ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมโรค
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ 2๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)
ประเทศ
WHO

บันทึกความตกลง (MOU,
Agreement, Minutes,
อื่นๆ) / ช่วงเวลา
เข้าร่วมเป็น WHO
Collaborating Center ด้าน
Occupational Health

ประเด็นความร่วมมือ / แผนการดาเนินงานที่ผ่านมา
Global Plan of Action on workers’ health 2008 2017
(resolution WHA60.26)
1. to devise and implement policy instruments on
workers’ health
2. to protect and promote health at the workplace
3. to improve the performance of and access to
occupational health services
4. to provide and communicate evidence for action
and practice
5. to incorporate workers’ health into other policies
(Priority 3 National programmes and good practices
for occupational health and safety of health care
workers)
๓.๑ WHO/ILO global framework and guidance for the
development of national occupational health
programmes for health workers
3.2 Good practices for occupational health of health
workers
๓.๓ Health WISE-improving working conditions and
occupational health in health sector
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กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว / ช่วงเวลา

ประเด็น, แผนการดาเนินงาน ใน
อนาคต / ช่วงเวลา

จัดทารายงานความก้าวหน้าตาม resolution WHO
ติดตามความก้าวหน้าการ
60.26 ส่งองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๕ ดาเนินงานตามแผนดังกล่าว และจัดทา
รายงานความก้าวหน้า

จัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมตาม
ติดตามความก้าวหน้าการ
Priority 3 National programmes and good practices ดาเนินงานตามแผนดังกล่าว และจัดทา
for occupational health and safety of health care รายงานความก้าวหน้า
workers เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ประเทศ

บันทึกความตกลง (MOU,
Agreement, Minutes,
อื่นๆ) / ช่วงเวลา

ประเด็นความร่วมมือ / แผนการดาเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว / ช่วงเวลา

Workplan of the Global Network of WHO CC (2009-ร่วมจัดทาแผนปฏิบตั ิการและจัดทารายงานประจาปี
2012)
2009-2012 ส่งให้องค์การอนามัยผ่านทางระบบ
GPA 1.10 b The national strategic plan and action for อินเตอร์เน็ตของ WHO เป็นประจาทุกปี
prevention and control of asbestos-related diseases in
Thailand
3.18 p Occupational Health and Safety Quality
Assurance for Primary
Health Care Unit
3.18 q The Development of Basic Occupational Health
Service (BOHS) model for underserved working
population in Thai Primary Care Units

ประเด็น, แผนการดาเนินงาน ใน
อนาคต / ช่วงเวลา
-

Workplan of the Global Network of WHO CC (2012-ร่วมจัดทาแผนปฏิบตั ิการและจัดทารายงานประจาปี 20
ติดตามความก้าวหน้าการ
2017)
๑๒-201๗ ส่งให้องค์การอนามัยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ดาเนินงานตามแผนดังกล่าว และจัดทา
Priority 1.2 The national strategic plan and action for ของ WHO เป็นประจาทุกปี
รายงานประจาปี ช่วงปลายเดือน
prevention and control of asbestos and silica-related
มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี
diseases in Thailand
Priority 1.3 Development of occupational health
programs for health care worker
Priority 3.2 The Development of Basic Occupational
Health Service (BOHS) model for underserved working
population in Thai Primary Care Units
Priority 4.2: Development of occupational health
surveillance system
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สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ประเทศ

บันทึกความตกลง (MOU,
Agreement, Minutes,
อื่นๆ) / ช่วงเวลา

ประเด็น, แผนการดาเนินงาน ใน
อนาคต / ช่วงเวลา

ประเด็นความร่วมมือ / แผนการดาเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว / ช่วงเวลา

Asian
เข้าร่วมเป็นสมาชิก ACOSHRI
Occupational
Safety and
Health
Research
Institutions
(ACOSHRI)

Road map การศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และแนวทางการแสวงหาความร่วมมือในการทาวิจัย
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก อันได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา ศรีลังกา ฯลฯ และจะ
มีการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน และนาเสนอผลงานวิจัยที่
น่าสนใจของแต่ละประเทศ 2 ปี ครั้ง โดยแต่ละประเทศจะ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

เข้าร่วมประชุม 4th Conference of Asian
Occupational Safety and Health Research
Institutions (ACOSHRI) at Sunway Pyramid
Convention Centre, Selangor, Malaysia 3-5
September 2012 และ เป็นผู้แทนของประเทศในเอเชีย
ร่วมกับสิงคโปร์ และมาเลเซียในการเป็นผู้ร่วมอภิปราย
หัวข้อ Session IV: ‘Legislation and Compliance’ ใน
การประชุม International Safety and Health
Conference in Dusseldorf, Germany, from 5 – 8
November 2013. It is organised by ILO in
collaboration with International Association of
Labour Inspection (IALI), the Federal Ministry of
Labour and Social Affairs Germany, the
International Social Security Association (ISSA), and
the World Health Organisation (WHO).

