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โดย ดร.นพ.ปรชีา  เปรมปรี

ผ ูอํ้านวยการสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม

กรมควบคมุโรค

1

ประชมุวิชาการเพ่ือเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรพืูช ประจําปี 2558 
“ฝ่าวิกฤตสารเคมีกาํจดัศตัรพืูช : สถานการณแ์ละแนวทางการจดัการตลอดห่วงโซ”่

26 มีนาคม 2558

สถานการณ ์โรคและภยัสขุภาพ

ในกล ุม่เกษตรกร



หวัขอ้ในการบรรยาย

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดัศตัรพืูชใน

ประเทศไทย

นโยบายกรมควบคมุโรคในการดแูลสขุภาพเกษตรกร



หวัขอ้ในการบรรยาย

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดัศตัรพืูชใน

ประเทศไทย

นโยบายกรมควบคมุโรคในการดแูลสขุภาพเกษตรกร



สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย

 ขอ้มลูผลการสํารวจภาวะการณทํ์างานของ

ประชากรไทย ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ เม่ือปี 

2557 พบว่า 

 ประเทศไทยมีผ ูมี้งานทํา 38.4 ลา้นคน

 เป็นผ ูท่ี้ไมไ่ดร้บัความค ุม้ครองและไมมี่หบกั

ประกนัทางสงัคมจากการทํางานหรอื

เรยีกว่าเป็นแรงงานนอกระบบ 22.1 ลา้นคน 

คิดเป็น 57.6 % 

 แรงงานในระบบ 16.3 ลา้นคน คิดเป็น 

42.4 %
ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2557

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานทัง้ในและนอกระบบของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2557



รอ้ยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกล ุม่ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552-2557

5

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2557

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย

 โดยแรงงานนอกระบบ

มากกว่าคร่ึงหนึง่ทาํงานใน

ภาคเกษตรกรรม 

ภาคการคา้และบริการ

ภาคการผลิต



ปัญหาแรงงานนอกระบบ

• ปัญหาจากการทาํงาน

– ค่าตอบแทน

• ปัญหาสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน

– อิริยาบทในการทาํงาน

• ปัญหาความปลอดภยัในการ

ทาํงาน

– ไดร้บัสารเคมีเป็นพิษ

– เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือที่เป็น

อนัตราย

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2557

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย



หวัขอ้ในการบรรยาย

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดั

ศตัรพืูชในประเทศไทย

นโยบายกรมควบคมุโรคในการดแูลสขุภาพเกษตรกร



• เมือ่พิจารณาถึงปัญหา

ความไมป่ลอดภยัในการ

ทาํงาน พบว่า 

– แรงงานนอกระบบ

สว่นใหญ่ไดร้บั

สารเคมีเป็นพิษมาก

ที่สดุ รอ้ยละ 62.7

– รองลงมา คือ 

เคร่ืองมอื 

เคร่ืองจกัรที่เป็น

อนัตราย รอ้ยละ 

17.2 ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2557

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย



ปี 

จํานวนผ ูไ้ดร้บัการคดั

กรอง(คน)

เสี่ยงและ/หรอืไม่

ปลอดภยั(คน)

รอ้ยละผลเสี่ยงและ/

หรอืไมป่ลอดภยั

2554 533,524 173,243 32.47

2555 244,822 75,749 30.94

2556 314,805 96,227 30.57

2557 317,051 107,820 34.00

(ท่ีมาขอ้มลู: ผลการดาํเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัภาคเกษตร ปี 2554-2557

 สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอ้ม

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกําจดัศตัรพืูชในประเทศไทย

ขอ้มลูการตรวจคดักรองสารเคมีกําจดัศตัรพืูชในกล ุม่เกษตรกร ปี 2554-2557



ปี 

จํานวน รพ.สต. 

ทั้งประเทศ

จํานวน รพ.สต. ที่จัดบริการ

คลนิิคสุขภาพเกษตรกร

(แห่ง)

ร้อยละของคลนิิค

สุขภาพเกษตรกร

2555 9750 18 0.18

2556 9783 1092  11.16

2557 9769 1841  18.85

(ที่มาขอ้มลู: ผลการดาํเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัภาคเกษตร ปี 2555-2557

 สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                            

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกําจดัศตัรพืูชในประเทศไทย

ขอ้มลูการจดับรกิารคลินิคสขุภาพเกษตกร ปี 2555-2557



ขอ้มลูการเจ็บป่วยของกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบของประเทศไทย

จากสถิติผูม้าใชบ้ริการสถานบริการสาธารณสขุท่ีมอีาการของโรคและเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชพี 
เป็นเกษตรกรสงูถึง รอ้ยละ 24.2 เมือ่พิจารณาผูป่้วยดว้ยโรคจากการทาํงานในอาชพีตา่งๆท่ี
ไดร้บัรายงานตามกลุม่โรค พบวา่ กลุม่โรคท่ีมกีารรายงานมากตามลาํดบัไดแ้ก ่

• กลุม่โรคกระดกูและกลา้มเนือ้ รอ้ยละ 45.0 (เฉลีย่ 1898 รายตอ่ปี) 

• กลุม่พิษจากสตัว ์รอ้ยละ 24.5 (เฉลีย่ 1033 รายตอ่ปี) 

• กลุม่โรคผิวหนงั รอ้ยละ 20.3 (เฉลีย่ 855 รายตอ่ปี) 

• กลุม่พิษจากพืช รอ้ยละ 4.2 (เฉลีย่ 176 รายตอ่ปี) 

• กลุม่โรคปอดและทางเดนิหายใจ รอ้ยละ 2.7 (เฉลีย่ 114 รายตอ่ปี) 

• กลุม่สารกาํจดัแมลงศตัรพืูช รอ้ยละ 1.6  (เฉลีย่ 66  รายตอ่ปี) 

• กลุม่พิษจากพืช รอ้ยละ 0.9 (เฉลีย่ 35 รายตอ่ปี)

•  โดยมแีนวโนม้การรายงานผูป่้วยในแตล่ะกลุม่โรคมากขึน้

 (ท่ีมาขอ้มลู: สาํนกัระบาดวิทยา 2546 - 2552)
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สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดัศตัรพืูชในประเทศไทย



ตารางแสดงขอ้มลูจํานวนผ ูป่้วยจากสารเคมีกําจดัศตัรพืูช 

ปี ค.ศ. 2010-2013 

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

2010 2011
2012

2013

1,821 

3,753 

7,806 
7,506 

แหล่งอา้งอิง:สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์

เงือ่นไข: ดงึขอ้มลู ICD10 T600-T609 จากฐานขอ้มลู43 แฟ้มมาตรฐาน



• ปี พ.ศ.2546-2555(

ค.ศ.2003-2012) ผูป่้วย

ไดร้บัพิษจากสารเคมป้ีองกนั

กาํจดัศัตรพูืช เฉลี่ยปีละ 

1,734 ราย

ท่ีมา สรปุรายงานการเฝ้าระวงัโรค ประจําปี 2555 สํานกัระบาดวิทยา

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดัศตัรพืูชในประเทศไทย

อตัราป่วยจากการไดร้บัพิษจากสารเคมีป้องกนักําจดั

ศตัรพืูช ปี 2003-2012



• ปี พ.ศ.2555(ค.ศ.2012) มี
รายงานผูป่้วยไดร้บัสารพิษจาก
สารป้องกนัศัตรพูืชจากการ
ทาํงานและสิ่งแวดลอ้ม จาํนวน 
1,509 ราย

• อตัราป่วย 2.35 ตอ่ประชากร
แสนคน

• ไมม่รีายงานผูเ้สียชวิีต พบผูป่้วย
ตลอดปี

• มรีายงานสงูขึน้ในเดอืน
พฤษภาคม-สิงหาคม 

ท่ีมา สรปุรายงานการเฝ้าระวงัโรค ประจําปี 2555 

สํานกัระบาดวิทยา

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดัศตัรพืูชในประเทศไทย

อตัราป่วยจากการไดร้บัพิษจากสารเคมีป้องกนั

กาํจดัศตัรพืูช ปี 2003-2012



หวัขอ้ในการบรรยาย

สถิติขอ้มลูประชากรกล ุม่วยัแรงงานของประเทศไทย

สถานการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยโรคจากสารกาํจดัศตัรพืูชใน

