เป้าหมายที่ 4
ความปลอดภัยด้ านสารเคมี
*ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 11 พฤษภาคม 2558

เป้ าหมาย
1. จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านโรคและภัยสุ ขภาพด้านสารเคมี
2. ทีม SRRT ทุกระดับของจังหวัดมีศกั ยภาพในการตอบโต้ภยั สุ ขภาพด้าน
สารเคมีเบื้องต้น
3. มีระบบการสื่ อสารความเสี่ ยงด้านสารเคมีให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
เครื อข่าย

ผลกระทบที่พงึ ประสงค์
จังหวัดมีศกั ยภาพในการดาเนินงานระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
ด้านสารเคมี

มีการเตรี ยมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม ทั้งในด้านกาลังคน เครื่ องมือ
งบประมาณ และกลไกการทางาน
สามารถตรวจจับปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยา และสามารถรับมือกับ
ปั ญหาต่างๆ ได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนสามารถสื่ อสารปั ญหาให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

กิจกรรมที่ควรดาเนินการ
1.

จังหวัดพัฒนากลไกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยจาก
สารเคมีในจังหวัดที่ชดั เจน มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็ นผูป้ ระสานงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ น
ทางการ และมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (อาจจัด
พร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2.

จังหวัดมีการสารวจและประเมินพื้นที่เสี่ ยงด้านสารเคมี

3.

จังหวัดดาเนินการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคและภัยจากสารเคมี โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยง

4.

จังหวัดมีแผนตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นด้านสารเคมีระดับจังหวัด และมีการซ้อมแผนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยบูรณาการกับการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุ ขของจังหวัด

5.

จังหวัดมีมาตรฐานการดาเนินงาน (Standard Operating Procedure, SOP) ในการเก็บตัวอย่างด้าน
สารเคมีและนาส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

6.

จังหวัดมีการพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้มีศกั ยภาพในการตอบโต้โรคและภัยสุ ขภาพด้านสารเคมี

1. จังหวัดพัฒนากลไกการประสานงานกับหน่ วยงานต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านความ
ปลอดภัยจากสารเคมีในจังหวัดทีช่ ัดเจน มีหน่ วยงานรับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานทีไ่ ด้ รับ
มอบหมายอย่ างเป็ นทางการ และมีการประชุ มหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องตามความเหมาะสม
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง (อาจจัดพร้ อมกับการซ้ อมแผนก็ได้ )
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่มีบทบาทรับผิดชอบเกีย่ วกับโรค  คาสัง่ แต่งตั้ง
และภัยสุ ขภาพด้ านสารเคมี ระดับจังหวัด โดยประกอบด้วย ผูแ้ ทน สสจ. ผูแ้ ทน
คณะกรรมการ/คณะทางาน
หน่วยบริ การสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ผูแ้ ทนจากสานักงาน
และบทบาทรับผิดชอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด ผูแ้ ทนจากสานักงานนักอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ
จังหวัด ผูแ้ ทนจาก ปภ.จังหวัด ผูแ้ ทนหน่วย EMS จังหวัด สานักงานสวัสดิการ
ด้านสารเคมี ระดับจังหวัด
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัด เป็ นต้น หรื อ ใช้คาสัง่ คณะกรรมการป้ องกันและ
 ทะเบียนเครื อข่าย ระดับ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีรายละเอียดอานาจหน้าที่ครอบคลุมการป้ องกัน
จังหวัด (ชื่อ-สกุล/
บรรเทาสาธารณภัยทางด้านสารเคมี และมีระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินของ
ตาแหน่ง/ หน่วยงาน/ เบอร์
หน่วยงาน (ICS)
โทรศัพท์/ E-mail)
 จัดทาทะเบียนเครือข่ าย เพื่อประสานงาน กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินด้านโรคและภัย
 วาระการการประชุม/ สรุ ป
สุขภาพด้านสารเคมี ระดับจังหวัด (ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/ หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท์/
การประชุม
E-mail) โดยมีการสื่ อสารหรื อเผยแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 ดาเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทางาน ของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2. จังหวัดมีการสารวจและประเมินพืน้ ทีเ่ สี่ ยงด้ านสารเคมี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จังหวัดจัดทาข้ อมูลความเสี่ยงอุบัตภิ ยั สารเคมี ได้แก่
 ทะเบียนรายชื่อ
 สถานที่จดั เก็บวัตถุอนั ตราย หรื อ/และ สถานประกอบการ ร้านค้า ที่เป็ นอันตราย 12
แหล่งจัดเก็บ
ประเภทตาม พรบ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยประสานข้อมูลจากสานักงาน
สารเคมี (ร้านค้า/
อุตสาหกรรมจังหวัด
สถาน
 ข้อมูลประเภทสารเคมีและจานวนปริ มาณที่ใช้ในสถานประกอบการ 12 ประเภท ของ
ประกอบการ)/
จังหวัด โดยประสานข้อมูลจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรื อ สานักงาน ปภ. จังหวัด
ประเภทสารเคมี/
 ข้อมูลการเกิดอุบตั ิภยั ทางสารเคมีของจังหวัดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่ อสาธารณะ
จานวนปริ มาณ
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นต้น
 รายงานการ
 มีขอ้ มูลการเจ็บป่ วยด้วยพิษสารเคมี เช่น โรคพิษตะกัว่ โรคพิษสารตัวทาละลายอินทรี ย ์
ประเมินพื้นที่เสี่ ยง/
โรคซิลิโคสี ส โรคจากแร่ ใยหิ น ฯลฯ โดยรวบรวมข้อมูลจาก รายงาน 506/2 ของจังหวัด
สรุ ปผลการ
หรื อรายงาน 43 แฟ้ ม ของหน่วยบริ การที่รายงานเข้ามาในระบบของสานักงาน
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ ยง
สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
ด้านสารเคมี
 ดาเนินการประเมินพืน้ ที่เสี่ยงด้ านสารเคมี โดยใช้หลักการประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
หรื อให้คณะกรรมการ/คณะทางาน (ตามข้อที่ 1.) ให้ขอ้ คิดเห็นและสรุ ปผลวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ ยง
ด้านสารเคมี

3. จังหวัดดาเนินการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคและภัย
จากสารเคมี โดยเฉพาะในพืน้ ที่เสี่ ยง
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลสถานการณ์ โรคภัยสุ ขภาพจากสารเคมีใน  ข้อมูลเหตุการณ์ดา้ นสารเคมีในพื้นที่
พื้นที่ และจัดทารายงานสถานการณ์โรคและภัยด้านสารเคมี และ
 รายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวัง
สื่ อสารให้แก่ประชาชนและหน่วยงานเครื อข่าย (อย่างน้อยปี ละ 1
ป้ องกันโรคและภัยจากสารเคมีที่
ครั้ง)
สาคัญของจังหวัด ซึ่งจังหวัด
 มีแผนหรือมาตรการหรือแนวปฏิบัตใิ นการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคและ
ดาเนินการ และสื่ อสารให้แก่
ภัยจากสารเคมีโดยศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการเฝ้ าระวัง 5 กลุ่ม
ประชาชนและหน่วยงานเครื อข่าย
โรค 5 มิติ ของกรมควบคุมโรค ปี 2558 หรื อตามแนวทางการเฝ้ า
(อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง)
ระวังเฉพาะโรค ในด้านการเฝ้ าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่ งแวดล้อม เช่น แนวทางการเฝ้ าระวังโรคจากแร่ ใยหิ นแอส
เบสตอส หรื อแนวทางการเฝ้ าระวังโรคพิษตะกัว่ เป็ นต้น

4. จังหวัดมีแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด
และมีการซ้ อมแผนอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับการ
ซ้ อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุ ขของจังหวัด
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด
 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
 ซ้ อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด แบบบูรณา
สารเคมีระดับจังหวัด
การ (ตามความเสี่ ยง) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 ใบลงทะเบียนซ้อมแผน/หลักสูตร
การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสารเคมีระดับจังหวัด/ใบ
ประกาศ/รู ปถ่าย (อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง)

5. จังหวัดมีมาตรฐานการดาเนินงาน (Standard
Operating Procedure, SOP) ในการเก็บตัวอย่ างด้ าน
สารเคมีและนาส่ งตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 รวบรวมมาตรฐานการดาเนินงาน (SOP) ในการเก็บตัวอย่ างด้ าน
 มีแนวปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการเก็บ
สารเคมีและการนาส่ งทางห้ องปฏิบัตกิ าร ที่พบบ่อย หรื อเป็ นปัญหา
ตัวอย่างด้านสารเคมีและวิธีการ
ในพื้นที่จงั หวัดนั้นๆ ซึ่งอาจเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก คู่มือ
นาส่งทางห้องปฏิบตั ิการ
ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้อม ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ

6. จังหวัดมีการพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้ มศี ักยภาพ
ในการตอบโต้ โรคและภัยสุ ขภาพด้ านสารเคมี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาแผนพัฒนา/อบรม หลักสู ตรด้านการตอบโต้โรคและภัย  แผนพัฒนา/อบรม หลักสูตรด้าน
สุขภาพด้านสารเคมี
การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพด้าน
 ทีม SRRT ได้ รับการอบรมตามแผนพัฒนา/อบรม หลักสูตรด้าน
สารเคมี
การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพด้านสารเคมี
 ทะเบียนรายชื่อทีมทีม SRRT ที่
 ทีม SRRT ได้ รับการทบทวนองค์ความรู้ ดา้ นการตอบโต้โรค
ผ่านการอบรม/ หลักสูตรการ
และภัยสุขภาพด้านสารเคมี (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อม
อบรม/ ใบประกาศ/ รู ปถ่าย
กับการซ้อมแผนก็ได้)
 โปรแกรมการทบทวนองค์ความรู้/
ใบลงทะเบียนการเข้าร่ วมกิจกรรม
การทบทวนความรู้ (เช่น อบรม/
ซ้อมแผน)

