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รองผูอ้าํนวยการสาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิ งแวดลอ้ม

21 กุมภาพนัธ ์2557
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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติยทุธศาสตรแ์รงงานนอกระบบ

ปี 2554  ใหก้รมควบคุมโรค 
เป็นหน่วยงานหลกัดาํเนินการ

เน้นเรื องการพฒันาการ
จดับรกิาร อาชวีอนามยัแก่

นโยบายสาํคญัที สนับสนุนการดาํเนินงานดแูลสขุภาพ
เกษตรกร

เป็นหน่วยงานหลกัดาํเนินการ
พฒันารปูแบบการจดับรกิาร
ดา้นอาชวีอนามยั และอาชวี

เวชศาสตร ์ใหม้คีุณภาพ 
ครอบคลุมและเขา้ถงึไดง้า่ย 
เป็นไปตามมาตรฐาน ทั 8ง
บรกิารเชงิรกุและเชงิรบั

จดับรกิาร อาชวีอนามยัแก่
แรงงานนอกระบบ โดยให้
กระทรวงสาธารณสขุเป็น

หน่วยงานหลกั 
  ในการนําเสนอ

สถานการณ์ภาพรวม
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สถติแิรงงานในประเทศไทยสถติแิรงงานในประเทศไทยสถติแิรงงานในประเทศไทยสถติแิรงงานในประเทศไทย
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ที มา: สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ
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เกษตรกรรม 
63%

การค้าและบริการ 
28%

ร้อยละของนอกระบบจาํแนกตามร้อยละของนอกระบบจาํแนกตามร้อยละของนอกระบบจาํแนกตามร้อยละของนอกระบบจาํแนกตาม
กลุม่ทางเศรษฐกจิ ปี กลุม่ทางเศรษฐกจิ ปี กลุม่ทางเศรษฐกจิ ปี กลุม่ทางเศรษฐกจิ ปี 2555255525552555

63%

การผลิต 
9%
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ที มา: สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ



สรปุผลการการตรวจคดักรองสารเคมีกาํจดัศตัรพูืชในกลุ่มเกษตรกร 
ปี 2554-2556
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ผลกระทบทางสขุภาพที เกิดจากการได้รบัสารเคมี
กาํจดัศตัรพูืชกาํจดัศตัรพูืช
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Enzyme Cholinesterase
ทาํงานปกติ

ตวันําประสาท (Acetyl choline)

สารกาํจดัศตัรพูชื

Enzyme ที มสีารกาํจดัศตัรพูชืเกาะจนทาํงานไมไ่ด้



ผลตอ่สขุภาพระยะสั �นผลตอ่สขุภาพระยะสั �น
��ผิวหนังอกัเสบผิวหนังอกัเสบ

��มึนงง เวียนหวั คลื นไส้ มึนงง เวียนหวั คลื นไส้ 
อาเจียนอาเจียน

•• เหงื อซึม นํ6าลายฟมูปาก เหงื อซึม นํ6าลายฟมูปาก 
นํ6าตาไหลนํ6าตาไหล

•• ซึมลง หมดสติ โคม่าซึมลง หมดสติ โคม่าอาเจียนอาเจียน

��หวัใจเต้นช้า หวิว วาบหวัใจเต้นช้า หวิว วาบ
หวามหวาม

��ลาํไส้บิดตวั ปวดท้องลาํไส้บิดตวั ปวดท้อง

��กล้ามเนื6อกระตกุ เกรง็กล้ามเนื6อกระตกุ เกรง็

ซึมลง หมดสติ โคม่าซึมลง หมดสติ โคม่า

•• ตบัวาย ไตวายตบัวาย ไตวาย

•• ปอดเป็นผงัผดืปอดเป็นผงัผดื

•• เสียชีวิตเสียชีวิต



ประเทศไทยไม่มีข้อมูลพษิเรื #อรัง 
แม้งานวจิัยจะแสดงให้เหน็ว่ามีผลต่อระบบประสาท 

เดก็ในครรภข์องแมท่ี สมัผสัสารกาํจดัศตัรพูขืมกีารพฒันา
สมองที ผดิปกติ



โรคอัลไซม์เมอร์ = ดีดีท+ีกรรมพนัธุ์+ฝุ่นขนาด
เล็ก+ไนโตรเจนในอาหาร
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การจดับริการด้านอาชีวอนามยั 
ในการดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
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�กรมควบคุมโรค มกีารดาํเนินงาน เฝ้าระวงั ป้องกนัสุขภาพใน
ผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม มาตั 8งแต่ ปี 2535 จนถึง
ปจัจุบนั

การจดับริการด้านอาชีวอนามยั 
ในการดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม

� เน้นการคัดกรองโดยใช้แบบสอบถามและตรวจเลือด+การ
วเิคราะหข์อ้มลูจาก สปสช.

