
บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

โครงการเงินงบประมาณ 4,401,000  

1) บูรณาการบริหารจัดการ

ขยะและสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่

ได้รับผลกระทบจากมลพิษทาง

ขยะ

2,371,000   1.จัดสัมมนาแพทย์

พยาบาล ด้านอาชีว

เวชศาสตร์ที่ดูแลใน

พื้นที่รอบบ่อขยะ 

จ านวน 50 คน

50 คน โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด์

 คอนเวนชั่น

 ด าเนินการอบรมแล้ว มีผู้เข้าอบรม 50 คน เป็นแพทย ์6  

คน พยาบาล 26 คนนักวิชาการและอืน่ๆ 18 คน และผู้

เข้ารับการอบรมมาจากโรงพยาบาลในจงัหวัดที่มีปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ     ผลการ

สัมมนาในภาพรวมสรุปได้ว่าแต่ละพืน้ที่ต้องทราบต าแหน่ง

ของบ่อขยะ มีบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จดัท าข้อมุลการ

เจบ็ป่วยของประชาชนรอบบ่อขยะ และสามารถน าข้อมูล 

การเจบ็ป่วย/บ่อขยะ มาลงพิกดัในโปรแกรม NRH map 

เพือดูการกระจายตัวได้ โดยสรุปตัวชี้วัดเพือ่น าไปเกบ็

ข้อมูลดังนี้ 1. อบุัติการณ์เกดิกความผิดปกติต่อทารกใน

ครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์/ความผิดปกติของทารกแรกเกดิ  

2.อบุัติการณ์การเกดิมะเร็งของประชาชนรอบบ่อขยะ  3. 

อบุัติการณ์การเกดิโรคในระบบทางเดินหายใจ  4. 

