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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนยุทธศำสตร์กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพ
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เหตุผลความจาเป็น
๑. แรงงานในระบบ แม้จะมีกฎหมายแรงงานคุ้มครอง และมีระบบการกากับดูแลโดยกระทรวงแรงงาน แต่
ก็ยังต้องทางานที่เสี่ยงต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับการป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บจากการทางานที่เหมาะสม
เนื่องจากได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ไม่ได้มาตรฐาน
๒. แรงงานนอกระบบ ต้องทางานเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ และแม้มีกฎหมายคุ้มครอง
เช่นเดียวกัน แต่ขาดการกากับดูแลโดยกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเข้าไม่ถึงบริการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ป้องกันโรค
๓. ขาดการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอันอาจเกิดจากอุตสาหกรรม โครงการ หรือกิจการอื่นๆในชุมชน
ก่อนเริ่มดาเนินการ ระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการไปแล้ว ทาให้ประชาชนต้องเสี่ยงต่อภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ ดิน น้า และการจัดการขยะ
๔. ในสากลหน่ วยงานที่ด าเนิ นงานด้านนี้ จะมี กฎหมายรองรั บ แต่ ในประเทศไทยยังไม่ มีหน่ วยงานตาม
กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเป็นระดับสานัก ซึ่งดาเนินงานมานับสี่สิบปีแต่ไม่สามารถครอบคลุมปัญหา
ที่มีทั้งขนาดและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถึงแม้มีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
และคลินิกโรคจากการทางานใน รพศ./รพท.กว่า 70 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่ งแวดล้อม แต่ยังไม่ครอบคลุ มประชากรทั่วประเทศ รวมทั้งขาดทรัพยากรในการดาเนินการให้
ต่อเนื่อง
๕. นานาชาติมีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา แต่ไทยยังไม่มีหน่วยงาน ตาม
กฎหมาย ที่มากาหนดมาตรฐานกลางและรับรองหรือตรวจสอบ โดยเฉพาะการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีบทบาท
หน้าที่หลักในการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจัดการ
แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายเพื่อดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๒๕๕๔ โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทาแผนของหน่วยงานเครือข่ายและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด
เป้าหมาย ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลต่อการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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กรอบแนวคิด โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (Occ.) & สิ่งแวดล้อม (Env.)
กลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มผู้ประกอบอำชีพ (3๘.๔ ล้ำนคน)๑
กำรดูแลสุขภำพตำมกลุ่มวัย : วัยทำงำน

๑. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกสิ่งแวดล้อม
- เด็ก
- คนชรำ
- ผู้เจ็บป่วย
- สตรีมีครรภ์

กลุม่
เปรำะบำง

กลุ่มที่อำศัย
ในพื้นที่
เสี่ยง

กลุม่
ผู้บริโภค

แรงงำนนอกระบบ
๒๒.๑ ล้ำนคน ๑

บริกำร

อุตสำหกรรม
เกษตรกรรม
๑๑.๙ ล้ำนคน ๑
ระบบประกันสังคม
๒
๑๐.๒ ล้ำนคน

รำชกำร
๕.๗ ล้ำนคน๒

เฝ้ำระวังฯ และเตรียมควำมพร้อม
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำน Env.

กำรเฝ้ำระวังฯ และเตรียมควำม
พร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำน Occ.

บริกำรเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

บริกำรอำชีวอนำมัย

ที่มา : ๑การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๗ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๒
การสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๖ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘(ยังไม่แก้ไข)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้า
ประสงค์

ผู้ประกอบอำชีพและประชำชนกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลให้ปลอดภัยจำกโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สุขภำวะที่ยั่งยืนภำยในปี 2568
1.
2.
3.
4.

ผูป้ ระกอบอำชีพและประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม ปลอดภัยจำกกำรทำงำนและไม่ได้รบั ผลกระทบจำกปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรกำหนดมำตรฐำน ออกกฎหมำยและควบคุมกำกับให้เกิดกำรบังคับใช้ มีกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำย
ผูป้ ระกอบกำรและนำยจ้ำงปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและมีควำมรับผิดชอบต่อผูป้ ระกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมของสังคม
NGO สร้ำงเครือข่ำยให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน

1.มีนโยบำย กฎหมำย กำรเฝ้ำระวังป้องกัน
ควบคุมโรคที่ทันสมัยสอดคล้องกับปัญหำและ
มีกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1.พัฒนำและผลักดัน
นโยบำย กฎหมำย
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
กลยุทธ์ จัดกำรงำนเฝ้ำระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพฯ ในทุกระดับ
รวมทั้งมีกำรติดตำม
ประเมินผล P1, P5ญ

แผนงานหลัก
(Master
Plan)

2.สร้ำงควำมร่วมมือ
เครือข่ำยทั้งในและ
ระหว่ำงประเทศในกำร
พัฒนำวิชำกำร เกณฑ์
มำตรฐำน กฎหมำยด้ำน
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพฯ ที่ได้มำตรฐำน
P2, P4

2.ผู้ประกอบอำชีพและประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรอำชีวอนำมัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน
3.พัฒนำระบบ
บริกำรอำชีวอนำมัย
และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ทั้งเชิง
รุกและเชิงรับให้
ครอบ คลุมทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ได้มำตรฐำน P3

3.ผู้ประกอบอำชีพ ประชำชน ชุมชน ท้องถิ่นและภำคีเครือข่ำยมีศักยภำพสำมำรถเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน ควบคุม และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำโรคและภัยสุขภำพฯ ที่เกิดจำก
พฤติกรรมสุขภำพและสภำพแวดล้อมได้

4.พัฒนำบุคลำกรทุก
ระดับให้มีศกั ยภำพใน
ด้ำนอำชีวอนำมัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีทักษะในกำร
ดำเนินงำนเฝ้ำระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภำพฯ P4,
P6

5.พัฒนำควำม
เข้มแข็งของ
อปท.ในกำรเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน
ควบคุมและ
จัดกำรแก้ไข
ปัญหำโรคและ
ภัยสุขภำพฯ P6

6.พัฒนำระบบกำรเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภำพฯ
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง และกำรตอบ
โต้ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
P7, P8

7.พัฒนำกำรสื่อสำรควำม
เสี่ยงด้ำนโรคและภัยสุขภำพ
จำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพของผู้ประกอบอำชีพ
และประชำชนกลุ่มเสี่ยงอย่ำง
มีประสิทธิภำพ P9

