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ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
                  ระดับอ าเภอ (OEHP) 
น้ าหนัก : 2 คะแนน 

หมวด จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ 
ลักษณะ Leading indicator 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ

อ าเภอ (OEHP) 
ค านิยาม การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 

Health Profile : OEHP) หมายถึง การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอ ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร ข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร ข้อมูลการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ซึ่ง
หมายความรวมถึงข้อมูลเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เห็นสถานการณ์
แนวโน้มของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพในพ้ืนที่ และมีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ซึ่งน าไปสู่กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
เกษตรกรรม เน้นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร  3 ชนิด ได้แก่             
พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส  และไกลโฟเสต  
คลินิกสารเคมีทางการเกษตร หมายถึง คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกให้บริการอาชีวอนามัย
ให้กับแรงงานในชุมชน 
คลินิกโรคจากการท างาน หมายถึง  
การรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค  T60) หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ/คลินิกสารเคมีทางการเกษตร/คลินิกโรคจาก
การท างาน รายงานผู้ป่วยจากพิษสารเคมีทางการเกษตร ในระบบ 43 แฟ้ม ของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าป่วยจากพิษสารกาจัดศัตรูพืช 
(ICD10 TM Code T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9 ซึ่งไม่รวมการตั้งใจท า
ร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย (ICD10 TM สาเหตุภายนอก คือ X68) 
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เกณฑ์เป้าหมาย : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. อ าเภอมีฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม  100 100 100 
  (ยกระดับคณุภาพข้อมูล) 

2. มีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร รหัสโรค T60  

100 100 100 

3. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์  11 ข้อ 

100 100 100 

4. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์  25 ข้อ 

40 60 80 

5. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มีคลินิกสุขภาพ
เกษตรกร หรือคลินิกการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับ
แรงงานในชุมชน 

40 70 100 

6. โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จัดให้มีคลินิก
โรคจากการท างาน 

50 75 100 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนากลไกการให้บริการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่  
2. เพ่ือรายงานข้อมูลฯ และการจัดการปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. คปสอ. (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หน่วยบริการทุกระดับ) 
2. ประชาชนที่มีโอกาสสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการทุกระดับ (รพท./รพช./รพ.สต.) ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (OEHP) ด้านเกษตรกรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการ 
    - รวบรวมข้อมูลจากหน่วยบริการทุกระดับในพ้ืนที่ ส่งให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    - จัดท าฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ระดับอ าเภอ 
3. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 11 ข้อ และตามเกณฑ์ 25 ข้อ ส่งให้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มีคลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือคลินิกการจัดบริการอาชีวอ
นามัยให้กับแรงงานในชุมชน 
5. โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จัดให้มีคลินิกโรคจากการท างาน 
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6. หน่วยบริการทุกระดับ รายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร รหัสโรค 
T60 ในระบบ  43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ สภาเกษตรกรในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกเกษตรกรในหมู่บ้านชุมชน ระบบ 
HDC 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนอ าเภอท่ีมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม  
A2 = จ านวนหนว่ยบริการทุกระดับท่ีมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการสารเคมี

ทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 
รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนอ าเภอท้ังหมด  (7  อ าเภอ)  

B2 = จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด (86 แห่ง  ได้แก่ รพท./รพช.  7 แห่ง /รพ.สต. 77 แห่ง /
ศูนย์บริการสุขภาพ  2 แห่ง (โนนหนามแท่ง/ชุมชนเมือง หอนาฬิกา) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
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เกณฑ์การประเมิน :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ  3  เดือน รอบ  6  เดือน รอบ  9  เดือน รอบ  12 เดือน 
- หน่ วยบริ ก า ร ทุกระ ดับ
ส ารวจข้อมูลอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม  
(Occupational and 
Environmental Health 
Profile : OEHP)                         
ด้านเกษตรกรรม รอบท่ี 1 
 

- ร้อยละ 50 ของอ าเภอ   
(คปสอ.) รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปรายงานข้อมูล 
OEHP ด้านเกษตรกรรม 
ภาพรวมระดับอ าเภอ (คป
สอ.) ส่งให ้สสจ. ภายในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2562 
 

