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ศูนย์ประสานงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นาพิเศษภาคตะวันออก

เปดประตู
สูการเฝาระวังที่ยั่งยืน

Occupational and
Environmental
Health Profile

จัดท�ำโดย

คณะท�ำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ค�ำนิยม

ค�ำนิยม

จาก อธิบดีกรมควบคุมโรค
การดูแลสุขภาพประชาชน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
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กรมควบคุมโรค เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบ     
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับมาตรฐาน
สากล มีการด�ำเนินงานเพือ่ เตรียมความพร้อมของพืน้ ทีใ่ ห้สามารถ
รับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากปัญหาโรค      
และภั ย สุ ข ภาพ ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC)        
โดยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของ     
การด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่ EEC ภายใต้ศนู ย์ประสานงาน   
ด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษภาคตะวันออกหรือทีเ่ รียกว่า
“EEC Public Health Watch Center” ซึ่งเป็นการ       
บูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ EEC น�ำไปสู่การเตือนภัย พยากรณ์ และขับเคลื่อน
นโยบาย โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และน�ำไปสู่
การป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองต่อไปได้

ค�ำนิยม

ค�ำนิยม

จาก อธิบดีกรมอนามัย
การดูแลสุขภาพประชาชน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การจัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐานด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม (Occupational and
Environmental Health Profile) นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัดเพือ่ ใช้ตดิ ตาม
เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในพืน้ ที่ EEC และยังสามารถใช้จดั ล�ำดับความส�ำคัญ
ในการก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัย
3
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ค�ำนิยม

จาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6
การดูแลสุขภาพประชาชน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกคน สุขภาพจะดีได้ ต้องอาศัย
พฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี
พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นเขตพัฒนาพิเศษมีการลงทุน
การเติบโตสูงทางเศรษฐกิจ สถานประกอบการ โรงงานจ�ำนวนมาก ประชาชน       
หนาแน่นเพิม่ ขึน้ ส่งผลถึงวิถชี วี ติ สิง่ แวดล้อมและสุขภาพประชาชน การมี “ข้อมูล
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา” เป็นสิ่งส�ำคัญ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพ จัดการป้องกันปัจจัยเสี่ยง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6

ภาพรวมการด�ำเนินงาน

ภาพรวมการด�ำเนินงาน
โดย กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี         
ด�ำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้พื้นที่ EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) สามารถรับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข       
จากปัญหาโรคและภัยสุขภาพในปีงบประมาณ 2561 - 2562 ใน 3 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
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การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดล้อมโดยจัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม (Occupational and Environmental
Health Profile: OEHP) และพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์
ประสานงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่ EEC (EEC Public
Health Watch Center) โดยน�ำข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง
3 ส่วน (ข้อมูล OEHP ข้อมูลผลการตรวจวัดสิง่ แวดล้อม
และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ Biomarker สถิติโรคจาก
HDC และผลการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
EEC) ไปสูก่ ารเตือนภัย พยากรณ์ และขับเคลือ่ นนโยบาย
ผ่าน EEC Public Health Watch Center ในรูปแบบ
ของจดหมายข่ า วสถานการณ์ ด ้ า นอาชี ว อนามั ย และ         
สิ่งแวดล้อม (E-Newsletter)

การพั ฒ นาระบบบริ ก ารอาชี ว เวชกรรมและเวชกรรม        
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศูนย์/      
โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 6 แห่ง (ร้อยละ 100)
และโรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 22 แห่ง (ร้อยละ 88)
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พั ฒ นาระบบเตรี ย มความพร้ อ มตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
ด้ า นสาธารณสุ ข (Public Health Emergency           
Response: PHER) รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม
บุคลากรโดยการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