ประเทศไทย

นโยบายกรมควบคมุโรคในการดแูลสขุภาพเกษตรกร



นโยบายสนบัสนนุในการดแูลสขุภาพเกษตรกร

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติยทุธศาสตรแ์รงงานนอกระบบ

ตามมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ 4 ปี 

2554  มติ ที่ 6 เร่ืองการเขา้ถึงบริการ          

อาชวีอนามยัเพ่ือสขุภาพและความปลอดภยัของ

คนทาํงาน ในภาคอตุสาหกรรมและการบริการ 

ขอใหก้ระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมควบคมุ

โรค เป็นหนว่ยงานหลกัดาํเนนิการพฒันา

รปูแบบการจดับริการดา้นอาชวีอนามยั และอา

ชวีเวชศาสตร ์ใหม้ีคณุภาพ ครอบคลมุและ

เขา้ถึงไดง้า่ย เป็นไปตามมาตรฐาน ทัง้บริการ

เชงิรกุและเชงิรบั

เนน้เร่ืองการพฒันาการจดับริการ อาชวีอนามยั

แกแ่รงงานนอกระบบ โดยใหก้ระทรวง

สาธารณสขุเป็นหนว่ยงานหลกั ในการนาํเสนอ

สถานการณภ์าพรวมเนือ่งจากเป็นหนว่ยงานที่มี

เจา้หนา้ที่สาธารณสขุของ รพ.สต. และอสม. ซ่ึงมี

ความใกลช้ดิกบัเกษตรกรในแตล่ะพ้ืนที่ไดท้าํการ

ตรวจประเมินความเสีย่งตอ่การเจ็บป่วย

เนือ่งจากอบุตัิเหตจุากการทาํงานโดย          

บรูณาการการทาํงานร่วมกบัสปสช. , สสส. และ

สาํนกัความปลอดภยั กระทรวงแรงงาน

นโยบายสาํคญัท่ีสนบัสนนุการดําเนินงานดแูลสขุภาพเกษตรกร
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นโยบายกรมควบคมุโรคในการดแูลสขุภาพเกษตรกร

ปี 2554 : โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบ้ริโภคปลอดภยั สมนุไพรลา้งพิษ 

กายจิตผอ่งใส 

ปี 2555 : สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอ้มการพฒันารปูแบบ

การดแูลสขุภาพเกษตรกรแบบครบวงจร ดาํเนนิการในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั คือ 

สพุรรณบรีุ  บรีุรมัย ์ และอทุยัธาน ีรวมทัง้หมด 18 รพ.สต. ซ่ึงจะมรีปูแบบ

การจดับริการทัง้เชิงรกุและเชิงรบั

ปี 2556 : กรมควบคมุโรค มนีโยบายในการขยายการดาํเนนิงานคลินกิ

สขุภาพเกษตรกร ไปทกุจงัหวดั อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 อาํเภอ อาํเภอละ 1 รพ.

สต. 

ปี 2557 : กรมควบคมุโรค สนบัสนนุใหร้พสต. และ/ PCU ของ รพช. มกีาร

จดับริการอาชีวอนามยั(คลินกิสขุภาพเกษตรกร)รอ้ยละ 10 ของหนว่ยบริการ

ท่ีมใีนจงัหวดั ภายใตจ้ดุเนน้ของกรมควบคมุโรค



ในระบบประกนั

สังคม 14.8 ล้านคน

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ (39.6 ล้านคน)

กรอบแนวคดิ : โรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (Occ.) & ส่ิงแวดล้อม (Env.)

เฝ้าระวงัฯ และเตรียมพร้อม

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน Env. การเฝ้าระวงัฯ และเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน Occ.

บริการเวชกรรมส่ิงแวดล้อม บริการอาชีวอนามัย

การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั

อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม

15.1 ล้านคน
บริการ

แรงงานนอกระบบ

24.8 ล้านคน

กลุ่ม

เปราะบาง

กลุ่มที่

อาศัยใน

พืน้ที่เส่ียง

กลุ่ม

ผู้บริโภค

-เดก็

-คนชรา

-ผู้เจบ็ป่วย

-สตรีมี

ครรภ์

กลุ่มเป้าหมาย
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ราชการ 

1 ล้านคน



จุดเน้นการดาํเนินงานด้านโรคและภยัสุขภาพ

จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ปี 2557 - 2558

“วัยทาํงานปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข”
(ภาคเกษตรกรรม)

1



จดุเนน้ 5 ปี และกรอบการจดัทําแผนปฏบิตักิาร กรมควบคมุโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
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NHL4 ผลสมัฤทธิร์ะบบการพฒันาคณุภาพตอ่เนือ่งการป้องกนั ควบคมุโรค
: “อาํเภอควบคมุโรคเขม้แข็งแบบย ัง่ยนื”

HL1 การพฒันาเชงิระบบ
HL101 กลไกการเฝ้าระวงั ตอบสนองตอ่โรคและภยัสขุภาพ ภาวะปกตแิละฉุกเฉนิ
HL102 การจดัการความรู ้การรบัรองมาตรฐาน และการประเมนิเทคโนโลย ี
HL103  การพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนดา้นการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

แผนงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
HL2  โรคไมต่ดิตอ่และปจัจยัเสีย่ง

