท่ีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การกําจัดถูกหลักวิชาการ จํานวน 2 
แหง จาก 48 แหง (รอยละ 4.17) (สสจ.กาญจนบุรี, 2560) 

รูปภาพท่ี 5 แสดงจํานวนบอขยะและจํานวนการบอขยะท่ีมีการกําจัดถูกหลักวิชาการ จําแนกรายอําเภอ  
จังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนภูมิท่ี 17 แสดงปริมาณมูลฝอยสะสม จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 จําแนกรายเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตอวัน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 จําแนกรายเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดเพชรบุรีมีองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีใหบริการเก็บและกําจัดขยะ จํานวน 47 แหง           
จาก อปท.ท้ังหมด 84 แหง อปท.มีบอขยะ จํานวน 13 แหง จาก อปท. ท่ีใหบริการเก็บและกําจัดขยะ ท้ังหมด 
จํานวน 47 แหง โดยพบวา รอยละ 100 ของ อปท.ท่ีมีบอขยะ มีการดําเนินการกําจัดขยะแบบเทกองกลางแจง 
(Open Dump) ซ่ึงไมถูกตองตามหลักวิชาการ โดย พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัด จํานวน 
174,828 ตัน/ป            ถูกกําจัด จํานวน 87,738 ตัน/ป ตกคาง 87,090 ตัน/ป มีกลุมเสี่ยงท้ังจังหวัด 
จํานวน 1,890 คน โดยเปนผูประกอบอาชีพรับซ้ือของเกา จํานวน 435 คน คัดแยก จํานวน 215 คน ลูกจาง
เก็บขนขยะของ อปท. จํานวน 426 คน และประชาชนรอบบอขยะ จํานวน 814 คน (สสจ.เพชรบุรี, 2560) 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน พ.ศ. 2559 
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แผนภูมิท่ี 20 แสดงจํานวนองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบริการจัดการขยะและสถานท่ีกําจัดขยะ พ.ศ. 2559 

 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงจํานวนกลุมเสี่ยงจากมลพิษขยะ พ.ศ. 2560 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงานเฝาระวังสุขภาพประชาชน 

ปงบประมาณ 2560 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี ดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ิม
โอกาสการเขาถึงบริการสาธารณสุขในกลุมเสี่ยงสัมผัสมลพิษสิ่งแวดลอมจากขยะ เขตสุขภาพท่ี 5 โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมคัดกรองและ
การตรวจสุขภาพในกลุมเสี่ยงสูง ซ่ึงมีการขยายการดําเนินงานตรวจสุขภาพกลุมเสี่ยงไปถึงเดือนมีนาคม 
ปงบประมาณ 2561 จากโครงการฯ ดังกลาว สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรีรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม น้ําผิวดินและน้ําบอบาดาน ระยะ 1 กิโลเมตร รอบบอขยะ
เปาหมาย พบน้ําผิวดิน มีคานิเกิลเกินคามาตรฐาน จํานวน 5 ตัวอยางจากตัวอยางท่ีเก็บไดจํานวน 8 ตัวอยาง น้ํา
บอบาดาล พบนิเกิล เกินคามาตรฐาน จํานวน 1 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางท่ีเก็บไดจํานวน 3 ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

29 
 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงจํานวนตัวอยางน้ําผิวดินบอขยะท่ีตรวจหาปริมาณสารโลหะหนัก 
 

 
 

ตารางท่ี 6 แสดงคาต่ําสุดและคาสูงสุดท่ีวิเคราะหไดจากตัวอยางน้ําผิวดินและน้ําบอตื้น 
ตัวอยาง Lead (mg/L) Copper (mg/L) Nickel (mg/L) Chromium (mg/L) Zinc (mg/L) 

นํ้าผิวดิน <0.001 -0.011  0.002 - 0.009 0.001 - 0.113 <0.001 - 0.065 0.011 -0.117  

นํ้าบาดาล <0.001 - 0.006 0.002 - 0.014 <0.001 - 0.027 <0.001 - 0.001 0.016 - 0.059 