P1 แผนพัฒนำกลไกทำงกฎหมำยและนโยบำยกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค
P6 แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้ำหมำยให้มคี วำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
ป้องกัน ควบคุมและจัดกำรแก้ไขปัญหำโรคและภัยสุขภำพฯ
P2 แผนพัฒนำวิชำกำรและมำตรฐำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
P7 แผนพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบ
สุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
อำชีพและสิ่งแวดล้อม
P3 แผนพัฒนำและประเมินคุณภำพกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรม
P8 แผนพัฒนำกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
P4 แผนพัฒนำกำลังคนและเครือข่ำยด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจำก
P9 แผนพัฒนำกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงเพื่อพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและ
กำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
P5 แผนพัฒนำกลไกกำรบูรณำกำรดำเนินกำรกับเครือข่ำยและกำรติดตำม
(ปรับแก้ไขหลังประชุม ๓๐-4-58)
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ซึ่งแผนยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นภาพรวมของการพัฒนางานประกอบด้วยเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
แผนงานหลัก (Master Plan) โดยที่กรมควบคุมโรคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาขึ้นและส่งต่อให้ระดับภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ อันจะนาไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่ส่งผลต่อระดับประชาชน โดยมีองค์ประกอบของแผนและสาระสาคัญ
ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ ผู้ประกอบอำชีพและประชำชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับกำรดูแลให้ปลอดภัยจำกโรคและภัยสุขภำพ
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สุขภำวะที่ยั่งยืนภำยในปี ๒๕๖๘
๒. พันธกิจ
๑) ผู้ประกอบอาชีพและประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ปลอดภัยจากการทางานและไม่ได้
รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
๒) หน่วยงานภาครัฐ มีการกาหนดมาตรฐาน ออกกฎหมายและควบคุมกากับให้เกิดการบังคับใช้ มี
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความร่วมมือเครือข่าย
๓) ผู้ประกอบการและนายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมของสังคม
๔) NGO สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๓ เป้ำประสงค์
๓.๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ มีนโยบาย กฎหมาย การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ทันสมัยสอดคล้องกับปัญหา
และมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. จานวนข้อเสนอที่เกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
๒. จานวนข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเพื่อให้เกิด
กฎหมาย ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
๓. ร้อยละของเทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน ที่นานโยบาย หรือกฎหมาย การเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค ไปประยุกต์ใช้
กลยุทธ์
๑. พัฒนาและผลักดันนโยบาย กฎหมาย มาตรการด้านการบริหารจัดการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ในทุกระดับ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล (P๑, P5)
๒. สร้างความร่วมมือเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศในการพัฒนาวิชาการ เกณฑ์ มาตรฐาน
กฎหมายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ที่ได้มาตรฐาน (P๒, P๔)
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๓.๒ เป้าประสงค์ที่ ๒ ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละความครอบคลุมของการจัดบริการอาชีวอนามัยและ/หรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วย
บริการสุขภาพในแต่ละระดับ
๒. ร้ อยละของหน่ วยบริ การสุ ขภาพที่มี จัดบริการอาชีวอนามั ยและ/หรือเวชกรรมสิ่ งแวดล้ อมที่ มี
คุณภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย และได้มาตรฐาน (P๓)
๒. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในด้านอาชีว อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
ทักษะในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (P๔, P6)
๓.๓ เป้าประสงค์ที่ ๓ ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีศักยภาพสามารถเฝ้า
ระวัง ป้ องกัน ควบคุม และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อมได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละผู้ประกอบอาชีพและ/ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยง และภัย
คุกคามสุขภาพ
๒. จานวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีม่ ีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๓. มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่ไวพอทันการณ์ และสามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีกฎหมายและนโยบายสาธารณะด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการทาลายสุขภาพลง
กลยุทธ์
๑. พัฒนาความเข้มแข็งของ อปท. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจัดการแก้ไขปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (P6)
2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
และการตอบโต้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ตามมาตรฐานสากล (P7, P8)
3. พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (P๙)
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๔. แผนงำนหลัก (Master Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘
1) แผนพัฒนากลไกทางกฎหมายและนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
๒) แผนพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
๓) แผนพัฒนาและประเมินคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
4) แผนพัฒนากาลังคนและเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
๕) แผนพัฒนากลไกการบูรณาการดาเนินการกับเครือข่ายและการติดตามประเมินผล
6) แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายให้มคี วามเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพฯ
7) แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
8) แผนพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
๙) แผนพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้ำหมำยหลักที่สำคัญ ดังนี้
๑. ผู้ประกอบอาชีพ(แรงงานไทย) แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑.๑ กลุ่มแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้ที่มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทาง
สังคมจากการทางาน หรือคนไทยที่ทางานอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน สวัส ดิก ารข้าราชการหรือรัฐ วิส าหกิจ แต่ยังคงได้รับสิ ท ธิการรั กษาพยาบาลจาก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่
๑) เกษตรกร (เพาะปลูกและประมง)
๒) แรงงานในชุมชน(คัดแยกขยะ และ รีไซเคิลขยะ)
๓) แรงงานภาคบริการ
๑.๒ กลุ่ มแรงงานในระบบ หมายถึ ง แรงงานที่ ท างานในระบบการจ้างงานที่มี รายได้ประจ า มี
เงินเดือนที่แน่นอน และได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่
๑) แรงงานในสถานประกอบกิจการ
๒) ผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๓) ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ
๒.๑ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้เจ็บป่วย สตรีมีครรภ์ : ตะกั่วในเด็กปฐมวัย ๐ - ๕ ปี ใน
ศูนย์เด็กเล็ก
๒.๒ กลุ่มที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง ประเด็นที่เลือก
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๒.๒.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง : หมอกควัน, ถ่านหินในโรงไฟฟ้า/โรงงานอุตสาหกรรม,
โรงไฟฟ้าชีวมวล
๒.๒.๒ มลพิษทางน้าและดิน(โลหะหนัก) : ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู ปรอท
๒.๒.๓ สารเคมีเป็นพิษและขยะอันตราย : สารเคมีกาจัดศัตรูพืช, สารอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOCs) ขยะอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒.๔ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
จากคลื่นความร้อน(Heat Stroke) และโรค ที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต
๒.๒.๕ ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารกัมมันตภาพรังสี : เรดอน
๓. กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นที่เลือก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่
มีแร่ใยหิน, ตะกั่วในสีทาอาคาร และสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
คำจำกัดควำมที่สำคัญ
1. โรคจำกกำรประกอบอำชีพ หรือโรคจำกกำรทำงำน (Occupational Diseases) หมายถึง โรคหรือ
ความเจ็ บป่ วยที่เกิดขึ้นกับคนทางาน โดยมีสาเหตุโดยตรงมาจากการสัมผั สสิ่ งคุกคาม หรือสภาวะ
แวดล้อมในการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการได้ยินจากการทางานในที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น๑
๒. โรคเกี่ยวเนื่องจำกกำรทำงำน (Work-Related Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
คนทางาน โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นปัจจัยหนึ่งของ
การเกิดโรคด้วย เช่น การป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารจากการทางานที่ชั่วโมงการทางานยาวนาน ทาให้
รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ทาให้ผู้ที่มีภาวะกระเพาะอาหารอักเสบมีอาการมากขึ้น เป็นต้น๑
๓. ควำมเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสหรือได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมการ
ทางานที่ไม่ปลอดภัยหรือมีสิ่งคุกคามสุขภาพในการทางาน๑
๔. แรงงำนในระบบ (Formal Workers) หมายถึง แรงงานที่ทางานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจา
มีเงินเดือนที่แน่ นอน และได้ รั บการคุ้มครองสวั สดิการต่างๆ ตามที่ กฎหมายกาหนด นอกจากนั้ น
แรงงานในระบบยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในชีวิตการทางานและได้รับสิทธิคุ้มครองจากการประกันสังคม
การประกันชราภาพ และประกันสุขภาพ
๕. แรงงำนนอกระบบ (Informal Workers)
ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ให้ ค าจ ากั ด ความว่ า “ผู้ มี ง านท าที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครอง และไม่ มี
หลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ”
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศหรื อ ILO ได้ให้ คาจากัดความแรงงานนอกระบบ โดยจาแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม (ILO, 2002) กล่าวคือ
1. แรงงานในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบด้วยนายจ้าง ผู้จ้างงานตนเอง(Own account
operator) และสมาชิกในครอบครัวที่ทางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน (Unpaid family worker)
2. แรงงานในฐานะที่เป็นลูกจ้างนอกระบบ ซึ่งอาจทางานในวิสาหกิจที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
รวมถึงแรงงานที่ไม่มีนายจ้างแน่นอน ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานรับจ้างรายวัน แรงงานรับเหมาช่วง
ในภาคอุตสาหกรรมแรงงานพันธะสัญญาและแรงงานชั่วคราว แรงงานที่ทางานไม่เต็มเวลา (Parttime Worker) ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
๑