HL201  ลดปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรค
หลอดเลอืดและเบาหวาน
HL202 ป้องกนัควบคมุปจัจยัเสีย่งการ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ตอ่การ
บาดเจ็บ และโรคมะเร็ง
HL203 ป้องกนัควบคมุปจัจยัเสีย่งการ
บรโิภคยาสบู ตอ่การเกดิโรคสําคญั เชน่ 
โรคถงุลมปอดอดุก ัน้ โรคมะเร็ง 
HL204-205 ป้องกนัควบคมุปจัจยัเสีย่ง
ตอ่การบาดเจ็บ ใน 3 เร ือ่งหลกั ไดแ้ก ่การ
บาดเจ็บจากอบุตัเิหตทุางถนน ความ
รนุแรงในครอบครวั  จมนํา้ตาย 

HL3  โรคจากอาชพี
และสิง่แวดลอ้ม

HL301-302 วยัทาํงาน
ปลอดโรค ปลอดภยั กาย
ใจเป็นสขุ (ใน
ภาคอตุสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)

HL4  โรคตดิตอ่

HL401 ป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก
เชงิรกุในพืน้ทเีสีย่ง

HL402 ป้องกนัควบคมุโรควณัโรคเชงิรกุ 
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

HL403 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสแ์ละ
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธใ์นประชากร
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ

HL404-405 ป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่
อบุตัใิหม ่อบุตัซํิา้ เนน้ประชากรกลุม่เสีย่ง 

: หดั , มอื เทา้ ปาก



ปลอดโรค    บูรณาการการดาํเนินงานทั้งโรค CD & NCD 
& Env.-Occ. ผ่านการจัดบริการอาชีวอนามัย
ให้กบัแรงงานในชุมชน(คลนิิกสุขภาพ
เกษตรกร)

ปลอดภัย 1. ปลอดภัยจากสารกาํจัดศัตรูพชื 
โดยการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมให้ถูกต้อง

1.1 อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง  ปลอดภัยจริง 
                  จากพษิสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื 
                   (สวมอุปกรณ์ป้องกนั ขณะฉีด พ่น
                   และอาบนํา้ หลงัฉีดพ่น)

1.2 การบริโภคพชื ผกั ผลไม้ทีไ่ม่ใช้
                   สารกาํจัดศัตรูพชื
2. ส่ือสารความเส่ียงและสร้างความตระหนักของ
พฤติกรรมสุขภาพ ด้านการยศาสตร์ (กระดูก+กล้ามเนือ้)

วยัทาํงานปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข (ภาคเกษตรกรรม)
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เป้าหมาย

เป้าหมายลดโรค

ระยะ 5 – 10 ปี อตัราป่วยดว้ยโรคพิษสารกาํจดัศตัรพืูชลดลงเหลือ 11 ต่อแสนประชากร

UC 

(ปี 2558 ไมเ่กิน 14 ต่อแสนประชากร UC)

ระยะ 1-5  ปี     เกษตรกรตรวจพบว่ามีความเสี่ยงและ/หรอืไมป่ลอดภยัต่อพิษสารกาํจดั 

                        ศตัรพืูช ลดลง รอ้ยละ 2  ต่อปี  ( เป้าหมายปี 58 รอ้ยละ 32)  

 เป้าหมายการดําเนินงาน (ปี 2558 - 2561) 

1. รพสต. และ/ PCU ของ รพช. ในเขตท่ีมีการดําเนินงานคลินิกสขุภาพเกษตรกร 

  (เพ่ิมขึ้นปีละอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 10 ของ รพสต. ในแต่ละจังหวดั) (ปี 58 เป้าหมายรอ้ยละ 

20)

2. รพสต. สามารถใหบ้รกิารอาชีวอนามยัไดต้ามมาตรฐานอยา่งนอ้ยขัน้เริม่ตน้พฒันา 

    (ปี 58 เป้าหมาย รอ้ยละ 5 ของ รพสต. ในพ้ืนท่ีเสี่ยง)   
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ปัญหาและอปุสรรค

๑. ภาระงานของ รพ.สต.มีจาํนวนมาก และงานภาคเกษตร ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ

จงัหวดั การรายงานผล จึงอาจลา่ชา้

๒. แบบรายงานมจีาํนวนมาก บางครัง้ไปเพ่ิมภาระใหพ้ื้นท่ี

๓. ทางสาํนกัฯสนบัสนนุเพียงชดุตรวจคัดกรอง แตไ่มส่นบัสนนุงบดาํเนินการ

อ่ืน เชน่การลงพ้ืนท่ีจดักิจกรรม ฯลฯ ทาํใหท้าง รพ.สต ตอ้งของบจากแหลง่อ่ืน ทาํ

ใหก้ารดาํเนนิงานลา่ชา้

๔. รพสต.มีความตอ้งการวัสดวิุทยาสาสตร์มากกว่าท่ีสาํนกัฯและสคร.จัดให้

เนื่องจากจํานวนเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการมีจํานวนมาก และเครือข่ายไม่มีงบ