� ปี 2555- 2557 เริ มพฒันาแนวทางการดูแลสุขภาพเกษตรกร 
ผ่านการจดับริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ในหน่วยบริการ
ปฐมภมูิ
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เป็นการสนบัสนุนใหห้น่วยบรกิารปฐมภูม ิมกีารดแูลสขุภาพ
ใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีในชุมชน หรอืแรงงานในชุมชน

การจดับริการคลินิกสขุภาพเกษตรกร 
ในหน่วยบริการปฐมภมูิ

ใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีในชุมชน หรอืแรงงานในชุมชน
อยา่งต่อเนื องและเป็นองคร์วม กลุ่มเป้าหมายที �ดแูลในระยะแรก 
คือกลุ่มเกษตรกร ซึ งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที อาศยัอยูใ่นพื8นที 

และมคีวามสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ
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คลินิกสขุภาพเกษตรกร

หมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้นหมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้นหมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้นหมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้น
สุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณีสุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณีสุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณีสุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณี
หมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้นหมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้นหมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้นหมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดับรกิารทางดา้น

สุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณีสุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณีสุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณีสุขภาพทีม่ผีลกระทบจากการทาํงานหรอืกรณี
ปญัหาสุขภาพอืน่ๆของเกษตรกร โดยมีปญัหาสุขภาพอืน่ๆของเกษตรกร โดยมีปญัหาสุขภาพอืน่ๆของเกษตรกร โดยมีปญัหาสุขภาพอืน่ๆของเกษตรกร โดยมี

จุดมุง่หมายเพือ่ดแูลสุขภาพเกษตรกรอยา่งครบจุดมุง่หมายเพือ่ดแูลสุขภาพเกษตรกรอยา่งครบจุดมุง่หมายเพือ่ดแูลสุขภาพเกษตรกรอยา่งครบจุดมุง่หมายเพือ่ดแูลสุขภาพเกษตรกรอยา่งครบ
วงจรและตอ่เนื่องวงจรและตอ่เนื่องวงจรและตอ่เนื่องวงจรและตอ่เนื่อง
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องคป์ระกอบของคลินิกสขุภาพเกษตรกรใน
หน่วยบริการปฐมภมูิ

ซกัประวตัิ
การทาํงาน ตรวจคดั

กรองความ
เสี ยง/

จดัมมุให้
ความรู้
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กจิกรรม
เชงิรบั

เสี ยง/
ประเมนิ

ความเสี ยง

การวนิิจฉยั 
โรคจาก

การทาํงาน 

ให้
คาํปรกึษา
เกี ยวกบั
สขุภาพ

ความรู้



องคป์ระกอบของคลินิกสขุภาพเกษตรกรใน
หน่วยบริการปฐมภมูิ (ต่อ)

กจิกรร
มเชงิ

ใหบ้รกิาร            
อาชวีอนา
มยัในพื8นที 

พฒันา
ศกัยภาพ 

การรณรงค์
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มเชงิ
รกุ

ศกัยภาพ 
อสอช. /อสม.

สอบสวน
โรคจาก

การทาํงาน 

การรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์



� ในปี 2556 ขยายการดาํเนินงานคลนิิกสขุภาพเกษตรกร ไปทุกจงัหวดั อยา่งน้อย
จงัหวดัละ 1 อาํเภอ อาํเภอละ 1 รพ.สต. 

� สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค ที  1-12 ไดแ้จง้ รายชื อ รพ.สต.ที เขา้รว่มจดับรกิาร 
ทั 8งหมด 1,092 แหง่

ผลการดาํเนินงานการจดับริการคลินิกสขุภาพเกษตรกร

ทั 8งหมด 1,092 แหง่

� แต่ละพื8นที มรีปูแบบการดาํเนินงานที แตกต่างกนั ขึ8นอยูก่บับรบิทของพื8นที  และ
ความพรอ้มและความรูแ้ละความเขา้ใจของเจา้หน้าที ในหน่วยบรกิาร

� ปี 2557 กรมควบคุมโรคไดส้นบัสนุนใหม้กีารขยายการจดับรกิารคลนิิกสขุภาพ
เกษตรกรในทุกจงัหวดั อยา่งน้อย รอ้ยละ 10 ของหน่วยบรกิารปฐมภมูใินจงัหวดั
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� การใชข้อ้มลูรว่มกนัการระหวา่งหน่วยงาน ทั 8งกระทรวงเกษตร 
กระทรวงสาธารณสขุ 

� สง่เสรมิการใชส้ารเคมทีี ถูกวธิ ีลด ละ เลกิการใชส้ารเคมทีี มอีนัตราย

ความต้องการความรว่มมือกบัหน่วยงานที เกี ยวข้อง

� สง่เสรมิการใชส้ารเคมทีี ถูกวธิ ีลด ละ เลกิการใชส้ารเคมทีี มอีนัตราย
สงู และสง่เสรมิใหส้ารทดแทนในการกําจดัศตัรพูชื

� ผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ รบัผดิชอบในการรบัซื8อหรอืรบักําจดัภาชนะบรรจุ
สารเคมกีําจดัศตัรพูชืคนื เพื อลดปรมิาณภาชนะบรรจุสารเคมกีําจดั
ศตัรพูชืที ตกคา้งในสิ งแวดลอ้ม และการนําภาชนะบรรจุสารเคมกีําจดั
ศตัรพูชืไปใชซ้ํ8าอยา่งผดิวธิี
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ขอบคุณครบั
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