
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 24. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง

บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ค านิยาม จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก        
เพื่อจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเส่ียงจากมลพิษส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคล่ือนการ 
   ด าเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช  
   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 
5. มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลท่ีมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย 
   ส่ิงแวดล้อม (Active Communities) 
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษส่ิงแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 

ร้อยละ 50 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ร้อยละ 80 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเส่ียงมลพิษส่ิงแวดล้อม 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด   
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด และจัดท า 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานและส่งให้ศูนย์อนามัย เป็น 
   รายไตรมาส 
2. ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้ 
   กรมอนามัย ตามแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมส าเนาแบบฟอร์มการรายงานรายจังหวัด  
   เป็นรายไตรมาส 
3. หน่วยงานส่วนกลาง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ จัดท าเป็นรายงาน 
   สรุปผลการด าเนินงานฯ รายไตรมาส 
4. การรายงานผ่านระบบการตรวจราชการกระทรวง 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



รายการข้อมูล 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและ 
      สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชีวั้ด   (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ธค.60, มีค.61, มิย.61, กย.61) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ 
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ 
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ปี 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ 

ร้อยละ 30 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจาก
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ผ่าน
เกณฑ์  ระดับดี (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ 
ผ่านเกณฑ์  ระดับดี 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 50 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี             
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ปี 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจาก
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี (จังหวัด
ประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 70 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี (ประเมิน
โดยศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 80 ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี               
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ปี 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดปัจจัยเส่ียงจาก
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจาก
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพฯ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 50 ของจังหวัด         
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ 
สคร.) 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ฯ  ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ 
สคร.) 

 



วิธีการประเมินผล :  1. การประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด) 
2. ศูนย์อนามัย (ศอ.) และส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ท าการทวนสอบและ 
   วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการ 
   ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด) 
3. ส่วนกลางสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม 
   ของประเทศ 
เกณฑก์ารประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดบัพื้นฐาน ระดบัด ี ระดบัดีมาก 

1. การพฒันาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม ท้ังประเด็นข้อมูล

พื้นฐานและข้อมูล พื้นท่ีเสี่ยง

ต่อสุขภาพจากมลพษิ

สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีเสี่ยงการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ

ใบไม้ในตับ หรือปัญหาตาม

บริบทของพื้นท่ี อย่างน้อย 5 

ประเดน็ เน้นงานตามนโยบาย

และประเด็นปัญหาส าคัญใน

พื้นท่ี โดยบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์ 

และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหา รวมท้ังมีการ

จัดการเรื่อง ความน่าเช่ือถือ 

และทันสมัยของข้อมูล 

1.2 มีการเฝ้าระวังด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท้ัง

ประเด็นด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ 

ประเด็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือ

ปัญหาตามบริบทของพื้นท่ี

อย่างน้อย 2 ประเด็น เน้น

1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม ท้ังประเด็นข้อมูล

พื้นฐานและข้อมูล             

พื้นท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพจาก

มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีเสี่ยง

การจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ

ใบไม้ในตับหรือปัญหาตาม

บริบทของพื้นท่ี อย่างน้อย 7 

ประเดน็ เน้นงานตามนโยบาย

และประเด็นปัญหาส าคัญใน

พื้นท่ี โดยบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์ 

และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหา รวมท้ังมีการ

จัดการเรื่องความน่าเช่ือถือ 

และทันสมัยของข้อมูล 

1.2 มีการเฝ้าระวังด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพท้ัง

ประเด็นด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ 

ประเด็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือ

ปัญหาตามบริบทของพื้นท่ี

อย่างน้อย 3 ประเด็น เน้นงาน

1.1 มีฐานข้อมูลด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม ท้ัง

ประเด็นข้อมูลพื้นฐานและ

ข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

พื้นท่ีเสี่ยงการจัดการ                 

สิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ใน

ตับหรือปัญหาตามบริบท

ของพื้นท่ี อย่างน้อย 9 

ประเดน็ เน้นงานตาม

นโยบายส าคัญ และ

ประเด็นปัญหาส าคัญใน

พื้นท่ี โดยบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ NEHIS  มีการ

วิเคราะห์ และน าข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ในการแก้ไข

ปัญหา รวมท้ัง มีการ

จัดการเรื่องความน่าเช่ือถือ 

และทันสมัยของข้อมูล 

1.2 มีการเฝ้าระวังด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพท้ัง

ประเด็นด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ

ประเด็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อ



งานตามนโยบายและประเด็น

ปัญหาส าคัญในพื้นท่ี และ               

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผน แก้ไขปัญหาอย่าง

บูรณาการในพื้นท่ี 

ตามนโยบายและประเด็น

ปัญหาส าคัญในพื้นท่ี และ           

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผน แก้ไขปัญหาอย่าง

บูรณาการในพื้นท่ี 

สุขภาพจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อม หรือปัญหา

ตามบริบทของพื้นท่ีอย่าง

น้อย 5 ประเดน็ เน้นงาน

ตามนโยบายและประเด็น

ปัญหาส าคัญในพื้นท่ี และ                 

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน

การวางแผน แก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการในพื้นท่ี 

หมายเหตุ ประเด็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพษิสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นท่ีเสี่ยงใน 3 กลุ่ม