 
แผนภูมิที 23 แสดงจํานวนตัวอยางน้ําบาดาลบอขยะท่ีตรวจหาปริมาณสารโลหะหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4) 
               2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด มาตรฐานคุณภาพน้ําใต
ดิน 
การดําเนินการคัดกรองสุขภาพกลุมความเสี่ยง 
จังหวัดเพชรบุรีไมมีประชาชนในระยะ 1 กิโลเมตร รอบบอขยะเปาหมายและจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการคัด
กรองประชาชนกลุมเสี่ยง จํานวน 100 คน พบประชาชนมีความเสี่ยงทางสุขภาพในระดับต่ํามากท่ีสุด จํานวน 
40 คน รองลงมาไมมีความเสี่ยง จํานวน 37 คนและระดับเสียงสูง จํานวน 23 คน รายละเอียดตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 สรุปผลการสํารวจความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ข-2) 

ระดับความเสี่ยง 
ประเภทของความเสี่ยง (คน) 

ทางสิ่งแวดลอม ทางสุขภาพ 

ไมเสี่ยง 45 37 

เสี่ยงตํ่า 30 40 

เสี่ยงสูง 25 23 

รวม 100 100 

โดยผลการคัดกรองพบวาประชาชนท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงทางสุขภาพเคยมีอาการปวยหรือผลกระทบตอ
สุขภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับบอขยะในรอบ 1 ปท่ีผาน จํานวน 23 คน กลุมอาการท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ผื่นคัน จํานวน 
11 คน อาการทองรวง/ทองเสีย ภูมิแพ และมีน้ํามูล จํานวน 3 คน ซ่ึงผลการตรวจสุขภาพกลุมเสียงอยูระหวาง
การดําเนินการของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
เอกสารอางอิง 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน.แผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาการปนเปอนสารตะก่ัวในหวยคลิตี้.การจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะก่ัวในหวยคลิตี้  โครงการกําหนดแนวทางการ
ฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะก่ัว.กรมควบคุมมลพิษ.2558 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.ประชุมคณะทํางานปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ กรณีการ
ปนเปอนสารตะก่ัวในลําหวยคลิตี้ ครั้งท่ี 3 / 2560 วันท่ี 17 มกราคม 2560 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.เอกสารนําเสนอการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ 2560 รอบท่ี 1 จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2560 

4. ชลิต เข็มมาลัย.รายงานสถานการณการปนเปอนสารตะก่ัว หมูบานคลิตี้และขางเคียง จังหวัดกาญจนบุรี 
ป 2541-2560 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร.เอกสารประกอบการรับตรวจราชการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งท่ี 2/2560 ระหวางวันท่ี 19 – 21 กรกฎาคม 2560 

6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.เอกสารประกอบการรับตรวจราชการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งท่ี 2/2560 

6.2 เปาหมายการดําเนินงานของ สคร.ในปงบประมาณ 2561 
6.2.1 จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีการพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและ

เวชกรรมสิ่งแวดลอม 8 จังหวัด 
6.2.2 รอยละ 60 ของ รพศ/รพท และ รพช.แมขาย (M2) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑกําหนด ระดับเริ่มตนพัฒนาข้ึนไป 
6.2.3 รอยละ 35 ของประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงปญหาขยะและพ้ืนท่ีมลพิษสิ่งแวดลอมท่ี

จังหวัดกําหนดใหมีการดําเนิน ไดรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
6.2.4 จังหวัดท่ีมีการจัดทําขอมูลปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี

เสี่ยงไดตามแนวทางท่ีกําหนด ระดับดีข้ึนไป จํานวน 8 จังหวัด  
6.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
มาตรการท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและปองกันโรคและภัยสุขภาพจากขยะและสิ่งแวดลอม 
มาตรการท่ี 2 พัฒนาฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
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6.4 ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีไดดําเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
6.4.1 งบประมาณท่ีได 540,000 บาท ผลการใชจาย 329,362 บาท คิดเปนรอยละ 76.0 (ขอมูล 

ณ วันท่ี 24 เมษายน 2561)   
6.4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีดําเนินการได (เชิงคุณภาพ)   

กิจกรรม เปาหมายการดําเนินงาน 
(หนวยนับ) 

ผลผลิต (output) 
(หนวยนับ) 

กิจกรรมที่ 1 เฝาระวัง ปองกันโรคและภัย
สุขภาพประชาชนกลุมเส่ียงจากขยะและ
มลพิษส่ิงแวดลอม 