อบุัติการณ์การเกดิโรคผิวหนัง  5. อบุัติการณ์การเกดิโรค

ระบบทางเดินอาหาร  ข้อเสนอแนะของกลุ่ม ควรก าหนด

เป็น KPI ของกระทรวงและบูรณาการ ร่วมกนั 3 กรม คือ 

กรมการแพทย ์กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค

1. ประชาชนทีอ่ยู่รอบบ่อขยะได้รับการดูแล

สุขภาพอย่างเป็นระบบ 2. สามารถจดัการ

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบบ่อขยะ

ได้ต้ังแต่แรก 3. บุคลากรทางการแพทย์ทีอ่ยู่รอบ

บ่อขยะสามารถดูแลผลกระทบต่อสุขภาพจากบ่อ

ขยะทีเ่กดิกบัประชาชนโดยรอบได้

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไข

โครงการ : องค์ความรูด้้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

หน่วยงาน  รพ.นพรัตนราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

2.จัดการอบรมเวช

ศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

เบื้องต้นให้กับ

บุคลากรทาง

การแพทย์ที่อยูใ่น

บริเวณบ่อขยะ  

ทั่วประเทศ จ านวน 

50 คน

50 คน โรงแรม

เจา้พระยาปาร์ค

 ด าเนินการอบรมแล้ว มีผู้เข้าอบรม 50 คน เป็น

แพทย์ 15  คน พยาบาล 13 คนนักวชิาการและ

อืน่ๆ 22 คน และผู้เข้ารับการอบรมมาจาก

โรงพยาบาลในจงัหวดัทีม่ีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่

มีผลกระทบต่อสุขภาพจากเขตบริการ  12 เขตคิด

เป็นความครอบคลุมเขตบริการสุขภาพร้อยละ 

92.3

ผลลัพธ์

1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ด้านพษิวทิยาเบือ้งต้น,

โรคจากส่ิงแวดล้อมเน้นเร่ืองโรคปอด,ความรู้เร่ือง

EIA&HIA,ระบาดวทิยาภาคประชาชน

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแบบสอบถาม

เพือ่การลงส ารวจใหเ้หมาะสมกบัแต่ละพืน้ที่

3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏบิัติจริงในการลงพืน้ที่

ส ารวจ/สัมภาษณ์ชาวบ้านที ่หน้าพระลาน สระบุรี

 ซ่ึงได้รับผลสุขภาพจากฝุ่นหนิ ได้วเิคราะหข์้อมูล

และน าเสนอ

ประชาชนได้รับการดูแลด้านเวชศาสตร์

ส่ิงแวดล้อมจากบุคลากรทางการแพทย์ทีม่ี

ศักยภาพ

3.จัดประชุม

ผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวทิยาลัยและ

สมาคมวชิาชีพ 

จ านวน 10 คน/2 คร้ัง

4.การรวบรวบข้อมูล

 Sentinel Health 

Event ด้าน

ส่ิงแวดล้อมเชิงรับ

และจดัท ารูปเล่ม

หนังสือ

ยกเลิก เนือ่งจากเนือ่งจากไม่สามารถนัด

ผู้เชี่ยวชาญได้ครบท าใหไ้ม่สามารถประชุมก าหนด

แผนการณ์ได้ รวมทัง้มีการเปล่ียนแปลงตัว

ผู้บริหารบางคนในฝ่ายผู้เชี่ยวชาญท าใหผู้้ทีติ่ดต่อ

อยู่เดิมไม่สามารถด าเนินการต่อได้เนือ่งจากไป

ด ารงต าแหน่งไหม่



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

5.จดัท าคู่มือการเฝ้า

ระวงัประชาชนด้าน

สุขภาพรอบบ่อขยะ



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

3) พัฒนาเครือข่ายวิชาการ 1. พัฒนาการจดัการสารเคมี

แห่งชาติ

500,000      1.สัมมนาแนวทาง

การหาข้อมูลสารเคมี

ในพื้นที่ฝ่ังตะวนัออก 

ในเร่ืองการจัดท า

แผนที่สารเคมี และ

แนวทางการเฝ้าระวงั

โรคจากสารเคมีใน

พื้นที่เขตบริการ

สุขภาพที่ 6

30 คน เขตสุขภาพที่ 6 โรงแรมคามิ

โอ แกรนด์ 

ระยอง

ด าเนินการจดัสัมมนาการจดัท าแผนทีส่ารเคมีและ

แนวทางการเฝ้าระวงัโรคจากสารเคมีในพืน้ทีเ่ขต

สุขภาพที ่6 ในวนัที ่31 มกราคม 2560 มี

ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 40 คน /มีการพจิารณา

การจดัท าฐานข้อมูลสารเคมีทีส่ามารถใช้ร่วมกนั

กบัทุกองค์กรในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่6 และน าเสนอ

รูปแบบการลงข้อมูลสารเคมีในโปรแกรม NRH 

map

2.การจดัท าแผนที่

สารเคมี

อุตสาหกรรมใน

พื้นที่เขตบริการ

สุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 6 มีข้อมูลโรงงานอตุสาหกรรมและสารเคมีใน

โรงงานในบริเวณเขตสุขภาพที่ 6 ในโปรแกรม

 NRH map ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ประมาณ 1,000 โรงงาน

คนท างานและประชาชนในเขตบริการ

สุขภาพพื้นที่ 6 ได้รับการดูแลในเร่ือง

ผลกระทบจากสารเคมี



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

3.จดัสัมมนา

วชิาการและการท า

ข้อตกลงความ

ร่วมมือในการ

จดัการเฝ้าระวงั

สุขภาพคนท างานใน

เขตบริการสุขภาพที่

 6 กับโรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี 

จ านวน 50 คน

50 คน เขตสุขภาพที่ 6 โรงแรม

คลาสสิก คามิ

โอ จังหวดั

ระยอง

ด าเนินการจดัสัมมนาวชิาการ   ในวนัที ่28 

สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ 

จงัหวดัระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 40 คน/

1.สอนการลงข้อมูลในโปรแกรม NRH map โดย

แผนที ่NRH map สามารถลงข้อมูลโรงงาน 

สารเคมีทีเ่กบ็ หรือแหล่งทีม่ีสารเคมี เช่นทีท่ิง้ขยะ

อตุสาหกรรม และลงข้อมูลทีอ่ยู่ผู้ป่วย ชื่อ อาการ 

รวมทัง้รูปสถานที ่ทางไปยังสถานที ่และสามารถ

ค้นหาจากชื่อโรงงาน ชื่อสารเคมี ชื่อโรคหรือ

อาการเจบ็ป่วย โดยจะออกมาเป็นแผนที่

ความสัมพนัธร์ะหวา่งแหล่งเกบ็สารเคมี และทีอ่ยู่

ของผู้ป่วย ซ่ึงจะมีประโยชน์ในเชิงระบาดวทิยา

2. เกดิความร่วมมือในการลงข้อมูลเกีย่วกบั

สารเคมีและพกิดัสถานทีจ่ดัเกบ็รวมทัง้สารเคมี ซ่ึง

มีอยู่ในสถานประกอบการ                      3.มี

การท าข้อตกลงความร่วมมือ ระหวา่งเขตสุขภาพที่

 6 และกรมการแพทย์ ในการร่วมกนัดูแล

ประชาชนและพฒันาศักยภาพบุคลากรในเขต

สุขภาพที ่6

คนท างานและประชาชนในเขตบริการ

สุขภาพพื้นที่ 6 ได้รับการดูแลในเร่ือง

ผลกระทบจากสารเคมี



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

2. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ด้านภัยสุขภาพ รังสีและสารเคมี

ระดับประเทศและความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ

500,000      2.ประชุมวชิาการ

ซ้อมแผนรับอุบัติภัย

รังสีและสารเคมีที่

เป็นความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

จ านวน 300 คน

300 คน โรงพยาบาล

นพรัตนราช

ธานี

จัดประชุม วนัที่ 13-14 มิถุนายน 2560 มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 400 คน โดย