OEHP Road Map
ปจจ�บัน

อนาคต

อดีต
สสจ.
ENV.OCC
สคร.
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1

กรมอนามัย ด�ำเนินโครงการ “จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่าง
ยัง่ ยืน” ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่ ใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย (NEHIS) ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
(HDC) รวมถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และคาดการณ์ ค วามเสี่ ย งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ         
การเฝ้าระวังและการพัฒนาฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในพื้นที่ EEC การพัฒนาเครื่องมือแอปพลิเคชันเตือนภัยอนามัย
สิ่งแวดล้อม (@Risk) เพื่อสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนในการ
ป้ อ งกั น ตนเองจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นากฎหมาย          
การพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการขับเคลื่อน        
การด�ำเนินงานในพื้นที่ EEC โดยบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่าง
กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค

โดย กรมอนามัย

ในขณะทีก่ ารด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำ� เนินงาน
ตาม 5 กลุม่ วัย เช่น จัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุม่ วัย
ด�ำเนินงานขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน สร้างระบบคัดกรอง    
เด็กที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ สนับสนุนการด�ำเนินงานอ�ำเภอ
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ แ ละคลิ นิ ก ที่ เ ป็ น มิ ต รส� ำ หรั บ วั ย รุ ่ น                 
ให้ครอบคลุม ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต        
วัยแรงงานในสถานประกอบการ พัฒนา Chang Agent แกนน�ำ  
สถานประกอบการ ขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ และคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์ อบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ส�ำหรับ
Care Manager/แกนน�ำพระสงฆ์ “พระคิลานุปัฏฐาก” เป็นต้น

แอปพลิเคชันเตือนภัย
อนามัยสิ่งเเวดล้อม
(@ RISK)

โดย กลุ่มงานการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรมอนามัย
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ภาพรวมการด�ำเนินงาน

ภาพรวมการด�ำเนินงาน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

ขับเคลื่อน Wellness Center
ตามแผนพัฒนา EEC
โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
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วันที่ 8 พ.ค. 62 โรงพยาบาลระยอง ในนามแม่ข่ายคลินิก
โรคจากการท�ำงานเขตสุขภาพที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์
สุขภาพดีวัยท�ำงาน (Wellness Center) ให้กับแพทย์ พยาบาล
และนักวิชาการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นายแพทย์
บุญรัก ธ�ำรงลักษณ์กุล รองผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลระยอง        
เป็นประธานเปิดการประชุมและได้รบั เกียรติจาก ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
ผู ้ อ� ำ นวยการกองโรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม      
กรมควบคุมโรค และคณะ บรรยายแนวคิด ทิศทางการด�ำเนินงาน
Wellness Center และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันก�ำหนดรูปแบบ
ทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย         
ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงานแบบองค์รวม (Total Health
Worker) ซึ่งมีการจัดท�ำแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีในโรงพยาบาล
ขนาดตั้งแต่ M2 ถึง A (Hospital Based) และจับคู่บริการ    
Company Based เป็นพี่เลี้ยงกับสถานประกอบการภาครัฐและ
เอกชน และบุคลากรในโรงพยาบาล และจะมีการประชุมติดตาม  
ผลงานแบบครบทีมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

จังหวัดชลบุรี

ตู้คอนเทนเนอร์

เสียงเรียกร้องจากชุมชน ในเขต EEC
สู่การผลักดันให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
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จนกระทั่งปี 2559 เทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งหนังสือ         
ถึงส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
จึงเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด น�ำไปสู่
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยประสาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง กองประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ        
กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13     
กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน�ำชุมชน
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาความเสี่ ย งและผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพและ           
สิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการและเป็ น รู ป ธรรม
และน� ำ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วเสนอต่ อ คณะกรรมการ
สาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ความพยายามผลักดันภายใต้การใช้ขอ้ มูลเชิงวิชาการ ท�ำให้การประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบ
ให้ประกาศกิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายจัดท�ำข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาลงนามประกาศให้เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คงอีกไม่นานเกินรอ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2562

จากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท�ำให้เกิดกิจการลานวาง    
ตู ้ ค อนเทนเนอร์ ม ากมายอยู ่ ใ นชุ ม ชนรอบท่ า เรื อ แหลมฉบั ง          
จากผลการศึ ก ษาฐานข้ อ มู ล OEHP พบว่ า ปั ญ หาดั ง กล่ า ว            
เริ่มส่งผลกระทบต่อชุมชน ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งชุมชนรอบท่าเรือ   
แหลมฉบังและเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้พยายามเสนอหนังสือ   
ไปยังศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขหลายครั้ง เพื่อให้พิจารณา
กิจการลานวางตู้สินค้า ลานจอดรถบรรทุกสินค้า รถหัวลาก         
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
แต่ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเห็นว่า
เนื่ อ งจากมีก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม การด� ำ เนิ น กิจ การ    
และราชการส่วนท้องถิน่ สามารถใช้อำ� นาจตามหมวด 5 เหตุรำ� คาญ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการสาธารณสุข ด�ำเนินการแก้ ไ ขปัญ หา           
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ ประกอบกับข้อมูล
ด้านผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่เพียงพอ จึงยังไม่กำ� หนดกิจการดังกล่าว
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หัวส�ำโรง อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์กสิวัฒน์
ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชีย่ วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ได้นำ� เสนอ
ทิศทางการเตรียมการรองรับพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน      
ร่วมกับ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ลงพื้นศึกษาดูงาน ภายใต้การประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการ      
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และการจัดการอนามัย      
สิง่ แวดล้อม ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับผูบ้ ริหารกรมอนามัย
กรมควบคุมโรค และรับฟังมาตรการ แนวทาง หรือแผนงาน      
เพื่ อ รองรั บ ต่ อ นโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
ของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทุกระดับ รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานกรมอนามัยและ    
กรมควบคุมโรค เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็น “ฉะเชิงเทราโมเดล”
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เหลียวหลังแลหน้า
จากฐานข้อมูล

ในพื้นที่ EEC

โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งเเวดล้อม จังหวัดระยอง
ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม (Occupational and Environmental Health
Profile: OEHP) ผ่านทางเว็บไซต์กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดล้อม http://envocc.ddc.moph.go.th. จากฐานข้อมูล
OEHP ดังกล่าวพบว่า พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ท�ำให้ผลการตรวจวัดระดับ       
สารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดในสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินค่าเฝ้าระวัง
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั ญ หาเรื่ อ งฝุ น ละอองขนาดเล็ ก และปั ญ หา          
การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน�้ำ  ส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัด  
ที่มีโรงโม่หิน และกิจการบริการตู้คอนเทนเนอร์ บริการหัวลาก      
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มปี ัญหาในเรือ่ งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และ PM10 ส�ำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามีปญ
ั หาเรือ่ งฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
PM2.5 และปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย เมื่อพิจารณา
สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยสารเคมีในพื้นที่ EEC รวบรวมข้อมูล
โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ย้อนหลัง 3 ปี

(พ.ศ. 2559 - 2561) พบว่ามีเหตุการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมีเกิดขึ้น
จ�ำนวน 56 ครัง้ โดยจังหวัดระยองมีการเกิดอุบตั ภิ ยั สารเคมีสงู ทีส่ ดุ
(32 ครั้ง) รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี (19 ครั้ง) และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (5 ครัง้ ) ซึง่ ลักษณะเหตุการณ์ทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ อัคคีภยั
รองลงมา คือ สารเคมีรั่วไหล การระเบิด และการขนส่ง ตามล�ำดับ
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ของ 3 จังหวัดในพืน้ ที่ EEC จากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) พบว่า        
มีการบาดเจ็บจากการท�ำงานมากที่สุด รองลงมา คือ โรคประสาท
หูเสื่อมจากเสียงดัง โรคพิษสารก�ำจัดศัตรูพืช และโรคกระดูกและ
กล้ามเนือ้ ตามล�ำดับ ทัง้ นีข้ อ้ มูลจาก OEHP ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาเป็น
ศูนย์ประสานงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่ EEC หรือทีเ่ รียกว่า EEC
Public Health Watch Center โดยท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
OEHP และ E-Newsletter ผ่าน website ไปยังเครือข่ายและ
ประชาชน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเตรียมการรองรับพื้นที่
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