รอยละ 35 ประชาชนในพื้นที่ Hot Zone ไดรับ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 

- จังหวัดกําหนดเปาหมายในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคจากมลพิษส่ิงแวดลอม 
จํานวน 3 จังหวัดเปาหมาย เพื่อนําไป
ดําเนินการคัดกรองและเฝาระวังสุขภาพกลุม
เส่ียง  
- จังหวัดอยูระหวางการดําเนินงาน เฝาระวัง 
ปองกันโรคและภยัสุขภาพประชาชนกลุมเส่ียง
จากขยะและมลพิษส่ิงแวดลอม ตามเปาหมาย 
รอยละ 35 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมราชการคณะทํางาน
พัฒนาศูนยเรียนรูเพื่อการเฝาระวังสุขภาพ
จากการรับสัมผัสสารตะกัว่ หมูบานคลิต้ี 
จังหวัดกาญจนบุรี  

จัดประชุมราชการ จํานวน 3 คร้ัง ดําเนินการจัดประชุมราชการ เสร็จส้ิน จํานวน 
2 คร้ัง  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดทําศูนยเรียนรู
เพื่อการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัส
สารตะกั่ว หมูบานคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัสสาร
ตะกั่ว หมูบานคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหง 

จัดทําขอมูลทางวิชาการและเอกสารในการ
ส่ือสารความเส่ียงและเผยแพรความรูเกีย่วกบั
สารตะกั่ว เพื่อจัดต้ังในศูนยเรียนรู 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการจัดบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 

รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม 1 เร่ือง 

รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 1 เร่ือง 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการพัฒนาความ
รวมมือการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและ
ส่ิงแวดลอม 

รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม 1 เร่ือง 

รายงานการประชุมราชการพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 1 เร่ือง 

กิจกรรมที่ 6 สนับสนุน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษส่ิงแวดลอม 

สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
มลพิษส่ิงแวดลอม จาํนวน 8 หนวยงาน 

สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจาก
มลพิษส่ิงแวดลอม จาํนวน 5 หนวยงาน 

6.4.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีดําเนินการได (เชิงคุณภาพ) 
6.4.3.1. เฝาระวัง ปองกันโรคและภัยสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงจากขยะและมลพิษสิ่งแวดลอม  

• ประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงปญหาขยะ ไดรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม รอยละ 50 โดยในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี 
ดําเนินการคัดกรองประชาชนรอบบอขยะและตรวจสุขภาพประชาชนและผูประกอบอาชีพกลุม
เสี่ยงจากผลการคัดกรองท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยใชงบประมาณ สปสช เขต 5 

• ประชาชนกลุมเสี่ยง พ้ืนท่ี HotZone จังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการเฝาระวังเด็กปฐมวัย ท่ีมี
ระดับสารตะก่ัวในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน โดย รพ.สมุทรสาครลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรคหาแหลง
การสัมผัสสารตะก่ัวทุกราย โดย สคร.สนับสนุนการเก็บตัวอยางฝุนตะก่ัวท่ีพ้ืนผิวในบานเด็กท่ีมี
ระดับสารตะก่ัวเกินคามาตรฐาน 

• จังหวัดสุพรรณบุรี สคร. ประสานขอความอนุเคราะหสิ่งแวดลอมภาค 5 เก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
และน้ําบอตื้น และ สคร เก็บตัวอยางปสสาวะประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีมีระดับสารหนูเกินคา
มาตรฐานในป 2553 สสจ.ดาํเนินการเก็บตัวอยางน้ําบริโภคเพ่ือเฝาระวังสารหนู  
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• จังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กาญจนบุรี ดําเนินการเจาะเลือดเฝาระวังการรับสัมผัสสารตะก่ัวและให
สุขศึกษาประชาชนกลุมเสี่ยง และ สคร.จัดทําศูนยเรียนรู  

6.4.3.2. ประชุมราชการคณะทํางานพัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัส             
สารตะก่ัว หมูบานคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการจัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง โดยกําหนดรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอขอมูลภายในศูนยเรียนรูโดยมีความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนศูนยกลาง โดยกลุมแกนนําในพ้ืนท่ี
จัดทําขอมูลสวนท่ัวไปของพ้ืนท่ีและ Timeline เหตุการณในพ้ืนท่ี สคร.5 ดําเนินการจัดทําขอมูลทางวิชาการ 

