
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 

แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 19. ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 
คำนิยาม ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง 

การค้นหาและประเมินความเสี่ยง และมีกลไกการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดผ่านเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดผ่านเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 80 ของ
จังหวัดผ่านเกณฑ์

ระดับดี 

ร้อยละ 60 ของ
จังหวัดผ่านเกณฑ์

ระดับดีมาก 

ร้อยละ 80 ของ
จังหวัดผ่านเกณฑ์

ระดับดีมาก 
 
ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับพื้นฐาน 
1. มีสถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพ้ืนที่ และสามารถบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 
2. มีแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นท่ี 
ระดับดี 
3. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบ   ต่อสุขภาพของพ้ืนที่ 
4. มีการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการหรือทีมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 ทีม 
5. มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิด
ปัจจัยเอ้ือ             ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 2 ประเด็น 
ระดับดีมาก 
6. ร้อยละ 50 ของประชาชนในจังหวัดได้รับการดูแล จัดการปัจจัยเสี่ยง และคุ้มครองสุขภาพ  



วัตถุประสงค์  เพ่ือให้จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยเอ้ือด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพของประชาชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 76 จังหวัด   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์อนามัย
เป็นรายไตรมาส   
2. ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้ 
กรมอนามัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และสำเนา ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค  
3. กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ 
จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส และสำเนาให้กรมควบคุม
โรค 
4. กรมอนามัย จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ กระทรวงสาธารณสุข    

แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)X100 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน  
(ธันวาคม 2562, มีนาคม 2563, มิถุนายน 2563, กันยายน 2563) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

 

 

 

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

สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ

เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจาก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง  

จากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพฯ  ผ่านเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน (จังหวัด

ประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด              

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง             

จากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพฯ  ผ่านเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน (ประเมิน

โดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด            

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง 

จากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพฯ  ผ่านเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน (ประเมิน

โดย ศอ. และ สคร.) 



ปี 2562: 

 

ปี 2563: 

 

ปี 2564: 

 

 

 

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

ร้อยละ 100 ของจังหวัด           

มีแผนปฏิบัติการ/มีการ

ชี้แจงแนวทางการ

ดำเนินงานฯ เพ่ือลดปัจจัย

เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ แก่หน่วยงาน

สาธารณสุข องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนทึ่ 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด                
มีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยง จากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพฯ ผ่าน
เกณฑร์ะดับพ้ืนฐาน            

ร้อยละ 70 ของจังหวัด             

มีระบบจัดการปัจจัย

เสี่ยง จากสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพฯ ผ่าน

เกณฑร์ะดับพ้ืนฐาน            

ร้อยละ 100 ของจังหวัด              

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง 

จากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน            

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

ร้อยละ 60 ของจังหวัด    

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ       

ผ่านเกณฑร์ะดับพ้ืนฐาน            

ร้อยละ 100 ของจังหวัด    

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ       

ผ่านเกณฑร์ะดับพ้ืนฐาน            

ร้อยละ 60 ของจังหวัด    

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ       

ผ่านเกณฑร์ะดับดี            

ร้อยละ 80 ของจังหวัด    

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ        

ผ่านเกณฑ์ระดับดี                

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

ร้อยละ 100 ของจังหวัด   
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ       
ผ่านเกณฑร์ะดับดี                

ร้อยละ 40 ของจังหวัด     
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ        
ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก                

ร้อยละ 50 ของจังหวัด     

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ       

ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด     

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ       

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 



ปี 2565: 
 

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

ร้อยละ 65 ของจังหวัด    

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ ผ่าน

เกณฑร์ะดับดีมาก 

ร้อยละ 70 ของจังหวัด    

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ ผ่าน

เกณฑร์ะดับดีมาก 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด     

มี ระบบจัดการปัจจัย

เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก 

ร้อยละ 80 ของจังหวัด            

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง 

จากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพฯ  ผ่านเกณฑ์

ระดับดีมาก  

วิธีการประเมินผล :  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทำการประเมินตนเอง (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 
2. ศูนย์อนามัยและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค  
     2.1 ทำการทวนสอบและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด  
     2.2 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง
เชิงปริมาณ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) และเชิงคุณภาพ  
     2.3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของเขต 
3. ส่วนกลาง สุ่มประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด
ฯ ภาพรวมของประเทศ 

เอกสารสนับสนุน :  
 

1. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) และคู่มือ
การใช้งานฯ 
2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ “แนวทางการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม” 
http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/OEHP/2562/guidelinesOEHP.p
df 
3. เกณฑ์สำหรับการรายงานเหตุการณ์และการออกดำเนินการสอบสวนโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรณีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ
สูง (DCIR) 
4. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล 
5. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอหรือคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 
6. Animation ให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/OEHP/2562/guidelinesOEHP.pdf
http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/OEHP/2562/guidelinesOEHP.pdf


   6.1 โปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
   6.2 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
7. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
8. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
9. คู่มืออบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
10. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
11. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
12. แนวทางการพัฒนาชุมชสนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
13. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนสำหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 

ร้อยละ 
 

60.53 
(46 จังหวัด) 

 
ณ 25 กย.60 

65.79 
(50 จังหวัด) 

 
ณ 11 กย.61 

60.53 
 (46 จังหวัด) 

 
ณ 13 กย.62 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
 

1. นางสาวอำพร  บุศรังษี                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5904359         โทรศัพท์มือถือ :  081-8311430 
โทรสาร : 02-5904356                      E-mail : bussarangsri@gmail.com 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย   
2. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี          นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5904195          
โทรสาร : 02-5904321                E-mail : preyanit.m@anamai.mail.go.th 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 
3. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์                  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5904219            โทรศัพท์มือถือ : 084-8289950  
โทรสาร : 02-5918180               E-mail : palakorn.c@anamai.mail.go.th  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย  



4. นางสาวปวริศา  ดิษยาวานิช             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-590-4179         โทรศัพท์มือถือ :  085-514-3891 
โทรสาร : 02-590-4188               E-mail : pawarisa.d@anamai.mail.go.th 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย   
5. ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร                   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5903865-66     โทรศัพท์มือถือ : 081-8806629 
โทรสาร : 02-5903866                   E-mail : chuleekorn.md@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
6. นางสาวภัทรินทร์ คณะมี                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5903865-66     โทรศัพท์มือถือ : 081-8147154 
โทรสาร : 02-5903866                      E-mail : k.pattarin@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวโศรยา ชูศรี                           นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5904626              โทรศัพท์มือถือ : 082-8100058  
โทรสาร : 02-5904356                          E-mail : so_z_aa@hotmail.com   
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย   
2. นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี                    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5903865-66     โทรศัพท์มือถือ : 086 995 7094 
โทรสาร : 02-5903866                      E-mail : tidtiya.mm@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
3. นางสาวธิดารัตน์ คำแหงพล              นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5903865-66     โทรศัพท์มือถือ : 087-4929247 
โทรสาร : 02-5903866                      E-mail : gibthida.k@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. นายชนะ  งามสุขไพศาล               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-5904626            โทรศัพท์มือถือ :  095-6635966 
โทรสาร : 02-5904356                        E-mail : chanaone1@yahoo.com 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย   

 

 

 



 

 