สนบัสนนุ



15 โครงการหลกัของกรมควบคมุโรค 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

“การป้องกนัควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดลอ้ม”

• กรมควบคมุโรค โดยสาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอ้ม 

ไดจ้ดัทาํแผนงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคภาคเกษตรกรรม โดยใน

แผนงานภาคเกษตรกรรมนัน้ไดด้าํเนนิการผา่นการจดับริการอาชวีอนามยั

ใหก้บักลุม่เกษตรกรและแรงงานชมุชนผา่นการดาํเนนิงานคลินกิสขุภาพ

เกษตรกร ซ่ึงในการบรูณาการในกลุม่วยัทาํงานของกระทรวงสาธารณสขุ  

ปี 2558 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและดาํเนนิการผา่นเครือขา่ย

สาธารณสขุ



เป้าหมายการดําเนินงาน ปี 2558

• อตัราป่วยดว้ยโรคพิษสารเคมกีาํจดัศตัรพืูชลดลง อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 1 จากปี

ท่ีผา่นมา (ใชฐ้านขอ้มลู ICD 10 ของ สนย.)

• รอ้ยละของเกษตรกรท่ีมผีลการตรวจพบวา่เส่ียงและไมป่ลอดภยัตอ่พิษ

สารเคมกีาํจดัศัตรพืูช ไมเ่กินรอ้ยละ 32 

• - รอ้ยละ 70 ของเกษตรกรกลุม่เส่ียงมพีฤตกิรรมการใช ้สารเคมกีาํจดั

ศตัรพืูชท่ีถกูตอ้ง (อ่าน ใส ่ถอด ท้ิง)

• รอ้ยละ 20 ของ รพสต. และ / PCU ของรพช. ในเขตท่ีมกีารดาํเนนิงาน

คลินกิสขุภาพเกษตรกร (เพิ่ มข้ึนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 ของ รพสต. ในแต่ละ

จังหวดั)



มาตรการท่ีสาํคญัในการดําเนินงาน

มาตรการระดบักรม/ระดบัสาํนกั มาตรการระดบัเขต/ระดบัจงัหวดั

1.พฒันาแนวทางการดาํเนนิงานขอ้มลู/

แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นการเฝ้าระวงัฯ

2.สนบัสนนุเสริมสรา้งความเขม้แข็งการ

จดัการเฝ้าระวงัป้องกนั ควบคมุโรคและภยั

สขุภาพจากการประกอบอาชพี

3.พฒันาผลิตภณัฑก์ารเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและภยัสขุภาพฯ

4.สนบัสนนุ ตดิตามการดาํเนนิงานของ สคร. 

และเครือขา่ย

1.สนบัสนนุ เสริมสรา้งศักยภาพและความ

เขม้แข็งการจดัระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

1.1 ตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนนิงานคลินกิ

สขุภาพเกษตรกร

1.2 พฒันาศักยภาพเครือขา่ยในการดแูล

สขุภาพเกษตรกรของหนว่ยงานสาธารณสขุ

กบัเครือขา่ยเกษตรอินทรีย ์และหนว่ยงาน

ทอ้งถ่ิน อบต.,อปท.เครือขา่ยใหก้บัเจา้หนา้ที่

ในพื้นที่ 



ส่ิงสนบัสนนุการดําเนินงาน ปี 2558

• การสนบัสนนุองคค์วามรูก้ารตรวจคดักรอง โดยกระดาษทดสอบ

พิเศษ Reactive paper สาํหรบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุในหนว่ย

บริการสขุภาพปฐมภมู ิ

• การตดิตามประเมนิผลการฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั

สขุภาพ จากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอ้ม(ภาคเกษตรกรรม) 

• การสนบัสนนุ Reactive paper 

• การสนบัสนนุวิทยากร/ใหค้าํปรึกษา/แนะนาํ ในการดาํเนนิงาน
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ทีอ่ยู่ :     สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม อาคาร 5 ช้ัน 6 

               ตึกกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนตวิานนท์ ตําบลตลาดขวญั

               อาํเภอเมอืง จังหวดันนทบุรี  11000

Web site : www.envocc.ddc.moph.go.th

Facebook : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 

Tel. : 02-590-4380      Fax. : 02-590-4388, 02-591-8180
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