
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และ
ภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

คำนิยาม สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส  
การขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงในระดับ
ส่วนภูมิภาค หมายถึง การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการเพื่อยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรร่วมกันในระดับจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

- - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(เพ่ิมระดับความ
ครอบคลุมของ

มาตรการ) 

ร้อยละ 100 
(เพ่ิมระดับความ
ครอบคลุมของ

มาตรการ) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรใน

ระดับจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งข้อมูล หน่วยงานและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สภาเกษตรกรในพื้นที ่ ศูนย์อนามัย สำนักงาน

แรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  กองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง อย่างน้อย 1 เรื่อง 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)) 



สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส (1-4) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561:  

ปี 2562: 

ปี 2563: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- - - - 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 

- - - - 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระดับส่วนกลาง  
- ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือ
สร้างกระแสสังคม   
- จัดประชุมวิชาการ 
ร่วมกับหน่วยงานระดับ 
นโยบายในส่วนกลางเพ่ือ
ขับเคลื่อนการยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง 
- จัดประชุมเพ่ือชี้แจง 
ถ่ายทอด แนวทางการ
ดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ พ.ศ. 
2562 
 

ระดับส่วนภูมิภาค 
- ประสานจังหวัด เพ่ือร่วม
ชี้แจง ถ่ายทอด แนว
ทางการดำเนินงานภายใต้ 
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ

ระดับส่วนกลาง  
- นำผลการประชุมวิชาการ 
และการสร้างกระแสสังคม 
มาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง 
- ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงาน รอบ 6 
เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับส่วนภูมิภาค 
- กำหนดประเด็นปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง

ระดับส่วนกลาง  
- ติดตาม ประเมินผล  
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ทั้งระดับ
ส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระดับส่วนภูมิภาค 
- มีรายงานข้อมูล
สถานการณ์หรือมีการ
นำเสนอนโยบายผ่าน
คณะกรรมการควบคุมโรค

 ระดับส่วนกลาง  
- มีการรายงานและติดตาม
ประเมินผลในภาพรวมของ
ประเทศ 
- มีการขับเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ระดับส่วนภูมิภาค 
- มีการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนมาตรการฯ และ



ปี 2564: 

ปี 2565: 
 

ประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 
- ประสานและสนับสนุน
จังหวัด ให้เสนอคำสั่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ลง
นาม  
เพ่ือแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ 
 

ของจังหวัด และคัดเลือก
ประเด็นเพ่ือกำหนด
มาตรการระดับจังหวัด 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือ
ร่วมกันกำหนดมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง
ของจังหวัด และจัดทำแผน
ขับเคลื่อนมาตรการฯ 

จากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม
จงัหวัด 
- มีการขับเคลื่อนการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน (อปท./
กองทุนสุขภาพท้องถิ่น) 
เพ่ือยกเลิกการใช้สารเคมี 3 
ชนิด 
 

สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานรายจังหวัด  
- ร้อยละ 100 ของจังหวัด  
มีการขับเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง
ร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

    

วิธีการประเมินผล :  1. สสจ.รายงานผล ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดกระทรวง
สาธารณสุข  

2. ส่วนกลางประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทำสรุปข้อมูลในภาพประเทศ  
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการจัดตั้ง และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการควบคุม

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมฯ สำหรับระดับจังหวัด และ 
กทม.  
2. คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381 
3. คู่มือสำหรับเกษตรกรและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126 
4. คู่มือแรงงานนอกระบบ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371 

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง
และภูมิภาค  

ร้อยละ ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2563 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ดร.พญ.ชุลีกร  ธนธิติกร          หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865  โทรศัพท์มือถือ : 081 880 6629 
โทรสาร :  02 590 3866        E-mail : chuleekorn.md@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ 
     การพิเศษ  

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865      โทรศัพท์มือถือ : 094 159 2895 
โทรสาร : 02 590 3866                E-mail : mr_samroengs@hotmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3864       โทรศัพท์มือถือ : 082 957 7248 
โทรสาร : 02 590 3864                E-mail :  tongkam.june@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ 
     การพิเศษ  

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865      โทรศัพท์มือถือ : 094 159 2895 
โทรสาร : 02 590 3866                E-mail : mr_samroengs@hotmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3864       โทรศัพท์มือถือ : 082 957 7248 
โทรสาร : 02 590 3864                E-mail :  tongkam.june@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 


