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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประมวลสถานภาพของระบบขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ดําเนินการโดยการคนควาและทบทวนวรรณกรรม วิเคราะหสิ่งที่คนความาได สังเคราะหเปนองคความรู
ขอเสนอเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
ขอมูลจากการวิจัยนําเสนอเปน 4 บท โดยสรุปดังนี้
1. บทนํา ใหนิยามและภาพรวมของระบบเฝาระวังทางดานสาธารณสุข
2. ระบบเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในสถานประกอบการ ซึ่งมีโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ
อนามัยในขนาด/ความเขมขนที่สูง แตผูอยูในภาวะเสี่ยงเปนคนวัยทํางานซึ่งถูกคัดเลือกแลววามีสุขภาพดี
3. ระบบเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในสิ่งแวดลอมทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปมีโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคามสุข
ภาพอนามัยในขนาด/ความเขมขนที่ต่ํากวา ในสถานประกอบการ แตผูอยูในภาวะเสี่ยงอาจเปนเด็กเล็ก
ผูปวย ผูพิการและผูสูงอายุ ซึ่งมีความไวรับตอโรคมากกวา โดยภาพรวมระบบเฝาระวังสวนนี้มีการ
ดําเนินการ การประสานงานและปรับปรุงพัฒนามานอยกวาระบบในขอ 2 คอนขางมาก
4. ขอจํากัดของระบบเฝาระวังที่มีอยู ในมุมมองของผูวิจัย รวมไปถึงขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงบริหาร/เชิงนโยบาย ไดแก การพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ ระบบขอมูลสาร
เคมีอันตราย การมีสวนรวมของภาคประชาชน วางแผนดานบุคลากร พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงที่
เหมาะสมระหวางการเฝาระวังสิ่งแวดลอมกับการเฝาระวังทางสุขภาพ พัฒนาการบริหารขอมูล พัฒนา
องคความรูในการวิเคราะหและใชขอมูล แลวถายทอดใหและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย ไดแก วิจัยเพื่อพัฒนาฐานขอมูลเบื้องตนทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะนําไปสูการลําดับความสําคัญของปญหา วิจัยเพื่อปรับปรุงระบบการเฝาระวังสิ่งคุกคามใหมีความ
ครอบคลุมทั้งในแงพื้นที่และชนิดของสิ่งคุกคาม วิจัยและพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพหรือ
เฝาระวังโรคจากสิ่งแวดลอม ทั้งระบบรายงานโรคที่จําเพาะเจาะจงในระบบรายงาน 506/2 ของสํานัก
ระบาดวิทยาและระบบรายงานโรคทั่วไป พัฒนาระบบการเฝาระวังการรับสัมผัสโดยการตรวจคัดกรอง
ทางสุขภาพในกลุมเสี่ยงตาง ๆ สําหรับสิ่งคุกคามที่สําคัญ วิจัยเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชา
ชนและการรับรูความเสี่ยงของประชาชน วิจัยเพื่อสนับสนุนระบบการเฝาระวังและการดําเนินการ วิจัย
ในเชิงกฎหมายและนโยบายเพื่อผลักดัน วิจัยพัฒนา subjective tool และวิจัยพัฒนา objective tool เพื่อ
การเฝาระวัง
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This research aimed at exploring and summarizing data on environmental health surveillance
system.
It was done by extensive literature review, analyzing, and synthesizing a summary report on its
current situation, policy and research recommendations.
The report was divided into 4 chapters:
1. Introduction – gave the definition and an overview of health surveillance system
2. Workplace environmental health surveillance system – where the exposure might be
high but the population at risk was somehow selected based on their good health
3. General environmental health surveillance system – where the exposure was usually
low but the population at risk was more vulnerable (the young, the ill, the disabled,
the old). In general, this environmental system was less developed and implemented
than its workplace counterpart.
4. Summary – limitations of the current system, policy and research recommendations.
Policy recommendations include improving - laboratory accreditation system, database of
hazardous chemicals, community participation in surveillance system, man power, appropriate
linkage between environmental and health surveillances, data management, data analyses and
utilization, training, and human capacity building.
Research recommendations include research and development (R&D) on - baseline database
on health and environment leading to priority setting of the problems, hazard surveillance
covering important areas and agents, health surveillance or environmental disease surveillance
both specific and general diseases, exposure surveillance in vulnerable groups, community
participation and their risk perception, surveillance supporting systems, legislation and policy
advocacy, subjective tools and objective tools for surveillance.
Keywords : environmental health, surveillance
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