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รายงานการประชุมหารือเบื้องต้นระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานวิชาการและสนับสนุน กรมอนามัย  
และส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 804 อาคาร ชั้น 8  
 

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัยจะประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสของความร่วมมือระหว่างกัน     
ในเบื้องต้นจึงมีการจัดประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานวิชาการและสนับสนุน กรมอนามัย น าโดย นายสมศักด์ ศิริวนารังสรรค์ 
ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้แทนจากส านักสุขภิบาลและน้ า ผู้แทนส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้แทน
ส านักโภชนาการ กับ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยทั้ง 2 หน่วยงานมี
การเสนอประเด็นส่วนที่สนใจจะสร้างความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน เกิดการบูรณาการในภาพรวมของ
งานสาธารณสุข ภายใต้ข้อจ ากัดที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับภาระงานหลักของแต่ละหน่วยงาน สาระส าคัญที่เป็นโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน สรุปได้เป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. แก้ไขปัญหาลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงหรือมีปัญหากรณีฉุกเฉินที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในระดับประเทศ โดยอาจมี
การด าเนินงานร่วมกันในรูปโครงการบูรณาการหรืองานวจิัยร่วมกัน  

1.1 การเฝ้าระวังในห่วงโซ่อาหาร โดยการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ การตรวจสอบสารพิษ
สารปนเปื้อน เช่น โลหะหนักหรือสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบ 

1.2 การจัดท า baseline data และแผนที่เสี่ยง ในเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone, 
SEZ) และ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) 

2. พัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคส าหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ได้ส ารวจน้ าดื่มที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่น และได้จัดท าคู่มือน้ าดื่มประชารัฐ เพื่อเป็นมาตรฐาน
คุณภาพน้ าดื่มและการบ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ า จึงอาจเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปาขนาดเล็กของท้องถิ่น 

3. พัฒนาและส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวของรัฐบาล จากการด าเนินโครงการน าร่องพัฒนาโรงแรมสะอาดอาหารปลอดภัย ที่
จังหวัดภูเก็ต ในปี 2562 โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยึดหลัก 3C ได้แก ่Clean bed เน้นการเฝ้าระวังการตรวจสอบ
ไรฝุ่น Clean air ซึ่งเน้นการเฝ้าระวังเชื้อ Legionella spp. และ Care of food เน้นความปลอดภัยในอาหาร เพื่อจัด
ระดับโรงแรมให้อยู่ในเกณฑ์ดีมากพลัส หากมีการขยายผลโครงการดังกล่าวทั่วประเทศ อาจมีการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาตลาดสดต้นแบบ 1 ตลาด 1 เขตสุขภาพ โดยในปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการสนับสนนุ ส่งเสริม
ให้ตลาดค้าส่งหรือตลาดสดขนาดใหญ่ ให้มีจุดคัดกรองคุณภาพสินค้าที่จ าหน่ายในตลาด ซึ่งหากมีการบูรณาการร่วมกัน
ของ 4 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องจะท าเกิดการพัฒนาตลาดขนาดใหญ่ทั่ว
ประเทศให้เป็นแหล่งจ าหน่ายอาหารปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นให้มีการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

5. เฝ้าระวังการติดตามและประเมินความเสี่ยงสาร POPs ในนมแม่ จากข้อมูลผลการศึกษาสาร POPs ในนมแม่ ของกรม
อนามัย ในปี 2561 พบปัญหาในบางพืน้ที่ ซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี 2562 ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร มีการด าเนินการตรวจสอบสาร POPs ในตัวอย่างน้ านมมารดา ไข่เป็ด ไข่ไก่ และปลา ที่เป็นตัวอย่าง
ของประเทศไทยโดยตรวจสอบคู่ขนานกับตัวอย่างที่เก็บส่ง core laboratories ของภูมิภาคเอเชียในโครงการเฝ้าระวัง 
The POPs Global Monitoring Plan (GMP2 ASIA) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ประสานงานหลักของประเทศ จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนงานของประเทศ และสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถ
ใช้ในการประเมินความมีประสิทธิผลของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม 
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6. ประเด็นโอกาสความร่วมมืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

6.1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งส านักโภชนาการ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเฝ้าระวังไทรอยด์ฮอร์โมนและสารไอโอดีนในปัสสาวะ ซึ่ง
กรมอนามัยมีความสนใจที่จะเพิ่มการตรวจเฝ้าระวังฟลูออร์ไรด์ในปัสสาวะ เนื่องจากฟลูออร์ไรด์มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาการทางสมองของเด็กต่ า คลอดก่อนก าหนด ทั้งนี้อาจสร้างความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัย 
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการน าข้อมูลเฝ้าระวังไปใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน 

6.2 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ซึ่งกรมอนามัยจะด าเนินการพัฒนาเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

6.3 การพัฒนาเกณฑ์และองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต เพื่อวางแนวทางการตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดและ
เกณฑ์มาตรฐานด้านความเป็นพิษ เกี่ยวกับรังสีคลื่นแม่เหล็ก คลื่นวิทยุ รังสีไฟฟ้า รังสีเรดอน และเครื่องอ่านใจ
มนุษย์ (V2K) เป็นต้น และอาจรวมถึงการจัดการเหตุร าคาญที่มีการร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งอยู่ในขอบข่าย 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

6.4 GREEN & CLEAN Hospital ควรมีประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องตรงกัน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและประเมินผลได้ตามตัวชี้วัด 

อย่างไรก็ตามการประชุมนี้เป็นการหารือเบื้องต้นเพื่อทราบประเด็นที่เป็นโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างกัน แล้ว
รวบรวมประเด็นส าคัญดังกล่าวน าเสนอต่อผู้บริหารของกรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมในล าดับต่อไป 

            ผู้รายงาน        นางสาวอ าพร บุศรังษี                             ผู้รายงาน          นางวิชาดา จงมีวาสนา 
         รองผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ                    รองผู้อ านวยการส านักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร 

       

                                                                                             
 
 
 
 
  