ครอบคลุม 13 เขตบริการทั่วประเทศ

• ประชาชนได้รับการดูแลจากบุคลากร

สาธารณสุขเมื่อเกิดอุบัติภยัรังสีและสารเคมี

อย่างถูกต้อง

• เกิดแผนการรับอุบัติภยัที่มีระบบเชื่อมการ

บัญชาการสถานการณ์และการส่ือสาร ความ

เส่ียงในพื้นที่และระดับประเทศ

• เกิดรูปแบบการซ้อมรับอุบัติภยัสารเคมีใน

ระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ

• เกิดระบบการเชื่อมต่อระบบบัญชาการ

สถานการณ์และการส่ือสารความเส่ียง

• เกิดรูปแบบที่ประยุกต์ในการพฒันารูปแบบ

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านภยัสุขภาพ รังสี 

สารเคมี ที่สามารถพฒันาไปเป็นรูปแบบใน

ระดับประเทศและความร่วมมือ 

• โรงพยาบาลในจังหวดัต่างๆสามารถรับ

อุบัติภยัสารเคมีและรังสีเบื้องต้นได้



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

3. พัฒนาเครือข่ายการ

วนิิจฉัยโรคจากการท างานในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

   1,030,000 1.จดัประชุม

คณะกรรมการด้าน

อาชีวเวชศาสตร์เขต

เศรษฐกิจพิเศษของ

กรมการแพทย์

15 คน ยกเลิก

2.อบรมการเฝ้า

ระวงัสุขภาพและ

การวนิิจฉัยโรคจาก

การท างานในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

100 คน โรงแรมนิวซี

ซ่ันสแควร์ 

จังหวดัสงขลา

ปรับเปล่ียนแผน เป็นจดัอบรมการเฝ้าระวงั

สุขภาพและการวนิิจฉัยโรคจากการท างาน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ซ่ึงได้จดั

อบรมแล้ว เมื่อวนัที่ 24-25 กรกฎาคม 

2560 มีผู้เข้าอบรม 46 คน จาก

โรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  

คือ สงขลา และนราธวิาส และมีตัวแทน

จงัหวดัใกล้เคียงเข้าร่วม 2 จงัหวดั คือ 

ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมได้รับ

ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ มาตรฐานการ

ตรวจพิเศษทางอาชีวอนามัย เช่น การ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและ

สมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสุขภาพ

คนท างานในที่อับอากาศ และ ลักษณะ

และการเปรียบเทียบบริการด้านอาชีวเวช

ศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่

ภาคใต้

ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มีมาตรฐาน



บคุลากรทางการแพทย์

ฯ(จ านวนคน)

อ่ืน ๆ เขตสุขภาพ /

 จังหวัด

สถานพยาบาล 

(ระบชุือ่ รพ.)

อ่ืนๆ เช่น 

สถานทีเ่อกชน

ประเภทโครงการ  โครงการ / วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมด าเนินงาน / 

ค่าเปา้หมาย 

ปญัหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน ความก้าวหน้า /

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์

ทีต่อบสนองกับประชาชน  (Outcome)

ผลการด าเนินงาน

3.จดัท าเครือข่าย

การวนิิจฉัยโรคจาก

การท างานในเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่

เกิดขึ้น โดยจดัท า

เครือข่าย แพทย์อา

ชีวเวชศาสตร์ที่ดูแล

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มีอยู่ และจดัท า

ช่องทางการรายงาน

โรคจากการท างาน

เพื่อวเิคราะห์ และ

จดัท านโยบาย

30 คน จดัสัมมนาแล้ว วนัที่ 17-18 พฤษภาคม 

2560 มีผู้เข้าสัมมนา 28 คน จาก

โรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย

กลุ่มเป้าหมาย 10 จงัหวดั มีตัวแทนเข้าร่วม

 6 จงัหวดั หนองคาย มุกดาหาร ตราด ตาก

 นราธวิาส และสงขลา ไม่สามารถเข้าร่วม 4

 จงัหวดั คือ นครพนม กาญจนบุรี สระแก้ว

 เชียงราย  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของอาชีว

เวชศาสตร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โรคที่เกิด

จากการท างาน ส่ิงคุกคามในสถานที่ท างาน

 ตลอดจนการป้องกันและเฝ้าระวงัโรค     

ปัญหาอุปสรรค ที่พบในพื้นที่ ขาดบุคลากร

และผู้รับผิดชอบโดยตรงทางด้านสาธารณสุข

4. สัมมนาวชิาการ

การจดัท าการ

เปรียบเทียบบริการ

ด้านอาชีวเวชศาสตร์

ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

50 คน ด าเนินการจัดสัมมนาวชิาการการเฝ้าระวงัโรค

และเปรียบเทียบบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ใน

เขตเศรษฐกิจพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าสัมมนา 52 

คน จากจังหวดัหนองคาย นครพนม และ

มุกดาหาร ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ด้านอาชีว

เวชศาสตร์ มาตรฐานการตรวจพเิศษทางอาชี

วอนามัย เช่น การตรวจสมรรถภาพการ

มองเห็นและสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจ

สุขภาพคนท างานในที่อับอากาศ และ 

ลักษณะและการเปรียบเทียบบริการด้านอาชีว

เวชศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพเิศษในพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ


