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บทนํา 

 
  รายงานเรื่อง “โครงการศึกษาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม” นี้ เปน
สวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ภายใตแผนงาน
พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคท่ีจะทบทวนและรวบรวมองคความรู และการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  ทีมงานวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  (สสส.)        รวมท้ังสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมโรค ท่ีไดใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการในครั้งนี้ 
  ทีมงานวิจัยหวังวารายงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอทานผูที่สนใจ ในการนําองคความรู
และขอมูลจากรายงานนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ หรือระดับพ้ืนท่ี 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 
  คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมโรค    ท่ีไดใหการสนับสนุนในการดําเนินโครงการเปนอยางดี      และขอขอบพระคุณ  
นพ.พินิจ  ฟาอํานวยผล และทีมงานจากโครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ท่ีไดใหการ
สนับสนุนและปรึกษาในการดําเนินงาน  รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ีไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการฯ นี้  
นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ คณาจารย นักวิชาการ และบุคลากรจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ท่ีไดใหความกรุณาในการใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตาง ๆ ซึ่ง
สามารถทําใหโครงการฯ นี้ ประสบความสําเร็จไปไดดวยดี โดยเฉพาะองคกรหรือผูเชี่ยวชาญท่ีมีรายนาม
ดังตอไปนี้ 
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Abstract 

 
 

The study of information system in occupational and environmental health is a project 
under the development of information system in occupational and environmental health 
project. The aims of the study were to review knowledge on information system in 
occupational and environmental health field and study the situation of such system in the 
country. The steps of the study included literature review, information collection, and 
seminar for information and experience sharing among experts and relevant organizations 
  The results of the study showed that there are 2 issues concerning the study: the 
information system for occupational health and the other for environmental health. There are 
at least 2 important databases for both information systems, including environment database 
and health database. Environment database consists of data from measurement of hazardous 
levels in various setting such as working environment, or pollution level in communities. On 
the other hand, health database consists of exposure data in population from health screening 
and disease information from hospitals and other health service centers. Apart from the 
database, the proper information system should include data collection, data analysis and 
interpretation, and dissemination systems.   
 In this study, only occupational health information system under the responsibility of 
the Ministry of Public Health was selected for analysis. The study found that such 
information systems are mainly responsible by two agencies such as the Bureau of Health 
Strategy and Planning and the Bureau of Epidemiology. Both agencies have established and 
developed their own information system, e.g. data collection, analysis, and interpretation. 
They focus on not only occupational diseases but also general diseases, depending on their 
mandates.  
 Regarding health service centers, several hospitals and health centers throughout the 
country have provided occupational health services. The occupational health services include 
pro-active and passive approach (or service at health service stations). The information 
collected includes data from walk-through survey, environmental assessment, health 
screening, and disease diagnosis and treatment. Up to now, several health service centers 
have developed their own occupational health information system to manage information 
they collected. 
 In conclusion, the development of information system in occupational and 
environmental health is very important for occupational and environmental health service 
system. However, the system faces many obstacles and problems, such as no information 
available, data accuracy, data sharing among relevant organizations, and supportive system 
for system maintenance. Therefore, responsible agencies have to co-operate to tackle the 
problems and to improve the information system.  
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บทคัดยอ 

 
 
  โครงการการศึกษาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เปนโครงการหนึ่งใน
แผนงานโครงการพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โครงการนี้มีวัตถุประสงคทีจ่ะ
ทบทวนองคความรูและศึกษาสถานการณระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ การทบทวนองคความรูทางดานวิชาการจากเอกสารวิชาการตาง ๆ ทั้งจากภายใน
และตางประเทศ การศึกษาสถานการณระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจากเอกสารของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ ตัวแทน
จากหนวยบริการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ และตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ  
  ผลจากการศึกษา  พบวา     ระบบขอมูลในท่ีนี้มี   2  ระบบ     คือ     ระบบขอมูลทางดาน
อาชีวอนามัยและระบบขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยขอมูลของท้ัง 2 ระบบ มีองคประกอบท่ีสําคัญ 
2 ฐาน คือ ฐานขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม และฐานขอมูลทางดานสุขภาพ ฐานขอมูลสิ่งแวดลอม ไดแก 
ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมในการทํางานในกรณีของงานทางดานอาชีวอนามัยและฐานขอมูลสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพชุมชน ในกรณีของงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม สวนฐานขอมูลสุขภาพ 
ประกอบดวย ฐานขอมูลสุขภาพของประชากรกลุมเปาหมายกอนปวย   (เนนขอมูลการรับสัมผัสตอมลพิษ)  
และฐานขอมูลการปวยเปนโรค สิ่งท่ีสําคัญนอกจากระบบฐานขอมูลดังกลาวแลว คือ ระบบการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูล ระบบการวิเคราะหและแปลผลขอมูล รวมทั้งการเผยแพรขอมูลเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 
  ในการศึกษาวิเคราะหสถานการณระบบขอมูลในคร้ังนี้       จะเนนท่ีระบบขอมูลทางดาน
อาชีวอนามัย ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก โดยพบวา ปจจุบันระบบขอมูลที่
สําคัญ คือ ระบบขอมูลรายงานการเจ็บปวยท่ีรับผิดชอบโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข ระบบการรายงานโรคของสํานักระบาดวิทยา และระบบการรายงานโรคดวยรหัส ICD10  ซึ่ง
ทุกระบบมีการดําเนินการจัดเก็บวิเคราะหขอมูล สําหรับโรคตาง ๆ ในภาพรวมท่ัวไป รวมท้ังโรคจากการ
ประกอบอาชีพดวย  สําหรับในหนวยบริการทางสุขภาพโดยเฉพาะสถานีอนามัย และศูนยสุขภาพชุมชน 
ขณะนี้ไดมีการดําเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยเปนบางแหงแลว โดยแบงกิจกรรมของการจัดบริการ
ออกเปนเชิงรุกและเชิงรับ  เชิงรุกคือ การใหบริการท่ีเนนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ โดยมัก
ดําเนินการในสถานท่ีทํางานของประชากรกลุมเปาหมาย และเชิงรับคือ การใหบริการที่หนวยบริการฯ ซึ่ง
มักจะเปนการวินิจฉัยและรักษาโรค  หนวยบริการสาธารณสุขที่ใหบริการอาชีวอนามัยดังกลาวไดมีการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารบางแลว โดยมีการจัดเก็บขอมูลทั้งขอมูลผูท่ีปวยเปนโรคจากการประกอบอาชีพ
และขอมูลการใหบริการเชิงรุกตาง ๆ  
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โดยสรุป การพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม นับเปนกิจกรรมท่ี 
สําคัญของการดําเนินการทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  ปจจุบันระบบขอมูลดังกลาวยังอยูในชวง
เริ่มตน ซึ่งมีขอจํากัดและปญหาตาง ๆ มาก  สมควรท่ีจะตองมีการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเพ่ือให
ระบบขอมูลมีประสิทธิภาพท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
  จากสถานการณปจจุบันท่ีประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเปนอยาง
มาก ท้ังชีวิตความเปนอยูของประชาชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนา
ประเทศจากการมุงเนนทางดานเกษตรกรรมไปเปนดานอุตสาหกรรมและบริการ  มีการเคลื่อนยาย
ประชากรจากภาคชนบทมาเปนสังคมเมืองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกลาว กอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชนในหลาย ๆ ดานท้ังทางดานคุณภาพชีวิต สุขภาพ วัฒนธรรมและชีวิตความ
เปนอยู ซึ่งมีท้ังผลกระทบในทางบวกและในทางลบ โดยเฉพาะทางดานสุขภาพนั้น แมประชาชนจะมี
สุขภาพดมีีชีวิตยืนยาวขึ้น แตก็พบแนวโนมการเจ็บปวยของประชาชนเปนโรคใหม ๆ มากขึ้น จากเดิมท่ี
มีการเจ็บปวยเปนโรคติดเชื้อก็เปลี่ยนเปนโรคเรื้อรังตาง ๆ รวมท้ังโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิด
จากมลพิษสิ่งแวดลอม ท้ังสิ่งแวดลอมในท่ีทํางานและในสภาพแวดลอมท่ัวไป 
  การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพดังกลาว โดยเกิดการเพ่ิมขึ้นของการเจ็บปวยดวยโรคท่ี
เกิดจากการทํางานและโรคท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอมตาง ๆ มีความจําเปนท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนท่ีมีสวนเกี่ยวของจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาดังกลาว ซึ่งมาตรการท่ีสําคัญคือ การดําเนินงานทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม กิจกรรมท่ี
สําคัญในการดําเนินงานทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยงและ
บริหารจัดการความเสี่ยง การใหความรูแกกลุมเปาหมาย การตรวจประเมินและเฝาระวังทางสุขภาพ การ
วินิจฉัยโรคและรักษาฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบ รวมท้ังการบริหารจัดการเพ่ือหามาตรการและ
เทคโนโลยี เพ่ือการปองกันและควบคุมปญหานั้น โดยกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะตองมีการ
ดําเนินการควบคูไปกับการดําเนินการของกิจกรรมอื่น ๆ คือ การดําเนินงานทางดานระบบขอมูล
ขาวสารท้ังขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ซึ่งระบบขอมูลขาวสารดังกลาวจะตองมี
การพัฒนาและดําเนินการตั้งแตในระดับหนวยงานเล็ก ๆ เชน สถานประกอบการ หนวยใหบริการทาง
การแพทยและสุขภาพท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เปนตน ไปจนถึง
ระดับเครือขายในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด เขต หรือระดับประเทศ 
  อยางไรก็ตามแมจะมีการดําเนินการทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใน
ระดับประเทศและพ้ืนท่ีเปนชวงระยะเวลาหนึ่งแลว การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารก็ยังเปนไปอยาง
ลาชาและไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
ทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมมีมากมายหลายประการ    เชน ระบบฐานขอมูล มีความเกี่ยวของ
กับหลายหนวยงาน ทําใหเกิดปญหาในการประสานขอมูลตาง ๆ เหลานั้น  ฐานขอมูลยังมีไมครบถวน
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สมบูรณ หรือบางทีอาจจะไมมีเลย โดยเฉพาะในระดับพ้ืนท่ี   คุณภาพของขอมูลท่ีมีอยู   รวมท้ังการขาด
องคความรูทางดานวิชาการในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหและแปลผลขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยู  ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการ
บริหารจัดการระบบขอมูลในภาพรวมอยางเรงดวน 
โครงการพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  จากสถานการณปญหาดังกลาวขางตน ทีมงานวิจัยของสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจากหนวยงาน
ตาง ๆ ไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จึงไดริเริ่มและดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาระบบขอมูลทางดานดังกลาว 
โดยไดรับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพแหงชาติ ภายใตการสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  นอกจากนี้ใน
ระหวางดําเนินการโครงการนี้ยังไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนินการรวมกับโครงการอื่น ๆ 
ท่ีมีความใกลเคียงกันและดําเนินการโดยทีมงานวิจัยเดียวกัน  เชน โครงการประเมินและพัฒนาระบบ
เฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการสนับสนุนโดยองคการอนามัยโลก และ
โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนวยบริการสาธารณสุขสําหรับแรงงานนอกระบบ 
ภายใตแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 
  โครงการพัฒนาระบบขอมูลฯ นี้ ประกอบดวย โครงการยอยหลายโครงการ เพ่ือท่ีจะ
พัฒนาท้ังองคความรูและบริหารจัดการระบบขอมูลไปตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ และ
โครงการในภาพรวม โครงการท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นและมีการตีพิมพเปนรายงานฉบับสมบูรณแลว 
ไดแก โครงการการศึกษาสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย โครงการศึกษาดัชนี
ชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย และโครงการบริหารกระบวนการและ
พัฒนาเครือขายระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงคของโครงการศึกษาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  โครงการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการหลัก  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา
ทบทวนองคความรูเกี่ยวกับระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในภาพรวมเบ้ืองตน และ
ศึกษาระบบขอมูลทางดานดังกลาวของประเทศในปจจุบัน รวมท้ังการเสนอประเด็นในการพัฒนาระบบ
ขอมูลตอไป 
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วิธีการศึกษา 
  การศึกษาในครั้งนี้จะแบงเปนขั้นตอนตามบทตาง ๆ โดยขั้นตอนแรกจะเปนการ
ทบทวนองคความรูทางดานวิชาการท่ีเกี่ยวกับระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจาก
ตางประเทศ โดยจะมีท้ังกรอบแนวคิดและทฤษฎี (บทท่ี 2) และรูปแบบโครงสรางการดําเนินงานของ
ระบบขอมูลในประเทศตาง ๆ  ซึ่งจะเรียบเรียงอยูในบทท่ี 3  สําหรับบทตอไปคือ บทท่ี 4 จะเปน
การศึกษาระบบขอมูลและระบบรายงานท่ีเกี่ยวของในประเทศไทยท้ังในระดับชาติ และในระดับหนวย
บริการ บทท่ี 5 จะเปนการรวบรวมประสบการณและขอคิดเห็นในการดําเนินการพัฒนาระบบขอมูล
ทางดานอาชีวอนามัยจากผูเชี่ยวชาญและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในหนวยบริการสาธารณสุขท่ีไดไป
ดําเนินการนํารอง  และบทสุดทายจะเปนบทสรุป วิจารณ และขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาระบบขอมูล
ในอนาคตตอไป 
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บทที ่2 
ระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 
  ในการดําเนินงานทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม กิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ 
คือ  การจัดเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการจัดบริการและการนําขอมูลนั้นมาทําการวิเคราะห 
แปลผล แลวนําไปสูการรายงานใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดทราบ และนําไปใชประโยชนตอไป กิจกรรม
ตาง ๆ เหลานี้ รวมเรียกวา การบริหารจัดการระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  การบริหารจัดการระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ถือเปน
ความจําเปนของทีมงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และของสถานประกอบการหรือบริษัทท่ีจะตองมี
การกําหนดเปนนโยบาย และมีการบริหารจัดการเพ่ือใหมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยขอมูลท่ีไดจะตองมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได และมีความรวดเร็วทันเวลา 
วัตถปุระสงคของการมีระบบขอมูลขาวสารก็เพ่ือท่ีจะนําขอมูลท่ีไดไปใชในการตัดสินใจวางแผนและ
บริหารจัดการทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังถือเปนขอกําหนดตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของระบบคุณภาพตาง ๆ ท่ีทางสถานประกอบการตองการท่ีจะผานเกณฑมาตรฐานตาง ๆ 
เหลานั้นดวย นอกจากนี้ระบบขอมูลท่ีดีจะชวยในการเฝาระวังสุขภาพของพนักงานหรือประชาชน และ
เปนสัญญาณเตือนใหเห็นความเสี่ยงหรือขอบกพรองของกระบวนการทํางานในสถานประกอบการเอง 
จากความสําคัญและความจําเปนของระบบขอมูลขาวสารดังกลาว            ดังนั้นทีมงานอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมท้ังหมดจะตองมีความรู   ความเขาใจ   ในการท่ีจะพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของงาน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมท่ีตนรับผิดชอบอยูใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบท่ีดี 
ประโยชนของการมีระบบขอมูลขาวสารที่ด ี
  การมีระบบขอมูลขาวสารท่ีดี จะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางดาน 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี ้

1. จะชวยใหการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหและแปลผลขอมูล เปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

2. จะชวยในการเปนฐานของขอมูล เพ่ือใชในการศึกษาทางดานระบาดวิทยา หรือ 
ศึกษาวิจัยอื่น ๆ ตอไป 

3. จะทําใหสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผน การแกไข หรือปองกันปญหา 
ทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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4. ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการในทีมงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของ 
สถานประกอบการรวมท้ังชวยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของงานทางดานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ชวยใหการบริหารจัดการของบริษัท หรือสถานประกอบการในภาพรวมเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเม่ือมีความตองการท่ีจะตองมีการตรวจสอบขอมูลจาก
หนวยงานจากท้ังภายในหรือภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบทางกฎหมาย 
สวนประกอบของระบบขอมูลขาวสาร 
  ระบบขอมูลขาวสารเปนกระบวนการท่ีมีสวนประกอบของกระบวนการรับ สงตอ 
วิเคราะห และบันทึกขอมูล โดยหลักการแลวระบบขอมูลขาวสารท่ีดีจะตองมีการจัดระบบใหผูท่ีใช
ประโยชน (Users) ทุกคน สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกขณะ และในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะปองกัน
ไมใหผูท่ีไมเกี่ยวของเขาถึงขอมูลท่ีตองการจะปกปดได  ดังนั้นระบบขอมูลขาวสารจะตองมีการ
เชื่อมตอฐานขอมูลตาง ๆ ภายในองคกรระหวางผูใชไดเปนอยางดี และในขณะเดียวกันก็ตองมีระบบ
การรักษาความลับท่ีจะปองกันไมใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขาถึงขอมูลได 

ระบบขอมูลขาวสารโดยท่ัวไปมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 5 ประการ คือ 
1. การปฏิบัติการของระบบ    (Operation of the system)     ระบบขอมูลขาวสารท่ีดี 

จะตองมีแผนงานและกระบวนการในการท่ีจะกอใหเกิดการจัดเก็บขอมูล รวบรวม การวิเคราะห          
และการดึงขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนไดทันตามเวลาท่ีตองการ การท่ีจะใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
ดังกลาวได จะตองอาศัยการมีอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ การมีการบริหารจัดการท่ีดี และมี
การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ อยางพอเพียง ในบริษัทหรือหนวยงานท่ีเห็นความสําคัญของระบบ
ขอมูลขาวสารจะมีการวางแผนและทบทวนระบบ รวมท้ังอุปกรณเครื่องมือทางดานขอมูลขาวสารเปน
ประจําทุกป 

2. ขอมูล (data) ระบบขอมูลขาวสารท่ีดีจะตองมีกระบวนการในการดูแลคุณภาพ 
ของขอมูลตั้งแตขั้นตอน ดูวาขอมูลท่ีตองการคืออะไร กระบวนการจัดเก็บ การประมวลและวิเคราะห
ขอมูลจนไปถึงการสงออกของรายงานขอมูลอยางสมบูรณ ขอมูลท่ีดีจะตองมีความถูกตอง มาจากแหลง
ท่ีเชื่อถือได การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลจะตองมีระบบหรือโปรแกรมท่ีดี เนื่องจากในปจจุบันมี
ปริมาณของขอมูลเปนจํานวนมากและมีความกาวหนาทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ดังนั้นการ
จัดเก็บขอมูลจึงมักจะนิยมเก็บอยูในรูปของขอมูลในระบบคอมพิวเตอร สิ่งท่ีสําคัญคือ จะตองมีการ
พิจารณาเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีดี และเหมาะสมกับการใชงานตามความตองการของผูใช 
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  นอกจากขอมูลจะตองมีความถูกตองดังกลาวแลว สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางของขอมูล คือ 
จะตองมีความรวดเร็ว ทันเวลา ปจจุบันมีการเลือกใชระบบคอมพิวเตอรท่ีมีความเร็วสูง และมีการเปด
ชองทางใหสามารถรับและสงผานขอมูล จากหนวยรับขอมูลมายังหนวยประมวลผลขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. การเชื่อมตอระบบการจัดเก็บคนหาและประมวลผลขอมูลท่ีตองการ 
(Integration of information acquisition and processing)  ระบบขอมูลท่ีดีจะตองมีระบบในการเขาไป
คนหา วิเคราะห ประมวลผล หรือนําเสนอขอมูลท่ีตองการอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่ง
ท่ีจะชวยในกิจกรรมดังกลาวได คือการมีระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีดีมีความทันสมัย รวมท้ัง
จะตองเปนระบบท่ีเหมือนกัน หรือเขากันไดในทุกสวนของผูใชดวย 

4. ความสามารถในการเขาถึงขอมูลเกาท่ีตองการไดงาย  บางหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับระบบขอมูลขาวสารจะมีการจัดเก็บขอมูลชุดเกา แยกจากขอมูลชุดปจจุบัน ดังนั้นเม่ือมีความ
ตองการในการคนหาขอมูลในอดีตจะตองมีการวางระบบในการเขาไปเรียก หรือคนขอมูลชุดเกาออกมา
ใหได ปญหาท่ีสําคัญในการจัดการในขอนี้ คือ การท่ีฐานขอมูลชุดเกามีการจัดเก็บในโปรแกรม
คอมพิวเตอรคนละโปรแกรม หรือโปรแกรมใหมมีการพัฒนาไปมาก จนทําใหการดึงขอมูลเกาออกมา
ใชเกิดปญหาหรือขอผิดพลาด 

5. การฝกอบรมและสนับสนุนผูใช  (Training and support of users)   เพ่ือท่ีจะใหเกิด 
การใชประโยชนของขอมูลขาวสารไดอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ   จะตองมีการฝกอบรมใหความรู
แกผูใชขอมูลหรือผูท่ีเกี่ยวของเปนประจําอยางตอเนื่อง 
องคประกอบของฐานขอมูลทางดานอาชีวอนามัย  (Occupational  Health) 
  เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัย คือ เพ่ือนําขอมูล
ไปสูการพิจารณาวางแผนและจัดการเพ่ือการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการปองกัน
โรคและการบาดเจ็บท่ีเกิดจากงาน ดังนั้นฐานของขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะตองมีจึงตองเกี่ยวของกับ
องคประกอบท่ีเปนสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บดังกลาว ซึ่งก็คือ ฐานขอมูล
ของปจจัยดังตอไปนี ้

1. ฐานขอมูลผูประกอบอาชีพ คือ ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงาน ตั้งแตขอมูล 
พ้ืนฐานสวนบุคคล  ขอมูลสถานะทางสุขภาพ  ขอมูลการทํางาน  ขอมูลพฤติกรรม ขอมูลการเฝาระวัง
ทางสุขภาพ และขอมูลการเจ็บปวยตาง ๆ โดยเฉพาะการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางาน 
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2. ฐานขอมูลของสถานท่ีทํางาน  ไดแก  ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีทํางาน  และ 

งานท่ีผูประกอบอาชีพหรือคนงานทํา โดยอาจประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ ขอมูล
กระบวนการทํางาน ขอมูลการบริหารจัดการตาง ๆ ของสถานประกอบการ รวมถึงขอมูลสวัสดิการและ
การจัดการทางดานสุขภาพและอนามัยตาง ๆ  

3. ฐานขอมูลสิ่งคุกคามในสภาพแวดลอมในการทํางาน       ไดแก  ขอมูลตาง ๆ   ท่ี 
แสดงถึงสิ่งคุกคาม หรือความเสี่ยงตาง ๆ หรือความไมปลอดภัยท่ีอาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพของ
พนักงานในรายบุคคล  แตละแผนก หรือในภาพรวมของท้ังสถานท่ีทํางาน     ขอมูลเหลานี้อาจไดมา
จากการสํารวจสถานท่ีทํางาน       ขอมูลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานหรือเปนขอมูล
วิชาการท่ีไดจากเอกสารของสารเคมีหรือวัตถุท่ีมีการใชในกระบวนการผลิตจากหนวยงานอื่น ๆ เชน 
จากผูขายสารเคมีเหลานั้น หรือจากสถานท่ีทํางานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน รวมท้ังขอมูลในการบริหาร
จัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาง ๆ  
  โดยสรุปฐานขอมูลทางดานอาชีวอนามัยท่ีทีมงานอาชีวอนามัย หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานท่ีทํางานนั้น ๆ จะตองมีก็คือ ขอมูลของผู
ประกอบอาชีพ ขอมูลการทํางาน และขอมูลสิ่งคุกคามและความเสี่ยงจากสภาพการทํางานนั้น โดย
แหลงของขอมูลท่ีไดอาจจะมาจากขอมูลการปวยเปนโรคจากการใหบริการการรักษาพยาบาล ขอมูล
การเฝาระวังทางสุขภาพจากการตรวจประเมินสุขภาพประจําป ขอมูลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน ขอมูลทางพิษวิทยาจากฐานขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ขอมูลทางระบาดวิทยา
และวิชาการอื่น ๆ และขอมูลการบริหารจัดการของสถานท่ีทํางานในภาพรวมท้ังหมด  
  จากองคประกอบของฐานขอมูลตาง ๆ ดังกลาว สามารถท่ีจะมาเชื่อมตอเพ่ือใหเห็น
ภาพรวมของระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยได             และเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 
จะขอยกตัวอยางการบริหารจัดการระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัย โดยทําการแบงเปน 2 กลุม
ฐานขอมูล คือ ขอมูลสุขภาพและขอมูลสิ่งแวดลอมในการทํางาน ดังแผนภูมิความสัมพันธของระบบ
ขอมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังตอไปนี ้
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การเฝาระวังสุขภาพของพนักงาน     การเฝาคุมสภาพแวดลอมในการทํางาน  
           ขอมูลการบริหารจัดการ 
       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การตรวจสุขภาพ              การสํารวจและ 
                                                         ต ร ว จ วั ด สิ่ ง
คุกคาม 
ขอมูลการเจ็บปวย                      ขอมูลสุขภาพ                ขอมูลสิ่งแวดลอม 
หรือบาดเจ็บ               ในการทํางาน                     ขอมูลพิษวิทยา 
ขอมูลสวนบุคคล 
              ขอมูลการเกิด 
      รายงานสถานะ   รายงานสถานการณ     เหตุการณ 
      สุขภาพพนักงาน          สภาพแวดลอมในการทํางาน            อันตรายตาง ๆ  
        
          
 
แผนภูมิความสัมพันธของระบบขอมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

1. ขอมูลสุขภาพ เปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นสถานะทางสุขภาพของผูประกอบอาชีพ 
เพ่ือนําไปสูการเฝาระวังทางสุขภาพ หลังจากนั้นเม่ือพบความผิดปกติเกิดขึ้น     จะไดมีมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันโรคตอไป ขอมูลนําเขาท่ีไดจะมาจากการตรวจประเมินสุขภาพ ซึ่งประกอบไปดวย
การตรวจสุขภาพกอนการทํางาน การตรวจสุขภาพขณะทํางานเปนระยะ ๆ หรือตรวจสุขภาพประจําป 
เปนตน ขอมูลการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บตาง ๆ ซึ่งจะไดจากบันทึกขอมูลทางการแพทย (Medical 
record) และขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ของพนักงาน ขอมูลเหลานี้เม่ือนํามาจัดเก็บรวบรวม และวิเคราะห
จะไดรายงานสถานะสุขภาพของพนักงาน  ซึ่งเ ม่ือใชประกอบกับรายงานขอมูลสถานการณ
สภาพแวดลอมในการทํางาน จะแสดงใหเห็นถึงสถานการณภาพรวมทางดานอาชีวอนามัยของสถานท่ี
ทํางานนั้น  ๆ ได 