หลักที่ก าหนด (จ านวน 46 จังหวัด)  และพื้นท่ีเสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ  

(จ านวน 27 จังหวัด) รวมท้ังสิ้น 53 จังหวัด 

2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอ้มอย่างบรูณาการ  

โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

2.1 มีค าสั่งแต่งต้ังข้าราชการ

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานด้าน

กฎหมายและการอนามัย

สิ่งแวดล้อม ด้านละหน่ึงคน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/

แผนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.4 มีการน าเสนอข้อมูลใน

ประเด็นด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญหรือ            

เป็นปัญหาของพื้นท่ีหรือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2.1 มีค าสั่งแต่งต้ังข้าราชการ

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานด้าน

กฎหมายและการอนามัย

สิ่งแวดล้อม ด้านละหน่ึงคน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                 

การด าเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.4 มีการน าเสนอข้อมูลใน

ประเด็น ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญหรือ            

เป็นปัญหาของพื้นท่ีหรือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2.1 มีค าสั่งแต่งต้ัง

ข้าราชการในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด  ซึ่งรับผิดชอบงาน

ด้านกฎหมายและ             

การอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน

ละหน่ึงคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/

แผนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.4 มีการน าเสนอข้อมูลใน

ประเด็นด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญหรือ              

เป็นปัญหาของพื้นท่ีหรือ



ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเข้าสู่

การประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด              

อย่างน้อย 2 ประเด็น 

2.5 มีมติจากการประชุมและ                       

มีการติดตามการด าเนินการ

ตามมติของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด             

อย่างน้อย 2 มต ิ

2.6 มีการจัดท ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดและส่ง

รายงานมายังคณะอนุกรรมการ

บริหารและขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย

การสาธารณสุข  

ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเข้าสู่

การประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด             

อย่างน้อย 3 ประเด็น 

2.5 มีมติจากการประชุมและ                        

มีการติดตามการด าเนินการ

ตามมติของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด                

อย่างน้อย 3 มต ิ

2.6 มีการจัดท ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดและ              

ส่งรายงานมายัง

คณะอนุกรรมการบริหารและ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ว่าด้วยการ

สาธารณสุข 

2.7 มีการก าหนดรูปแบบใน

การขับเคลื่อนงาน

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัดเช่น การแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการ, การแต่งต้ัง

คณะท างานโดยมีประชาชน               

มีส่วนร่วม, การแต่งต้ัง

คณะท างานระหว่างจังหวัดเพื่อ

ท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

เป็นต้น 

การส่งเสริมและสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินออกข้อบัญญัติ

ท้องถ่ินเข้าสู่การประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด อย่างน้อย 5 

ประเดน็ 

2.5 มีมติจากการประชุม

และมีการติดตามการ

ด าเนินการตามมติ              

ของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด               

อย่างน้อย 5 มต ิ

2.6 มีการจัดท ารายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดและ           

ส่งรายงานมายัง

คณะอนุกรรมการบริหาร

และขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

สาธารณสุข 

2.7 มีการก าหนดรูปแบบ

ในการขับเคลื่อนงาน

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัดเช่น การแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการ,การ

แต่งต้ังคณะท างานโดยมี

ประชาชน  มีส่วนร่วม, การ

แต่งต้ังคณะท างานระหว่าง

จังหวัดเพื่อท างานร่วมกัน

แบบบูรณาการ เป็นต้น 

2.8 มีการสรุปรายงานผล

การด าเนินงานประจ าปี

ของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดเสนอต่อ



คณะอนุกรรมการบริหาร

และขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

สาธารณสุข 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยตดิเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช  

สังกดักระทรวงสาธารณสุขให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถาน

บริการการสาธารณสุขทุก

ประเภท ประกอบด้วย  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  

   (4) โรงพยาบาลเอกชน และ

คลินิกเอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 

3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติด

เช้ือท่ีเกิดข้ึนและปริมาณมูล

ฝอยติดเช้ือท่ีได้รับการจัดการ

ของแหล่งก าเนิดต่างๆ  คือ  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถาน

บริการการสาธารณสุขทุก

ประเภท ประกอบด้วย  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  

   (4) โรงพยาบาลเอกชน และ

คลินิกเอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 

3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติด

เช้ือท่ีเกิดข้ึนและปริมาณมูล

ฝอยติดเช้ือท่ีได้รับการจัดการ

ของแหล่งก าเนิดต่างๆ คือ  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 

   (4) รพ.เอกชน และคลินิก

เอกชน 

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวน

สถานบริการ               

การสาธารณสุขทุกประเภท 

ประกอบด้วย  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ 

รพศ. รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ  

   (4) โรงพยาบาลเอกชน 

และคลินิกเอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 

3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอย

ติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนและปริมาณ

มูลฝอยติดเช้ือท่ีได้รับการ

จัดการของแหล่งก าเนิด

ต่างๆ คือ  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ 

รพศ. รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ 

   (4) รพ.เอกชน และคลินิก

เอกชน 



   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 

4.มีการส่งเสริมให้ทอ้งถิ่นมีการจดับริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน 

ควบคุม ก ากับ และติดตาม

การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และมีการส่งเสริม/สนับสนุน

ให้บุคลากรของหน่วยงาน             

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

และมีการถ่ายทอดสื่อสาร

นโยบายให้หน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี

รับผิดชอบ 

4.3. ร้อยละ 25 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

ในพื้นท่ี ผ่านการประเมิน

รับรองคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA)  

ระดับพื้นฐาน (ตามท่ีกรม

อนามัยก าหนด) 

 

 

 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน 

ควบคุม ก ากับ และติดตาม

การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และมีการส่งเสริม/สนับสนุน

ให้บุคลากรของหน่วยงาน           

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

และมีการถ่ายทอดสื่อสาร

นโยบายให้หน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

ในพื้นท่ี ผ่านการประเมิน

รับรองคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA)  

ระดับพื้นฐาน (ตามท่ีกรม

อนามัยก าหนด) 

4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุน

ให้บุคลากรของหน่วยงาน

ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 

1 คน (เพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

: Instructor) 

 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน 

ควบคุม ก ากับ และ

ติดตามการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้

บุคลากรของหน่วยงาน         

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

และมีการถ่ายทอดสื่อสาร

นโยบาย                     

ให้หน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 มีฐานข้อมูลการ

พัฒนาคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

4.3 ร้อยละ 50 ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) ในพื้นท่ี 

ผ่านการประเมินรับรอง

คุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(EHA)  ระดับพื้นฐาน 

(ตามท่ีกรมอนามัยก าหนด) 

4.4 มีการส่งเสริม/

สนับสนุนให้บุคลากรของ

หน่วยงานได้รับการพัฒนา



 ศักยภาพด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 

คน (เพื่อเป็นผู้ให้

ค าปรึกษา : Instructor) 

4.5 มีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) ในพื้นท่ี 

ผ่านการประเมินรับรอง

คุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม              

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (EHA)         

ระดับเกียรติบัตร อย่าง

น้อย 1 แห่ง              

และเป็นต้นแบบการ

จัดการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และเมืองพัทยา 

5. มีการด าเนินงานเพื่อสง่เสริม สนับสนนุให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศกัยภาพในการ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 

5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อน

ให้ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ

ในการจัดการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในชุมชน             

ระยะยาว 

5.2 ต าบลมีชุมชนท่ีมี

ศักยภาพในการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 

50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็ง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

5.1 ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ                    

ในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของ

ต าบลมีชุมชนเข้มแข็งด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม  

5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบท

ของพื้นท่ี                     

และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

ชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.1 ต าบลมีชุมชนท่ีมี

ศักยภาพในการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อย

ละ 50 ของต าบลมีชุมชน

เข้มแข็งด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม  

5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชน

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ตามบริบทของพื้นท่ี                

และมีแหล่งเรียนรู้

นวัตกรรมชุมชน               

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.3 เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างภาคี

เครือข่ายท้ังภายในและ

ภายนอกชุมชน  



6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                  

จากการประกอบอาชีพและ

มลพิษสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์

ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด  50 

คะแนนข้ึนไป 

ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่ 

6.1 มีการส ารวจและจัดท า

ฐานข้อมูลจ านวนประชาชน

กลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมและข้อมูลกลุ่ม

เสี่ยง ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

เก็บ/คัดแยกขยะหรือผู้

ประกอบอาชีพอย่างหน่ึงอย่าง

ใด 

6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ 

จากหน่วย 

บริการสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยท่ี

เข้ารับการ 

รักษาท่ีได้รับผลกระทบจาก

ปัจจัยมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บ

ข้อมูล (เชิงรุก) 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อม 

หรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหน่ึง

อย่างใดและ 

มีการสื่อสารข้อมูล 

6.3 มีการนิเทศ หรือร่วม

ประเมินผลการ 

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช

กรรม 

สิ่งแวดล้อมตามแผน 

มีการจัดระบบเฝ้าระวัง

สุขภาพลจากการประกอบ

อาชีพและมลพิษส่ิงแวดล้อม 

ตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรค

ก าหนด 70 คะแนนขึ้นไป 

ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย 

ได้แก่  

6.1 มีการส ารวจและจัดท า

ฐานข้อมูลจ านวนประชาชน

กลุ่มเส่ียงจากมลพิษ

ส่ิงแวดล้อมและข้อมูลผู้

ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยก

ขยะหรือผู้ประกอบอาชีพ

อย่างหนึ่งอย่างใด  

6.2 มีการจัดเก็บข้อมูล

สุขภาพ จากหน่วยบริการ

สุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเข้ารับ

การรักษาท่ีได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยมลพิษส่ิงแวดล้อม

หรือมีการเก็บข้อมูล (เชิงรุก)

ประชาชนกลุ่มเส่ียงจาก

มลพิษส่ิงแวดล้อมหรือผู้

ประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง

อย่างใด  

6.3 มีการนิเทศ หรือร่วม

ประเมินผลการจัดบริการอาชี

วอนามัยและเวชกรรม

ส่ิงแวดล้อมตามแผน  

6.4 มีแผนตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินฯ ในจังหวัด และมีการ

เตรียมความพร้อมด้านคน

และอุปกรณ์  

มีการจัดระบบเฝ้าระวัง

สุขภาพ จากการประกอบ

อาชีพและมลพิษ

สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ี

กรมควบคุมโรคก าหนด 90 

คะแนนข้ึนไป ซึ่ง

ด าเนินการอย่างน้อย 

ได้แก่  

6.1 มีการส ารวจและ

จัดท าฐานข้อมูลจ านวน

ประชาชนกลุ่มเส่ียงจาก

มลพิษส่ิงแวดล้อมและ

ข้อมูลกลุ่มเส่ียง ในกลุ่มผู้

ประกอบอาชีพเก็บ/คัด

แยกขยะหรือผู้ประกอบ

อาชีพอื่นๆ  

6.2 มีการจัดเก็บข้อมูล

สุขภาพ จากหน่วยบริการ

สุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเข้า

รับการรักษาท่ีได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัย

มลพิษส่ิงแวดล้อมและมี

การเก็บข้อมูล(เชิงรุก)

ประชาชนกลุ่มเส่ียงจาก

มลพิษส่ิงแวดล้อมหรือผู้

ประกอบอาชีพ  

6.3 มีการนิเทศ หรือร่วม

ประเมินผลการจัดบริการ

อาชีวอนามัยและเวช

กรรมส่ิงแวดล้อมตามแผน  

6.4 มีแผนฯ และมีการ

ฝึกซ้อมตามแผนตอบโต้



6.5 มีแผนงาน/โครงการ เพื่อ

การส่ือสารความเส่ียง/ให้

ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ

เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 

และเก็บ/สรุปการฝึกซ้อม

ฯ 

6.5 มีแผนงาน/โครงการ

และมีการส่ือสารความ

เส่ียง/ให้ความรู้ด้าน       

อาชีวอนามัยและเวช

ศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

หมายเหตุ : หน่วยบริการสุขภาพ หมายถึง  รพศ./รพท., รพช., รพ.สต. 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
3. Animation ให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
4. คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
   อนามัยส่ิงแวดล้อม 
5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น 
6. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)  
7. แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมชุมชน 
8. แนวทางการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมชุมชนส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 
9. แนวทางการด าเนินงานการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษ 
   ส่ิงแวดล้อม 
10. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล 
11. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานการจัดการมูลฝอย 
     ติดเช้ือ 
12. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
13. คู่มืออบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเช้ือ หลักสูตรป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรือ 
     อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 
14. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
15. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
16. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงท่ี 
     เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 



ร้อยละของจังหวัดท่ีมี
ระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ร้อยละ - - 60.53 
(46 จังหวัด) 
ณ 25 กย.60 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
1. นางสาวพาสนา ชมกล่ิน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904202 โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-5904356    E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   
ประเด็นการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
1. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904219 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
1. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904128 โทรศัพท์มือถือ : 091-8814733 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   
ประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 
1. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904177 โทรศัพท์มือถือ : 080-4346888 
    โทรสาร : 02-5904186,88  E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย  
ประเด็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดต าบลท่ีมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (Active Communities) 
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904261 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
ประเด็นมีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษส่ิงแวดล้อม 
1. นางสุทธิดา  อุทะพันธุ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904393 โทรศัพท์มือถือ :  



    โทรสาร :     E-mail : env_med@googlegroups.com 
2. นางสาวณราวดี ชินราช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :  02-5904380 โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : cnaravadee@gmail.com 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กรมอนามัย (ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข) 
 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวพาสนา ชมกล่ิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904202  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5904356                   E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

 
 


