7. ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ในการบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมการท�ำงานและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ

10. กลุ่มพัฒนาองค์กร
ส่งเสริมบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ท�ำงานอย่างมีความสุข
ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

11. กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย
8.กลุ่มบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ บริหารงานและพัฒนา ปรับสร้างคุณค่าในผลงาน บริการด้วยหัวใจ โปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล
ประสานแผนสนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อความส�ำเร็จของหน่วยงาน

มีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาการสื่อสารความรู้ข่าวสารด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นและรวดเร็ว ด้วยกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ผ่านช่องทางต่างๆ ไปสู่สาธารณชน พร้อมประสาน สนับสนุน สร้าง ขยาย และพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรสายด่วนที่เกี่ยวข้อง

สายด่วน

9. กลุ่มยุทธศาสตร์
มีหน้าที่ มุ่งพัฒนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไกล โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดสู่แผนงาน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ ติดตามด้วยกลไกการประเมินผลที่ดี มีการปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรมควบคุมโรค
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
สายด่วนเรื่องสารเคมี กรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมควบคุมมลพิษ รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ และอุบัติภัยสารเคมี
แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ส�ำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ความรู้ด้านการเกษตร
ข่าวด้านการเกษตร
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด

โทร
1422
1669
1330
1367
1564
1784
1650
02-596-7699 เวลาราชการ
089 200 6243 ตลอด 24 ช.ม.
192
1506
1694
1160
1170
191

ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 0 2590 4380
ที่อยู่
อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกกรมอนามัย ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
การเดินทาง การเดินทาง เดินทางโดยรถประจ�ำทาง
1. มาทางถนนติวานนท์
1.1 มาจากทางถนนกรุงเทพนนท์ หรือ ท่าน�้ำนนทบุรี ลงป้ายซอยเรวดี และข้ามถนนเข้าทาง
			 ซอยบ�ำราศนราดูร ถ้านั่งสาย 97 จะผ่านโรงพยาบาลศรีธัญญาเข้ามาบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
1.2 มาจากสี่แยกแคราย ลงป้ายซอยบ�ำราศนราดูร จากปากซอยประมาณ 500 เมตร
รถเมล์ที่ผ่านถนนติวานนท์ ปอ.6,32,505,63,114,545 ขสมก. 63,114,51,90,33,32,18
2. มาทางถนนงามวงศ์วาน เข้าทางงามวงศ์วาน 2 (อัคนี)
2.1 จากสี่แยกแคราย ลงป้ายซอยอัคนี ข้ามถนนมาเข้าทางซอยอัคนี
2.2 จากสี่แยกพงษ์เพชร ลงป้ายซอยอัคนี เข้าทางซอยอัคนี จากปากซอยประมาณ 500 เมตร
จะพบบริเวณประตูกระทรวงสาธารณสุข รถเมล์ที่ผ่านถนนงามวงศ์วาน ปอ. และ ขสมก. 63, 69,
104, 114, 134, 191, 177, 528
โดยรถยนต์ระบุเส้นทาง / การเดินทางจากถนนส�ำคัญ
1. มาทางถนนติวานนท์
มาจากทางถนนกรุงเทพนนท์ หรือ ท่าน�้ำนนทบุรี เข้าได้สองทาง
1.1 ผ่านซอยเรวดี ให้ยูเทิร์นที่สี่แยกแคลายเข้าทางซอยบ�ำราศนราดูร (ตรงข้ามซอยเรวดี)
1.2 เข้าทางบริเวณ โรงพยาบาลศรีธัญญาผ่านหน้ากระทรวงสาธารณสุข
2. มาทางถนนงามวงศ์วาน
2.1 จากสี่ แ ยกแคลาย ยู เ ทิ ร ์ น ที่ ใ ต้ ท างยกระดั บ พงษ์ เ พชร (หน้ า เดอะมอลล์ ง ามวงศ์ ว าน)
ผ่านใต้ทางด่วน มาเข้าทางซอยอัคนี
2.2 จากสี่แยกพงษ์เพชร ผ่านหน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และใต้ทางด่วน เข้าทางซอยอัคนี
จากปากซอยประมาณ 400 เมตร จะพบบริเวณประตูกระทรวงสาธารณสุข เข้าประตูกระทรวง
ขับตรงตึกกรมอนามัยอยู่ซ้ายมือ

ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Bureau of Occupational and Environmental Diseases
Department of Disease Control , Ministry of Public Health

เป็นองค์กรชั้นน�ำในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในระดับอาเซียน (ASEAN)
“To be a national leadership in academic and technology development of disease and health hazard surveillance
as well as prevention and control of occupational and environmental diseases.”
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกกรมอนามัย ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 4380  โทรสาร 0 2590 8380

เว็บไซด์ : http://envocc.ddc.moph.go.th/
Facebook : ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่อะไรบ้าง

โครงสร้างหน่วยงาน

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน และร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภายใน มีหน้าที่หลักอะไรบ้าง
ด้านวิชาการ