2. ขอมูลสิ่งแวดลอมในการทํางาน               จะเปนฐานขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง 
สถานการณสภาพแวดลอมในการทํางานและความเสี่ยงตอสุขภาพท่ีอาจจะมีขึ้น เพ่ือนําไปสูการเฝาคุม
สิ่งคุกคาม หรือความเสี่ยงจากสภาพการทํางาน    และการปรับปรุงหรือแกไขสภาพการทํางานใหดีขึ้น    
ขอมูลนําเขาจะมาจากกิจกรรมการสํารวจหรือประเมินความเสี่ยงของสภาพแวดลอมในการทํางาน       
หรือการตรวจวัดระดับสิ่งคุกคามตาง ๆ ในสภาพแวดลอมการทํางานนั้น รวมท้ังการรวบรวมขอมูล
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รายงานสถานการณท่ีไมปลอดภัยตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น            ขอมูลเหลานี้เม่ือนํามาประกอบกับขอมูล
สุขภาพจะแสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานอาชีวอนามัยในภาพรวม เปนตน 
  จากการยกตัวอยางของความสัมพันธของขอมูลท้ัง 2 ฐานดังกลาว จะทําใหเห็นภาพชัด
ของการบริหารจัดการระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสถานท่ีทํางาน 
การบันทึกขอมูลทางการแพทย (Medical record) 
  โดยท่ัวไปขอมูลท่ีไดจากการบันทึกขอมูลทางการแพทย ถือเปนขอมูลจําเปนท่ีเกิดจาก
การทําเวชปฏิบัติหรือการทําการรักษาพยาบาลท่ัวไป ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการซักประวัติ ตรวจ
รางกาย วินิจฉัยโรคและการใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีมารับการรักษา ขอมูลดังกลาวเหลานี้นอกจาก
จะมีประโยชนในการติดตามภาวะของผูปวยในการรักษาพยาบาลแตละรายแลว การนําขอมูลดังกลาว
มาทําการรวบรวมและวิเคราะหในภาพรวม      จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการสอบสวน 
เฝาระวัง และศึกษาวิจัย เพ่ือนําไปสูการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพได         โดยเฉพาะในกรณีของ
การใหบริการอาชีวเวชกรรม ขอมูลดังกลาว        สามารถใชในการวางแผนและบริหารจัดการเพ่ือการ
ปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพใหแกผูประกอบอาชีพในสถานท่ีทํางานได  นอกจากนีย้ังถือวาเปนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดวย ตัวอยางเชน ในหลาย ๆ ประเทศ ไดมีกฎหมายบังคับใหนายจาง หรือผูท่ี
รับผิดชอบในสถานประกอบการ จะตองมีการจัดเก็บขอมูลการเจ็บปวยและบาดเจ็บของผูประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บท่ีเกิดจากการทํางาน โดยขอมูลดังกลาวจะตองมีการจัดเก็บ
ในท่ีท่ีสามารถเรียกมาตรวจสอบไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
  แบบรายงานท่ีใชในการบันทึกขอมูลทางการแพทย   หรือขอมูลการรักษาพยาบาล
โดยท่ัวไป หรือท่ีใชในหนวยพยาบาลของสถานท่ีทํางาน จะมี 2 สวน คือ สวนแรก จะเปนใบบันทึก
ผลการรักษาพยาบาลสําหรับแตละบุคคล (Individual record card) หรือแฟมขอมูลสุขภาพสําหรับบุคคล 
(Files) และสวนท่ีสอง คือ แบบรายงานการบันทึกการใหบริการรักษาพยาบาลของหนวยบริการในแต
ละวัน (Day sheets) ซึ่งก็คือ แบบรายงานท่ีรวบรวมขอมูลการรับบริการของแตละบุคคลในภาพรวม
ของแตละวันนั่นเอง 
  แฟมขอมูลสุขภาพสําหรับบุคคล จะมีประโยชนในการบันทึกขอมูลสําหรับรายบุคคล 
(Personal record) โดยขอมูลท้ังหมดของผูประกอบอาชีพแตละบุคคลจะรวบรวมอยูในแฟมนี้ ท้ังขอมูล
พ้ืนฐาน ขอมูลการทํางาน ขอมูลสภาวะสุขภาพ ขอมูลการตรวจประเมินสุขภาพ และขอมูลการ
รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ ท้ังโรคท่ีเกิดจากการทํางานหรือนอกงานก็ได รวมท้ังขอมูล
การบริหารจัดการและการรักษาพยาบาลตาง ๆ ท่ีทางแพทยหรือพยาบาลไดดําเนินการไป แฟมขอมูล
สําหรับบุคคลดังกลาวนี้ สามารถเชื่อมตอกับสมุดสุขภาพประจําตัวท่ีทางผูประกอบอาชีพแตละคน
จะตองมีเก็บไวประจําตน  ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพของแฟมดังกลาวอยูในรูป
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ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูลและเพ่ิมเติมขอมูลตอไป 
  สําหรับแบบรายงานการบันทึกการใหบริการการรักษาพยาบาลในแตละวันนั้น จะเปน
การรวบรวมขอมูลของแตละบุคคล และมาทําการวิเคราะหแปลผลในภาพรวม ในอดีตซึ่งการจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวจะตองดําเนินการเองดวยมือ (manual) ก็จะมีการออกแบบแบบฟอรมเปนตาราง
เพ่ือท่ีจะใหการนับขอมูลเปนไปโดยงายและสะดวก โดยขอมูลในแตละตารางก็จะเปนขอมูลท่ีสําคัญ 
เชน ขอมูลจํานวนผูปวย รวมท้ังขอมูลจํานวนผูปวยจําแนกตามเพศ  หรือแผนกท่ีทํางาน  ขอมูลจํานวน
ผูปวยจําแนกตามรายโรค ขอมูลการรักษาพยาบาล เปนตน   ปจจุบันนี้ เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลเปนขอมูลอยูในระบบคอมพิวเตอร ดังนั้นเม่ือตองการท่ีจะทราบสถานการณในภาพรวม ก็
สามารถท่ีจะทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังกลาวออกมาได  โดยไมจําเปนท่ีจะตองมีแบบฟอรมใน
ภาพรวมจัดเก็บแยกมาตางหากนี้อีก 
องคประกอบของฐานขอมูลทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม  (Environmental Health)  
  โดยหลักการแลวองคประกอบของฐานขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ในประเด็นผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม จะมีความคลายคลึงกับองคประกอบของ
ฐานขอมูลทางดานอาชีวอนามัย คือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนแรก ไดแก ฐานขอมูลทางดาน
สุขภาพของผูไดรับผลกระทบในชุมชนหรือประชากรกลุมเสี่ยง (ซึ่งปรับเปลี่ยนจากตัวคนงานเปน
ประชาชนกลุมเปาหมายแทน)   กับสวนท่ีสอง   ไดแก    ฐานขอมูลทางดานมลพิษสิ่งแวดลอมหรือตัว
สิ่งคุกคามตาง ๆ (Hazards) นั่นเอง  อยางไรก็ตามความซับซอนของระบบฐานขอมูลทางดานอนามัย
สิ่งแวดลอม นอกจากจะขึ้นอยูกับรายละเอียดของแตละฐานขอมูลท้ังฐานขอมูลสุขภาพและฐานขอมูล
สิ่งแวดลอมแลว  ยังตองขึ้นอยูกับการวิเคราะหหาความสัมพันธในการจะเชื่อมตอฐานขอมูลของท้ัง 2 
ฐานเขาดวยกัน       (Linkage analysis)  เพ่ือใหมีความหมายในการแปลผลขอมูลของท้ัง 2 ฐาน ดวย  
รวมท้ังในปจจุบันไดมีความกาวหนาในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางดานระบบขอมูล
ขาวสาร   โดยเฉพาะในเรื่องระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information Systems 
(GIS)  ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในเรื่องระบบขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดเปนอยางด ี
(รายละเอียดจะไมกลาวในรายงานฉบับนี้)  
  ประโยชนท่ีสําคัญของระบบขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม คือ การนําระบบขอมูล
ดังกลาวไปใชในการเฝาระวังปญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม  โดยท่ัวไประบบการเฝาระวัง
ทางดานสาธารณสุข มักจะมุงเนนการเฝาระวังโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรค
ติดเชื้อท้ังหลายเพ่ือท่ีจะใหทราบสถานการณและขนาดของปญหาในโรคตาง ๆ ท่ีกําลังเฝาระวัง อยางไร
ก็ตามในกรณีผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางสิ่งแวดลอมนั้น มักจะเปนแบบเรื้อรังหรือใช
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ระยะเวลาในการฟกตัวของโรคคอนขางนาน การเฝาระวังท่ีผลกระทบทางสุขภาพหรือโรคเพียงอยาง
เดียวนั้น  อาจจะชาเกินไป จนไมสามารถท่ีจะควบคุมปญหาได ดังนั้นการเฝาระวังปญหาสุขภาพท่ีเกิด
จากมลพิษสิ่งแวดลอม จึงมุงเนนการเฝาระวังท่ีทุกขั้นตอนของขบวนการการเกิดโรค  คือ    เริ่มตั้งแต
การเฝาระวังท่ีตัวสิ่งคุกคามหรือมลพิษ การเฝาระวังการรับสัมผัสและจนกระท่ังถึงการเฝาระวังโรคหรือ
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดขึ้น โดยมีคําจํากัดความและลักษณะดังนี ้

1. การเฝาระวังสิ่งคุกคาม   (Hazard surveillance)    คือ   การประเมินการเกิดการ 
กระจายและแนวโนมของปริมาณ หรือระดับของสิ่งคุกคาม (เชน สารพิษ สิ่งคุกคามทางกายภาพ จุลชีพ 
หรือเชื้อโรคตาง ๆ เปนตน) ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน ปวยเปนโรคหรือเกิดการบาดเจ็บตาง 
ๆ โดยการดําเนินการดังกลาวจะนําไปสูการตรวจสอบสถานการณของสิ่งคุกคามบางอยางท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอบุคคล       หรือสาธารณชน       อันเกิดจากการท่ีขาดหรือมีมาตรการท่ีจะรองรับ
สิ่งคุกคามนั้น ๆ  อยางไมเหมาะสม    หรือไมเพียงพอได        ในปจจุบันมีการดําเนินงานการเฝาระวัง
สิ่งคุกคามอยูแลวในหลาย ๆ ประเทศ ตัวอยางเชน ประชาชนท่ีอาศัยอยูในแถบชายทะเลในบางประเทศ
จะไดรับขอมูลถึงความปลอดภัยของคุณภาพของน้ําทะเลท่ีจะลงไปวายน้ําเลน  จากระดับของปริมาณ
ของจุลชีพในน้ํา หรือการแจงระดับของแกสโอโซนในเขตเมืองใหญ ๆ บางแหง  เพ่ือใหประชาชนได
ระมัดระวังถึงคุณภาพของอากาศ เปนตน 

2. การเฝาระวังการรับสัมผัส    (Exposure surveillance)  คือ    การเฝาคุมหรือติดตาม 
ระดับของการรับสัมผัสของสิ่งคุกคามในแตละบุคคล หรือของกลุมประชากร ซึ่งการเฝาระวังดังกลาว
รวมถึงการตรวจประเมินผลกระทบของสุขภาพในระยะเบ้ืองตนกอนท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนโรค
หรือความผิดปกติทางสุขภาพอยางชัดเจน (Subclinical or preclinical effects)  

3. การเฝาระวังโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพตาง ๆ      (Disease or Health outcome  
surveillance)  คือ  การเฝาระวังปญหาทางสุขภาพหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแลว เชน การปวยเปนโรค 
การพิการ หรือการบาดเจ็บจากสิ่งคุกคามท่ีศึกษา 
  การท่ีจะตัดสินใจวาจะเลือกดําเนินการเฝาระวังในแบบใดนั้น อาจจะพิจารณาไดดังนี้ 
ในกรณีท่ีเราทราบถึงความสัมพันธระหวางผลกระทบทางสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้นจากสิ่งคุกคามนั้น ๆ อยาง
ชัดเจนแลว การเลือกเฝาระวังสิ่งคุกคามโดยตรงถือวาเพียงพอและดีท่ีสุด แตถาขอมูลสิ่งคุกคามมีไม
เพียงพอ หรือไมมีการจัดเก็บเพ่ือการเฝาระวัง  รวมท้ังสิ่งคุกคามนั้นสามารถท่ีจะตรวจวัดไดโดยเฉพาะ
การตรวจทางชีวภาพในคน ก็อาจจะแนะนําใหทําการเฝาระวังการรับสัมผัส ตัวอยางเชน เราทราบแลว
วาตะกั่วสามารถกอใหเกิดพิษแกสุขภาพของเด็กไดอยางไร  ดังนั้นเราจึงเนนการดําเนินการเฝาระวังโดย
การตรวจคัดกรองระดับของตะกั่วในเลือดในเด็ก แทนท่ีจะทําการเฝาระวังการปวยเปนโรคพิษตะกั่วใน
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เด็ก เปนตน ซึ่งการเฝาระวังโดยการตรวจคัดกรองระดับตะกั่วในเลือด จะสามารถนําไปสูการหาแหลง
ตนเหตุของการไดรับสารตะกั่ว และนําไปสูการแกไขและปองกันท่ีสาเหตุไดในท่ีสุด 
  สําหรับในกรณีท่ียังไมทราบความสัมพันธระหวางผลกระทบทางสุขภาพกับสิ่งคุกคาม      
การเฝาระวังโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพในภาพรวมยังมีความสําคัญอยู     เพราะการติดตาม
สถานการณการเจ็บปวยของระบบอวัยวะตาง  ๆ  ในภาพรวมจะนําไปสูการตั้งสมมติฐานของ
ความสัมพันธระหวางมลพิษกับผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดขึ้นได ซึ่งจะมีประโยชนในการศึกษาวิจัย
ตอไป 
ลักษณะสําคัญของระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดลอม 
  นอกจากระบบเฝาระวังจะตองมีลักษณะตามขบวนการการเกิดโรคดังกลาวแลว             
ระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีประโยชนจะตองมีลักษณะท่ี
สําคัญดังตอไปนี ้

1. วิธีการในระบบการเฝาระวังจะตองสามารถทําการบงบอกขนาดของปญหา หรือ 
ตรวจวัดระดับของสิ่งคุกคามท่ีจะศึกษาได เชน ตรวจระดับของมลพิษทางอากาศ ระดับของตะกั่วใน
เลือด หรือจํานวนการปวยเปนโรค เปนตน 

2. ระบบจะตองสรางฐานขอมูลท่ีจะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความตอเนื่อง  
ตลอดชวงระยะเวลาท่ีทําการเฝาระวังได 

3. ขอมูลท่ีไดจากระบบจะตองมีความรวดเร็ว   ทันเวลา      และสามารถเปนตัวแทน 
ของสถานการณจริงได 

4. มีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพท้ังขอมูลการปวย   หรือการตาย    รวมท้ังขอมูลท่ีอยู 
อาศัยของผูปวยเหลานั้น 

5. มีขอมูลกลุมประชากรกลุมเสี่ยงท่ีถูกตองและลาสุด    เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช 
เปนตัวหารท่ีถูกตอง 

6. มีขอมูลท่ีมีความหลากหลายในดานตาง ๆ เชน ขอมูลการรับสัมผัส จะตองมี 
ขอมูลท่ีบงชี้ถึงปริมาณการรับสัมผัสตั้งแตขอมูลการปลดปลอยมลพิษจากแหลงตนเหต ุ(emission data) 
ขอมูลการกระจายของมลพิษในสิ่งแวดลอม และขอมูลการตรวจวัดและติดตามระดับของมลพิษใน
อากาศ น้ําหรือตัวกลางอื่น ๆ เชน ในดินหรือในอาหาร เปนตน การตรวจวัดดังกลาวจะตองดําเนินการ
คัดเลือกตัวอยางอยางถูกตอง รวมท้ังมีการจัดเก็บและวิเคราะหอยางถูกวิธ ี
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7. มีขอมูลทางภูมิศาสตรท่ีถูกตองในการเชื่อมตอขอมูลของสิ่งคุกคาม  การรับสัมผัส 
และขอมูลการเจ็บปวย และขอมูลดังกลาวสามารถท่ีจะวิเคราะหไดในทุกระดับ ท้ังในระดับภาพรวม
ใหญในระดับประเทศหรือจังหวัด หรือวิเคราะหเจาะลึกในระดับพ้ืนท่ีของชุมชนซึ่งเปนหนวยยอย 
ตัวอยางรูปแบบระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
  แมวารูปแบบการเฝาระวังจะมี  3 ประเภท   ดังท่ีไดกลาวมาแลว    แตการดําเนินการ
เฝาระวังของท้ัง 3 รูปแบบ จะมีประโยชนในการเสริมความสมบูรณของระบบซึ่งกันและกัน เชน การ
เฝาระวังโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพจะบงบอกขนาดของปญหาหรือภาระโรคของกลุมประชากร  
การเฝาระวังสิ่งคุกคามจะนําไปสูการปองกันปญหาในระยะเริ่มตน  และการเฝาระวังการรับสัมผัสจะ
ชวยในการประเมินความสําเร็จของการลดสิ่งคุกคาม เปนตน รูปแบบของการดําเนินการเฝาระวัง
ดังกลาวไดมีหลาย ๆ ประเทศ ไดดําเนินการอยูในปจจุบันพอท่ีจะยกตัวอยางไดดังตอไปนี ้

1. การเฝาระวังมลพิษทางอากาศ ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการเฝาระวังสิ่งคุกคาม         
โดยมีลักษณะการดําเนินการ คือ การตรวจวัดปริมาณของมลพิษทางอากาศประเภทตาง ๆ จากสถานีท่ีมี
การตั้งอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายหรือท่ัวประเทศ  การตรวจวัดดังกลาวจะมีการติดตาม
เฝาคุมระดับของมลพิษทางอากาศเปนระยะ ๆ เปนประจํา ตัวอยางมลพิษท่ีตรวจจะเปนสารท่ีถือเปน
มลพิษมาตรฐาน (criteria pollutants) เชน คารบอนมอนอกไซด ตะกั่ว ไนโตรเจนไดออกไซด โอโซน 
ฝุนละอองขนาดเล็ก และซัลเฟอรไดออกไซด  กิจกรรมการดําเนินการจะประกอบดวยการเก็บตัวอยาง
อากาศมาทําการวิเคราะห หลังจากนั้นจะแปลผลและรายงานผลใหแกผูท่ีเกี่ยวของทราบเปนประจํา 
ขอมูลท่ีไดเหลานี้ใชเปนตัวบงบอกสถานการณคุณภาพของอากาศในพ้ืนท่ีท่ีทําการเฝาระวัง  และใน
บางครั้งใชเปนตัวบงชี้หรือทํานายสถานการณเพ่ือเตือนใหผูขับขี่ยวดยานพาหนะ     หรือโรงงานท่ี
ปลอยมลพิษมีมาตรการในการควบคุม          หรือลดการปลดปลอยมลพิษทางอากาศลง  และเตือนให
ประชาชนท่ัวไประมัดระวังในการปองกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ  นอกจากนี้ถาหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการเฝาระวังมลพิษทางอากาศไดมีการประสานกับหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุข ในเรื่องการประสานขอมูลดังกลาวกับการเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ รวมท้ังนําไปสูการวางแผนหรือนําขอมูลมาใชในการควบคุมปองกัน   จะทําใหระบบเฝาระวังมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การเฝาระวังระดับตะกั่วในเลือกในเด็ก ถือเปนการเฝาระวังการรับสัมผัส       โดย 
ผลของระดับตะกั่วในเลือดนี้จะนําไปใชในการเฝาคุมและติดตามสถานการณปญหามลพิษตะกั่วใน
กลุมประชากรเด็ก ขอมูลท่ีไดนี้จะนําไปสูการวางมาตรการในการปองกันและควบคุมปญหาเรื่องพิษ
ตะกั่วจากสิ่งแวดลอมได ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดกิจกรรมดังกลาวไวเปน
สวนหนึ่งของกฎหมาย โดยไดกําหนดกิจกรรมการตรวจคัดกรองระดับตะกั่วในเลือดของประชากรใน
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พ้ืนท่ีท่ีเสี่ยง เม่ือพบวากลุมประชากรนั้นมีระดับท่ีสูงเกินคามาตรฐานจะมีการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุ
หรือแหลงตนเหตุ และนําไปสูการวางมาตรการในการควบคุมตอไป 

3. การเฝาระวังภาวะทารกพิการหรืออวัยวะผิดปกติหลังคลอด (Birth Defects)   ถือ 
เปนการเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีการวางระบบการรายงานในเครือขายของสถานพยาบาล 
เม่ือมีการพบวาทารกแรกคลอดนั้นมีความผิดปกติ หรือพิการ โดยเฉพาะมีความผิดปกติท่ีมีลักษณะ
จําเพาะบางอยางตามท่ีกําหนดไว ระบบการรายงานดังกลาวนี้จะชวยบงชี้ถึงความจําเปนในการ
สอบสวน หรือศึกษาทางระบาดวิทยา เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดความผิดปกติหรือพิการตอไป 

4. การเฝาระวังโดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ        (Combination of Data  
Sources) เนื่องจากเปนการยากท่ีจะใชขอมูลเพียงแหลงใดแหลงหนึ่งเพียงท่ีเดียว  ในการติดตาม
สถานการณปญหาทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม เพราะขอมูลเหลานั้นอาจจะไมเพียงพอ ไม
สมบูรณ หรือมีขอจํากัดอื่น ๆ ดังนั้นรูปแบบในการเฝาระวังทางดานนี้ จึงมักจะเปนการผสมผสาน
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวิเคราะหและแปลผลเพ่ือการเฝาระวัง โดยขอมูลเหลานั้นอาจจะ
นํามาจากขอมูลสถิติชีพขอมูลจากการสํารวจตาง ๆ ขอมูลจากการศึกษาวิจัย และขอมูลจากระบบตาง ๆ 
ท่ีมีการจัดเก็บอยูซึ่งอาจจะไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการเฝาระวังก็ได  จากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เหลานี้ สามารถท่ีจะนํามาใชประโยชนในการติดตามสถานการณและผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจาก
มลพิษสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 
สรุป 
  ระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ถือวาเปนระบบหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญในการดําเนินการทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการตั้งแตการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะห แปลผล และนําขอมูลดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชน สิ่งท่ีสําคัญของ
ระบบขอมูล คือ คุณภาพของขอมูลท่ีจะตองมีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา ประเด็นท่ีสําคัญอีก
อยางท่ีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบขอมูลจะตองตระหนักไวเสมอ คือ การรักษาความลับ หรือปกปด
ขอมูลไมใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปใชหรือดูขอมูลในระบบฐานขอมูลได 
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บทที ่3 

ระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในประเทศตาง ๆ 
 
  เนื่องจากปญหาทางดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ถือเปนปญหา
ทางดานสาธารณสุขท่ีสําคัญในหลาย ๆ ประเทศ  ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนา
ระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือนําไปสูการ
เฝาระวังโรคหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการทํางาน หรือมลพิษสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้
ระบบขอมูลและระบบเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ ท่ีมีความ
เหมาะสมหรือสมบูรณยังมีอยูเปนจํานวนนอย  ท้ัง ๆ ท่ีโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพดังกลาวมี
ความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นทุกที   อาจกลาวไดวาสถานการณและการพัฒนาระบบขอมูล และระบบการเฝา
ระวังโรคทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมมีความลาหลังระบบเฝาระวังโรคติดตอเปนอยางมาก  
ขอจํากัดของระบบขอมูลและระบบเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระบบขอมูลและระบบเฝาระวังโรคติดตอ มีดังตอไปนี ้

1. ขาดแรงจูงใจในกลุมผูรายงานโรค รวมท้ังบางสถานการณยิ่งทําใหผูรายงานไม 
อยากเขารวมในการรายงานขอมูลโรคดวย เชน ในกลุมแพทย เจาของสถานประกอบการ หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  อันเนื่องมาจากกลัวจะตองเขาไปยุงเกี่ยวผูกพันทางกฎหมาย กลัวถูกการ
ลงโทษ หรือฟองรอง กลัวจะสูญเสียลูกคาหรือความสัมพันธกับภาคีท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

2. บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทยขาดความรู ความเขาใจในการวินิจฉัยโรคท่ี 
เกิดจากการทํางานและสิ่งแวดลอม รวมท้ังผูรายงานโรคอาจไมมีความรูในโรคดังกลาว จึงไมไดรายงาน
ตามระบบ 

3. ธรรมชาติของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มักมีภาวะเรื้อรัง มีระยะ 
ฟกตัวนานทําใหไมสามารถหาความสัมพันธ หรือนึกถึงความสัมพันธระหวางการรับสัมผัสมลพิษและ
การเกิดโรค รวมท้ังโรคหรือความเจ็บปวยท่ีเกิดในคนทํางาน อาจเปนโรคท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยนอก
งานได 
ตัวอยางระบบขอมูลเพ่ือการเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัยในบางประเทศ 
  แมระบบขอมูลและระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะพบเพียงไมกี่ประเทศ แตรูปแบบของการดําเนินการดังกลาว สามารถนํามาใชเปน
ตัวอยางและบทเรียนของการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเฝาระวังของประเทศไทยได  นอกจากนี้ใน
ปจจุบันอาจกลาวไดวาระบบขอมูลและระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพมีการพัฒนามากกวา
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ระบบขอมูลและระบบเฝาระวังโรคจากสิ่งแวดลอม  ดังนั้นตัวอยางท่ียกมานําเสนอนี้ สวนใหญจึงเปน
ตัวอยางระบบขอมูลและระบบเฝาระวังทางดานโรคจากการประกอบอาชีพเปนหลัก  โดยตัวอยางและ
รูปแบบท่ีนาสนใจในประเทศตาง ๆ มีดังตอไปนี ้
สหราชอาณาจักร 
 ในสหราชอาณาจักรนั้นไมมีระบบขอมูลและเฝาระวังโรคจากการทํางานระบบใดระบบเดียวท่ี
จะครอบคลุมรายละเอียดของโรค หรือลักษณะขอมูลทางดานอาชีวอนามัยไดท้ังหมด ในปจจุบันระบบ
เฝาระวังท่ีมีการดําเนินการในระดับประเทศพอจะแบงไดดังนี ้ คือ RIDDOR ขอมูลจากระบบกองทุน
เงินทดแทน (Industrial  Injuries Benefit Scheme) และระบบเฝาระวังโรคท่ีดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ
ทางการแพทยในสาขาตาง ๆ เชน โครงการ SWORD  