- ร้ อยละ 50  ของหน่ วย
บริการทุกระดับ มีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
จากสารเคมีทางการเกษตร 
(รหัสโรค T60) ในระบบ 43 
แฟ้ม 
 

- ร้อยละ 100 ของอ าเภอ   
(คปสอ.) รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปรายงานข้อมูล 
OEHP ด้านเกษตรกรรม 
ภาพรวมระดับอ าเภอ (คป
สอ.) ส่งให ้สสจ. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

- ร้อยละ 50 ของอ า เภอ  
(คปสอ.) มีการจัดท ารูปเล่ม
ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม   
 

- ร้อยละ 100 ของหน่วย
บริการปฐมภูมิ  ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ฯ  11 ข้อ 
 

- ร้ อยละ 20 ของหน่ วย
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ปฐม ภู มิ 
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 25 
ข้อ 
 

-  ร้ อยละ 20 ของหน่ วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มี
คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือ 
คลินิกการจัดบริการอาชีวอนา
มัยให้กับแรงงานในชุมชน 
 

- ร้อยละ 30 ของ รพท./
รพช.  จัดให้มีคลินิกโรคจาก
การท างาน 
 

- ร้อยละ 100 ของหน่วย

 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 ของอ า เภอ  
(คปสอ.) มีการจัดท ารูปเล่ม
ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 30 ของหน่วยบริการ
สุ ขภาพปฐมภู มิ  ประเมิ น
ตนเองตามเกณฑ์   25 ข้อ 
 

-  ร้ อยละ 30 ของหน่ วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มี
คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือ 
คลินิกการจัดบริการอาชีวอนา
มัยให้กับแรงงานในชุมชน 
 

- ร้อยละ 40 ของ รพท./
รพช. จัดให้มีคลินิกโรคจาก
การท างาน 
 

- ร้อยละ 100 ของหน่วย
บ ริ ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ  มี ก า ร

 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 100 ของอ าเภอ  
(คปสอ.) มีการจัดท ารูปเล่ม
ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 40 ของหน่วยบริการ
สุ ขภาพปฐมภู มิ  ประเมิ น
ตนเองตามเกณฑ์   25 ข้อ 
 

-  ร้อยละ 40 ของหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มีคลินิก
สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิก
การจัดบริการอาชีวอนามัย
ให้กับแรงงานในชุมชน 
 

- ร้อยละ 50 ของ รพท./
รพช. จัดให้มีคลินิกโรคจาก
การท างาน 
 

- ร้อยละ 100 ของหน่วย
บ ริ ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ  มี ก า ร



155 
 

 

บ ริ ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ  มี ก า ร
รายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 
ในระบบ 43 แฟ้ม 
 

รายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 
ในระบบ 43 แฟ้ม 
 

รายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 
ในระบบ 43 แฟ้ม 
 

วิธีการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จ 
รอบ  6  เดือน รอบ  12 เดือน 

ระดับ 1  (1 คะแนน) 
    1) หน่วยบริการทุกระดับ มีการส ารวจ
ข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม รอบท่ี 1 
    2) สสอ. มีการรวบรวม วิเคราะห์และสรุป
รายงานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ของ
หน่วยบริการทุกระดับในพ้ืนที่ 
ระดับ 2 (2 คะแนน) 
    3) มีข้อมูล ข้อ 1) – 2) 
    4) สสอ. มีการรวบรวม วิเคราะห์และสรุป
รายงานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ของ
หน่ วยบริการทุกระดับ ใน พ้ืนที่  และส่ ง
รายงานให้ สสจ. ภายในก าหนด (รอบที่ 1 
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2562) 
ระดับ 3 (3 คะแนน) 
    5) มีข้อมูล ข้อ 1) – 4) 
    6) อ าเภอ (คปสอ.) มีรูปเล่มฐานข้อมูล 
OEHP ด้านเกษตรกรรม ระดับอ าเภอ (ฉบับ
ร่าง) 
    7) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 11 ข้อ (น้อยกว่า 
ร้อยละ 80) 
    8) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 25 ข้อ (น้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 
    9) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิก

ระดับ 1  (1 คะแนน) 
    1) หน่วยบริการทุกระดับ มีการส ารวจ
ข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม รอบท่ี 2 
    2) สสอ. มีการรวบรวม วิเคราะห์และสรุป
รายงานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ของ
หน่วยบริการทุกระดับในพ้ืนที่ 
ระดับ 2 (2 คะแนน) 
    3) มีข้อมูล ข้อ 1) – 2) 
    4) สสอ. มีการรวบรวม วิเคราะห์และสรุป
รายงานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ของ
หน่ วยบริการทุกระดับ ใน พ้ืนที่  แล ะส่ ง
รายงานให้ สสจ. ภายในก าหนด (รอบที่ 1 
ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563) 
ระดับ 3 (3 คะแนน) 
    5) มีข้อมูล ข้อ 1) – 4) 
    6) อ าเภอ (คปสอ.) มีรูปเล่มฐานข้อมูล 
OEHP ด้านเกษตรกรรม ระดับอ าเภอ (ฉบับ
สมบูรณ์) 
    7) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 25 ข้อ (ร้อยละ 
20.00 – 29.99) 
    8) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิก
สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการอา
ชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (ร้อยละ 
20.00 – 29.99) 
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สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการอา
ชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (น้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 
    10) หน่วยบริการทุกระดับ มีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) ในระบบ 43 แฟ้ม 
(น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
ระดับ 4 (4 คะแนน) 
    11) มีข้อมูล ข้อ 1) – 6) 
     12) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ  11 ข้อ (ร้อยละ 
80.00 – 99.99) 

    9) หน่วยบริการทุกระดับ มีการรายงานการ
เจ็ บป่ ว ยหรื อ เ สี ยชี วิ ตจ ากสา ร เคมี ท า ง
การเกษตร (รหัสโรค T60) ในระบบ 43 แฟ้ม 
ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
 
 
 
ระดับ 4 (4 คะแนน) 
    10) มีข้อมูล ข้อ 1) – 6) 
    11) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 25 ข้อ (ร้อยละ 30.00 
– 39.99) 

 

วิธีการประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จ 
รอบ  6  เดือน รอบ  12 เดือน 

    13) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 25 ข้อ (ร้อยละ 
10.00 – 19.99) 
     14) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิก
สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการอา
ชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (ร้อยละ 
10.00 – 19.99) 
    15) หน่วยบริการทุกระดับ มีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) ในระบบ 43 แฟ้ม 
(ร้อยละ 80.00 – 99.99) 
ระดับ 5 (5 คะแนน) 
    16) มีข้อมูล ข้อ 1) – 6) 
    17) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 11 ข้อ (ร้อยละ 
100) 
    18) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 25 ข้อ (ร้อยละ 
20 ขึ้นไป) 

    12) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิก
สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการอา
ชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (ร้อยละ 
30.00 – 39.99) 
    13) หน่วยบริการทุกระดับ มีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) ในระบบ 43 แฟ้ม 
(ร้อยละ 90.00 – 99.00) 
 
 
 
ระดับ 5 (5 คะแนน) 
    16) มีข้อมูล ข้อ 1) – 6) 
    17) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 25 ข้อ ร้อยละ 40 
    18) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิก
สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการอา
ชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน ร้อยละ 40 
    19) มีคลินิกโรคจากการท างาน ใน รพท./
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    19) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิก
สุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการอา
ชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (ร้อยละ 20 
ขึ้นไป) 
    20) มีคลินิกโรคจากการท างาน ใน รพท./
รพช.  
    21) หน่วยบริการทุกระดับ มีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) ในระบบ 43 แฟ้ม 
ร้อยละ 100 

รพช.  
    20) หน่วยบริการทุกระดับ มีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) ในระบบ 43 แฟ้ม 
ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ จ านวน  79  แห่ง  ประกอบด้วย 
              1) รพ.สต.    จ านวน  77  แห่ง 
              2) ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง  จ านวน  1  แห่ง 
              3) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (หอนาฬิกา)  จ านวน  1  แห่ง 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการลงรหัส ICD10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
2. คู่มือ แนวทางการจัดท าฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายยงยุทธ   สุพล  หัวหนา้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
    โทร. 09 9461 4462 
2. นายมนูญธรรม  พิลาทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    โทร. 08 9426 8225 
3. นางสาวกฤษณา  กาทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทร. 08 5418 2504 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล นายมนูญธรรม  พิลาทอง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นางสาวกฤษณา  กาทอง   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 