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๓). แนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำอำสำสมัครอำชีวอนำมัย (อสอช.) สำหรับเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข.
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ศูนย์ประสำนงำนแรงงำนนอกระบบ ให้คาจากัดความว่า “ผู้ใช้แรงงานที่ทางานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงาน
ที่เป็นทางการ หรือไม่มีนายจ้างตามความหมายของกฎหมายแรงงาน ไม่ได้ทางานอยู่ในสถานประกอบการ
ของนายจ้างไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ที่ทางาน
ชั่วคราว แรงงานนอกระบบจึงเป็นแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในกรอบความคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม ทาให้ไม่มีหลักประกันความมั่นคงใดๆ ในการทางาน”
สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ให้คาจากัดความว่า “ผู้มีงานทาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงได้รับ
สิทธิการรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตัวอย่างของแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ที่ทาการผลิต
อยู่กับบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจ้างงานนอกระบบ การจ้างงานตนเอง งานรับเหมาช่วง เป็นต้น1”
๖. กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย หมายถึง บริการที่จัดให้กับแรงงานในชุมชนให้มีสุขภาพอนามัยดี โดย
เน้นการส่งเสริม ป้องกัน การควบคุมโรคและการเฝ้าระวังสุขภาพ ทั้งนี้รวมถึงประเมินความเสี่ยง
ในการทางานโดยใช้แบบประเมินอย่างง่าย การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ การวินิจฉัยโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้
ประกอบอาชีพจากการบาดเจ็บ หรือป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ การสื่อสารความเสี่ยง การ
ให้ อาชีว สุขศึกษา คาปรึกษา การประสานและสนับสนุนการมีส่ วนร่ว มของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานในชุมชน๒
๗. กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรับ หมายถึง กระบวนการจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
ให้ แก่ผู้ ประกอบอาชีพ ประกอบด้ว ยกิจกรรมการตรวจสุ ขภาพ การวินิจฉัยโรคและภัยจากการ
ทางาน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัย หรือเพื่อการรักษาต่อที่
เหมาะสม รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย การดาเนินงานให้สุขศึกษา คาปรึกษา อบรมให้ความรู้
แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทาระบบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัย
โดยเฉพาะระบบการรายงานโรค ตลอดจนการสร้างทีมในการดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและการ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัยที่เกิดจากการทางานและสิ่งแวดล้อม เช่น อุบัติภัยจากสารเคมีและอุบัติเหตุ
หมู่ในระดับอาเภอ และเครือข่ายระดับจังหวัด๓
๘. กำรจั ด บริ กำรอำชี วอนำมั ยเชิง รุ ก หมายถึ งกระบวนการจัดบริการอาชีว อนามัย ในชุม ชน อั น
ประกอบด้วย การสารวจสภาพแวดล้อมการทางานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ การประเมิน
ความเสี่ยงในการทางานประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ทางาน การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาสิ่ง
คุกคามสุขภาพ การจัดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ทางาน การนา
ข้อมูลมาวางแผนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การเฝ้าระวัง และสอบสวน
โรคและภัย อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทางานและเครือข่ายในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานอาชีวอนามัยในชุมชน๓
1