1. RIDDOR (The Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations)  
เปนระบบรายงานโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานท่ีกําหนดขึ้น โดยกฎหมายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (The Health and Safety at Work etc. Act 1974) ขอกําหนดของกฎหมายนี้ไดบังคับใชเปน
ครั้งแรกในป ค.ศ.1985 ปจจุบันไดมีการปรับปรุงออกเปนกฎหมายใหม (RIDDOR 1995) และไดเริ่ม
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 1996 โดยไดปรับปรุงและรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานโรค 
และการบาดเจ็บจากการทํางานในกลุมพนักงานการรถไฟ ผูท่ีทํางานนอกชายฝงหรือกลางทะเล ผูท่ี
ทํางานเกี่ยวกับทอกาซใตทะเล และผูท่ีทํางานเกี่ยวกับการคมนาคมขนสงท้ังหมด เขาไปในกฎหมาย
ฉบับแรก วัตถุประสงคหลักและลักษณะของกฎหมายนี้จะเปนการกําหนดและรวบรวมขอบังคับ
เกี่ยวกับการรายงานสถานการณการดําเนินงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกอาชีพ
ภายในราชอาณาจักร รวมท้ังผูท่ีทํางานนอกชายฝงหรือกลางทะเลดวย โดยผูท่ีเกี่ยวของจะตองรายงาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหแกหนวยงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวา สถานประกอบการท่ี
ใดมีความเสี่ยงและลักษณะท่ีเสี่ยงเปนอยางไร รวมท้ังบอกถึงสถานการณแนวโนม ดวยระบบเชนนี้จะ
ทําใหหนวยงานท่ีมีอํานาจเกี่ยวของโดยตรงจะไดกําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจนในการดําเนินการ
ควบคุมและปองกันโรคหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการทํางานได 

ในขอกําหนดของกฎหมายฉบับนี้ จะบังคับใหนายจางหรือผูท่ีรับผิดชอบตองรายงานหรือแจง 
ใหผูมีอํานาจหนาท่ีทราบเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกิดขึ้นนอกงานก็ได ในกรณีท่ีลูกจางตาย เกิด 
การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเปนโรคตามท่ีมีการกําหนดไว ในกรณีของการรายงานการปวยเปนโรคนั้น 
จะตองมีคํารับรองการวินิจฉัยจากแพทยดวย โรคท่ีตองมีการรายงานท้ังหมดนั้นจะตองเปนโรคท่ีเกิด
จากการทํางาน ซึ่งไดมีการกําหนดไวตามหนังสือแนะนํา (Guidance book) โรคท่ีตองรายงานเหลานี้จะ
คลายคลึงกับโรคท่ีระบุในขอกฎหมายเกี่ยวกับโรคท่ีสามารถขอคาทดแทนในระบบเงินทดแทนของ
ประเทศ  แบบฟอรมในการรายงานโรคจะตองใชแบบฟอรมท่ีกําหนดตามกฎหมายเทานั้น (มีชื่อเรียกวา 
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Form F2508A) ในแบบฟอรมรายงานจะถามถึงขอมูลของผูรายงาน  ชื่อและประเภทของสถาน
ประกอบการ ชื่อของผูปวยหรือผูตาย และรายละเอียดของโรคหรือการเจ็บปวย รายละเอียดของงานท่ีผู
นั้นทํา รวมท้ังชื่อและขอมูลของแพทยผูใหการวินิจฉัย นอกจากนี้กฎหมายยังบังคับใหนายจางหรือผูท่ี
รับผิดชอบตองจัดเก็บรายงานเหลานี้ไวท่ีสถานประกอบการเพ่ือใหตรวจสอบไดตลอดเวลา   

2. ขอมูลจากระบบกองทุนเงินทดแทนการเจ็บปวยจากการทํางาน (Industrial Injuries Benefit  
Scheme) ในสหราชอาณาจักรมีระบบเงินสวัสดิการท่ีภาครัฐจัดใหแกผูทํางานหรือลูกจาง ยกเวนผูท่ี
ทํางานอิสระ (Self – Employed) โดยจัดเปนเงินชดเชยใหแกผูท่ีบาดเจ็บหรือปวยเปนโรคท่ีเกิดจากการ
ทํางานท่ีทางรัฐบาลไดกําหนดกลุมโรคไว ผูท่ีเขาขายท่ีจะไดเงินชดเชยเหลานี้จะตองอยูในเกณฑหลัก ๆ 
3 ขอ ดังนี้คือ 

2.1 ผูท่ีปวยนั้นจะตองทํางานหลังจากชวงกฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทนไดบังคับใช
ไปแลว และตองทํางานในอาชีพท่ีไดระบุไวในกฎหมายวาสามารถทําใหเกิด
โรคนั้น ๆ ได 

2.2 บุคคลนั้นจะตองเกิดการเจ็บปวย และสูญเสียสมรรถภาพทางกายหรือจิตใจจาก
การปวยเปนโรคนั้น ๆ  

2.3 โรคท่ีปวยจะตองเปนโรคท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดระบุหรือกําหนดไว 
ผูท่ียื่นเรื่องขอเงินชดเชยจะไดรับการตรวจประเมินสุขภาพจากคณะกรรมการแพทย  

ผูเชี่ยวชาญในสาขาโรคนั้น ๆ โดยตรง (Medical Board) เม่ือไดรับการตรวจแลวจะมีการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพออกมาเปนเปอรเซนตของการสูญเสีย และไดเงินชดเชยตามเปอรเซนตการสูญเสีย
นั้น ๆ  

3. ระบบเฝาระวังโรคท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ๆ นอกจากระบบเฝาระวังดังท่ีไดกลาว 
มาแลวในสหราชอาณาจักรยังมีระบบเฝาระวังโรคท่ีเกดิจากการทํางานท่ีดําเนินการโดยกลุมวิชาชีพ
หรือหนวยงานอื่น ๆ เชน โครงการ SWORD (The Surveillance of  Work-related and Occupational 
Respiratory Diseases) เปนโครงการเฝาระวังโรคปอดจากการประกอบอาชีพในระดับชาติท่ีดําเนินการ
ดวยความสมัครใจ โดยสมาคมแพทยอุรเวชช (British Thoracic Society) และสมาคมแพทยอาชีวเวช
ศาสตร (Society of Occupational Medicine) ของสหราชอาณาจักร แมวาโครงการนี้จะดําเนินการโดย
สมาคมวิชาชีพแตก็ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผานหนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แหงชาติ โดยวัตถุประสงคของโครงการนีเ้พ่ือจะเฝาคุมสถานการณแนวโนมของโรคปอดท่ีเกิดจากการ
ทํางาน และสอบสวนโรคในระยะเริ่มแรก เพ่ือนําไปสูการปองกันและควบคุมโรคในท่ีสุด โครงการนี้
ไดเริ่มตนขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1989 ในระยะแรกมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก แตหลังจากได
ดําเนินการไปเปนระยะเวลา 3 ป จํานวนผูเขารวมรายงานโรคไดลดนอยลง ดังนั้นผูรับผิดชอบการ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                      18 

ดําเนินการของระบบจึงไดพัฒนาใหม โดยแบงผูรายงานโรคออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแกนหลักท่ียัง
ยินดีรายงานโรคเปนประจํา กลุมนี้จะรายงานโรคเหมือนปกติ สวนอีกกลุมท่ีรวมรายงานโรคไม
สมํ่าเสมอจะถูกแบงออกเปน 12 กลุมยอย และขอใหรายงานเพียง 1 เดือน ในแตละรอบปเทานั้น โดยวิธี
นี้ทําใหสามารถประมาณจํานวนผูปวยในรอบปได โครงการนี้ไดดําเนินการมาจนถึงป ค.ศ. 1996 ทาง
กลุมแพทยอาชีวเวชศาสตรไดแยกตัวออกไปดําเนินการโครงการเฝาระวังโรคเอง โดยทําการเฝาระวัง
โรคท่ีเกิดจากการทํางานท้ังหมด เรียกวา โครงการ OPRA (Occupational Physicians Reporting 
Activity) แมวาจะแยกตัวออกไปดําเนินการเองแลว ในสวนของโรคปอดท่ีเกิดจากการทํางาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ OPRA ยังชวยสงผานขอมูลหรือรายงานโรคไปยังโครงการ SWORD ดวย วิธีการ
รายงานโรคของท้ัง 2 โครงการ จะใหแพทยเปนผูรายงานโรคในผูปวยรายใหมเทานั้น โดยการกรอก
ขอความลงไปในการด ซึ่งจะประกอบดวยขอมูลของผูปวยดังนี้ อักษรตัวตนของชื่อและนามสกุล วัน
เดือนปเกิด เพศ รหัสไปรษณียของท่ีอยูของผูปวย อาชีพ โรคและสารเคมีท่ีเปนสาเหต ุ ท้ัง 2 โครงการนี้
ไมมีการกําหนดคํานิยามของโรคท่ีจะรายงานอยางชัดเจน การวินิจฉัยวาเปนผูปวยหรือไมขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของแพทยผูวินิจฉัยเอง อยางไรก็ตามแพทยผูรายงานท้ังหมดเปนแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานนี้อยู
แลว 
สหรัฐอเมริกา 
  สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institute for 
Occupational Health and Safety (NIOSH))  ถือเปนหนวยงานหลักระดับชาติในการรับผิดชอบงาน
ทางดานวิชาการและเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใตศูนยควบคุมและปองกัน
โรคของประเทศ (Centers for Disease Control and Prevention)  ดังนั้นบทบาทในการพัฒนาระบบ
ขอมูลเพ่ือการเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัย จึงอยูในความรับผิดชอบของ NIOSH ดวย  โดย NIOSH 
ไดดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ท้ังภายใต
หนวยงานสุขภาพแหงชาติ (The US Department of Health and Human Services)  เชน The National 
Center for Health Statistics (NCHS)  หรือหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ นอกหนวยงานสุขภาพแหงชาติ เชน 
The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ซึ่งเปนหนวยงานทางดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ภายใตกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีบทบาทหลักในการออกและบังคับใชกฎหมายทางดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือหนวยงาน The Bureau of Labor Statistics (BLS) เปนตน  
นอกจากนี ้NIOSH ยังดําเนินงานการเฝาระวังรวมกับหนวยงานในระดับรัฐตาง ๆ (States) และทองถิ่น
ดวย 
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 การพัฒนาระบบเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัยภายใตความรับผิดชอบของ NIOSH เริ่มดวยการ
วางระบบเฝาระวังสิ่งคุกคาม เรียกวา โครงการ The National Occupational Hazard Survey (NOHS)  ซึ่ง
เริ่มตนตั้งแตตนทศวรรษ 1970  โดยทําการสํารวจสิ่งคุกคามตาง ๆ โดยเฉพาะสารเคมีในสถาน
ประกอบการมากกวา 9,000 แหง  หลังจากนั้นไดมีการสํารวจสิ่งคุกคามอีกครั้งในตนทศวรรษ 1980 
รวมท้ังไดทําการสํารวจสิ่งคุกคามตาง ๆ ในกิจการเหมืองแรดวย (The National Occupational Health 
Survey of Mining (NOHSM))   
 สําหรับการเฝาระวังทางสุขภาพ NIOSH ไดดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
จากขอมูลของ the National Center for Health Statistics (NCHS), ขอมูล National Health Interview  
Survey (NHIS),  ขอมูลจากสํานักงานประกันสังคม และขอมูลสถิตชิีพ  โดยกิจกรรมในระยะเริ่มแรกจะ
มุงเนนท่ีการวิเคราะหการเจ็บปวยดวยโรคปอดอักเสบจากฝุน (Pneumoconiosis) ตอมาในตนทศวรรษ 
1980 NIOSH ไดรวมมือกับ NCHS และหนวยงานสาธารณสุขในรัฐตาง ๆ ทําการพัฒนาระบบขอมูล
การตายและการประกอบอาชีพ (the National Occupational Mortality System (NOMS))  ทําใหสามารถ
วิเคราะหขอมูลสถานการณอัตราการตายในกลุมอาชีพตาง ๆ ได  โดยตอมาไดมุงเนนการตายท่ีเกี่ยวกับ
โรคปอดท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 
 หลังจากดําเนินการมาไดระยะหนึ่ง NIOSH ไดทําขอตกลงรวมกับรัฐตาง ๆ เพ่ือตองการท่ีจะ
พัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการริเริ่มโครงการ the 
Surveillance Cooperative Agreements between NIOSH and States (SCANS)  โครงการนี้มุงหวังท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของรัฐตาง ๆ ในการดําเนินการเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัย  
นอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีริเริ่มพัฒนาขึ้นตอมา คือ โครงการ The Fatality Assessment and Control 
Evaluation (FACE) program  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะทําการเฝาระวังและสอบสวนผูปวยท่ี
เสียชีวิตจากการทํางานโดยดําเนินงานใน 15 รัฐของประเทศ  
 ในระยะตอมาโครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพท่ีนับวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ คือ โครงการ  SENSOR (The Sentinel Event Notification System for Occupational 
Risks) ซึ่งตั้งขึ้นมาเพ่ือเฝาระวังโรคท่ีเกิดจากการทํางานท่ีสําคัญ ๆ ของประเทศ ไดแก โรคปอดจากฝุน
หิน (Silicosis), โรคหอบหืดจากการทํางาน (Occupational asthma), โรคพิษสารกําจัดศตัรูพืช 
(Pesticide poisoning), โรคพิษตะกั่ว (Lead poisoning), โรค Carpal Tunnel Syndrome, และโรค
สูญเสียการไดยินจากเสียงดัง (Noise-induced Hearing Loss) กรอบแนวคิดของโครงการมี 4 อยางคือ 
การคัดเลือกกลุมโรคท่ีสําคัญ      การสรางเครือขายในกลุมผูรายงานโรค มีศูนยกลางการเฝาระวังโรคท่ีจะ 
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รวบรวมขอมูลและวิเคราะหรายงาน และสุดทายคือ การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคท่ีสถาน
ประกอบการตามขอมูลเฝาระวังท่ีไดมา ระบบเฝาระวังนี้จะไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี แตจะเลือกพ้ืนท่ีตาม
มลรัฐท่ีมีความเสี่ยงสูงเขารวมในโครงการเทานั้น 
ประเทศแคนาดา 
  ระบบเฝาระวังโรคจากการทํางานในประเทศแคนาดาเทาท่ีมีการรายงานมีอยู 2 ระบบคือ ระบบ
แรกเปนระบบเฝาระวังท่ีดําเนินการโดยกลุมสมาคมแพทยผูเชี่ยวชาญตามความสมัครใจ เหมือนกับ
โครงการ SWORD ของสหราชอาณาจักร โดยโครงการนี้จากขอมูลการรายงานมีการดําเนินการในเมือง
ใหญ ๆ คือ ท่ีมลรัฐ British Columbia และ Quebec สําหรับท่ี Quebec นั้นมีชื่อโครงการเปนการเฉพาะ
คือ PROPULSE (Project Pulmonaire Sentinelle)  
 สวนระบบเฝาระวังอีกระบบคือ ขอมูลจากระบบกองทุนเงินทดแทนของประเทศ ในประเทศ
แคนาดานั้น ผูท่ีไดรับเงินชดเชยจะตองปวยดวยโรคจากการทํางานตามท่ีมีการกําหนดไวแลวเทานั้น 
และจะตองไดรับการตรวจยืนยันการวินิจฉัย  โดยคณะกรรมการแพทยผูเชี่ยวชาญโรคสาขานั้น ๆ  
(Workers’ Compensation  Board)  
ประเทศฟนแลนด 
 ระบบเฝาระวังโรคจากการทํางานของประเทศฟนแลนดมีชื่อวา The Finnish Registry of 
Occupational Diseases (FROD) ซึ่งไดดําเนินการโดยสถาบันอาชีวอนามัยแหงชาติ (The Finnish 
Institute of Occupational Health) ตั้งแตป ค.ศ. 1964 การรายงานโรคจะอาศัยขอมูลการรายงานโรคใน
ผูปวยรายใหมท่ีปวยเปนโรคจากการทํางานจากแหลงตาง ๆ ดังนี ้คือ  

1. ผูปวยหรือผูท่ีสงสัยวาจะปวยทุกรายท่ีเรียกรองขอเงินประกันจากบริษัทประกันในประเทศ 
2. ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแหงชาต ิ
3. ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลหรือสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภายในประเทศ 
การเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางานถือเปนโรคท่ีเกี่ยวพันกับกฎหมาย และผูท่ีเกี่ยวของจะถูก 

บังคับตามกฎหมายใหรายงานโรคไปยังหนวยงานทองถิ่นทุกราย การวินิฉัยโรคจากการทํางานนั้น
มักจะดําเนินการโดยแพทยผูมีความชํานาญเฉพาะทาง และเกณฑในการวินิจฉัยมักจะมีการกําหนดอยาง
ชัดเจน  
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                      21 

ประเทศสวีเดน 
 หนึ่งในระบบการเฝาระวังโรคท่ีเกิดจากการทํางานในประเทศสวีเดน อิงอยูกับระบบการ
รายงานขอมูลของคนงานหรือลูกจางท่ีเขียนรายงานรองขอเงินชดเชยดวยโรคท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งมี
ชื่อวา The Swedish Register of  Reported Occupational Diseases(SRROD) วิธีการคือ เม่ือคนงาน
ลูกจางมีความประสงคจะรองขอเงินชดเชยตามโรคท่ีมีการระบุไวในกฎหมาย คนงานหรือลูกจางนั้น
จะตองกรอกแบบฟอรมซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับโรคท่ีเปนสาเหตุ สถานท่ีทํางาน และขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู
กรอก ขอมูลจากใบรองขอเหลานี้จะมีการเก็บรวมรวมลงในระบบ SRROD ซึ่งจะนํามาวิเคราะหและ
แปลผลเพ่ือการเฝาระวังดวย อยางไรก็ตามระบบจะไมสามารถแยกไดวาผูท่ียื่นคํารองแลว สามารถผาน
การพิจารณาไดรับเงินชดเชยหรือไม ทําใหขอมูลในระบบนี้รวมจํานวนผูท่ีไมไดรับรองยืนยันในการ
วินิจฉัยวาเปนโรคจริงเขาไปดวย 
 
ระบบเฝาระวังจากการสํารวจขอมูลในกลุมประชากร 
 นอกจากขอมูลสถานการณโรคจะไดจากระบบเฝาระวังดังท่ีไดกลาวมาแลว ขอมูลการเจ็บปวย 
ความชุก หรืออุบัติการณการเกิดโรค รวมท้ังสาเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ สามารถท่ีจะรวบรวมและ
วิเคราะหไดจากการศึกษาในกลุมประชากรท่ีเสี่ยง หรือเปนเปาหมายไดโดยตรง ตัวอยางเชน ในกลุม 
The European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) ไดมีการรวมกลุมผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศตาง ๆ ในสหภาพยุโรป เพ่ือศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับสถานการณทางระบาดวิทยาของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ในแตละประเทศท่ีเขารวม ซึ่งขอมูลท่ีไดเหลานี้จะบงบอกสถานการณปญหาและ
นําไปสูแนวทางปองกันและแกไข รวมท้ังสามารถท่ีจะนํามาใชเปนขอมูลเพ่ือการเฝาระวังไดตอไปใน
อนาคต  
 
จุดแข็งและจุดออนของระบบขอมูลเพ่ือการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพท่ีมีอยูในปจจุบัน  
 จากลักษณะของระบบเฝาระวังโรคจากการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังท่ีไดกลาวมาแลว 
สามารถแบงลักษณะของระบบออกไดเปน 4 แบบใหญ ๆ คือ 

1. ระบบเฝาระวังท่ีใชขอมูลท่ีมีอยูแลวจากระบบอื่น ๆ (Existing data sources) เชน ขอมูล
จากกองทุนเงินทดแทน  

2. ระบบเฝาระวังท่ีเปนการรายงานจากแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข(Health care provider-
based reports) เชน โครงการ SWORD หรือ SENSOR  

3. ระบบเฝาระวังท่ีนายจางเปนผูรายงาน (Employer – based reports) เชน RIDDOR  
4. ระบบเฝาระวังท่ีเปนแบบผสม (Combined systems) เชน FROD  
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จุดแข็งและจุดออนของแตละแบบ มีดังตอไปนี ้
1. ระบบเฝาระวังท่ีใชขอมูลท่ีมีอยูแลวจากระบบอื่น ๆ                  โครงการหรือระบบกองทุน 

เงินทดแทน หรือเงินชดเชยจากการเจ็บปวย หรือพิการจากการปวยเปนโรคหรือบาดเจ็บจากการทํางาน 
ถูกตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือท่ีจะดูแลสวัสดิการของคนงานลูกจาง ไมใชเพ่ือการเฝาระวังโรค 
ดังนั้นการใชขอมูลจากระบบเหลานี้จะมีท้ังขอดีและขอจํากัดหลายประการคือ  
 ขอดี ท่ีเดนชัดท่ีสุดคือ เสียคาใชจายนอยและงาย เพราะใชขอมูลจากระบบอื่น ๆ ท่ีมีการ
ดําเนินการอยูแลว ระบบท่ีใชขอมูลจากระบบกองทุนเงินทดแทนจะมีความจําเพาะสูง (High 
Specificity) เพราะกลุมผูปวยท่ีถูกรายงานจะผานการคัดกรองการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และเกณฑในการวินิจฉัยก็เครงครัดชัดเจน นอกจากนี้ยังมีอัตราการเขารวมใน
การรายงานสูง เนื่องจากการรายงานผูปวยทุกรายจะถูกบังคับตามกฎหมายและมีแรงจูงใจในการจายคา
รักษาพยาบาล ขอดีอีกประการท่ีสําคัญคือ สถานประกอบการท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดการเจ็บปวยจะ
รับทราบขอมูลและถูกรายงานดวย ทําใหสามารถนําไปสูการแกไขและควบคุมโรคในกลุมคนงานอื่น ๆ 
ตอไปได 
 สําหรับขอจํากัดหรือจุดออนนั้น คอื ระยะเวลาของการรายงานโรคจะนาน เนื่องจากจะตองผาน
กระบวนการตามระบบ ทําใหขอมูลท่ีไดมีความลาชา และอาจไมทันการในการนําไปสูการควบคุม
ปองกัน นอกจากนี้การท่ีระบบมีกฎเกณฑในการวินิจฉัยท่ีเครงครัด ทําใหผูปวยบางรายอาจไมไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคตามเกณฑท่ีกําหนด ทําใหขาดการรายงานผูปวยในกลุมนี้ไป รวมท้ังกลุมประชากร
เปาหมายอื่นๆ ท่ีไมไดอยูภายใตระบบกองทุนเงินทดแทน เชน เกษตรกร ผูท่ีทํางานท่ีบาน เปนตน ก็จะ
ไมไดมีการรายงานการปวยเปนโรคอยูในระบบนี ้

2. ระบบเฝาระวังท่ีเปนการรายงานจากแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข              จากตัวอยางท่ี 
กลาวมาแลวสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของโครงการ SWORD ในสหราชอาณาจักรกับ
รูปแบบของโครงการ SENSOR ในสหรัฐอเมริกา รูปแบบของโครงการ SWORD เปนโครงการเฝา
ระวังท่ีเกิดจากแพทยผูเชี่ยวชาญอาสาสมัครเขามารายงานโรคและจัดการระบบเฝาระวังโรคกันเอง 
เกณฑในการเฝาระวังโรคคอนขางจะยืดหยุนขึ้นอยูกับความเห็นของแพทยผูรายงาน ทําใหระบบมีความ
ไว (Sensitivity) สูง แตอาจจะทําใหคํานิยามของการปวยเปนโรคมีความหลากหลายมากเกินไป (lack of 
Uniformity) เนื่องจากโครงการนี้มีความระมัดระวังในเรื่องสิทธิสวนบุคคลหรือความลับของผูปวย 
ดังนั้นแพทยผูรายงานจึงไมจําเปนตองรายงานชื่อของผูปวย หรือชื่อสถานท่ีทํางาน หรือสถาน
ประกอบการท่ีเปนสาเหตุ จุดแข็งท่ีสําคัญของโครงการ SWORD คือการมีสวนรวมของแพทย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของโดยตรงคอนขางมาก   รวมท้ังขอมูลท่ีไดทําใหทราบสถานการณของโรค 
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ท้ังในแงอุบัติการณและสาเหตุของโรค แตเนื่องจากเปนโครงการอาสาสมัครทําใหมีปญหาในเรื่องการ
คงอัตราการรวมสงรายงาน (low participation rate) หลังจากท่ีโครงการไดดําเนินการมาสักระยะหนึ่ง 
อยางไรก็ตามทางโครงการไดดําเนินการแกไขปญหานี้โดยการใชเทคนิควิธีการระบบการสุมตัวอยาง 
เพ่ือเพ่ิมอัตราในการสงรายงานมา 
 สวนรูปแบบของโครงการ SENSOR เปนโครงการท่ีมีการบังคับตามกฎหมายใหแพทยหรือ
บุคลากรสาธารณสุขเขารวมในการรายงานโรค โดยดําเนินการเฝาระวังเปนเพียงบางโรคในบางรฐั 
รูปแบบของโครงการจะสามารถหาสาเหตุและควบคุมหรือแกไขปญหาของโรคได โดยมีการติดตาม
ผูปวยท่ีถูกรายงานไปยังสถานท่ีทํางานของผูปวยและมีการสอบสวนโรค รวมท้ังการตรวจวัดทาง
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการแกไขและควบคุมปญหาได กิจกรรมท้ังหมดจะดําเนินการโดยเจาหนาท่ี
หรือบุคลากรในทองถิ่น อยางไรก็ตามหลังจากไดดําเนินการโครงการมาสักระยะหนึ่ง พบวามีการ
รายงานโรคท่ีต่ํากวาความเปนจริงมาก สาเหตุท่ีมีการรายงานโรคจากแพทยนอยนี ้อาจจะเนื่องมาจาก 

- แพทยไมไดรับรูหรือตระหนักถึงบทบาทของตนเองท่ีจะตองรายงานโรคตามท่ี
กฎหมายไดกําหนด 

- แพทยขาดความรูในการวินิฉัยโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
- แพทยไมเชื่อถือหรือไมอยากจะมีสวนรวมในโครงการ เนื่องจากกลัววาจะไดรับ

ความยุงยากในเชิงกฎหมายในภายหลัง 
- เนื่องจากภาระการงานของแพทยมีมาก ทําใหไมมีเวลากรอกขอมูลในแบบ

รายงาน ซึ่งใชเวลาคอนขางมาก 
 แมวาจะไดรับรายงานโรคตอบกลับมาคอนขางนอย แตผูดําเนินโครงการพบวา โครงการนี้
ประสบความสําเร็จคอนขางมาก โดยเฉพาะในการกระตุนใหแพทยมีความสนใจในโรคท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาในสถานประกอบการได 

3. ระบบเฝาระวังท่ีรายงานโดยเจาของสถานประกอบการ      ระบบการรายงานเชนนี้จะมีการ 
บังคับตามกฎหมายใหนายจาง หรือผูรับผิดชอบในสถานประกอบการ เปนผูรายงานโรคหรือการ
เจ็บปวยใหแกหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบงานนี้โดยตรง โดยท่ัวไปแลวหลักการของการรายงานใน
ระบบนี้จะนํามาซึ่งการสอบสวนโรค และแกไขปญหาในสถานประกอบการดวย ปญหาท่ีสําคัญของ
ระบบนี้ก็คือ มีความรวมมือในการรายงานโรคนอยมาก แมวาจะมีขอบังคับตามกฎหมาย แตนายจาง
สวนใหญดูเหมือนจะละเลยหรือไมใสใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายนั้น นอกจากนี้ตัวคนงานลูกจางเองไม
อยากใหมีการเปดเผยขอมูลการเจ็บปวยของตนแกนายจาง เนื่องจากกลัววาอาจจะทําใหตนเองถูกไล
ออก หรือบังคับใหออกจากงานได 
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4. ระบบเฝาระวังท่ีเปนแบบผสม  ระบบเฝาระวังในประเทศฟนแลนดไดแสดงใหเห็นถึง 

ความสําเร็จเปนอยางสูง ในการดําเนินการเฝาระวังโรคจากการทํางาน โดยเฉพาะในเรื่องความ
ครอบคลุมและเปนตัวแทนของสถานการณโรคจริงได ระบบเฝาระวังในประเทศฟนแลนดนี้ไดมีการ
ผสมผสานจากแหลงขอมูลหลายแหลง และยังมีการสนับสนุนการดําเนินการของระบบตามกฎหมายอีก
ดวย กฎหมายทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศฟนแลนดชวยสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรคจากการทํางาน โดยกฎหมายจะสนับสนุนใหผูปวยไดรับคาทดแทนในการปวยจากบริษัท
ประกันสุขภาพ รวมท้ังเปนคาตรวจวินิจฉัยรักษา และฟนฟูสภาพดวย และในกรณีของผูท่ีสงสัยวาจะ
ปวยก็สามารถเบิกคาตรวจวินิจฉัยได ดังนั้นขอมูลท่ีไดรับจึงมีความครอบคลุมและเชื่อถือได 

นอกจากระบบเฝาระวังดังกลาวแลว การศึกษาหรือสํารวจสถานการณโรคตาง ๆ ในแตละครั้ง 
ก็เปนการศึกษาหาขอมูลท่ีดีและมีประโยชน สามารถนํามาใชในการติดตามสถานการณโรคตาง ๆ ได 
การสํารวจในแตละครั้งสามารถบอกถึงความชุกของโรคตาง ๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังการสํารวจยังสามารถ
ครอบคลุมไปยังประชากรกลุมเสี่ยงตาง ๆ หรือกลุมประชากรท่ีไมไดถูกครอบคลุมโดยระบบใดระบบ
หนึ่งดวย ขอดีอีกอยางของการสํารวจคือ สามารถหาระดับของปญหาตั้งแตในระยะเริ่มแรกกอนท่ีจะมี
อาการมากจนนําผูปวยไปพบแพทย จุดออนท่ีสําคัญของการสํารวจคือ อาจจะมีปญหาในเรื่องอคติใน
การคัดเลือกกลุมศึกษา (Selection bias) และเนื่องจากเปนการศึกษาสํารวจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross 
sectional study) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของปญหาอาจจะไมสามารถพบไดจากการสํารวจ
เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้การศึกษาในแตละครั้งมักจะใชคาใชจายสูง และเสียเวลาในการดําเนินการ
นาน  

โดยสรุปในปจจุบันยังไมมีระบบเฝาระวังแบบใดท่ีมีความสมบูรณแบบในทางอุดมคติ       การ 
ผสมผสานขอดีของระบบเฝาระวังท้ังหลายของแตละระบบจะชวยใหระบบเฝาระวังนั้นดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะปจจัยสําคัญคือระบบนั้นจะตองมีการวินิจฉัยและรายงานโรคโดยแพทย ซึ่งอาจจะตองมีการ
เสริมสรางแรงจูงใจใหมีการรายงานดวย และประการสําคัญจะตองมีระบบเขาไปติดตามหรือสอบสวน
ในสถานประกอบการ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนถูกตอง และนําไปสูการแกไขและควบคุมโรคตอไป 
ตัวอยางระบบขอมูลเพ่ือการเฝาระวังทางดานอนามัยส่ิงแวดลอมในบางประเทศ 
 ระบบขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ จะมีลักษณะ
คลายคลึงกับระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัย  สวนใหญฐานขอมูลท่ีมีจะยังอยูกับบทบาทภารกิจของ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบทางดานสิ่งแวดลอมเปนหลัก  เนื่องจากงานทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพเปนงานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ดังนั้นในแตละประเทศจึงไมมีหนวยงานใดเพียง
หนวยงานเดียวท่ีจะมีบทบาทรับผิดชอบในงานนี้     ดังนั้นฐานขอมูลจึงมีอยูหลายฐานขึ้นอยูกับบทบาท 
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ภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ  ตัวอยางของระบบฐานขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ียกมาแสดงใหดู
นี้เปนของบางประเทศเทานั้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากไมมีการตีพิมพเอกสารขอมูลเพ่ือเผยแพร  แตคาดวา
ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ระบบขอมูลดังกลาวไมนาจะมีความแตกตางกันมากนัก  ตัวอยางของระบบ
ขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีดังนี้ 
สหราชอาณาจักร 
  ในสหราชอาณาจักร มีหนวยงานภาครัฐในระดับสวนกลางท่ีรับผิดชอบงานทางดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 4 หนวยงานหลัก คือ Department of Health, Department of the 
Environment, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,  และ Home Office  โดยหนวยงานดังกลาว
มีบทบาทภารกิจท่ีมุงเนนแตกตางกันไป ตัวอยางเชน Department of Health  จะมีบทบาททางดานการ
ประเมินติดตามและเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางดานสิ่งแวดลอม  การดูแลเรื่อง
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และการควบคุมโรคติดตอตาง ๆ  ในขณะท่ี Department of the 
Environment จะมีบทบาทในเรื่องสิ่งแวดลอมของอาคารบานเรือน  การควบคุมปองกันมลพิษ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน มลพิษทางอากาศและเสียง เปนตน  การควบคุมและกําจัดขยะตาง ๆ การดูแล
คุณภาพน้ํา เปนตน  สวน Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  มีบทบาทในดานการดูแล
คุณภาพและมาตรฐานของพืชผัก เนื้อ และอาหารตาง ๆ  การควบคุมแมลงและศัตรูพืช  การดูแล
ทางดานปศุสัตว  เปนตน    
  หนวยงานภาครัฐในสวนกลางดังกลาวขางตน จะมีบทบาทหลัก คือ การออกกฎหมาย 
การควบคุมกํากับติดตามสถานการณ และการดําเนินงานของหนวยงานในพ้ืนท่ีและการใหบริการเปน
บางสวน เชน การตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม  การตรวจวัดระดับมลพิษ เปนตน  อยางไรก็ตามบทบาทใน
การใหบริการสวนใหญจะผองถายอํานาจใหแกหนวยงานสวนทองถิ่น หรือหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี 
(The Environmental Health Unit at district council level)  สําหรับบทบาทท่ีสําคัญของหนวยงานใน
สวนทองถิ่น ซึ่งมี Environmental Health unit เปนหนวยงานรับผิดชอบ   มีดังตอไปนี ้

1. การเฝาระวังโดยการตรวจวัดและติดตามเฝาระวังระดับของปริมาณมลพิษใน 
ตัวกลางตาง ๆ เชน ในอาหาร น้ํา อากาศ ดิน ฯลฯ 

2.  เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหแกสาธารณะ 
3. การบังคับใชกฎหมาย 
4. การใหบริการควบคุมและกําจัดมลพิษ เชน การควบคุมแมลง การทําความสะอาด 

สถานท่ีสาธารณะ การดูแลงานสุขาภิบาลอาหาร เปนตน 
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5. การสอบสวนโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีมี 

ประชาชนรองเรียน 
6. การฝกอบรมและใหความรูแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและประชาชน 
สําหรับในสวนของระบบฐานขอมูลท่ี Environmental health unit  จะตองมีนั้นไดมี 

การกําหนดเปนกฎหมายเลยวา หนวยงานนี้จะตองเปนผูท่ีจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ทางดาน
สิ่งแวดลอม ไมวาจะดําเนินการตรวจวัดโดยหนวยงานเองหรือจากหนวยงานอื่น ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ก็ตาม  (ปจจุบันสหราชอาณาจักรไดมีนโยบายใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการตรวจวัด หรือ
ใหบริการทางดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น)  โดย Environmental health unit  จะตองมีการจัดเก็บขอมูลตาง 
ๆ และพรอมท่ีจะเปดเผยแกสาธารณะตลอดเวลา  โดยปจจุบันไดมีการวิเคราะหและจัดพิมพขอมูลเปน
เอกสารรายงานประจําป  เผยแพรใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากหนวยงานหลักทางดานสิ่งแวดลอมดังท่ีไดกลาวมาแลว  ในสหราชอาณาจักร 
ยังมีหนวยงานท่ีเปนสถาบันในการพัฒนาทางวิชาการทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมดวย เรียกวา The 
Institute of Environmental Health  ซึ่งเปนองคกรท่ีประกอบดวยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทางดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม โดยมีหนาท่ีศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานตาง ๆ และถายทอดองคความรูและฝกอบรมใหแกบุคลากรทางดานนี้
ของประเทศ  โดยผลงานและฐานขอมูลท่ีสําคัญคือ  รายงานการศึกษาวิจัยตาง ๆ  การจัดพิมพ
วารสารวิชาการเปนประจําตอเนื่อง เปนตน 
สหรัฐอเมริกา 
  ในสหรัฐอเมริกา มีหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมหลาย
หนวยงาน แตหนวยงานหลักท่ีสําคัญมี 2 หนวยงาน คือ The US Environmental Protection Agency 
(EPA)  และ National Center for Environmental Health/Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry (ATSDR)  โดยมีบทบาทภารกิจและฐานขอมูลของหนวยงานดังกลาวดังตอไปนี้ 

1. The US Environmental Protection Agency (EPA)  เปนหนวยงานในระดับชาติท่ี 
ตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 17 กันยายน ค.ศ.1970 ตามมติของรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา  โดยมีประธานาธิบดนีิกสัน  
เปนผูลงนาม องคกร EPA นี้ เกิดจากการควบรวมบทบาทหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานภาครัฐตาง 
ๆ ท่ีดูแลทางดานสิ่งแวดลอมมากอนหนานี้ เชน งานท่ีเกี่ยวกับการดูแลควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะมูล
ฝอย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช คุณภาพน้ําดื่ม ซึ่งเคยอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานทางดาน
สาธารณสุข (Public Health Services)  หรือการดูแลการควบคุมมลพิษทางน้ําท่ีอยูภายใตความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เปนตน  บทบาทหลักของ EPA คือ  1) การคุมครองและอนุรักษ
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สิ่งแวดลอม  และ 2) การคุมครองปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอม  
องคกร EPA ใชกลไกในการทํางานหลัก คือ  การออกและบังคับใชกฎหมาย โดยการควบคุมท่ี
แหลงกําเนิดมลพิษและการควบคุมท่ีตัวกลาง (เชน ในอากาศ ในน้ํา หรือในดิน เปนตน)  ปจจุบันใช
กลไกการประเมินและจัดการความเสี่ยงเปนหลักในการควบคุมและปองกันผลกระทบ โดยอาศัยการมี
สวนรวมของภาคีอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม 

สําหรับเรื่องฐานขอมูลนั้นทาง EPA ไดมีการริเริ่มและพัฒนาฐานขอมูลท่ีสําคัญ 4  
เรื่องใหญ ๆ คือ  1) Envirofacts data warehouse  2) EPA Spatial Data Library System  3) Better 
Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources  และ 4) American Indian Lands 
Environmental Support Project  ซึ่งฐานขอมูลดังกลาวเปนฐานขอมูลของสิ่งคุกคามหรือมลพิษ
สิ่งแวดลอม  โดยมุงเนนการระบุถึงสถานท่ีของแหลงกําเนิดมลพิษตาง ๆ ในป ค.ศ.1987 ทาง EPA  ได
ริเริ่มพัฒนาโครงการ the National Geographic Information System Program  เพ่ือท่ีจะประสานการใช
ประโยชนของขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี  นอกจากนี้ทาง EPA ยังไดใหบริการขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานพรอมท้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลแผนท่ีทางดานสิ่งแวดลอม   
(www.epa.gov/epahome/Data.html)    นอกจากภารกิจตาง ๆ ดังกลาวแลว EPA ยังเปนแกนหลักในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตรของประเทศดวย 

2. The National Center for Environmental Health / Agency for Toxic Substances  
and Disease Registry  เปนหนวยงานภาครัฐระดับชาติท่ีอยูภายใตศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ  
(Centers for Disease Control and Prevention)  ซึ่งรับผิดชอบโดยหนวยงานเทียบเทากระทรวง
สาธารณสุข (The US Department of Health and Human Services)  หนวยงานนี้มีบทบาทหลักทาง
วิชาการโดยมุงเนนท่ีการศึกษาวิจัย และคนควาหาเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสูการควบคุมปองกันผลกระทบ
ตอสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษ หรือสารเคมีท่ีมีอยูในสิ่งแวดลอม  ปจจุบันมลพิษท่ีใหความสําคัญ คือ 
มลพิษของอากาศภายในอาคาร, มลพิษอากาศท่ัวไป ขยะพิษ และพิษจากตะกั่ว 

สําหรับฐานขอมูลท่ีหนวยงานนี้รับผิดชอบ  จะมุงเนนท่ีฐานขอมูลสิ่งคุกคาม หรือ 
ขอมูลสารเคมีเชนกัน โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับสารพิษและผลกระทบตอสุขภาพ (Hazardous Substance 
Release/Health Effects Database)  และขอมูลระดับการรับสัมผัสของสารเคมีบางตัวท่ีไดมีการขึ้น
ทะเบียนไว  (Environmental exposure registries for selected chemicals) เชน สารเบนซีน 
trichloroethylene และสารไดออกซิน เปนตน 
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ขอพิจารณาสําหรับระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและระบบขอมูลทางดานส่ิงแวดลอม 
  จากการทบทวนและวิเคราะหรูปแบบโครงสรางของระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอมในตางประเทศ ดังท่ีไดกลาวมาขางตน จะพบขอสังเกตบางประการท่ีสําคัญ คือ  

1. เม่ือพิจารณาทางดานระบบขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือสิ่งแวดลอมท่ีมีผล 
ตอสุขภาพ หนวยงานหลักท้ังในสวนกลางและในระดับพ้ืนท่ี จะมุงเนนท่ีการบริหารจัดการควบคุม
ปองกันท่ีแหลงกําเนิดของมลพิษเปนหลัก  ดังนั้นกิจกรรมท่ีดําเนินการคือ การคนหาแหลงกําเนิดมลพิษ
การตรวจวัดระดับมลพิษในสิ่งแวดลอม และการหามาตรการควบคุม ดังนั้นฐานขอมูลท่ีสําคัญท่ีมีอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานเหลานี ้จะเปนขอมูลของแหลงกําเนิดมลพิษ เชน ขอมูลแผนท่ีของสถาน
ประกอบการ ขอมูลแหลงมลพิษตาง ๆ  เปนตน  และขอมูลการตรวจวัดระดับมลพิษในตัวกลาง
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน ขอมูลคุณภาพอากาศ ขอมูลคุณภาพน้ํา เปนตน 

ในทํานองเดียวกันหนวยงานหลักทางดานอาชีวอนามัย ก็จะมุงเนนท่ีการบริหาร 
จัดการควบคุมปองกันท่ีแหลงกําเนิดสิ่งคุกคามในสภาพแวดลอมการทํางาน และมีฐานขอมูลสิ่งคุกคาม
ในสถานท่ีทํางาน และฐานขอมูลการตรวจระดับสิ่งคุกคามในสภาพแวดลอมการทํางานเหมือนกัน แต
หนวยงานหลักซึ่งอาจจะเปนอีกหนวยงานหนึ่งท่ีแยกออกมาตางหาก ยังมีการจัดเก็บฐานขอมูลการปวย
เปนโรคดวย 

2. โดยหลักการแลวระบบขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
จะตองประกอบไปดวยฐานขอมูลท่ีสําคัญ 2 ฐาน คือ ฐานขอมูลสิ่งแวดลอม และฐานขอมูลสุขภาพ 
ดังท่ีไดกลาวในรายละเอียดของบทกอนหนานี ้ จากการทบทวนวิเคราะหรูปแบบโครงสรางและระบบ
ขอมูลในตางประเทศ พบวา หนวยงานหลักจะมีภารกิจและฐานขอมูลมุงเนนทางดานสิ่งแวดลอม  สวน
บทบาททางดานสุขภาพ เชน การตรวจประเมินคัดกรองในคน การวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดลอมจะเปน
ภารกิจของหนวยบริการสุขภาพ เชน โรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางตาง ๆ ซึ่งในทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติแลว การวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดลอมเฉพาะรายบุคคลจะดําเนินคอนขางยาก ตองอาศัยการ
วิเคราะหในเชิงระบาดวิทยา ดังนั้นฐานขอมูลทางดานสุขภาพจึงมักจะอยูท่ีหนวยบริการสุขภาพนั้น ๆ 
และมักจะเปนการจัดเก็บขอมูลในโรคตาง ๆ ท่ัวไป โดยอาจอิงกับระบบการจัดเก็บท่ีมีอยูภายใน
โรงพยาบาล เชน การจัดเก็บขอมูลโดยใชรหัส ICD10 เปนตน  เม่ือตองการจะทําการวิเคราะหเพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับสิ่งแวดลอม ก็จะใชฐานขอมูลสุขภาพดังกลาวมาทําการวิเคราะหทาง
ระบาดวิทยา เพ่ือหาความเชื่อมโยง โดยอาจจะเลือกขอมูลสถิติชีพ หรือโรคบางอยางท่ีอาจจะเกี่ยวของ
กับมลพิษท่ีสนใจมาใชในการวิเคราะห 
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  ดวยเหตุนี้ฐานขอมูลของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับสวนกลาง หรือระดับพ้ืนท่ี
อื่น ๆ ท่ีไมใชหนวยบริการสุขภาพ จึงอาจไมจําเปนตองมีระบบขอมูลโรคจากสิ่งแวดลอมโดยตรง เพ่ือ
นําไปใชในการเฝาระวังเหมือนกับโรคจากการประกอบอาชีพ เม่ือจะทําการวิเคราะหเพ่ือการเฝาระวังก็
จะใชฐานขอมูลสุขภาพอื่น ๆ ท่ีมีการจัดเก็บอยูแลวมาใชประโยชนแทน  ดังนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ทางดานผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมในสวนกลาง จึงมุงเนนบทบาทในการศึกษาคนควา 
รวบรวมขอมูลทางวิชาการตาง ๆ เกี่ยวกับมลพิษและผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้
ฐานขอมูลท่ีมีจึงมักจะเปนฐานขอมูลทางวิชาการมากกวา ตัวอยางเชน บทบาทของหนวยงาน The 
Institute of Environmental Health ในสหราชอาณาจักร หรือ The National Center for Environmental 
Health / Agency for Toxic Substances and Disease Registry ในสหรัฐอเมริกา เปนตน 

3. จากขอสังกตขางตน ทําใหพบวาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและระบบ 
ขอมูลทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม จึงมีความเหมือนและความแตกตางกัน ความเหมือนคือ ท้ัง 2 แบบ
ตางตองอาศัยฐานขอมูลสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยฐานขอมูลสิ่งแวดลอมในดานอาชีวอนามัย คือ 
ฐานขอมูลสิ่งคุกคามและระดับสิ่งคุกคามในสภาพแวดลอมการทํางาน และดานอนามัยสิ่งแวดลอม คือ 
ฐานขอมูลมลพิษในแหลงกําเนิดและระดับมลพิษในตัวกลางสิ่งแวดลอมตาง ๆ สวนความตาง คือ 
ฐานขอมูลสุขภาพสําหรับดานอาชีวอนามัยจะมีระบบการจัดเก็บขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพอยาง
ชัดเจน ในขณะท่ีดานอนามัยสิ่งแวดลอมมักจะไมมีฐานขอมูลโรคจากสิ่งแวดลอมชัดเจน มักจะอาศัย
ฐานขอมูลสุขภาพหรือขอมูลโรคจากแหลงขอมูลอื่น ๆ  
สรุป 
  โดยสรุปในภาพรวมปญหาทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ถือเปนปญหาท่ี
สําคัญในหลาย ๆ ประเทศ โดยประเทศตาง ๆ เหลานั้นไดพยายามวางมาตรการและระบบตาง ๆ เพ่ือมา
รองรับสถานการณปญหาโดยเฉพาะระบบขอมูลขาวสาร  ปจจุบันระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดลอมในแตละประเทศ  มีความหลากหลายแตกตางกัน และระดับของการพัฒนาก็ไม
เทากัน โดยประสบการณของประเทศตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการพัฒนาฐานขอมูลจาก
หลาย ๆ แหลงตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  นอกจากนี้จากการวิเคราะหระบบ
ขอมูลท้ังทางดานอาชีวอนามัยและทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม ก็พบวามีท้ังความเหมือนและความ
แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยของธรรมชาติของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ และบริบทของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  อยางไรก็ตามประสบการณและบทเรียนในการพัฒนาระบบขอมูลของประเทศ
ตาง ๆ เหลานี้  สามารถท่ีจะนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไดเปนอยางด ี
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บทที ่4 

ระบบรายงานที่มีอยู ในปจจุบันในภาพรวมของประเทศ 
 

ในการศึกษาทบทวนระบบขอมูลท่ีมีใชอยูในปจจุบันซึ่งไดจากการประชุมพัฒนา 
ระบบขอมูลขาวสารเพ่ืองานอาชีวอนามัยสําหรับหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จัดโดยสํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม    ระหวางวันท่ี 25 - 26 กุมภาพันธ 2551  ณ โรงแรมริชมอนด 
จ.นนทบุรี   ขอมูลจากโครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบวา
ระบบการรายงานทางสุขภาพท่ีมีความเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในประเทศท่ีมีอยู
ในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 2 แบบใหญๆ ดังนี ้คือ 

1. ระบบรายงานปกต ิ มีดังนี้  
    1.1 ระบบขอมูลของโรงพยาบาลไดแก ระบบขอมูล 12 แฟมของสํานักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ระบบรายงาน รง.506 และ รง. 506/2 ของสํานักระบาดวิทยา ระบบรายงานของสํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โดยระบบ 12 แฟมของโรงพยาบาล สามารถรายงานไดเปน
รายวัน 

     1.2 ระบบขอมูลของหนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ(PCU) ไดแก ระบบขอมูล 18 
แฟม 

            ระบบ 18 แฟม ความสามารถในการรายงานเปนรายวันของแตละแหงไมเทากัน แต
อยางนอยทุกแหงจะสามารถใหขอมูลโรคเปนรายโรคได 

2. รายงานเฉพาะกิจ เปนรายงานท่ีจัดทําแบบครั้งคราวตามการเกิดเหต ุเชน กรณีสอบสวนเหต/ุ
โรคของทีมสอบสวนเคลือ่นท่ีเร็ว(SRRT)  การสอบสวนกรณีเกิดภัยพิบัติจากสารเคมี เปนตน 
 

  การรายงานในระบบรายงานปกติ   
   ปจจุบันระบบขอมูลสุขภาพ (Health Information System) มีอยู 2 ระบบใหญๆ คือ  
  ก.ระบบที่อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลประชากร (Population-based Health Information System)  

เชน 
  - ขอมูลการสํามะโนประชากร(Population and Housing Census)ของสํานักงาน                
สถิติแหงชาติ  
  - ขอมูลทะเบียนชีพ (Vital registration) การเกิด การตาย ของกระทรวงมหาดไทย 
  - ขอมูลการสํารวจครัวเรือน (Household surveys) ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
  - ขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพ(Health surveys) ของกระทรวงสาธารณสุข 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                      31 

 

      ข.ระบบที่อยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินงาน(Facility-based Health Information System)  เชน 
  - ขอมูลการเฝาระวังโรค(Disease surveillance system) ของกระทรวงสาธารณสุข 
  - ขอมูลทะเบียนโรค(Disease registries) ของกระทรวงสาธารณสุข 
  - ขอมูลรายงานการดําเนินงาน(Routine reports from facilities) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
  - ขอมูลผูปวย(Electronic patient records) ของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
  - ขอมูลดานการสาธารณสุขมูลฐาน(Primary care health information system) ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
  - ขอมูลคาใชจายดานสุขภาพ(National Health Account) ของกระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 

ระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล 
ระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาลนั้น  ขอมูลท่ีมีอยูในโรงพยาบาลประกอบดวยขอมูล 3 สวน

ใหญ ๆ  คือ 
- แฟมขอมูลบุคคล  ประกอบดวย  ขอมูลพ้ืนฐานของผูมารับบริการ  ขอมูลหลักประกันสุขภาพ 
- แฟมขอมูลบริการ  ประกอบดวย  ขอมูลบริการผูปวยนอก/ผูปวยใน (OP/IP)    ขอมูล

วินิจฉัยโรคของผูปวยนอก/ผูปวยใน (OP/IP)  ขอมูลการสงตอ ผูปวยนอก/ผูปวยใน(OP/IP)  ขอมูล
หัตถการ ผูปวยนอก/ผูปวยใน(OP/IP) 

- แฟมขอมูลคาใชจาย  ประกอบดวย ขอมูลคาใชจายรวม  ขอมูลคาใชจายแยก 
 

ฐานขอมูลสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ   
ขอมูลท่ีมีอยูในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ประกอบดวยขอมูล 3 สวนใหญๆ คือ 
- แฟมขอมูลบุคคล ไดแก  ขอมูลพ้ืนฐาน  ขอมูลหลักประกันฯ  ขอมูลการตาย  ขอมูลโรค

เรื้อรัง 
- แฟมขอมูลบริการ ไดแก ขอมูลการมารับบริการ ขอมูลวินิจฉัยโรค ขอมูลโรคเฝาระวัง ขอมูล

การใชยา  ขอมูลบริการหัตถการ  ขอมูลการนัด 
- แฟมขอมูลสงเสริมสุขภาพ ไดแก ขอมูลหญิงวัยเจริญพันธุ  ขอมูลบริการวางแผนครอบครัว 

ขอมูลการตั้งครรภ คลอด  ขอมูลการฝากครรภ  ขอมูลการดูแลหลังคลอด  ขอมูลวัคซีน  ขอมูล
โภชนาการ 
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แนวคิดบริการปฐมภูมิ 

ระบบขอมูลเพ่ือบริการปฐมภูมิ (Information system for primary care) ควรเปนอยางไร คงตอง
ดูแนวคิดวา      การบริการปฐมภูมิเปนอยางไร      การบริการปฐมภูมิเปนบริการทางสุขภาพท่ีประกอบ
ไปดวยการสงเสริมสุขภาพในกลุมคนท่ียังมีสุขภาพด ี การปองกันโรคสําหรับกลุมประชากรท่ีมีความ
เสี่ยงในดานตางๆ และการบริการรักษาพยาบาลกรณีท่ีมีการเจ็บปวย รวมท้ังการสงตอกรณีตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 

 

แผนภาพท่ี 1 แนวคิดบริการปฐมภูมิ 

 
 
การจัดเก็บขอมูลในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ PCU  

ฐานขอมูลหนวยบริการระดับปฐมภูมิ PCU  หนวยบริการระดับปฐมภูมิ PCU มีการจัดเก็บขอมูล
ดวย ระบบขอมูลดังนี้  

1) ระบบขอมูลบูรณาการโดยคอมพิวเตอร 
เปนระบบท่ีมีการใชอยางกวางขวางในปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากมีความพรอมในดานเครื่อง
คอมพิวเตอร และโปรแกรม (HCIS โดยศูนยเทคโนโลยี THO และโปรแกรมของแตละ
จังหวัด)  โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการระดับปฐมภมิู 
เพ่ือใชสําหรับเชื่อมโยงขอมูลกับสวนกลาง เรียกวา มาตรฐานขอมูล 18 แฟม  ไดแก 
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              1. แฟมขอมูลพ้ืนฐานประชากร 
2. แฟมขอมูลการตาย 
3. แฟมขอมูลหลักประกันสุขภาพ 
4. แฟมขอมูลโรคเรื้อรัง 
5. แฟมขอมูลบริการ 
6. แฟมขอมูลวินิจฉัยโรค 
7. แฟมขอมูลโรคท่ีตองเฝาระวัง 
8. แฟมขอมูลการใชยา 
9. แฟมขอมูลหัตถการ 
10. แฟมขอมูลการนัด 

  11. แฟมขอมูลบริการวัคซีน 
  12. แฟมขอมูลโภชนาการ 
  13. แฟมขอมูลหญิงวัยเจริญพันธุ 
  14. แฟมขอมูลวางแผนครอบครัว 
  15. แฟมขอมูลอนามัยแมและเด็ก 
  16. แฟมขอมูลการฝากครรภ 
  17. แฟมขอมูลการดูแลหลังคลอด 
  18. แฟมขอมูลครัวเรือน 
 

              โดยลักษณะฐานขอมูลของหนวยบริการระดับบริการปฐมภูมิ PCU มีรายละเอียดดังนี ้
- แฟมขอมูลบุคคล (PERSON) ประกอบดวยขอมูล เลขประจําตัว13 หลัก และรหัส 

บุคคล  ชื่อ นาม-สกุล  วันเกิด สถานภาพ  เพศ อาชีพ การศึกษา สัญชาติ ศาสนา รายได  ท่ีอยูจริง และ
ตามทะเบียนบาน สถานะในครอบครัว  ชื่อบิดา มารดา คูสมรส  วันท่ียายเขา ยายออก 

- แฟมขอมูลหลักประกัน (CARD) ประกอบดวยขอมูล เลขประจําตัว13 หลัก และ 
รหัสบุคคล  ประเภทบัตรสิทธ ิ เลขท่ีบัตรสิทธิ  วันท่ีออกบัตร วันหมดอาย ุ สถานบริการหลัก และรอง 
  - แฟมขอมูลการตาย (DEATH) ประกอบดวยขอมูล  รหัสบุคคล  วันท่ีตาย 

- แฟมขอมูลโรคเร้ือรัง (CHRONIC) ประกอบดวยขอมูล รหัสบุคคล  รหัสโรคเรื้อรัง  
วันท่ีวินิจฉัย  วันท่ีหาย 

- แฟมขอมูลบริการ (SERVICE) ประกอบดวยขอมูล รหัสบุคคล  ลําดับท่ี วันท่ี  
การบริการใน/นอกเขต, ใหม/เกา, ใน/นอกเวลา ชนิดของบริการหลัก   คายา คาบริการ คาบริการรวม   
สิทธิท่ีใช  จํานวนเงินท่ีจาย   การสงตอ และสถานพยาบาลท่ีสง  วันท่ีนัด กิจกรรมท่ีนัด รหัส จนท.  
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  - แฟมขอมูลวินิจฉัย (DIAG) ประกอบดวยขอมูล  รหัสบุคคล  ลําดับท่ี วันท่ี   ประเภท
วินิจฉัย รหัสการวินิจฉัย(ICD)  

- แฟมขอมูลโรคเฝาระวัง (SURVEIL) ประกอบดวยขอมูล รหัสบุคคล ลําดับท่ี วันท่ี  
รหัสวินิจฉัย(ICD)  รหัส 506   วันเริ่มปวย  ท่ีอยูขณะปวย  สภาพผูปวย วันท่ีตาย 

- แฟมขอมูลหัตถการ (PROCED) ประกอบดวยขอมูล รหัสบุคคล  ลําดับท่ี วันท่ี  
รหัสหัตถการและบริการ  ราคาคาหัตถการและบริการ 

- แฟมขอมูลการใชยา (DRUG) ประกอบดวยขอมูล รหัสบุคคล  ลําดับท่ี วันท่ี  รหัสยา 
จํานวน  ราคาคายา (ราคาขาย)  ตนทุนคายา (ราคาซื้อ) 

 - แฟมขอมูลครัวเรือน (HOME) ประกอบดวยขอมูล รหัสบาน  บานเลขท่ี หมูท่ี ถนน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด  จํานวนครอบครัว  ท่ีตั้ง รหัส อสม. รหัสเจาบาน  การมีสวม ประเภทน้ําดื่ม 
วิธีการกําจัดขยะ  การเลี้ยงสัตว การกําจัดมูลสัตว  การกําจัดน้ําเสีย  การจัดบาน สภาพบาน  การจัดครัว 
การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค 
 

         ระบบขอมูลบูรณาการโดยคอมพิวเตอร  ชวยใหหนวยบริการระดับปฐมภูมิสามารถ 
- บันทึกขอมูลประชากร 
- บันทึกขอมูลบริการรักษา 
- บันทึกขอมูลสงเสริมปองกัน 
- จําแนกกลุมเปาหมาย 
- ประมวลผลขอมูล จัดทํารายงาน 

แผนภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางรูปลักษณของระบบขอมูลบูรณาการโดยคอมพิวเตอร ท่ีใชในการบันทึกขอมูล
ประชากร 
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แผนภาพท่ี 3     ตัวอยางรูปลักษณของระบบขอมูลบูรณาการโดยคอมพิวเตอร ท่ีใชในการ
บันทึกขอมูลบริการ 

 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 4  ตัวอยางรูปลักษณของระบบขอมูลบูรณาการโดยคอมพิวเตอร ท่ีใชในการ

ประมวลผล 
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2) ระบบแฟมสุขภาพประจําครอบครัว (Family folder)  ประกอบดวยขอมูล ดังนี ้ 
- ขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกในครอบครัว (รวม แผนผังเครือญาต)ิ 
- ขอมูลสิ่งแวดลอมของครัวเรือน (รวม แผนท่ีท่ีตัง้ครัวเรือน) 
- ประวัติการเจ็บปวยและการรักษาแตละครั้ง (OPD card) 
- ประวัติการเจ็บปวยและการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง 
- ประวัติการบริการสงเสริมสุขภาพ (วางแผนครอบครัว ฝากครรภ การดูแลหลังคลอด  

                       โภชนาการ) การปองกันโรค (การฉีดวัคซีน)  
- ประวัติการเยี่ยมบาน 

 

3) ระบบเฝาระวังโรค  ประกอบดวยขอมูล 
- รายงานโรคท่ีตองเฝาระวัง (รง.506) 
- บันทึกขอมูลผูปวยแตละรายในแบบบันทึกแลวสงใหหนวยงานระดับอําเภอ  
- สวนใหญมีโปรแกรมคอมพิวเตอรรองรับ ซึ่งมีท้ังโปรแกรมรายงานการเฝาระวังโรคโดยตรง 
- อาจจะมีการสงขอมูลใหกันได โดยใชแผนดิสเก็ต หรือสงผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

 

ปญหาของระบบขอมูล     ระบบรายงานในปจจุบัน มีปญหาท่ีพบได ดังนี ้
- ปริมาณงาน ปริมาณขอมูลและรายงานท่ีมีมาก 
- ความซ้ําซอนของระบบขอมูลและเครื่องมือ 
- คุณภาพและความครอบคลุมของขอมูล 
- การขาดการใชประโยชนจากขอมูล 

                - ขาดกลไกสนับสนุน และแรงจูงใจ 
 

การนําขอมูลไปใชประโยชน 
 ขอมูลตางๆ ท้ังขอมูลรายบุคคลและขอมูลกิจกรรมท่ีจัดเก็บในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ 
สามารถนําไปใชในการวางแผนท้ังการปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร   การบริหารงาน   การติดตาม
ประเมินผลได   แสดงดังแผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพท่ี 5  แสดงการนําขอมูลไปใชประโยชน 
 

 
 
ระบบรายงานเพ่ือการเฝาระวังทางระบาดวิทยา รง. 506 และ 506/2 
  ระบบรายงาน(รง.) 506 และ 506/2 เปนระบบรายงานท่ีสํานักระบาดวิทยาพัฒนาขึ้นเพ่ือการ
รายงานโรคท่ีตองเฝาระวัง   โดยเดิมมีการรายงานในระบบ รง.506 หากหนวยบริการสาธารณสุขพบ
ผูปวยดวยโรคท่ีกําหนดใหตองรายงานเพ่ือการเฝาระวัง  ระบบรายงานการเฝาระวังโรค 506 เปนระบบ
ท่ีไดรับความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสถานีอนามัยทุกแหง
(โรงพยาบาลรัฐทุกแหง   โรงพยาบาลเอกชนยังไมครอบคลุมท้ังหมด) ในการเฝาระวังโรค/ภัย ท่ีอาจเกิด
การระบาดได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปองกันควบคุมโรค/ภัย เปนหลัก มิใชเปนรายงานสถิติของ
โรคนั้นๆ    สวนใหญ ใชนิยามผูปวยเปน "ผูปวยท่ีสงสัย(suspect)" ไมใช "ผูปวยท่ียืนยัน(confirm)"  มี
รายละเอียดของโรคและมีแบบฟอรมการรายงานดังนี้ 
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 แผนภาพท่ี 6  แบบฟอรมการรายงาน รง.506 
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ระบบรายงาน 506/2 
จากขอมูลการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม      

(เชิงรับ)เครือขายพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวง
สาธารณสุข ของสํานักระบาดวิทยา  ไดมีการโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม    เปนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
เดิมท่ีไดเริ่มดําเนินการมา ตั้งแต   ป พ.ศ. 2535 ซึ่งไดทดลองดําเนินการนํารองท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  
แตเปนการเฝาระวังเฉพาะโรคจากการประกอบอาชีพเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึงโรคและปญหาท่ีเกิด
จากสิ่งแวดลอม ซึ่งนับวันสภาพของปญหาคอนขางรุนแรงมากขึ้น แตยังไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร   
และการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑต่ํากวาความเปนจริงมาก ท้ัง ๆ 
ท่ีเปนโรคท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยสวนรวมคอนขางมาก ขอมูลท่ีไดรับ
รายงานท่ีผานมายังไมสามารถท่ีจะใชแสดงถึงขนาดและขอบเขตของปญหาการเกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจน 
               จากสภาพปญหาดังกลาว สํานักระบาดวิทยา จึงไดริเริ่มพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โดยทําการศึกษาทบทวนสภาพปญหาและสถานการณของโรคจาก
ระบบเฝาระวังท่ีไดดําเนินการผานมาและไดพิจารณาปรับปรุงระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมขึ้น และกําหนดโรคในขายท่ีเฝาระวังใหครอบคลุมท้ังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคของการพัฒนา 
               1. เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสม และสามารถนําไปประยุกตใชไดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
               2. เพ่ือใหไดขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมท่ีทันตอสถานการณ
ปจจุบัน และสามารถนําไปวางแผนแกไขปญหาไดทันที 
 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม  
               1. ขั้นการเตรียมการและการจัดทําคูมือ 

1.1 การศึกษาทบทวนขอมูลและสภาพปญหาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบ 
อาชีพ      จากการพิจารณาขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพจากระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา   ท่ี
กําหนดใหรายงานในแบบฟอรม รง. 506 โดยมีโรคท่ีกําหนดเฝาระวัง 6 กลุมโรค คือ     พิษสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช    พิษจากโลหะหนัก   พิษจากสารตัวทําละลาย   พิษจากแกสไอระเหย    โรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ    โรคจากปจจัยทางกายภาพ เปนตน     ขอมูลท่ีไดรับจากการรายงานนี้ เปนขอมูลท่ี
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บอกถึงสถานการณของโรคไดสวนหนึ่งเทานั้น        เพราะเปนเพียงรายงานโรคท่ีรายงานจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐเปนสวนใหญ     และขอมูลคอนขางจะต่ํากวาความเปนจริงมาก   เม่ือเทียบกับ
จํานวนสถานประกอบการท่ีเสี่ยง และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ท้ังนี้อาจเปนผลจากการ
วินิจฉัยโรคท่ีคอนขางยาก แพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขยังไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ จึงให
ความสําคัญกับปญหาโรคจากการประกอบอาชีพคอนขางนอย และระบบการรายงานโรคยังไมชัดเจน  
               จากพิจารณาขอมูลระหวางป พ.ศ.2538-2543 พบวา อัตราปวยดวยโรคจากการ
ประกอบอาชีพ อยูระหวาง 5.67 - 7.50 ตอประชากรแสนคนและมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นเรื่อย  ๆในป พ.ศ. 
2543 โรคจากการประกอบอาชีพท่ีพบในระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ท่ีพบมากตามลําดับ คือ 
โรคพิษจากยาฆาแมลง (3,109 ราย) พิษตัวทําละลาย ( 111 ราย) พิษจากแกส สารระเหย (922 ราย) โรค
ปอดจากการประกอบอาชีพ (118 ราย) โรคพิษตะกั่ว (49 ราย) และพิษโลหะหนักอื่น  ๆ(25 ราย) เปนตน 
และพบปญหาจากการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพ ในระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง. 
506) ดังนี ้คือ 
               1. การกําหนดกลุมโรคใหรายงาน เพียง 6 กลุม และไมไดระบุโรคท่ีชัดเจนเทาท่ีควร 
บางครั้งผูรายงานจึงไมสามารถตัดสินใจรายงานได 
               2. การวินิจฉัยโรคโดยแพทยคอนขางนอย เนื่องจากโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม เปนโรคท่ีตองอาศัยขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยคอนขางมาก และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ในขณะเดียวกันการสงเสริมและรับรูความรูดานโรคจากการประกอบอาชีพสําหรับเจาหนาท่ี
สาธารณสุขคอนจํากัด 
               3. การใหคํานิยามการรายงานโรคยังไมคอยชัดเจน 

4. ขอมูลท่ีไดคอนขางนอย ต่ํากวาความเปนจริง และไมสามารถระบุรายละเอียด หรือ 
แยกรายโรคไดชัดเจน ทําใหนําไปใชประโยชนไดนอย 
               5. ผูปวยท่ีไดรับรายงานมีตั้งแตอายุ 1 - 60 ป ขึ้นไป ซึ่งบางรายกลุมอายุนอยๆ ไมได
เปนโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ แตเกิดจากสิ่งแวดลอม จึงนาจะเปนโรคจากสิ่งแวดลอมมากกวา 
               จากปญหาและเหตุผลขางตน และเพ่ือใหการเฝาระวังโรคมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมมากขึ้น จึงไดพิจารณาพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมขึ้น 
               1.2. การกําหนดรูปแบบการเฝาระวัง และการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบเชิงรับ 
(Passive surveillance) ท่ีมีขั้นตอนประกอบดวย การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูล และ
การกระจายขาวสาร กําหนดใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงท่ีอยูภายใตโครงการประกันสุขภาพ
ถวนหนา ในหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) และหนวยคูสัญญา (CUP) ไดแก สถานีอนามัย โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย และหนวยบริการสาธารณสุขท่ีอยูนอกโครงการ
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ประกันสุขภาพถวนหนา รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ดวยแบบรายงาน 506/2 
และสงรายงานไปตามขั้นตอนท่ีกําหนด ภายใตเครือขายการรายงานโรคของสํานักระบาดวิทยา  
               1.3 การกําหนดโรคและเกณฑการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
โดยประชุมผูเชี่ยวชาญดาน Occupational and Environmental medicine ไดรวมกันกําหนดโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดลอมท่ีตองเฝาระวังไว 10 กลุม (35 รายโรค) และจัดทํารายละเอียดเกณฑการ
วินิจฉัยโรคใหชัดเจน เพ่ือใหแพทยจากสถานบริการสาธารณสุข ใชเปนแนวทางการวินิจฉัย และการ
คนหาผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดใหเฝาระวังในรูปแบบเชิงรับ 11 กลุม
โรค 35 รายโรค ดังนี้ 
 

กลุมที่ 1 โรคปอดและทางหายใจ ไดแก 
  1.1 โรคปอดจากฝุน  
    1.1.1 โรคฝุนสิลิคา (Silicosis) 
    1.1.2 โรคใยหิน (Asbestosis) 
    1.1.3 โรคฝุนฝาย (Byssinosis) 
  1.2 โรคหืดจากงาน (Occupational asthma) 
  1.3 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Poronchitis) 
  1.4 อื่น ๆ  
กลุมที่ 2 โรคจากสภาวะทางกายภาพ 
  2.1 โรคการไดยินเสื่อมเหตุเสียงดัง (Noise induced hearing loss) 
  2.2 โรคเหตุลดความกดอากาศ (Decompression sickness) 
  2.3 ภาวะกาซอุดตันหลอดเลือดแดง (Arterial gas embolism) 
  2.4 การเจ็บปวยเหตุความรอน (Heat stress) 
  2.5 อื่น ๆ  
กลุมที่ 3 โรคผิวหนัง 
  3.1 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (Contact dermatitis) 
    3.1.1 โรคผิวหนังอักเสบเหตุสารระคาย (Irritant contact dermatitis) 
    3.1.2 โรคผิวหนังอักเสบเหตุสารภูมิแพ (Allergic contact dermatitis) 
  3.2 อื่น ๆ  
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กลุมที่ 4 โรคกระดูกและกลามเนื้อ 
  4.1 โรคปวดหลังเหตุ (Occupational back pain) 
  4.2 อื่น ๆ  
กลุมที่ 5 โรคพิษจากสัตว 
  5.1 โรคพิษงู (Snake envenomation) 
  5.2 โรคพิษแมลงและสัตวอื่น  ๆ 
กลุมที่ 6 โรคพิษจากพืช 
  6.1 โรคพิษเห็ด (Mushroom poisoning) 
  6.2 โรคพิษพืชอื่น ๆ 
กลุมที่ 7 โรคพิษโลหะหนัก 
  7.1 โรคพิษตะกั่ว (Lead poisoning) 
    7.1.1 ระดับตะกั่วในเลือด สูงกวาปกต ิ
  7.2 โรคพิษสารหน ู(Arsenic poisoning) 
  7.3 โรคพิษแคดเมียม (Cadmium poisoning) 
  7.4 โรคพิษปรอท (Mercury poisoning) 
  7.5 อื่น ๆ 
กลุมที่ 8 โรคพิษจากสารระเหยและสารทําละลาย 
  8.1 โรคพิษเบนซิน (Benzene poisoning) 
  8.2 โรคพิษโทลูอนี (Toluene poisoning) 
  8.3 โรคพิษสไตรีน (Styrene poisoning) 
  8.4 โรคพิษไตรคลอโรเอธีลีน (Trichlor-ethylene poisoning) 
  8.5 อื่น ๆ  
กลุมที่ 9 โรคพิษจากกาซ 
  9.1 โรคพิษกํามะถันไดออกไซด (Sulphur dioxide poisoning) 
  9.2 โรคพิษไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide poisoning) 
  9.3 โรคพิษคารบอนมอนอกไซด (Carbonmonoxid poisoning) 
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  9.4 โรคพิษแอมโมเนีย (Ammonia poisoning) 
  9.5 อื่น ๆ  
กลุมที่ 10 โรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอื่น ๆ 
  10.1 โรคพิษจากสารกําจัดแมลงศัตรูพืช 
    10.1.1 โรคพิษออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate poisoning) 
    10.1.2 โรคพิษคารบาเมต (Carbamate poisoning) 
    10.1.3 โรคพิษไพรีทรอยด (Pyrethroid poisoning) 
    10.2 โรคพิษสารกําจัดหนูและสัตวแทะ 
    10.2.1 โรคพิษสังกะสีฟอสไฟด (Zine phosphide poisoning) 
    10.2.2 อื่น ๆ 
  10.3 โรคพิษสารกําจัดวัชพืช 
    10.3.1 โรคพิษพาราควอท (Paraquat poisoning) 
    10.3.2 โรคพิษกลัยโฟเสต (Glyphosate poisoning) 
  10.4 โรคพิษสารเคมีอื่น  ๆ 
กลุมที่ 11 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  

 

              1.4 การสรางเครื่องมือตาง  ๆไดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําคูมือตาง ๆ ดังนี ้ 
                   1.4.1 แบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รง. 506/2)  
                   1.4.2 แบบทะเบียนผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (OE.1) 
                   1.4.3 แบบบันทึกจํานวนผูปวยและตายเปนรายเดือน จําแนกตามสถานท่ี (OE.2) 
                   1.4.4 แบบบันทึกจํานวนผูปวยและตายเปนรายเดือน จําแนกตามกลุมอายุและเพศ (OE.3) 
                   1.4.5 แบบสรุปรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม รายเดือน (OE.4) 
                   1.4.6 โปรแกรมสําเร็จรูป En-Occ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

              1.5 การจัดทําคูมือตาง  ๆเพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินงาน ประกอบดวย 
                   1.5.1 คูมือการดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   5.2 คูมือเกณฑการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   1.5.3 คูมือแนวทางการซักประวัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
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                   1.5.4 คูมือการจําแนกโรค ลักษณะงานอาชีพ ประเภทกิจการ การจัดการขอมูล 
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   1.5.5 คูมือการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   1.5.6 คูมือการใชโปรแกรม En-Occ 
 

              2. ขั้นตอนการดําเนินการประชุมและการอบรม 
                   2.1 การประชุมชี้แจงและอบรมบุคลากร กอนท่ีจะเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวม    ขอมูล ตอง
มีการประชุมชี้แจง อบรมบุคลากรผูปฏิบัติใหเขาใจถึงวิธีการดําเนินงานกอน โดยกําหนดการอบรม
บุคลากรในกลุมตางๆ ดังนี ้ 
                   กลุมที่ 1 แพทยท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ท่ีตองเกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเนื้อหาในการอบรม เนนหนักในเรื่อง  
                   - ความรูเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   - การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
                   - อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
                   กลุมที่ 2 กลุมพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผูปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย   สิ่งแวดลอม 
และผูรับผิดชอบในการรายงานโรค เนื้อหาการอบรม เนนหนักในเรื่อง 
                   - ความรูเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   - การซักประวัติ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   - การดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   - การบันทึกบัตรรายงานโรค 
                   - อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
                  กลุมที่ 3 นักวิชาการสาธารณสุข  นักระบาดวิทยา  หรือผูรับผิดชอบในการจัดการและ
วิเคราะหขอมูล จากหนวยงานระดับ CUP, สสอ. สสจ. เนื้อหาเนนหนักในเรื่อง 
                   - ความรูเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   - การดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
                   - การบันทึกบัตรรายงานโรค 
                   - การใชโปรแกรมสําเร็จรูป En-Occ 
                   - การจัดการและการวิเคราะหขอมูล การรายงานเสนอ 
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3. ขั้นตอนการดําเนินการเฝาระวังและการรายงานโรค 
การดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  

ขั้นตอนตาง ๆ คือ การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห แปลผล และกระจายขอมูลขาวสาร      ซึ่งมี
รายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้
               3.1 การรวบรวมขอมูล การดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม รูปแบบเชิงรับ (passive surveillance) คือ การรายงานผูปวยท่ีมีอาการเขาไดกับอาการของ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดในคํานิยามเกณฑการวินิจฉัย ท่ีมารับการตรวจ
รักษาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ท่ีอยูภายใตโครงการประกันสุขภาพถวนหนา และ
นอกโครงการสุขภาพถวนหนา โดยใชแบบรายงานผูปวย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
(รง.506/2) เปนแบบบันทึกรายงานขอมูลผูปวย ผูปวยท่ีมารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ใน
หนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) และหนวยคูสัญญา (CUS/CUT) เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย โดยผานการซักประวัติ และคัดกรองจากเจาหนาท่ีของ
โรงพยาบาลกอน แลวจึงสงใหแพทยตรวจวินิจฉัย เม่ือพบวาเปนโรคจากการประกอบอาชีพหรือจาก
สิ่งแวดลอม ใหทําบันทึกรายงานในแบบ รง.506/2 และสงรายงานไปยังศูนยขอมูล (CUP) เพ่ือรวบรวม
จะสงรายงานไปยังหนวยงานเครือขายตามลําดับตอไป 
               3.2 การเรียบเรียงขอมูล เปนการจัดระเบียบขอมูลเปนกลุมหรือหมวดหมู ใหเห็นภาพท่ี
ชัดเจนขึ้น    โดยใชเครื่องมือท่ีใชสําหรับการเรียบเรียงขอมูล คือ แบบบันทึกระเบียนผูปวยโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (OE.1) แบบบันทึกจํานวนผูปวยและตาย จําแนกเปนรายอําเภอ เปนราย
เดือน (OE.2) แบบบันทึกจํานวนผูปวยและตาย จําแนกตามกลุมอาย/ุเพศ เปนรายเดือน (OE.3) แบบ
รายงานสรุปจํานวนผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม รายเดือน (OE.4) ซึ่งกําหนดให
ศูนยขอมูล CUP/ศูนยขอมูลดานระบาดวิทยา/และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนผูใชเครื่องมือ
ดังกลาว  
               3.3 การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลมาประมวลเขาดวยกันตามลักษณะตัวแปร
ตาง ๆ โดยใชวิธีทางสถิติ เพ่ือแสดงลักษณะของขอมูลดานระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ตามลักษณะบุคคล 
เวลา สถานท่ี และการกระจายของโรค ในระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มี
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป En-Occ สําหรับประมวลผลเฉพาะ หากหนวยงานใดไมใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร     อาจวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ไดจากการใชเครื่องมือ แบบบันทึกตางๆ ท่ีสํานักระบาด
วิทยาไดพัฒนาขึ้น OE.1/OE.2/OE.3)  
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               3.4  การแปลผลขอมูล เปนการนําผลการวิเคราะหมาพิจารณาอยางมีเหตุผล และหา
ขอสรุป ท่ีถูกตอง และมีขอมูลอางอิงตามหลักวิชาการสนับสนุนการสรุปผลนั้น โดยอาจแปลผลขอมูล
ในเชิงพรรณนา การเปรียบเทียบขอมูลระหวางบุคคล หรือพ้ืนท่ี จะทําใหไดทราบขอมูลของกลุมและ
พ้ืนท่ีเสี่ยง และดูการเปลี่ยนแปลงของการเกิด และการกระจายของโรค การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
จากการเฝาระวังโรค ควรดําเนินการตั้งแต ศูนยขอมูลระดับ CUP ศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปองกันและควบคุมโรค และสํานักระบาดวิทยา เพ่ือให
มองเห็นสภาพปญหาในแตละระดับ จนถึงภาพรวมของประเทศ เพ่ือใหได ขอมูลท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาในแตละพ้ืนท่ี ไดอยางเหมาะสม 

3.5 การกระจายขอมูลขาวสาร      เปนการรายงานขอมูลขาวสารท่ีไดจากการวิเคราะห 
และแปลผล เสร็จแลว แจงไปยังผูบริหารและผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพ่ือใชประโยชนดานตางๆ เชน 
เพ่ือการกําหนดนโยบาย การวางแผนการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัยและการเผยแพรทางสื่อตาง ๆ 

การกระจายขอมูลขาวสาร สามารถดําเนินการไดหลายวิธ ีเชน การจัดทํารายงานเสนอ 
ผูเกี่ยวของโดยตรง การนําเสนอสถานการณโรคในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน การเผยแพรทาง
เอกสารวิชาการ หรือผานสื่อตาง ๆ เปนตน 
 

               4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  ไดกําหนดการติดตามประเมินผล ดังนี้ คือ 
                   4.1 การประเมินปริมาณและคุณภาพของการรายงานโรค และการวิเคราะหขอมูล และ
การเสนอสถานการณโรค 

4.2 การประเมินกระบวนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากปญหาอุปสรรคดานตางๆ   
เชน    การรายงานโรค  การตรวจวินิจฉัย  การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตางๆ 
เครื่องมือท่ีใช บุคลากร และงบประมาณ เปนตน 

4.3 การประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบ 
อาชีพและสิ่งแวดลอม 
 

              ตัวอยางรูปรางหนาตาของระบบรายงานมีดังนี ้
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      แผนภาพท่ี 7  แสดงตัวอยางระบบรายงาน 506 ของกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แผนภาพท่ี 8  แสดงตัวอยางขอมูลรายงานผูปวยพิษสารกําจัดศัตรูพืชจากรายงาน 12 แฟมของ 
                                   โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                      48 

การไหลเวียนขอมูล 
การไหลเวียนขอมูลระดับโรงพยาบาลในปจจุบัน 

มีระบบการรายงานโรค รง.506 และ 506/2  สองระบบ คือ 
 กรณีท่ีมีผูปวยมารับบริการในลักษณะคนไขนอก เม่ือไดรับการรักษาและวินิจฉัยโรคแลว 
ขอมูลผูปวยท่ีเปนคนไขนอกจะไหลเวียนไปตามระบบ ICD10 แลวจึงไปจําแนกวาเปนโรคท่ีตองมีการ
รายงานตามระบบรายงาน 506 และ 506/2  
 สวนกรณีท่ีมีผูปวยมารับบริการในลักษณะผูปวยใน พยาบาลในแผนกท่ีผูปวยมาพักรักษาจะทํา
การจําแนกรายงานการวินิจฉัยโรคจากแพทยสงไปยังฝายเวชกรรมกรณีเปนโรคท่ีตองรายงานตาม
ระบบ 506 และสงฝายอาชีวเวชกรรม กรณีเปนโรคท่ีตองรายงานตามระบบ 506/2  แสดงในแผนภาพท่ี  

 
 แผนภาพท่ี 9   แสดงการไหลเวียนขอมูลระดับโรงพยาบาลในปจจุบัน 
 

 
 

 

การไหลเวียนขอมูลในระดับประเทศ 
 ระบบรายงานโรคท่ีเกิดขึ้นในระดับสถานีอนามัยหรือ PCU ในระบบ 18 แฟมตามรหัสการแยก
โรค ICD10 จะถูกสงผานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) มายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.) และสงตอไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสงสํานักนโยบายและแผน(สนย.) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือสงไปวิเคราะหยังมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป   
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สวนระบบรายงานโรคท่ีเกิดขึ้นในระดับโรงพยาบาล ในระบบ 12 แฟมตามรหัสการแยกโรค 
ICD10 จะถูกสงมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และสงตอไปยังกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และสงสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข(สนย.) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือสงไปวิเคราะหยังมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป   สวนขอมูลจากระบบรายงาน 506 และ 506/2 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)จะแยกขอมูลสวนท่ีตองรายงานในระบบ 506 และ 506/2 สงใหกับ
สํานักระบาดวิทยา 
 สวนขอมูลผูใชบริการสวัสดิการ 30 บาทจากโรงพยาบาลจะถูกนําสง สํานักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.) และสงใหกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.)ตอไป  
ดังแสดงในแผนภาพท่ี 10 
  แผนภาพท่ี 10   แสดงการไหลเวียนขอมูลระดับประเทศ 
 
 

 
   
ระบบการรายงานการเจ็บปวยดวยระบบรหัส ICD-10 

 - ICD-10 เปนรหัสโรคท่ีกําหนดโดยองคการอนามัยโลก  
  - ตอนเริ่มเม่ือ100 ปเศษ มีเฉพาะรหัสสาเหตุของการตาย    
 - การปรับปรุงครั้งท่ี 6 ในป พ.ศ.2491 มีการรวมเอาโรคท่ีเปนสาเหตขุองการปวยเขามาดวย  
  - การปรับปรุงครั้งท่ี 9 มีการจัดทําบทเสริมของการจําแนกวิธีการรักษา การหยอนสมรรถภาพ 

ความพิการและความดอยสมรรถนะ 
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วัตถุประสงคของการใชระบบ ICD 10 
• เพ่ือการเปรียบเทียบ 

- ใชรหัส 3 ตัวอักษร เชน   
          T56= Toxic Effect of Metals  
• การใชทาง Clinic 

                      - รหัสตัวท่ี 4 เพ่ือจําแนกยอยลงไปใหละเอียด เชน  
T56.0 = Lead and its compounds Toxic effect 
T56.1 = Mercury and its compounds Toxic effect 
T56.2 = Chromium  and its compounds Toxic effect 

 
แผนภาพท่ี 11  แสดง ตัวอยาง ICD ชนิดตีความกวาง และสาเหตุทางโรคจากการประกอบอาชีพ

และ 
                                สิ่งแวดลอม( EnOcc) (WHO-องคการอนามัยโลก) 
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แผนภาพที ่12  แสดงตัวอยาง ICD Code และสาเหต ุ

 
 
แนวทางขององคการอนามัยโลก (WHO Guidelines) สําหรับการลงรหัส ICD-10 ของปญหา 
สุขภาพที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
• ควรใชสภาวะหลักท่ีไดรับการวินิจฉัย (Main condition) เปน primary diagnosis โรคหลักคือโรคท่ี

ไดรับการวินิจฉัยเม่ือสิ้นสุดการรักษา และเปนปจจัยหลักท่ีทําใหคนไขตองเขามารับการรักษาหรือ
การวินิจฉัย 

• ควรบันทึกรหัสของโรคอื่นๆท่ีเกิดขึ้นระหวางท่ีรับการรักษาดวย 
 

การบันทึกขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมควรประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้
1. รหัสสําหรับโรค/อาการตามระบบของ ICD - 10 
2. รหัสสําหรับเชื่อมโรค/อาการไปยังการทํางานหรือสิ่งแวดลอม  
3. รหัสสําหรับบอกระดับของความสัมพันธระหวางโรค/อาการ กับการทํางาน/สิ่งแวดลอม 
4. รหัสสําหรับ Occupational Exposure ซึ่งยังตองหาขอสรุปตอไป  
5. รหัสสําหรับอาชีพของผูปวย เชน International Standard Classification of Occupations (ISCO-88)  
6. รหัสสําหรับธุรกิจของผูปวย  Nomenclature Generale des Activites Economiques dans les 
Communautes Europeennes (NACE rev. 1)  ซึ่งใชในประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย 
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แผนภาพท่ี 13  แสดงตัวอยางรายการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (Envocc) กรณีหมอกควัน 
 

 
 

ถาตีความกวางๆ โรคสวนใหญในหมวด J เชน J01,J02,J03,J04,J05 ก็เกี่ยวกับทางเดินอากาศท้ังสิ้น 
 
แผนภาพท่ี 14  แสดงตัวอยางรหัสโรคเกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืช  
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กรณีหญิงมีครรภมี ICD ตางจากคนทั่วไป 
ตัวอยางกรณีเจ็บปวยจากสารกําจัดศัตรูพืช 
4 ในคนท่ัวไปสามารถลงรหัสเปน T600, T602, T603 และ T604 รวมกับรหัสบอกสาเหตุคือ X48  
4 แตในผูท่ีตั้งครรภนั้นจะตองลงรหัสเปนกลุมโรค O เชน  

–  O94.21 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes complicating 
pregnancy  

–  O94.211 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes complicating 
pregnancy, first trimester  
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บทที ่5 
แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลดานอาชีวอนามัยในระดับเขต จังหวัดและ 

หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูม/ิสถานีอนามัย 
 

บทนํา 
  จากการประชุมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยสําหรับ
แรงงานนอกระบบ ซึ่งดําเนินการโดยโครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานนอก
ระบบ ภายใตแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   (สสส.)  การจัดประชุมไดดําเนินการ โดยเชิญตัวแทนจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ             ท่ีมีประสบการณในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการริเริ่มและพัฒนาระบบขอมูลทางดาน
อาชีวอนามัยในหนวยบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ไดมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณและขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัย โดยไดขอสรุปของ
ขอคิดเห็น ดังตอไปนี ้
 

แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลดานอาชีวอนามัยในระดับเขต 
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โปรแกรม BIS-Alert 
นําเสนอโดย นพ. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย 
จากประสบการณในการทํางานของ  นพ.เกรียงศักดิ์  ท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 

6 (สคร.6)   ขอนแกนและจากการจัดทําเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหประชาชนทุกระดับเขาถึง
ระบบบริการสุขภาพได และหนวยงานท่ีไดรับเงินดําเนินการระบบบริการสาธารณสุขจากหลักประกัน
สุขภาพถวนหนานั้นจะไดรับเงินสนับสนุนคงท่ีตอหัวประชากรท้ังนี้แลวแตวาหนวยงานจะนําเงิน
จํานวนนั้นไปจัดการบริการสุขภาพอยางไร   ซึ่งหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น 
เม่ือใหคูสัญญามารับเงินหลักประกันฯ แลวหนวยคูสัญญานั้นจะเปนผูดูประชาชนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบอยางเบ็ดเสร็จ(ทุกมิติ) ซึ่ง   การท่ีผูบริหาร หนวยคูสัญญา(CUP: Contracting Units for 
Primary care) จะบริหารงานบริการสุขภาพไดดีนั้นตองมีขอมูลท่ีดีในการจัดการปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตนเอง
รับผิดชอบ ในครั้งนั้น สคร.6 รวมดําเนินงานเปน CUP ดวยในครั้งนั้นดวย แตการดําเนินนานไม
ประสบผลเทาท่ีควร  ซึ่งประสบการณท่ีไดนั้นบงชี้วา CUP เปนเจาภาพในการจัดบริการสุขภาพ ท่ีดีนั้น
ตองมีระบบขอมูลท่ีด ีซึ่งไดแก ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา  แตในปจจุบันนั้นระบบเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยานั้นเปนระบบท่ีคิดมาจากสวนกลางแลวแตความสนใจของสวนกลางวาตองการขอมูลอะไร
ท่ีจะนํามาใช  จึงมีระบบรายงานมากมาย   เชน ระบบ  รง.506, รง. 506/2,  ระบบรายงานการบาดเจ็บ IS 
เปนตน     แตไมสามารถรายงานโรคประจําถิ่นไดเนื่องจากแตละท่ีไมเหมือนกันและระบบเฝาระวังท่ีมี
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อยูนั้นไมถูกตอง ไมครบถวน   โดยมีการศึกษาวิจัยวาการรายงานโรคตามระบบดังกลาวนั้นครอบคลุม
โรคท่ีเกิดขึ้นเพียงรอยละ 40 เทานั้น  และพบวาการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมนั้นมีมาก  คนลงขอมูล
รายงานทําไมไหว  ปจจุบันมีหลายพ้ืนท่ีท่ีรายงานระบาดวิทยาตามระบบคอมพิวเตอรแบบเกา(DOS) ซึ่ง
เปนระบบท่ีลาหลัง   อยางไรก็ตาม   ระดับพ้ืนท่ีควรจะมีระบบเฝาระวังของพ้ืนท่ีเองและดําเนินการโดย
พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีใชขอมูลไดเองในการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาและจัดการปญหาไดเองและระบบ
รายานระบาดวิทยานั้นยังนําไปสูการรับรองใน HA (Hospital Accreditation) ดวย โดยบรรจุในขอ
ปฏิบัติตาม HA      ถามีคําถาม/คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้    จะพบคําถามท่ีวา  ปจจุบันมีพ้ืนท่ีใดท่ีมีระบบ
เฝาระวังทางระบาดวิทยาท่ีดีและสะทอนถึงปญหาของพ้ืนท่ีได ซึ่งคําตอบพบวา  ปจจุบันไมมีระบบฯ ท่ี
ดีและไมสามารถสะทอนปญหาได  จึงเห็นวา      ควรมีการแกไขโดย ควรมีระบบเฝาระวังฯ แบบ
ดําเนินการจากระดับลางสูบน(BOTTOM-UP) แทนการดําเนินงานแบบบนสูลาง( TOP-DOWN) โดย
พ้ืนท่ีนั้นนอกจากมีระบบรายงานตามท่ีสวนกลางกําหนดแลวยังควรมีระบบอื่นๆ ท่ีจําเปนของตนเอง
ดวย  กลาวคือ ควรมีระบบการรายงานท่ีมากกวาสวนกลาง ท่ีสะทอนปญหาในพ้ืนท่ีได  
          กรอบแนวคิดการพัฒนา  อยูบนแนวคิดท่ีวาการคิดแบบรายงาน/การรายงานนั้นตอง
คํานึงถึงงานท่ีมีอยูแลวของหนวยงานนั้นจึงจะอยูในความถนัดของหนวยงานท่ีลงขอมูล   โครงสราง
ของโรงพยาบาลท่ีมีหนวยบริการ  ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และการบริการเฉพาะโรค นั้นมี
โปรแกรมขอมูลใชมากรวมท้ังโปรแกรม HCISดวย จึงมีความเห็นวาควรมีการจัดทํา “Secretary Ware” 
หรือ “ระบบขอมูลแบบนักการภารโรง”  โดยชวยคัดเลือกขอมูลท่ีใชประโยชนทางระบาดวิทยาได
เทานั้น  ในความเปนจริงนั้นขอมูลจากหนวยบริการทุกหนวยจะถูกสงมาท่ีCUP  ซึ่งเปนการแสดงขอมูล
ท่ีหยาบ และคนไขท่ีเขามาปวยในโรงพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพจะมีการบันทึกขอมูลคนไขท่ี
แตกตางกันตามหนวยงานตางๆในโรงพยาบาล   จึงมีโปรแกรม DCIS (Disease Control Information 
Service) ชวยวิเคราะหลําดับโรคท่ีมาท่ีโรงพยาบาลเรียงตามลําดับ1-10 และสง(Export)ขอมูลไปเก็บท่ี
หนวยควบคุมขอมูล(Data Control)  ท่ีทําหนาท่ีสํารอง (Back Up) ขอมูลให และทําใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด(สสจ)/สํานักงานปองกันควบคุมโรค(สคร.)นําขอมูลไปใชประโยชนได แตตัวแปร
บางตัว เชน ชื่อ บานเลขท่ี ตําบล  จะถูกตัดออกเม่ือนําสงขอมูลไปยัง สสจ/สคร. จึงทําใหมีรายละเอียด
ของขอมูลไมมากเทากับโรงพยาบาลท่ีเปนเจาของขอมูลนั้น  และสามารถนําไปสัมพันธ กับ ทีม
สอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว SRRT (Special Rapid Response Team) ได ระบบนี้กึ่งๆ ขอมูลแบบทันเวลา 
Real-Time และถามีสัญญาณเตือนท่ีหนวยระบาดวิทยาก็สามารถสงขอมูลไปไดทันที 
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ระบบเฝาระวังโรคเอดสในปจจุบันนั้นเปนระบบท่ีดีท่ีสุดระบบหนึ่งของโลก  จะ 
แสดงผูปวยท่ีรายงานเขาระบบนี้โดยแสดงสถานการณไดในชวง 6 เดือนท่ีแลว  ซึ่งขอมูลท่ีไดจะชาไป 
6 เดือน    จึงควรมีการจัดทีมสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว SRRT ออกเปนหลายระดับ  ซึ่งเนื้อหาของ
ฐานขอมูลควรเปนอยางไรนั้น คําตอบคือ โปรแกรม BIS-Alert ชวยได 
เนื้อหาของฐานขอมูลควรเปนอยางไร:  โปรแกรม BIS-Alert ท่ีจัดทํานั้นประกอบดวย 

        - ขอมูลการกระจายทางระบาดวิทยา “ Time, Place, Person” 
- ขอมูลทาง Clinical (รวมขอมูลของอาการปวย และการวิเคราะหทางหองLabดวย) 
- ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยเสีย่ง 

โดยมีลักษณะของโปรแกรมดังแสดงในแผนภาพท่ี 15 
 

            แผนภาพท่ี 15  แสดงลักษณะของโปรแกรม BIS-Alert 
 

 
 

เดิมนั้นติดตั้งBIS-Alert ท่ีหนาหองผูบริหารหรือ สสจ. แตปจจุบันติดตั้งท่ีผูท่ีรับผิดชอบ 
ขอมูลนั้นเทานั้น โดยขอมูลแบงออกเปน 3 สวน (ดังแสดงในแผนภาพท่ี  16) ไดแก  

สวนที่ 1 หนาตางสีเขียว แสดงชื่อโรคท่ีอยูในขายการเฝาระวัง ไดแก โรคติดตอท่ัวไป(CD:  
Communicable Diseases) โรคไมติดตอ(NCD: Non Communicable Diseases)  โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม(ENV-OCC: Occupational and Environmental Diseases)  สามารถเพ่ิม/ตัดกลุม
โรคได  
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สวนที่ 2  หนาตางสีสม แสดงระบบเตือนภัย สามารถสงสัญญาณเตือนเม่ือมีโรคท่ีตองฝา 
ระวังเขาสูระบบ เชนตั้งโรคเฝาระวังในหนารอนเปนทองรวง เม่ือมีโรคทองรวงเขามาจะมีเสียงดัง หรือ
หนาฝนเปนโรคไขเลือดออกเปนตน ท้ังนี้สามารถกําหนดใหโปรแกรมสามารถสงเสียงหรือแสดงแต
สัญญาณก็ได   

สวนที่ 3 หนาตางสีฟา แสดงขอมูลผูปวย –ถาตองการขอมูลโรคท่ีอยูในระบบเตือนภัย 
(Warning System) เม่ือกดปุมขอขอมูลก็จะมีขอมูลแสดงรายละเอียดท้ังหมด  ท้ังนี้ สสจ. สามารถรูแต
จํานวนคน แตไมรูวาใคร   ขอมูลท้ังหมดจะอยูท่ีผูรับผิดชอบขอมูลนั้น 

 

แผนภาพท่ี 16  แสดงขอมูลในสวนตางๆ ของโปรแกรม BIS-Alert 
 

 
 

ปจจุบันไดมีความพยายามในการพัฒนาโปรแกรม BIS-Alert นี้อยู โดยจะพัฒนาใหใชท่ี 
สถานีอนามัย( สอ.) ได  ซึ่ง สอ.มักมีปญหาเรื่องลงรหัส ICD10 ระบบนี้จะชวยในการลงขอมูลดังกลาว
ดวย    สวนขอมูลเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมสุขภาพอยูท่ี HCIS  

ความแตกตางของพ้ืนท่ีมีโรคเฉพาะท่ีแตกตางกัน  โดยท่ัวไปแลวการเฝาระวังทางหอง 
ชันสูตรนั้นมีการนําขอมูลมาใชในการเฝาระวังไดนอย ใชไดแคการวินิจฉยัและรักษา   

มีกรณีตัวอยาง  ท่ีทางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดหนองคาย ใชระบบ BIS-Alert  
ซึ่งสามารถออกรายงานของ รง.506, 506/2 ได แตตองมีการตรวจสอบ ความถูกตองของขอมูลดวย  
นอกจากนี ้มีตัวอยางระบบขอมูลโรคไมติดตอท่ีมีขอมูลเชิงลึกจากคลีนิกเฉพาะโรค  ซึ่งคิดวาระบบ
ขอมูลดานโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไมตางจากระบบขอมูลโรคไมติดตอ   เนื่องจากนาจะมี
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ขอมูลจากคลินิกเฉพาะโรคไดแลว ซึ่งอาจทําใหเกิดการอยากเรียนเปนผูเชี่ยวชาญดานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   อยางนอยในเบ้ืองตนก็ควรมีการพัฒนาพยาบาล เชน        การอบรม
พยาบาลเวชปฏิบัติหรือพยาบาลดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมระดับประกาศนียบัตร    จะชวยให
คลินิกระดับโรงพยาบาลศูนย ทํางานไดแลวสามารถขยายออกไปสูโรงพยาบาลชุมชนได   ถามีกลุมงาน
รองรับก็สามารถประสบความสําเร็จได   โดยทางสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
สามารถเชื่อมกับสํานักระบาดวิทยาท่ีจัดพัฒนาทีมผูเชี่ยวชาญดานการเฝาระวังและสอบสวนโรค
(SRRT) เชนในระดับสํานักงานปองกันโรคเขตตางๆ ควรมีการอบรม SRRT และระบาดวิทยา แลวรวม
ทํางานในพ้ืนท่ีรวมกับกลุมงานระบาดวิทยา ดังแสดงการประยุกตใชโปรแกรมในแผนภาพท่ี 17 และ 
18 
 

แผนภาพท่ี 17  แสดงการนําระบบขอมูลโปรแกรม BIS-Alert ไปใชในการเฝาระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
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แผนภาพท่ี 18 แสดงการนําระบบขอมูลโปรแกรม BIS-Alert ไปใชในการเฝาระวังและ
สอบสวนโรค(SRRT) 

 
 

ปจจุบัน มีความเห็นวา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จะทํางานดาน 
สิ่งแวดลอมคนเดียวไมไดเพราะสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหญ จึงควรดูเรื่องคนเปนหลัก ตองใหการศึกษา
คนเกี่ยวกับภัยคุกคาม และใหระวังตนเอง  และควรมีการสุมตรวจเชิงรุก แตไมตองรับเปนภาระของ
ตนเอง แตประสานงานกันเพ่ือรวมกันทํางาน    

กลาวโดยสรุป สิ่งท่ีควรมีการพัฒนามีดังนี ้  
-พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระดับสวนกลางและระดับเขต ระดับจังหวัด   ปจจุบันระดับตางๆนี้ 

มีความเขมแข็ง  จึงควรท่ีระดับสวนกลาง ระดับเขตและระดับจังหวัดนั้นชวยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของ ระดับโรงพยาบาลอําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลชุมชน 

- พัฒนามาตรฐาน”ตัวแปรปจจัยเสี่ยง” 
- จัดลําดับความสําคัญโรค- กลุมโรค 
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- พัฒนาเครือขายเฝาระวัง 
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การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพในระดับจังหวัด :  
ตัวอยางการใชระบบเฝาระวัง IS เพ่ือการเฝาระวังการบาดเจ็บ ในโรงพยาบาลลําปาง 
ระบบ IS (Injury Surveillance) เปนระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บท่ีสํานักระบาดวิทยา

พัฒนาขึ้น ปกติแลวท่ีโรงพยาบาลเจาหนาท่ีแผนกผูปวยฉุกเฉิน(ER) จะทําการซักประวัติและบันทึก
ขอมูลผูปวยลงในแบบฟอรมIS  จากนั้นฝายเวชระเบียนจะลงรหัสตางๆ รวมถึงรหัสการบาดเจ็บ รหัส
การวินิจฉัยโรคโดยอางอิงจากรหัส ICD10  แลวจึงบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมท่ีทางสํานักระบาด
วิทยาพัฒนามาให  ซึ่งหลังจากตรวจสอบความถูกตอง และวิเคราะหขอมูลแลว ระบบนี้สามารถออก
รายงานผลใหกับงานตางๆ ท่ีตองการขอมูล รวมถึงขอมูลดานการบาดเจ็บจากการทํางานของกลุมงาน
อาชีวเวชกรรม  ดังแสดงการไหลเวียนของขอมูลในแผนภาพท่ี 22 

 

แผนภาพท่ี 19  แสดงการไหลเวียนของขอมูลในระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ IS (Injury Surveillance)  

 
 

ขอมูลดานการบาดเจ็บท่ีจัดเก็บในระบบนี้สามารถแยกสาเหตุของการบาดเจ็บและแยกตาม
อาชีพท่ีประสบเหตุได ตาม 16 สาเหต ุ15 อาชีพ ดังแผนภาพท่ี 20 
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แผนภาพท่ี 20  แสดงการแยกสาเหตุของการบาดเจ็บและแยกตามอาชีพท่ีประสบเหต ุ

 
 
นอกจากนี้ ระบบสามารถแยกรายงานการบาดเจ็บแยกตามกลุมอายุและเพศ อาชีพ ได  

ดังแผนภาพท่ี 21 และ แผนภาพท่ี 22 
 

แผนภาพท่ี 21  แสดงการแยกรายงานการบาดเจ็บแยกตามกลุมอายุและเพศ 
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แผนภาพท่ี 22  แสดงการแยกรายงานการบาดเจ็บแยกตามกลุมอาชีพ 

 
   และสามารถแยกรายงานผูปวยตามกลุมอาย ุเพศ และสิทธิการรักษา ดังแผนภาพท่ี 23  

 
 

     แผนภาพท่ี 23  แสดงการแยกรายงานการบาดเจ็บแยกตามกลุมอายุ เพศ และสิทธิการรักษา 
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ลักษณะการรายงานผูปวยตามกลุมอายุ เพศ และสิทธิการรักษา(ตอ) 

 
 

ลักษณะการรายงานผูปวยตามกลุมอายุ เพศ และสิทธิการรักษา(ตอ) 

 
 ดังนั้น จากประสบการณการใชโปรแกรมนี้ ทางผูแทนจากโรงพยาบาลลําปาง เห็นวา ระบบนี้มี
ประโยชนท่ีจะชวยในการดําเนินงานเฝาระวังการบาดเจ็บจากการทํางานในกลุมอาชีพได 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                      64 

แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพในระดับศูนยสุขภาพชุมชน:  
การพัฒนาและประสบการณในการดําเนินงานขอมูลดานอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานนอก 

ระบบในศูนยสุขภาพชุมชน ประกอบดวย 
 

ก. โปรแกรมระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ Version 1.10   
    นําเสนอโดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ Version 1.10 เปนงานท่ีทําในชวงป
สุดทายดานขอมูลในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระยะท่ี 1 (ป พ.ศ. 2548-2550)  เพ่ือ
นําเสนอความเสี่ยงตอการทํางานของแรงงานนอกระบบสําหรับองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)       
โดยรวมดําเนินงานกับศูนยสุขภาพชุมชน(PCU) โดยการอบรมความเสี่ยง/การวินิจฉัยความเสี่ยงตอการ
ทํางานแก PCU เพ่ือทําโปรแกรมการวินิจฉัยเบ้ืองตนโดยพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี   และไดจัดทํา
โปรแกรมใหเจาหนาท่ีสถานีอนามัยใชงานโดยจัดทําในโครงการจํานวน 13 แหง  แลวใหดูวาแรงงาน
นอกระบบมีปญหาอะไรในแตะพ้ืนท่ีแลวใหเลือกทําโครงการเฝาระวังความเสี่ยงสําหรับแรงงานนอก
ระบบ โดยใน 13 แหง นั้น  พบวามีเพียง 1 แหง ท่ีทําเรื่องสิ่งแวดลอม นอกนั้นทําโครงการดาน
พฤติกรรม  
 โปรแกรมท่ีทํานี้สามารถเชื่อมกับระบบ HCIS ของกระทรวงสาธารณสุขไดโดยอาศัยเลข
ประจําตัวประชาชน ขอมูลในโปรแกรมนี้ ประกอบดวย 

 
 ขอมูลทั่วไป   ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 

- ชื่อสกุล 
- อาย ุ
- การศึกษา  
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

- ท่ีอยู 
- เลขประจําตัวประชาชน 
- รายได  
     ฯลฯ 

 

- ขอมูลการทํางาน  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 
- ลักษณะอาชีพ 
- ทาทางการทํางาน 
- อายุการทํางาน 
- ระยะเวลาท่ีทํางาน 
 

- อาชีพหลักหรือรอง 
- ระยะเวลาการทํางานตอวัน 
- สภาพแวดลอมในการทํางาน 
     ฯลฯ 
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- ส่ิงคุกคามสุขภาพ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 
       - ฝุนละออง 
             - ฝุนหิน 
             - ฝุนใยผา 
             - ฝุนพลาสติก 
             - ฝุนแปง 
             - ฝุนไม 
 

- สารเคมี 
        - แอมโมเนีย 
        - ทินเนอร/แลคเกอร 
        - ส ี
        - กาว 
        - ยาฆาแมลง 
             ฯลฯ 

    

- ขอมูลสุขภาพทั่วไป ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 
-โรคประจําตัว 

             - การเอ็กซเรยปอด 
             - การตรวจสุขภาพประจําป 
             - สวัสดิการท่ีไดรับ ฯลฯ 

- ขอมูลสุขภาพจากการทํางาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ  
- โรคท่ีเจ็บปวยและการดูแลรักษา 

             - ระยะเวลาเจ็บปวยในรอบป/ครั้ง 
             -  อาการผิดปกติท่ีเกิดจากการทํางาน ฯลฯ 

- ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ   
- ขอมูลการดูแลสุขภาพ : การรับประทานอาหาร   การออกกําลังกาย การแปรงฟน 
- การสูบบุหรี ่: สูบ/ไมสูบ  อายุการสูบ  ปริมาณการสูบ  ชนิดของบุหรี่ท่ีสูบ 

                            - การดื่มสุรา/เบียร : ดื่ม/ไมดื่ม  ปริมาณการดื่ม  ยาเสพติดชนิดอื่นๆ  
- ขอมูลการดูแลสุขภาพ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 
     การใชอุปกรณในการปองกันตนเอง การจัดการความเจ็บปวย   การทํากิจกรรมสงเสริม 

สุขภาพ  การพบแพทย  พยาบาล เจาหนาท่ีสถานีอนามัยเพ่ือการรักษาอาการปวย 

ซึ่งเม่ือทาง PCU จัดทําโครงการฯ แลว สามารถไปขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ในพ้ืนท่ีได 
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ข. การใชโปรแกรม CM-Pop และ OPD_XP  ในพ้ืนที่ สอ.ทาเหนือ อ.แมออน จ.เชียงใหม 
       นําเสนอโดย นายเกรียงไกร ชมภูขอด สถานีอนามัยทาเหนือ อ. แมออน จ. เชียงใหม 

    ผูนําเสนอใหขอมูลวาจังหวัดเชียงใหมไมไดใชระบบ HCIS แตใช โปรแกรม CM-Pop ท่ี
พัฒนาขึ้นในจังหวัด โดยสามารถดูจากโปรแกรม EXEL ได มีการเพ่ิมเลขท่ีบัตรประชาชนดวย    
รวมท้ังขอมูลแรงงานตางดาว ถามีการเจ็บปวยจากการทํางาน ก็จะมีการซักประวัติมากขึ้น เชน ถา
ทํางานภาคเกษตรเกี่ยวกับยาฆาแมลง ซึ่งจะนําคูมือภาคเกษตรของสํานักฯ มารวมใชดวย และใชรหัส 
ICD10 มารวมในการวินิจฉัยโรค และมีการลงรับยาตางๆและกิจกรรมตางๆ เชน วัดความดันโลหิต ซึ่ง
ภายในหนึ่งปสามารถนําขอมูลมาดูไดหมด รวมท้ังเรื่องเบาหวานและความดันไดดวย 
                 เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพอื่นๆ   เชน ถามีคนไขจากการประกอบอาชีพนั้นไมสามารถ
ลงรหัสได  แตสามารถดูการเขารับการรักษาพยาบาลรายบุคคลและรายครอบครัวดวย   นอกจากนี้ยังมี
การกรอกกลุมอาการ และเลือกโรคตามรง. 506/2  และกลุมเกษตรกรพันธะสัญญา รวมถึงการไดรับยา 
สารเคมีตางๆและสาเหตุท่ีทําใหปวยดวย และสามารถเรียกดูขอมูลของคนไขนั้นท้ังหมดไดอีกดวย  
และสามารถพิมพเปนขอมูลรายเดือนได  โปรแกรมนี้ดัดแปลงจากโปรแกรมท้ังหมดท่ีมีการใชใน
จังหวัดเชียงใหม        สามารถดูระบบรายงานรง.504 ไดเชนเดียวกับ รง. 506 และสามารถดึงขอมูลโรค
จากการประกอบอาชีพได    ปจจุบันยังไมมีการตอยอดระหวางจังหวัดและระดับเขต  ในการ
ประเมินผลรายงานทําไดจากการดัดแปลงจากโปรแกรมเกา   รวมกับการใชโปรแกรมท่ีใชเสริมคือ 
OPD_Report   ซึ่งตองคียขอมูลตามระบบ HCIS แยกตางหากดวย   สามารถดึงขอมูลโรคจาก
สิ่งแวดลอมไดดวยการใชรหัส ICD 10   ปจจุบันยังไมมีการสงตอขอมูลใหจังหวัด  สวนผูท่ีวินิจฉัยโรค
จากการประกอบอาชีพเพ่ือลงขอมูลนั้นเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ซึ่ง ผูแทนจาก สสจ. เชียงใหมไดให
ขอมูลเพ่ิมเติมวา งานขอมูลเขามาทางงานยุทธศาสตร      งานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมยังไมสามารถดูขอมูลเองได แตตองขอขอมูลจากงาน IT  ของสสจ.   เชน กรณีหมอกควัน 
สามารถขอขอมูลตามรหัส ICD10 แตขอมูลลาชา ไมถูกตอง ไมครบถวนไมทันเวลา และยังมีขอมูล
กิจกรรมอื่นๆ ดวย เชน CM-Popขอมูลทางระบาด และมีการลงขอมูล 18 แฟมดวย โดยมีรพ.นครพิงค
รวมดวย มีรพ.ของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แหง เชน กองบิน 41 รพ.ทหารบก เปนตน 
และรพ.เอกชน 5 แหง และรพ.ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลจาก รพ.เหลานี้สงไปยัง สสอ. แลว 
สสอ.สงไปยัง สสจ.เชียงใหม  สวน รง. 501, 506/2 ยังเปนระบบเอกสารอยู รง. 506/2 ไปเขาท่ีงาน
ระบาดวิทยาไมไดเขามาท่ีงานยุทธศาสตรของจังหวัด  ถาสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ มี
โปรแกรมอะไรใหลง ถาทําใหจังหวัดก็จะสามารถลงไดท้ังจังหวัด แตถาลง สคร.ก็จะไมสามารถ
ครอบคลุมไดท้ังจังหวัด    จะใชไดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ี สคร. ติดตอลงขอมูลในแตละครั้ง  
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ค. การดําเนินงานดานการบริการสุขภาพสําหรับแรงงานนอกระบบและการจัดเก็บขอมูลใน  
สอ.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
นําเสนอโดย นายนิคม พุทธา สถานีอนามัยบานเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 
สอ.บานเลือก เปนพ้ืนท่ีใหมท่ีทาง Homenet คัดเลือกเพ่ิม โดยทํา Family Folder ในภาคผลิตใน

กลุมสมาชิกกลุมอุรษาตุกตาจํานวน 37 คน ปจจุบันมีการจัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐาน  โดยเก็บขอมูล 
Family Folder ตามแบบของจ.นครราชสีมา เปนตนแบบ และมีขอมูลกิจกรรมอื่นๆ ดวย  ในสวนของ
ราชบุรีนั้นยังไมมีระบบ 
ขอมูลพิเศษอยางใด 
 

ง. การดําเนินงานดานการบริการสุขภาพสําหรับแรงงานนอกระบบและการจัดเก็บขอมูล 
    ใน สอ.คลองรี  อ. สทิงพระ จ. สงขลา   
    นําสนอโดย นายประภาส ขํามาก สถานีอนามัยคลองรี อ. สทิงพระ จ. สงขลา 

         การจัดระบบขอมูลของสถานีอนามัยตําบลคลองรีสําหรับการดูแลแรงงานนอกระบบของ
สถานีอนามัยคลองรีในชวงกอนป 2547 พบวายังไมมีการดําเนินงานอาชีวอนามัยและไมมีระบบขอมูล
ของแรงงานนอกระบบ เนื่องจาก เปนพ้ืนท่ีเกษตร ยังไมเห็นความสําคัญเนื่องจากไมมีแนวทางการ
ดําเนินงานจึงยังไมมีรายงานใหทําและยังไมเขาใจเรื่องแรงงานนอกระบบ  การเริ่มตนของการพัฒนา 
เกิดขึ้นเม่ือไดรับเลือกเปนพ้ืนท่ีนํารองปลายป 2547 จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
และเริ่มสํารวจขอมูลกลุมอาชีพท่ีทํางานนอกระบบ    ในป2548 ใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลผูทํางาน
แรงงานนอกระบบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา ประเภทขอมูลท่ีตองการ  ไดแก 

- ขอมูลพ้ืนฐานของผูทํางานนอกระบบ ประกอบดวยขอมูลเกีย่วกับ  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดของครอบครัวตอป  สมาชิกในครอบครัว สิทธิการรักษาพยาบาล 

 - ขอมูลการทํางานของผูทํางานนอกระบบ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ อาชีพของผูทํางานนอก
ระบบ  ระยะเวลาในการทํางานตอวัน  จํานวนสมาชิกท่ีทํางานในแรงงานนอกระบบในครัวเรือน 
ระยะเวลาท่ีทํางานในอาชีพนี ้ อาชีพท่ีทําสัมผัสสิ่งคุกคามอะไรบาง  ทาทางในการทํางาน  สิ่งแวดลอม
ในการทํางาน  

- ขอมูลทางดานสุขภาพ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ  โรคประจําตัว ความดันโลหิต  น้ําตาลใน
เลือด  น้ําหนัก  สวนสูง  คาดัชนีมวลกาย  โรคท่ีเจ็บปวยในรอบป  อาการผิดปกติท่ีพบในการทํางาน 
การตรวจสุขภาพประจําป 
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- ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ  การรับประทานอาหาร  การออกกําลัง
กาย  การใชยา  การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  สารเสพติด  การพักผอน  การขับถาย 

- ขอมูลการปองกันความเจ็บปวยจากการทํางาน  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ   อุปกรณท่ีใชใน
การปองกันในการทํางาน การซอมแซมอุปกรณในการทํางาน  การตรวจสอบอุปกรณในการทํางาน  
การจัดเก็บอุปกรณในการทํางาน  สํารวจความพรอมของรางกายในการทํางาน  การพักในระหวางการ
ทํางาน  ความเปนระเบียบในท่ีทํางาน  การถายเทของอากาศในท่ีทํางาน 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล   ท่ีสถานีอนามัยคลองร ีมีวิธีการจัดเก็บขอมูลโดย 
- สํารวจขอมูลประจําป 
- จากแฟมประวัติครอบครัว 
- การเยี่ยมบาน 
- การสํารวจขอมูลของแรงงานนอกระบบ 
- สอบถามเม่ือมาใชบริการท่ีสถานีอนามัย 

นอกจากนี้ ยังจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพแยกรายหมูบาน โดย 
- มีรายชื่อท่ีชัดเจน/นําไปใชสะดวก 
- กําหนดกลุมอาชีพได/จัดตั้งคณะกรรมการแตละกลุมอาชีพ 
- สะดวกในการจัดการ 

 
 

 แผนภาพท่ี 24  แสดงการจัดเก็บขอมูลกลุมอาชีพของสถานีอนามัยคลองร ี
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การเฝาระวังทางดานสุขภาพของแรงงานฯ   
ในการการเฝาระวังทางดานสุขภาพของแรงงานฯ ทางสอ. ไดดําเนินการโดย 
- จัดทําทะเบียนเฝาระวังทางสุขภาพ ในกลุมอาชีพตัดเย็บเสื้อผาและกลุมคนขึ้นตนตาล 

 

การนําขอมูลไปใช   จากประสบการณการดําเนินงานท่ีผานมา  ทาง สอ. เห็นวาขอมูลท่ีจัดเก็บ
สามารถนําไปใชประโยชนในการ 

- วิเคราะหปญหา 
- วางแผนในการดําเนินงานดูแรงแรงงานนอกระบบ 
- จัดกิจกรรมเฝาระวังดูแลสุขภาพ 
- ประเมินผล 
- สนับสนุนขอมูลให อบต.และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- สนับสนุนทุกกลุมอาชีพใหมีขอมูลท่ีชัดเจน 

   

แผนภาพท่ี 25  แสดงการสนับสนุนการดําเนินงาน สอ.คลองรี จาก อบต.ในพ้ืนท่ี 

                              
 

 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวามีปญหาและอุปสรรค ดังนี้คือ 

- ไมมีรูปแบบของขอมูลท่ีชัดเจนในระดับจังหวัด อําเภอ 
- พ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีปกติ  ทําใหไมไดรับความสําคัญ 
- งานอาชีวอนามัยเปนงานท่ีหนวยงานใหความสําคัญนอย เม่ือเทียบกับงานอื่นๆ 
- ระบบขอมูลในโปรแกรม HCIS เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยท่ีใชในสถานีอนามัยไมเอื้อในการ

จัดทําขอมูลดานอาชีวอนามัย 
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ความคาดหวังในการพัฒนาระบบขอมูล  มีความเห็นวา อยากใหมีการพัฒนาดังนี้ คือ 
   - ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ 

- PCU/สถานีอนามัยควรมีการพัฒนาระดับขอมูลดานอาชีวอนามัยใหเกื้อกับการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนาขอมูลการเจ็บปวยของ PCU  
นําเสนอโดย นพ.พิบูล อิสสระพันธ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 
จากการดําเนินงานดานระบบขอมูลดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม คําถามหลักๆท่ีพบ
คือ 

-  ระบบ HCIS ลงโรคจากการประกอบอาชีพตาม ICD10 ไดหรือไม ลงไดกี่รหัส ลงรหัส
สาเหตุการปวยไดหรือไม? 

-  HCIS ลงรหัสอาชีพไดหรือไม? 
-  HCIS ลงรหัส ธุรกิจไดหรือไม? 
-  HCIS ลงความเสี่ยงจากการทํางานไดหรอืไม? 
-  HCIS ทํารายงาน 18 แฟมไดบอยกวาหนึ่งเดือนหรือไม? 
-  การดึงขอมูลจาก HCIS กับ 18 แฟม อยางใดสะดวกกวากัน? 
-  ผูใชท่ัวไปเขาใจ Relationship ใน HCIS หรือไม? 

 
ท้ังนี้ไดดําเนินการศึกษาระบบเพ่ือการตอบคําถามท่ีพบบอยขางตน  ดังนี ้

 
คําถาม/ปุจฉา: HCIS ลงโรคจากการประกอบอาชีพตาม ICD10 ไดหรือไม? 
คําตอบคือ   ลงได แตตองปรับแกกอน  ดังตัวอยางนี้ 
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แผนภาพท่ี  26  แสดงตัวอยางการลงขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพตาม ICD10 ในระบบ HCIS 

 
 
 

 
 
โดยตองคนดูวาโรคนั้น เปนโรคท่ี HCIS ยอมรับหรือไม ถาไมตองกลับไปดูวาโรคนั้น นาจะอยูในกลุม
โรค 504 ใด  ตองใสขอมูลตรงนี้ลงในตารางโรคกอน 
 

 แผนภาพท่ี 27  แสดงตัวอยางลงรหัสโรค 
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การลงรหัสแบบหลายโรค สามารถทําไดดังตัวอยางนี ้
 
 แผนภาพท่ี 28  แสดงตัวอยางการลงรหัสแบบหลายโรค 
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คําถาม/ปุจฉา:HCIS ลงรหัสอาชีพไดหรือไม? 
คําตอบคือ ลงได   
 

      แผนภาพท่ี 29  แสดงตัวอยางการลงรหัสอาชีพในระบบ HCIS 

 
 
 
แผนภาพท่ี 30  แสดงตัวอยางตัวอยางรหัสอาชีพ 
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คําตอบสําหรับประเด็น HCIS ลงรหัส ธุรกิจไดหรือไม?  พบวา 

 

    -  ลงรหัสธุรกิจไมได แตมีชองใหกรอกขอความได 
- HCIS ลงความเสี่ยงจากการทํางานไดหรือไม 
-  ลงไมได ตอพัฒนาเพ่ิมเติม คลายของอุบัติเหตุการจราจร 

 

คําตอบสําหรับประเด็น  HCIS ทํารายงาน 18 แฟมไดบอยกวาหนึ่งเดือนหรือไม? 
- ไดอยางไมตรงไปตรงมา 
- แตสามารถสั่งประมวลผลเดือนเดียว หลายๆครั้งได 

 
 
แผนภาพท่ี 31  แสดงตัวอยางขอมูล18 แฟม 
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แผนภาพท่ี 32  แสดงตัวอยางขอมูล18 แฟมตัวอยางโครงสราง 18 แฟม 

 
 

คําตอบสําหรับประเด็น  การดึงขอมูลสรุปจาก HCIS กับ 18 แฟม อยางใดสะดวกกวากัน? พบวา 
   -  จาก 18 แฟมงายกวา?? 
    - 18 แฟม หลังจากถูกจัดสงจาก HCIS จะถูกเก็บเปน Zip File 

 
แผนภาพท่ี 33  แสดงตัวอยางขอมูล18 แฟม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี 34  แสดงตัวอยางขอมูล18 แฟมลักษณะของ Text File 
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แผนภาพท่ี 35  แสดงตัวอยางตารางท่ีถูกแปลงเปน Excel โดยใช delimiter =“|” 

 
 

ขอสรุป (Conclusion) เร่ืองระบบ HCIS จึงมีดังนี ้
- ขอมูล HCIS รองรับการรายงานความเจ็บปวยได 
- ไมรองรับการรายงานความเสี่ยงโดยตรง แตสามารถแกไขได 
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นอกจากประเด็นตางๆขางตน แลว ยังมีประเด็นดานฐานขอมูลดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมท่ี
นาสนใจท่ีควรมีการจัดทําไดแก ขอมูล Profile ซึ่งประกอบดวย : สภาพทางภูมิศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน  

-  ท่ีตั้ง 
      -  สภาพทางภูมิศาสตร  ไดแกขอมูล  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  แมน้ํา ทะเล ภูเขา 

- ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแกขอมูล    ปาไม   แรธาตุ  สัตวปา/สัตวน้ํา 
-  แหลงทองเท่ียว โบราณสถาน 

  

    รวมท้ังการจัดทํามีแผนท่ีเดินดิน   ซึ่งอาจทําไดโดย 
- Base Map  หรือแผนท่ีนั่งโตะซึ่งอาจทําโดย 

- วาดดวย PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ 
- GoogleEarth, PointAsia 
- วาดดวยมือ (แผนท่ีกระดาษ) 

- Function Map 
- วาดดวย PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ 
- วาดดวยมือ (แผนท่ีกระดาษ) 

 

แผนภาพท่ี 36   แสดงตัวอยางBase Map  หรือแผนท่ีนั่งโตะ 
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แผนภาพท่ี 37  แสดงตัวอยางแผนท่ีท่ีละเอียดขึ้นถึงระดับตําบล 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 38  แสดงตัวอยาง Base Map 
ภาพประกอบจากสถานีอนามัยบานสบหาร 
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แผนภาพท่ี 39  แสดงตัวอยางแผนท่ี GoogleEarth ท่ีพอจะนํามาทําแผนท่ีเดินดินได 
 

 
 
  

แผนภาพท่ี 40  แสดงตัวอยางแผนท่ีท่ีวาดขึ้นเอง 
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แนวทางในการทําขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม(EnvOcc) ใชชั่วคราว    
นพ.พิบูล หัวหนากลุมงานดานระบบขอมูลของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอมมีความเห็นวา สําหรับหนวยงานท่ียังไมไดมีการทําขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม(EnvOcc) ไวใช สามารถทําขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม(EnvOcc) ใช 
ชั่วคราวไดโดย 

- สามารถทําไดในโปรแกรม Excel  
- สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯไดทําใหใชชั่วคราวไปกอน หรือจะทําเองก็ได 
- ควรศึกษารหัสอาชีพ และรหัสโรคใหเขาใจดี (เปนชุดเดียวกับท่ีใชในHCIS) อาจ print ไวดู
ประกอบ 
- บางคนอาจดึงจาก Diag.txt และ person.txt มาโดยตรงก็ได ถามีความสามารถทาง query และมี
การลงขอมูลไวจริงระหวางตรวจคนไข 

 

แผนภาพท่ี 41  แสดงตัวอยางการทําขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพใชชั่วคราว 
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บทที ่6 