ด้านศูนย์วิชาการ

ด้านสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอาชีวอนามัย

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
และพิษวิทยา

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์บริการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาองค์กร

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

กลุ่มสื่อสารสาธารณะ
และพัฒนาเครือข่าย

ENV = ENVIRONMENT สิ่งแวดล้อม
OCC = OCCUPATIONAL อาชีพ
ทุกๆ ปีมีประชากรและคนท�ำงานจ�ำนวนมากอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน และสภาพแวดล้อม
บางรายก�ำลังป่วยจากการสะสมพิษที่ได้รับจากการท�ำงาน บ้างก็สูญเสียอวัยวะจากการประกอบอาชีพ บุคคลซึ่งอยู่
ในวัยท�ำงานเหล่านี้มีบทบาทความรับผิดชอบส�ำคัญต่อครอบครัวย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวและสังคม
อันตรายเหล่านี้ อาจคร่าชีวิตของผู้ประกอบอาชีพได้ทุกวินาที หากผู้ประกอบอาชีพ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
การป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี
นอกจากนี้ ภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน นับวันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและขยายตัวในวงกว้าง
โดยมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขมลพิษทางอากาศ: หมอกควัน ปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรม และปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมในเด็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
กรมควบคุมโรคในฐานะที่มีภารกิจในการดูแลสุขภาพของคนไทย ให้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดโรคและปลอดภัย
จากการท�ำงาน และลดความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากน�้ำมือมนุษย์ ด้วยเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการก่อตั้ง “ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของ
คนท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองกับวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

มีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท�ำรูปแบบ
แนวทางป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพจากการประกอบอาชี พ โดยให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ความเห็ น เสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุน พัฒนาให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่ผู้ประกอบอาชีพ

4. ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากล

ที่อยู่

กลุ่มงานส่วนกลาง
กลุ่มบริหารทั่วไป

0 2590 4380
0 2591 8380

0 2590 4388

กลุ่มยุทธศาสตร์

0 2590 4392

0 2591 8189 0 occpah@gmail.com
2590 4388

กลุ่มพัฒนาองค์กร

ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ

รู้จักส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ENV-OCC)

เราพร้ อ มให้ บ ริ ก ารอย่ า งครบวงจรด้ ว ยกลุ ่ ม งานและศู น ย์ วิ ช าการต่ า งๆ จึ ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาองค์ ก ร
เพื่อเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ให้ตรงตามมาตรฐานสากล หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับด้านใด ติดต่อได้ดังนี้

1. กลุ่มอาชีวอนามัย

management.envocc2558@gmail.
com

0 2590 4161
0 2590 4398

0 2590 4388

Envocc.od@gmail.com

กลุ ่ ม สื่ อ สารสาธารณะและ 0 2591 4514
พัฒนาเครือข่าย
0 2591 8172

0 2590 4388

media.envocc@gmail.com

กลุ่มอาชีวอนามัย

0 2590 4292
0 2590 4296
0 2590 4383

0 2590 4388

occhealth2556@googlegroups.com

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

0 2590 4393

0 2591 8218

env-med@googlegroups.com

กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

0 2590 4393

0 2590 4388

phergroup@googlegroups.com

5. ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ
อาคาร 5 ชั้น 6
ตึกกรมอนามัย
ถนนติวานนท์
ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
11000

2. กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐาน แนวทาง รูปแบบและองค์ความรู้ ตลอดจนการผลักดันนโยบาย
ที่ส�ำคัญด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานและสนับสนุน การพัฒนาระบบ
กลไก และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อจัดบริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ผู้อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการประเมินและการควบคุมคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานที่ก�ำหนด  

6. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

ศูนย์วิชาการ
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติ
การและพิษวิทยา

0 2968 7630-3 0 2968 7631
0 2968 7633-4

envocclab@gmail.com

ศูนย์บริการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

02 968 7638

ser.envocc@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย
จังหวัดสมุทรปราการ

0 2394 0166 0 0 2394 0214
2394 7935 0
2394 0193

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
038 684 020
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

envoccspk@gmail.com

038 684 020-1 rohedcenter@hotmail.com
ต่อ 111, 112

ตึกศูนย์ห้องปฏิบัติการ
กรมอนามัย
ถนนติวานนท์
ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
97/2 ถนนรถไฟสายเก่า
ต�ำบลส�ำโรงกลาง
อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
10130
18 ต�ำบลห้วยโป่ง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150

3. กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้อมูลด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง แม่นย�ำ  และ
สามารถเตือนภัย พร้อมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ได้ในทุกสถานการณ์

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการพิษสารเคมีแบบครบวงจร ในระดับอาเซียน ด�ำเนินการจัดท�ำเกณฑ์
มาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้วัดสุขภาพ และค่าอ้างอิงทางสุขภาพ จัดท�ำมาตรการความปลอดภัยและกลไกทาง
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเฉพาะทางด้านพิษวิทยาส�ำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากสารเคมี