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมกรมควบคุมโรค. (2553). แนวทำงกำรดำเนินงำนประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพในกำรทำงำน
ของแรงงำนนอกระบบ ปี พ.ศ.2553. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
๒
กรมควบคุมโรค. (๒๕๕๗). อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภำยใต้ระบบสุขภำพอำเภอ (DHS/DC).
๓
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม. (๒๕๕๒). กำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย สำหรับหน่วยบริกำรสำธำรณสุข.
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๙. กำรจัดบริกำรเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึงกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนา
มัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติภัยฉุกเฉิน
ได้ รั บ การดู แ ลสุ ขภาพ มี ก ารจั ด บริ ก ารทั้ง เชิ งรุ ก และเชิง รับ ที่มุ่ งเน้น ด้ านการป้ องกั น โรคจาก
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
๑๐. โรคและภั ยสุขภำพจำกมลพิษสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษปนเปื้อนในดิน น้า
อากาศ ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ทาให้เกิดโรคหรือผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
๑๑. กำรเฝ้ำระวังโรคจำกสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรมการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
ระบบ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนาไปสู่การ
ควบคุมโรคต่อไป อาจกล่าวได้ว่าการเฝ้าระวัง ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูล
๑๒. มลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งปนเปื้อนในสิ่ งแวดล้ อมที่ปล่อยจากแหล่ งกาเนิด หรือมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม หรือก่อให้ เกิดภาวะที่เป็นพิษภั ย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
๑๓. กำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ หมายถึง กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพรรณนาและ
วัดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งคุกคาม กระบวนการ การกระทาหรือเหตุการณ์
ใดๆ
๑๔. พฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม หมายถึง ประชาชนมีการปฏิบัติในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเกณฑ์ที่ควบคุมโรคที่กาหนด โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สารวจ
จานวนอย่างน้อย ๓๐ คน๑
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๑

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค. (๒๕๕๗). แนวทำงกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและตัวชี้วดั สูห่ น่วยงำนและบุคลำกร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๘. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์กจิ การโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.
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