6.4.3.3. พัฒนาการจัดทําศูนยเรียนรูเพ่ือการเฝาระวังสุขภาพจากการรับสัมผัสสารตะก่ัว หมูบานคลิตี้ 
จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการในไตรมาสท่ี 3 เนื่องจากตองไดมติท่ีตกลงรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีกอน 

6.4.3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม ดําเนินการไดตามเปาหมายเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 72 คน 
จากหนวยงานเครือขายระดับ โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
สุขภาพท่ี 5 

6.4.3.5. ประชุมราชการพัฒนาความรวมมือการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ดําเนินการไดตามเปาหมาย ผลจากการประชุมมีการดําเนินงานรวมกันในหลาย
ประเด็นท้ังเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมท่ีแตละหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

6.4.3.6. สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดลอม ดํ า เนินการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผลการดํ าเนินงาน                          
ในไตรมาสท่ี 3 
6.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปองกัน 

ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานส่ิงแวดลอม มีจํานวนหลาย
หนวยงานในพื้นที ่เชน ศูนยอนามัยที ่5 ราชบุรี สํานกังานส่ิงแวดลอม
ภาค 5 จังหวัดนครปฐมและภาค 8 จังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีบางเนื้องานที่
มีการดําเนินงานที่ซับซอนกัน สงผลใหหนวยงานระดับจังหวัดเกิด
ความสับสนในการดําเนินงาน 

1. จัดประชุมประสานความรวมมอืการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานภายใน ไดแก สสจ. สสอ.รพ. และเครือขายภายนอก ไดแก 
ศูนยอนามัยที ่5 ราชบุรี สํานกังานส่ิงแวดลอมภาค 5 จังหวัด
นครปฐมและภาค 8 จังหวัดราชบุรี เพือ่บูรณาการงานรวมกันและ
แบงปนขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน 

2. การขาดขอมูลที่จําเปนในการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะขอมูลผลการตรวจส่ิงแวดลอมในพื้นที่มลพษิ
ส่ิงแวดลอม 

2. ขอความอนุเคราะหในการตรวจส่ิงแวดลอมจากหนวยงาน
เครือขายภายนอกที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 
5 จังหวัดนครปฐมและภาค 8 จังหวัดราชบุรี และ สสจ.กําหนด
เปาหมายในการเก็บตัวอยางน้ําอุปโภคบริโภคตามงบประมาณของ 
ศอ.5 ในพื้นที่ที่มีปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 

3. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ขาดความรูและทักษะในการ
ดําเนินงานเร่ืองเวชกรรมส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนเร่ืองใหม 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. 

3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดําเนนิงานการจัดบริการอาชวีอนา
มัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมใหกับบุคลากรในพื้นที่ 

 
ผลการดําเนินการ 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ ไตรมาส 1-2 แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
1.จังหวัดที่มีการจัดทาํขอมูลปจจัย
เส่ียงดานส่ิงแวดลอมและการเฝา
ระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่
เส่ียงไดตามแนวทางที่กําหนด 
ระดับดีขึ้นไป จํานวน 8 จังหวัด 

ผลการประเมินตนเอง สสจ.ทั้ง 8 
จังหวัด ผานการประเมินตนเอง
ระดับพื้นฐานทั้งหมด 

สคร.รวมกับ ศอ.5 ลงประเมิน
จังหวัดตามเกณฑที่กําหนด 

• จังหวัดยังไมเห็น
ความสําคัญในการที่
ตองมีแผนและการซอม
แผนการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานสารเคมี
และรังสี เนื่องจาก
จังหวัดในเขตสุขภาพที ่
5 ยกเวนจังหวัด
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เปาหมาย ผลการดําเนินการ ไตรมาส 1-2 แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
สมุทรสาคร มีโรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญ
ในพื้นที่เปนโรงงาน
ขนาดกลางและขนาด
เล็ก จึงสงผลใหจังหวัด
ยังไมเห็นความสําคัญใน
การดําเนินการ 

• การส่ือสารที่ไมชัดเจน 
สงผลใหจังหวัดที่ไมถูก
กําหนดเปนพื้นที ่Hot 
Zone คิดวาตนเองไม
ตองดําเนินการ จึงไมมี
การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใชในการ
ดําเนินงาน 

