
หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 13. จํานวนจังหวัดท่ีมีการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดลอมตามกฎหมายและปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี  
คํานิยาม โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมตามกฎหมายและปญหาสําคัญ

ในพ้ืนท่ี หมายถึง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม ๗ โรค ตามท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญั ติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดลอม 
พ.ศ.2562 อยางนอย 1 โรค และโรคท่ีเปนปญหาสําคัญของพ้ืนท่ี อยางนอย 1 โรค 
การขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 
หมายถึง การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับจังหวัด ผานกลไกของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมจังหวัด  

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 

60 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

- - - - 76 จังหวัด  
(ไมรวม กทม.) 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
ประชากรกลุมเปาหมาย หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของกับมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

แหลงขอมูล หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

เกษตรจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรม

จังหวัด สํานักงานปองกันควบคุมโรค ศูนยอนามัย สํานักงานแรงงานจังหวัด กองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ฯลฯ  

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดท่ีมีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมตามประเด็นท่ีกําหนดในนิยาม 

รายการขอมูล 2 - 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส (1 - 4) 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2564: 
 

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

ระดับสวนกลาง  
- จัดประชุมเพ่ือชี้แจง 
แนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการลดโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ

ระดับสวนกลาง  
- พัฒนาศักยภาพ ทีม
เลขานุการ (สสจ.)
คณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ

ระดับสวนกลาง  
- สนับสนุนการขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน รอบ 9 
เดือน (มาตรการลดโรค
และภัยสุขภาพจากการ

 ระดับสวนกลาง  
- วิเคราะห รายงาน
และติดตาม
ประเมินผลใน
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และสิ่งแวดลอม ภายใต พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพฯ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด 
- สนับสนุนหนวยงานเครือขาย
จังหวัด เพ่ือรวมชี้แจง 
ถายทอด แนวทางการ
ดําเนินงานภายใต พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2562 
-จั งหวั ด มี ก า ร วิ เ ค ร าะห /
สังเคราะหขอมูลปจจัยเสี่ยง
ดานโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม ตามประเด็น
ท่ีกําหนดในนิยาม 

โรคจากสิ่งแวดลอมจังหวัด  
พนักงานเจาหนาท่ี และ
หนวยปฏิบัติการ ภายใต
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจาก
สิง่แวดลอม พ.ศ. 2562 
- สนับสนุนการดําเนินงาน
หนวยงานเครือขาย 
- ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฯ) 
 
 
ระดับจังหวัด 
-จังหวัดผานการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
พนักงานเจาหนาท่ี และ
หนวยปฏิบัติการ 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
จังหวัด เพ่ือรวมกันกําหนด
มาตรการลดโรคและ 
ภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมของ
จังหวัด  
- ดําเนินการขับเคลื่อนการ
จัดตั้งหนวยปฏิบัติการฯ ผาน
กลไกคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดลอม
จังหวัด 
- เสนอคําสั่งใหผูวาราชการ
จังหวัด ลงนาม เพ่ือแตงตั้ง
หนวยปฏิบัติการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดลอม  

ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด) 
- สนับสนุนให 
หนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอมมีการ
ดําเนินการภายใต 
พ.ร.บ.ฯ 
- ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงาน รอบ 9 
เดือน  
 
ระดับจังหวัด 
- มีการขับเคลื่อน
มาตรการลดโรคและ 
ภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด  
- หนวยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดลอม  
มีการดําเนินการตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. 2562  

ภาพรวมของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด 
- มีสรุปรายงาน 
ผลการดําเนินงาน
รายจังหวัด  
- มีสรุปผลการ
ขับเคลื่อนมาตรการ
ลดโรคและ 
ภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ตาม
ประเด็นท่ีกําหนด
ในนิยาม 
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วิธีการประเมินผล :  1. สสจ.รายงานผล ผานการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. สวนกลางประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทําสรุปขอมูลในภาพประเทศ  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมผานกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
จังหวัด 
2.แนวทางการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดลอม  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data 

หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จํานวนจังหวัดท่ีมีการขับเคลื่อน
มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิง่แวดลอมตาม
กฎหมายและปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี  

จํานวน - - มีการขับเคลื่อน
มาตรการยุติ
สารเคมีฯ  

รอยละ 58.33 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสําเริง สาลีวัฒนพงศกุล             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3865  โทรศัพทมือถือ : 094 159 2895 
    โทรสาร 0 2590 3864     E mail : mr_samroengs@hotmail.com  (ดานกฏหมาย) 
2. นายสาธิต นามวิชา                        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3865   โทรศัพทมือถือ : 092 473 5914 
    โทรสาร 0 2590 3864     E mail : satit1974@gmail.com  (หนวยปฏิบัติการฯ)    
3. นางสาวรุงประกาย วิฤทธิ์ชัย             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3866   โทรศัพทมือถือ :  089 244 6924 
    โทรสาร 0 2590 3864                  E mail : rung.envocc@gmail.com 
    (มาตรการลดโรคฯ จากการประกอบอาชีพ) 
๔. นางสาวภัทรินทร  คณะมี                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3866   โทรศัพทมือถือ : 081 814 7154  
    โทรสาร 0 2590 3864                  E mail : k.pattarin@gmail.com 
    (มาตรการลดโรคฯ จากสิ่งแวดลอม) 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

นายสาธิต นามวิชา                         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3865    โทรศัพทมือถือ : 092 473 5914 
โทรสาร 0 2590 3864                   E mail : satit1974@gmail.com   
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