จะส่งผู้แทนจานวน 3 คนจากสานัก
โรคจากการประกอบอาชีพฯ เข้าร่วม
ประชุมที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
10-12 มีนาคม 2015 เพื่อ
แลกเปลี่ยนและนาเสนอผลงานวิจัยที่
ผ่านมา

สาธารณรัฐ MOU ระหว่างกรมควบคุมโรค
ประชาชนจีน และ Guangdong Province
Hospital for Occupational
Disease Prevention and
Treatment (GDHOD)/17
June 2009

Occuapational Health and Toxicological Laboratory

Tentative Visiting Program, Short Training Course,
Exchange knowledgement, Conference
Participation, Research Project Cooperation/From
the year 2009 to 2014

Tentative Visiting Program,
Short Training Course, Exchange
knowledgement, Conference
Participation, Research Project
Cooperation, Advance in the field
of Chemicals Toxicological
Management Program/From the
year 2015
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สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ประเทศ

บันทึกความตกลง (MOU,
Agreement, Minutes,
อื่นๆ) / ช่วงเวลา

Korea

Research Contract
Agreement กับ
Department of Global
Business of Korea
Environment Corporation

ญี่ปุ่น

Agreements ระหว่าง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ระยอง (Rayong
Occupational Health and
Environmental
Development Center
(ROHED CENTER) ในสังกัด
สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กับ
คณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟูกุย (Medical
School of Fukui University)

ประเด็นความร่วมมือ / แผนการดาเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว / ช่วงเวลา

To reinforce capacity of environmental officers related
with asbestos.
-Survey on the cases affected by asbestos and related
law and system in Thailand
-Survey on advanced cases of asbestos management
such as Korean law and system of Asbestos Damage
Relief.
- Hold a kick-off technical workshop including field trip
in Thailand
-Cooperate with DGB KECO in holding the final
workshop in Korea
-Produce the research report in English
Short Training Course of Chemicals Toxicological
Management in Risk Area (Rayonng Province)

๑) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การจัดการการสัมผัสเอสเบสตอสจากสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ถึง 1 พ.ย. 2556
๒) จัดทารายงาน เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
จัดการการสัมผัสเอสเบสตอสจากสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30
มิ.ย 57
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การจัดการการสัมผัสเอสเบสตอสจากสิ่งแวดล้อมในประเทศ
เกาหลี 20-22 พ.ค. 2557
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ประเด็น, แผนการดาเนินงาน ใน
อนาคต / ช่วงเวลา
๑) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อจัดทา
คู่มือการวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการรื้อ
ถอนอาคารแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ส่วนภูมิภาคของไทย
๓) ผลักดันนโยบายการยกเลิกการใช้
แอสเบสตอส

Short Training Course of Chemicals Toxicological
Yearly Short Training Course of
Management in Risk Area (Rayonng Province) for Chemicals Toxicological
Medical School Students of Fukui University/From Management in Risk Area
the year 2012 to 2014
(Rayonng Province) for Medical
School Students/From the year
2015

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ประเทศ
ญี่ปุ่น

บันทึกความตกลง (MOU,
Agreement, Minutes,
อื่นๆ) / ช่วงเวลา

ประเด็นความร่วมมือ / แผนการดาเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว / ช่วงเวลา

Minute ระหว่างศูนย์พัฒนา Pilot Short Training Course of PRTR (Pollutant Release
Pilot Short Training Course of PRTR (Pollutant
วิชาการอาชีวอนามัยและ
Transfer Register)
Release Transfer Registration) / from 2014
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
(Rayong Occupational
Health and Environmental
Development Center
(ROHED CENTER) ในสังกัด
สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA
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ประเด็น, แผนการดาเนินงาน ใน
อนาคต / ช่วงเวลา
Pilot Short Training Course of
PRTR (Pollutant Release Transfer
Registration), PRTR Management
for Health and Evironment
Surveillance / from 2015

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