2.รอยละ 35 ของประชาชน
กลุมเปาหมายในพื้นที่เส่ียงปญหา
ขยะและพื้นที่มลพิษส่ิงแวดลอมที่
จังหวัดกําหนดใหมีการดําเนิน 
ไดรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 

• ประชาชน
กลุมเปาหมายในพื้นที่
เส่ียงปญหาขยะ ไดรับ
การเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 
50 โดยในจังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
และเพชรบุรี 
ดําเนินการคัดกรอง
ประชาชนรอบบอขยะ
และตรวจสุขภาพ
ประชาชนและผู
ประกอบอาชีพกลุม
เส่ียงจากผลการคัด
กรองที่มีความเส่ียงสูง 
โดยใชงบประมาณ 
สปสช เขต 5 

• ประชาชนกลุมเส่ียง 
พื้นที่ HotZone 
จังหวัดสมุทรสาคร 
ดําเนินการเฝาระวังเด็ก
ปฐมวัย ที่มีระดับสาร
ตะกั่วในเลือดสูงเกินคา
มาตรฐาน โดย รพ.
สมุทรสาครลงพื้นที่
สอบสวนโรคหาแหลง
การสัมผัสสารตะกั่วทกุ
ราย โดย สคร.
สนับสนุนการเก็บ
ตัวอยางฝุนตะกั่วที่
พื้นผิวในบานเด็กที่มี
ระดับสารตะกั่วเกินคา
มาตรฐาน 

• จังหวัดสุพรรณบุรี 

• ดําเนินการตอจากไตร
มาสที่ 2 

• ความขัดแยงของ
ประชาชนในพื้นที่ เชน 
รูปแบบที่ตองการใหมี
การดําเนินการในพื้นที ่
เชน คลิต้ีบนกับคลิต้ี
ลาง 

• งบประมาณในการ
ดําเนินงานนอยเกินไป 
โดยเฉพาะในการจัดทาํ
ศูนยเรียนรู 

• ขาดผูเชียวชาญในการ
แปลภาษาเกร่ียง 

• เจาหนาที่ผูดําเนิงานมี
นอย ไมเพียงพอ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินการ ไตรมาส 1-2 แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
สคร. ประสานขอความ
อนุเคราะหส่ิงแวดลอม
ภาค 5 เก็บตัวอยางน้ํา
ผิวดินและน้ําบอต้ืน 
และ สคร เก็บตัวอยาง
ปสสาวะประชาชนกลุม
เส่ียงที่มีระดับสารหนู
เกินคามาตรฐานในป 
2553 สสจ.
ดําเนินการเก็บตัวอยาง
น้ําบริโภคเพื่อเฝาระวัง
สารหนู  

• จังหวัดกาญจนบุรี 
สสจ.กาญจนบุรี 
ดําเนินการเจาะเลือด
เฝาระวังการรับสัมผัส
สารตะกั่วและใหสุข
ศึกษาประชาชนกลุม
เส่ียง และ สคร.จัดทํา
ศูนยเรียนรู 

 

 

7. ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

7.1 ขอมลูจากหนวยงานรับนิเทศ 7.2 ความเห็นของทีมนิเทศงาน กลุมท่ี 2 กลุมยอย 1 
ประเด็นสําคญั/เรื่อง ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุตามนโยบาย 
ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงาน 

ท่ีใหตอหนวยรับนิเทศงาน 
สิ่งท่ีทีมนิเทศงาน รับไป

ประสานหรือดําเนินการตอ 
    
    

 

8.ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงานกรมควบคุมโรคตอหนวยงานในสังกัดกรมฯ/ตอผูบริหารกรมควบคุมโรค(ถาม)ี 

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 สงขอมลูใหทีมผูนิเทศงาน ทุกทาน กอนวันนิเทศงาน อยางนอย 3 วันทําการ 

    3.  ทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค กลุมท่ี 2 กลุมยอยท่ี 1 กรอกขอมูล ขอ 7 (7.2) - ขอ 8 เพ่ือนําเสนอในการ

ประชุม ซึ่งหัวหนาทีมนิเทศเปนประธาน เวลา 13.00-14.30 น. (ตามกําหนดการท่ีแนบ) 
 