บทสรุป วิจารณ และขอเสนอแนะ 
 

  โครงการศึกษาระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมนี้ มีวัตถุประสงคท่ี
จะศึกษาระบบขอมูลขั้นพ้ืนฐานทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพ่ือท่ีจะใหเขาใจองคประกอบท่ี
สําคัญของระบบฐานขอมูล และการนําไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนในการดําเนินการทางดานอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยโครงการฯ ไดมีการทบทวนหลักการทางดานทฤษฎี มีการศึกษา
สถานการณของระบบขอมูล และระบบรายงานของประเทศท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไดมีการรวบรวม
ประสบการณและขอเสนอแนะในการดําเนินการและพัฒนาระบบขอมูลทางดานนี้จากผูเชี่ยวชาญและ
บุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีใหบริการทางดานอาชีวอนามัยในหนวยบริการนํารองบางแหง ซึ่งจะทํา
ใหผูศึกษาในรายงานนี้ไดเขาใจหลักการเบ้ืองตน สถานการณ  อุปสรรค ปญหา และแนวทางท่ีจะพัฒนา
ระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมตอไป 
  จากการศึกษาในครั้งนี้ไดพบขอสรุปและขอพิจารณาในประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็น
ท่ีสามารถนําไปศึกษาตอยอด หรือพัฒนาระบบขอมูลทางดานนี้ใหมีประสิทธิภาพไดตอไป โดยมี
ประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ในการศึกษานี ้  มีการศึกษาในระบบขอมูล 2 ประเด็น  คือ   เรื่องอาชีวอนามัยและ 
เรื่องปญหาผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม แมวาท้ัง 2 ประเด็นดังกลาวจะมี
องคประกอบหลักของฐานขอมูลเหมือนกัน คือ ฐานขอมูลสุขภาพและฐานขอมูลสิ่งคุกคาม (ซึ่งมาจาก
สภาพแวดลอมการทํางานและสภาพแวดลอมท่ัวไปท่ีมีผลตอชุมชน)  แตรายละเอียดของตัวแปรของ
ขอมูลมีความแตกตางกัน รวมท้ังการศึกษาวิเคราะหหาความสัมพันธของฐานขอมูลท้ัง 2 ฐาน ในท้ัง 2 
ประเด็น มีรายละเอียดขององคความรูท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหเชื่อมตอความสัมพันธท่ีแตกตางกัน
มาก   ตัวอยางเชน ตัวแปรของขอมูลทางดานอาชีวอนามัยจะมุงเนนท่ีกลุมเปาหมาย คือผูท่ีทํางานใน
สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพท่ีเสี่ยง ขอมูลท่ีสําคัญซึ่งประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
สถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางาน ขอมูลสภาพแวดลอมการทํางาน (ท้ังขอมูลสิ่งคุกคามและความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากงานตาง ๆ)  ขอมูลสุขภาพของกลุมผูทํางาน (ท้ังขอมูลสุขภาพท่ัวไป ขอมูลการรับสัมผัส
และขอมูลการเจ็บปวยท่ีอาจเกิดจากการทํางานนั้น) และขอมูลการบริหารจัดการเพ่ือปองกันหรือแกไข
ความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีเกิดจากการทํางาน การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามท่ีเกิดจาก
งานกับการเจ็บปวย สามารถใชหลักการทางระบาดวิทยาพ้ืนฐานท่ัวไป และมักจะไมคอยมีขอถกเถียง
ในแงผลของความสัมพันธ 
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   ในขณะท่ีระบบขอมูลทางดานผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอม จะมี
องคประกอบของขอมูล คือ ขอมูลแหลงกอมลพิษ (อาจมาจากภาคอุตสาหกรรม หรือจากแหลงอื่น ๆ ก็
ได) ขอมูลมลพิษหรือสิ่งคุกคาม ขอมูลสุขภาพของประชากรกลุมเปาหมายท้ังขอมูลสุขภาพท่ัวไป 
ขอมูลการรับสัมผัสกอนปวยและขอมูลการเจ็บปวยท่ีอาจเกิดจากสิ่งคุกคามนั้น ๆ เม่ือพิจารณาดู
องคประกอบดังกลาวพบวาจะคลายคลึงกับฐานขอมูลทางดานอาชีวอนามัยโดยเฉพาะในสวนของ
ฐานขอมูลสิ่งคุกคาม อยางไรก็ตามสําหรับฐานขอมูลสุขภาพในกรณีของมลพิษสิ่งแวดลอมจะมีความ
ยุงยากซับซอนมากกวา รวมท้ังการทําการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามและสุขภาพ ก็มี
ความยุงยากซับซอนตามไปดวย 
เหตุผลหลักของความยุงยากซับซอน   มีดังนี ้

1.1 สิ่งคุกคามของมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอชุมชน       มักจะเปนสิ่งคุกคาม 
ผสม คือ อาจจะมาจากหลายแหลงกําเนิด เชน ในกรณีของมลพิษสารเคมีจากภาคอุตสาหกรรม อาจมา
จากหลายโรงงานท่ีอยูใกลกับชุมชน หรือกรณีมลพิษทางอากาศอาจมาจากหลายแหลงท้ังจากการจราจร 
การเผาไหมทางการเกษตร การเผาขยะของชุมชนเอง หรือมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน หรือแม
จะมาจากแหลงกําเนิดเดียว ก็มักจะมีการผสมผสานของสารเคมีหลายชนิด  เปนตน           การท่ีมีการ
ผสมผสานของมลพิษท้ังท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามหลายชนิด หรือมาจากหลายแหลงทําใหมีความยากในการ
ตรวจวัดและติดตาม ซึ่งทําใหมีผลตอระบบฐานขอมูลของสิ่งคุกคามดวย เพราะกอใหเกิดความ
ยากลําบากในการสรุปวาขอมูลสิ่งคุกคามท่ีเรามีอยูนั้น จะเปนขอมูลสิ่งคุกคามท่ีเปนตนเหตุจริง ๆ 
หรือไม 

1.2 การกําหนดกลุมประชากรเปาหมายท่ีรับผลกระทบ    ในกรณีของผลกระทบท่ีเกิด 
จากการทํางาน เชน การเกิดโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพตาง ๆ ผูท่ีไดรับผลกระทบจะเปนผูท่ี
ทํางานในอาชีพหรือสภาพการทํางานนั้น ๆ ซึ่งจะมีขอบเขตของกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ทําใหการ
ประเมินผลกระทบ หรือการพิสูจนติดตามเปนไปไดงาย ในขณะท่ีปญหาผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิด
จากมลพิษสิ่งแวดลอมในชุมชน จะมีความยุงยากซับซอนกวา เพราะกลุมเปาหมายมีขอบเขตไมชัดเจน 
อันเนื่องมาจากมีการเคลื่อนไหวยายเขาออกของประชาชนในชุมชนตลอดเวลา ทําใหไมสามารถ
กําหนดผูรับสัมผัสท่ีแทจริงได นอกจากนี้ในชุมชนยังมีปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีสามารถกอใหเกิดโรค
คลายคลึงกับมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีเราสนใจได  รวมท้ังการติดตามขอมูลในระดับชุมชนจะเปน
ฐานขอมูลท่ีมีขนาดใหญและมีความหลากหลาย ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลของกลุมประชากรเปาหมายจึงทําไดยากและมีความซับซอนมากกวา 
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  1.3 การกําหนดโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพ โดยหลักการแลวโรคหรือผลกระทบท่ี
เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม สามารถแบงไดออกเปน 3 กลุม คือ กลุมแรก ไดแก กลุมโรคจากสิ่งแวดลอม
ท่ีมีลักษณะจําเพาะเจาะจงตอสิ่งคุกคามท่ีเราสนใจ มีลักษณะอาการและอาการแสดงท่ีจําเพาะ และ
สามารถตรวจหาระดับสารดัชนีทางชีวภาพได   เชน  โรคพิษตะกั่ว  โรคพิษจากแคดเมียม  หรือโรค
แอสเบสโตซิส เปนตน โรคในกลุมนี้มักจะไมมีปญหาในการวินิจฉัยและหาความสัมพันธกับแหลง
ตนเหต ุสําหรับกลุมท่ีสอง ไดแก โรคจากสิ่งแวดลอมท่ีไมมีลักษณะอาการหรืออาการแสดงท่ีจําเพาะ
เจาะจง อาจเกิดจากปจจัยอื่น ๆ ได และมักไมสามารถตรวจหาสารดัชนีทางชีวภาพ (Bio-markers) จาก
รางกายได โรคกลุมนี้ เชน โรคหอบหืด โรคมะเร็งตาง ๆ เปนตน โรคในกลุมนี้แพทยสามารถ
วินิจฉัยโรคได แตมักจะมีปญหาในการพิสูจนความสัมพันธเชื่อมโยงกับสิ่งคุกคาม หรือมลพิษท่ีเรา
สนใจ   กลุมสุดทาย คือ กลุมโรคจากสิ่งแวดลอมท่ีผูปวยมีลักษณะอาการและอาการแสดงไมชัดเจน ไม
สามารถตรวจหาสารดัชนีทางชีวภาพได แพทยมักจะวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติไมชัดเจน แตผูปวย
ยืนยันถึงความผิดปกติ โรคในกลุมนี้มักจะมีผูปวยเกิดขึ้นเปนกลุมหลายคน และมักจะเรียกรองหรือ
ดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมได 
  จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดเก็บรวบรวม และติดตามขอมูลของผูปวยดวย
โรคจากสิ่งแวดลอมในกลุมท่ีสองและสาม จะมีความยากลําบากมาก เพราะจะไมสามารถแยกไดวา
ขอมูลจากผูปวยใดเปนโรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมท่ีเราสนใจ ทําใหมีผลกระทบตอการวางระบบเฝาระวัง 
และโดยสวนใหญแลวผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม มักจะพบในกล ุมท่ีสองและสาม  ทําให
เกิดปญหาตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูลและนําขอมูลไปใชประโยชน 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นความยากลําบากของการพัฒนาระบบขอมูล
ทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุงเนนท่ีการศึกษาวิเคราะหระบบ
ขอมูลทางดานอาชีวอนามัยกอน  เนื่องจากมีการพัฒนาในระบบขอมูลดังกลาวในหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว  อยางไรก็ตามทางทีมวิจัยก็ไดริเริ่มพัฒนาระบบขอมูลทางดาน
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพมาแลวบางเชนกัน  เชน จากโครงการการประเมินและพัฒนาระบบ
เฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอม ซึ่งผูท่ีสนใจสามารถท่ีจะศึกษาในรายละเอียดได
จากรายงานฉบับสมบูรณของโครงการดังกลาว 

2. แมตามหลักการแลว              ระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจะ 
ประกอบดวย ฐานขอมูลท่ีสําคัญ 2 สวนคือ ฐานขอมูลสิ่งคุกคามกับฐานขอมูลสุขภาพ  แตในการศึกษา
นี้จะมุงเนนท่ีการศึกษาวิเคราะหฐานขอมูลสุขภาพ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 
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- ฐานขอมูลสุขภาพ เปนฐานขอมูลท่ีสําคัญและมีความซับซอนมากกวาฐานขอมูล 

สิ่งแวดลอม โดยสวนใหญแลวปญหาของระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มักจะอยูท่ี
ฐานขอมูลสุขภาพ ดังนั้นในการพัฒนาหรือแกไขปญหามักจะตองลงแรง หรือแกท่ีระบบขอมูลสุขภาพ
เปนอยางมาก 

- ฐานขอมูลสุขภาพมักจะเกิดหรือพัฒนาจากระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเริ่มจากหนวย 
บริการสุขภาพท้ังจากในสถานประกอบการ หนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล และเชื่อมโยงไปยัง
เครือขายหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับจังหวัด เขต และสวนกลางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
เครือขายภาพรวมของประเทศ เนื่องจากผูวิจัยและทีมงานเปนบุคลากรภายใตหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุข จึงถือเปนบทบาทและภารกิจท่ีสําคัญท่ีจะตองมีสวนรวมในการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ
ภายใตเครือขายของกระทรวงสาธารณสุขนี้ 

แมวาในการศึกษานี้จะมุงเนนท่ีการศึกษาวิเคราะหฐานขอมูลสุขภาพเปนหลักแตใน 
ภาพรวมของประเทศแลว สมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลสิ่งคุกคาม 
หรือขอมูลสิ่งแวดลอมท้ังสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และสิ่งแวดลอมในชุมชนตอไป โดยเฉพาะจาก
หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  เชน  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ฐานขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญจะประกอบไปดวยขอมูล 2 
กลุมท่ีสําคัญคือ ขอมูลสุขภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลผูประกอบอาชีพท่ีเปนประชากรกลุมเสี่ยงหรือ
กลุมเปาหมายกับขอมูลสุขภาพท่ีไดจากผูปวยท่ีมารับบริการซึ่งก็คือ ขอมูลการเจ็บปวยเปนโรคหรือ
บาดเจ็บจากการประกอบอาชีพนั่นเอง ซึ่งอาจกลาวแบบสรุปใหเห็นภาพงาย ๆ คือ กลุมแรก เปนขอมูล
ท่ีไดจากการใหบริการเชิงรุก โดยไดจากการไปประเมินสุขภาพเพ่ือการเฝาระวังตามความเสี่ยงของงาน 
กับกลุมท่ีสองเปนขอมูลท่ีไดจากการใหบริการเชิงรับ ท่ีเม่ือผูประกอบอาชีพเจ็บปวยมีอาการแลวมารับ
บริการจนไดรับการวินิจฉัยโรค ซึ่งขอมูลท้ังสองกลุมดังกลาวมีความสําคัญและมีความจําเปนตอการ
ดําเนินการทางดานอาชีวอนามัย และขอมูลท้ังสองมีความสัมพันธและเชื่อมตอซึ่งกันและกัน 
  จากการวิเคราะหสถานการณระบบขอมูลอาชีวอนามัยของประเทศ พบวา การริเริ่ม
หรือเริ่มตนการพัฒนาจากกลุมขอมูลการเจ็บปวยเปนโรคจากการประกอบอาชีพ จากขอมูลการ
ใหบริการเชิงรับจะดําเนินการไดงายกวา ซึ่งแมวาระบบขอมูลการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพ
ของประเทศ   จะมีการดําเนินการและพัฒนาไปอยางมากแลว ภายใตหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลายหนวย  
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แตก็ยังมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงพัฒนาตอไป     ในขณะนี้ระบบขอมูลดังกลาวท่ีสําคัญ ๆ  มีอยู   
2 ระบบคือ   ระบบขอมูลการการประสบอันตรายจากการทํางานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน ซึ่ง
รวมขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ          และระบบขอมูลการเฝาระวังโรคของ
สํานักระบาดวิทยา นอกจากนี้ยังมีความพยายามท่ีจะใชขอมูลการเจ็บปวยจากระบบการรายงานโรค 
ICD 10 จากสถานบริการสาธารณสุขตาง ๆ ดวย ระบบขอมูลตาง ๆ ดังกลาวตางมีจุดเดนและขอจํากัด
แตกตางกันไป เชน ความครอบคลุมกลุมประชากรเปาหมาย ความครอบคลุมและการสรางแรงจูงใจ
ใหแกหนวยบริการสุขภาพในการท่ีจะรายงาน ความไว (Sensitivity) และความจําเพาะ (Specificity) 
ของขอมูลท่ีรายงานซึ่งขึ้นอยูกับเกณฑการวินิจฉัยโรค  รวมท้ังตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีการจัดเก็บ เปนตน 
ดังนั้นการพัฒนาระบบขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพของประเทศ จะตองคงจุดเดน
ของแตละระบบเอาไว และจะตองปรับปรุงหรือพัฒนาขอจํากัดของแตละระบบตอไป  ซึ่งขอจํากัด
ดังกลาวบางครั้งก็ไมสามารถท่ีจะแกไขได เพราะเปนขอจํากัดของตัวระบบเอง 
  จากการศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาของระบบขอมูลรายงานโรคดังกลาว ทําใหเห็น
วาการท่ีจะริเริ่มหรือพัฒนาระบบการรายงานโรค โดยเฉพาะโรคใหม ๆ จะกระทําดวยความยากลําบาก
หรือมีขอจํากัดคอนขางมาก ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของกับระบบขอมูลจึงมักท่ีจะใชวิธีการสอดแทรก หรือ
เพ่ิมเติมโรคตาง ๆ ท่ีตองการจะใหมีการรายงานเขาไปในระบบท่ีมีอยูกอน ซึ่งบางครั้งก็สามารถท่ีจะ
พัฒนาตอไปได  แตหลาย ๆ ครั้งก็พบวา วิธีการดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบขอมูลการ
รายงานโรคจากการประกอบอาชีพของประเทศไทยนั้น ปญหาท่ีประสบในทุกระบบท่ีเหมือน ๆ กัน มี
ดังนี ้

- ขาดการวินิจฉัยจากแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข ปญหานี้นับเปนปญหาเบ้ืองตนท่ี 
สําคัญท่ีสุดของระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัย การท่ีไมมีการวินิจฉัยโรคทําใหระบบขอมูลและ
ระบบการรายงานไมสามารถท่ีจะมีตัวขอมูลท่ีจะรายงานตอไป สาเหตุของการขาดการวินิจฉัยโรคจาก
การประกอบอาชีพมีสาเหตุดังนี ้คือ ธรรมชาติของโรคซึ่งมักจะเปนโรคท่ีมีระยะฟกตัวนาน ทําใหยาก
แกการวินิจฉัย แพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขขาดความตระหนักทําใหไมนึกถึง หรือไมพยายามท่ีจะ
ซักประวัติการทํางาน ตัวผูปวยหรือคนงานอาจไมไดใหขอมูล หรืออาจจะไมอยากใหมีการวินิจฉัย ฯลฯ  
จากสาเหตุหรือปจจัยดังกลาวขางตน ทําใหสถานการณโรคจากการประกอบอาชีพของประเทศนอยกวา
ความเปนจริงมาก ๆ  
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- ขาดระบบในการรายงานหรือสงตอขอมูล  ในหลาย ๆ ครั้ง เม่ือมีการวินิจฉัยโรคแลว 

ขอมูลเหลานี้ก็ไมมีการรายงาน หรือสงตอขอมูลไปยังหนวยงานในลําดับถัด ๆ ไปจนถึงสวนกลาง  
สาเหตุอาจจะมาจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบเรื่องการลงรหัสขอมูล ขาดความรู ความเขาใจในเรื่องดังกลาว
จึงไมไดลงรหัสโรค หรืออาจเกิดจากไมมีแบบรายงานหรือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจะลงขอมูล
หรือรายงาน (ตัวอยางเชน ระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพท้ังระบบการรายงานโรคของ
สํานักระบาดวิทยา และจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน   ยังไมมีระบบเชื่อมตอจากหนวยบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  เชน สถานีอนามัยเชื่อมตอไปยังโรงพยาบาลชุมชน          และไปยัง
หนวยงานระดับจังหวัดในภาพรวมท้ังประเทศ) รวมท้ังระบบการรายงานยังไมครอบคลุมไปทุก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับสถานีอนามัยเอง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานปองกันและ
ควบคุมโรคในระดับเขต ทําใหการใชประโยชนและเชื่อมตอขอมูลทําไดไมเต็มท่ีและขาดการประสาน
และพัฒนาระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 

- ขาดการวิเคราะห  สังเคราะห  และแปลผลขอมูล รวมท้ังนําไปใชประโยชน แมวา 
ขณะนี้จะมีระบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพบางแลว แตในปจจุบันยังขาดการนําขอมูลดังกลาว
ไปใชในการวิเคราะหและแปลผล รวมท้ังนําไปใชประโยชนในการวางแผน เฝาระวังและสอบสวนโรค
ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพ้ืนท่ีเอง ทําใหไมเกิดการสะทอนกลับของขอมูล และเปนเหตุให
บุคลากรท่ีเกี่ยวของไมเห็นความสําคัญหรือมีแรงจูงใจในการรายงานขอมูล หรือปรับปรุงพัฒนาระบบ
ขอมูลอาชีวอนามัย 

จากสาเหตุดังกลาวกอใหเกิดผลตอระบบรายงาน    ระบบเฝาระวัง      และระบบขอมูล 
ทางดานอาชีวอนามัยของประเทศ ทําใหขอมูลปญหาสถานการณทางดานโรคจากการประกอบอาชีพมี
นอยกวาความเปนจริง และไมครบถวนสมบูรณ ปจจุบันมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว เชน 
การฝกอบรมใหความรูแกแพทยและบุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  
การประชุมสัมนาเพ่ือหาทางแกไขปญหาตาง ๆ           รวมท้ังการทดลองศึกษานํารองเพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลทางดานอาชีวอนามัย ดังเชน ตัวอยางการศึกษาท่ีนํามาแสดงในรายงานการศึกษาครั้งนี ้ 
  นอกจากการพัฒนาระบบการรายงานโรค รวมท้ังการพัฒนาระบบขอมูลการเจ็บปวย 
ดังท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบขอมูลการเฝาระวังสุขภาพในประชากรกลุม
เสี่ยงกอนมีอาการเจ็บปวยดวย       ขอมูลเหลานี้จะไดจากการใหบริการเฝาระวังเชิงรุก  โดยการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ ซึ่งมักจะมีการดําเนินการกอนการทํางาน และขณะทํางานเปนระยะ ๆ หรือท่ีเรียกวา
การตรวจสุขภาพประจําป ถามองในมิติของการปองกันโรคแลว ขอมูลเหลานี้ถือวามีความสําคัญ
มากกวาระบบขอมูลการรายงานโรคเสียอีก            เพราะถือเปนการคนพบสถานการณปญหาทางดาน
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อาชีวอนามัยในระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถใหการปองกันคนงานกลุมเสี่ยงไดทันทวงทีกอนท่ีจะปวย 
เพราะโรคจากการประกอบอาชีพสวนใหญรักษาใหหายไมได 
  องคประกอบท่ีสําคัญของระบบขอมูล  การเฝาระวังสุขภาพในกลุมเสี่ยงจะ
ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบอาชพี ขอมูลสุขภาพท่ัวไป ขอมูลประวัติการทํางาน ขอมูลการ
สัมผัสปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และขอมูลอาการและการตรวจคัดกรองตาง ๆ ปจจุบันไดมีความพยายามในการ
พัฒนาระบบขอมูลดังกลาว โดยพัฒนาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบ
ขอมูลทางดานนี้ยังไปไดชามาก อันเนื่องมาจาก 

- ระบบขอมูลการเฝาระวังสุขภาพ  จะเชื่อมโยงไปกับการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก 
ถาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกดีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุมเปาหมายตาง ๆ ก็จะทํา
ใหไดขอมูลดังกลาวท่ีดีมีคุณภาพตามไปดวย อยางไรก็ตามในปจจุบันระบบการจัดบริการอาชีวอนามัย
เชิงรุกยังไมครอบคลุมและมีคุณภาพดีเทาท่ีควร ทําใหขอมูลท่ีไดมีขอจํากัดตามไปดวย 

- แมบางกลุมประชากรวัยทํางาน จะไดรับการตรวจประเมินสุขภาพเพ่ือการเฝาระวัง 
แตประชากรกลุมดังกลาวมักจะเปนผูประกอบอาชีพ ในสถานท่ีทํางานโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ  
ซึ่งขอมูลท่ีไดเหลานี้มีความยุงยากซับซอน และมักจะไมมีการรายงานมายังหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุข ดวยเหตุผลดังนี้ คือ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ รวมท้ังลูกจางเองไมอยากจะ
เปดเผยขอมูลดังกลาว  การตรวจสวนใหญดําเนินการโดยภาคเอกชนทําใหไมเห็นความจําเปนท่ีจะตอง
รายงานใหภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข  ไมมีระบบในการรายงาน
โดยเฉพาะระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งจะเพ่ิมความสะดวกใหแกผูท่ีมีความประสงคจะรายงาน 
ปจจุบันนี้แมจะมีกฎหมายบังคับในเรื่องดังกลาวจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนแรงจูงใจใหมีการ
ดําเนินการในการตรวจประเมินสุขภาพและรายงานผล แตก็เปนการรายงานผลดวยกระดาษ หรือ
เอกสารเทานั้น ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาวเปนขอมูลคอมพิวเตอรทําใหเกิดความยากลําบากในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  ซึ่งประเด็นปญหาและขอจํากัดดังกลาวนี้ สมควรท่ีจะมีการศึกษาและ
พัฒนาตอไป  โดยเฉพาะจะตองอาศัยการมีสวนรวมของกระทรวงแรงงานเปนหลัก 

- สําหรับกลุมประชากรวัยทํางานในกลุมอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ  
ประกันสังคม หรือแรงงานชุมชน ปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแก
ประชาชนกลุมนี้โดยใชการประสานไปกับการจัดบริการสาธารณสุขท่ีมีอยู ซึ่งทําใหไดขอมูลการ
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกมาดวย  อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
ในการจัดบริการดังกลาว อยางเปนระบบและเปนรูปธรรมซึ่งจะตองพิจารณาถึงขอมูลและชองทางท่ีจะ
ทําการจัดเก็บ ระบบในการรายงาน และระบบคอมพิวเตอรท่ีจะมาชวยในการจัดเก็บ สงตอและ
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วิเคราะหแปลผลขอมูลในท้ังระบบ  จากรายงานการศึกษาในครั้งนี้ก็ไดมีความพยายามในการพัฒนา
ระบบขอมูลในประเด็นดังกลาวดวย 

จากการวิเคราะหประเด็นปญหาและขออุปสรรคดังกลาวขางตน      ทําใหเห็นวาระบบ 
ขอมูลสุขภาพเพ่ือการเฝาระวัง      ยังมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาอีกมาก      ท้ังในประเด็น
เชิงวิชาการ การบริหารจัดการ นโยบาย และระบบการสนับสนุนการพัฒนาขอมูล 
สรุป 
  ระบบขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ถือเปนหัวใจในการดําเนินการ
ทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพราะจะกอใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดานท้ังการทําใหทราบ
สถานการณปญหา การติดตามเฝาระวัง และการนําขอมูลไปใชในการวางแผนเพ่ือการแกไขและ
ปองกันปญหาตอไป องคประกอบของขอมูลมีหลายฐานขอมูลยอย แตท่ีสําคัญคือ ฐานขอมูลสิง่คุกคาม
ในสิ่งแวดลอม ท้ังในสภาพแวดลอมการทํางานและสิ่งแวดลอมในชุมชน กับฐานขอมูลสุขภาพ  
ปจจุบันมีความพยายามในการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาวโดยเฉพาะฐานขอมูลสุขภาพ ซึ่งจะตอง
พัฒนาท้ังในสวนขอมูลสุขภาพในกลุมเสี่ยงและขอมูลการเจ็บปวยเปนโรคแลว แมจะมีความพยายามใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลดังกลาวมาอยางตอเนื่อง แตระบบขอมูลก็ยังมีความไมครบถวน
สมบูรณหรือมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ สมควรท่ีจะตองมีการพัฒนาตอไป โดยอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐในทุกระทรวงท่ีเกี่ยวของ มหาวิทยาลัย หนวยบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ังในสวนของสถานประกอบการเอง 
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