
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 52. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการ 

อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ค านิยาม 1. หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้ต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึน รวม 10 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงราย  ตาก กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  สงขลา และ 
นราธิวาส (เป้าหมายในปี 2560-2561 ตามเอกสารแนบท้าย)  
2. การจัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยบุคลากรในหน่วย
บริการสุขภาพท่ีมีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพท้ังแรงงานในระบบ 
และแรงงานนอกระบบประกนัสังคมได้รับการจัดบริการการดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพท้ังเชิง
รุกและเชิงรับ มีสุขภาพอนามัยดีและอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย เช่น การประเมินความ
เส่ียง การส ารวจความเส่ียง การให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ด้วยโรคจากการประกอบอชีพและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
3. การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยบุคลากรท่ีมี
ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากส่ิงแวดล้อมหรืออุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี/รังสี ได้รับการดูแลสุขภาพ มีการจัดบริการ
ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ท่ีมุ่งเน้นด้านการป้องกันโรคจากส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย เช่น การค้นหาและประเมินความเส่ียง/ส่ิงคุกคาม
ด้านมลพิษส่ิงแวดล้อม การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรคจากมลพิษส่ิงแวดล้อมท้ังเชิง
รุกและเชิงรับ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
      การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
มีประเด็นเพิ่มเติมจากเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัย และเกณฑ์การจัดบริการเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมท่ัวไป คือ เพิ่มการประเมินความเส่ียงในสถานประกอบการท่ีต้ังขึ้นใหม่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัย สารเคมีอันตราย 
และสารกัมมันตรังสี   
4. ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง โรงพยาบาลสามารถด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน 
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/ท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนใน ต้ังแต่ระดับเริ่มต้น
พัฒนาขึ้นไป 



เกณฑ์เป้าหมาย : ปี 2564 ร้อยละ 95 ของหน่วยบริการสาธารณสุขสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ส าหรับการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจ าแนกเป็นรายปีงบประมาณ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถเข้าถึง และได้รับการบริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นท่ีเป้าหมาย 

ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง (ตามคู่มือท่ีระบุในนิยาม) ส่งให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
 2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมรายช่ือโรงพยาบาลท้ังโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน เป้าหมาย พร้อมผลการประเมินตนเองและแบบ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม (ดังแบบ Report_OHS สสจ.) แจ้งมายังส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
 3) ส านักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมส่งให้กับส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อวางแผนจัดเตรียมทีมตรวจประเมิน/สอบทวนการด าเนินงาน  
 4) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับทีมตรวจประเมินระดับจังหวัด และส านักโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมตรวจประเมินตามแนวทางของส านักฯ และให้
ข้อเสนอแนะโรงพยาบาลท่ีขอรับการประเมิน  
 5) ส านักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมรายช่ือโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
รับรอง (ดังแบบ Report_OHS_สคร.)  
 6) กรรมการรับรองผลประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลโรงพยาบาล  
 7) สสจ.เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด “ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วย
บริการสาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด” ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน (ดัง
เอกสารแนบท้าย) ผ่านระบบบันทึกข้อมูลท่ี สนย.จะเป็นผู้พัฒนาขึ้น  
 8) ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม สรุปผลภาพรวมของประเทศ
และรายงานให้ กยผ. 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด), ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 1,2,5,6,8,10,12 และส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 

รายการข้อมูล 1 A = ผลรวมหน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ต้ังแต่ระดับเริ่มต้นพัฒนา (ข้ันพื้นฐาน) ขึ้นไป 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนรวมของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมด (27 แห่ง) 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานไตรมาส 1, 2, 3, และ 4) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 50 

มีการถ่ายทอดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย 

มีข้อมูลการ
ประเมิน
ตนเองของรพ.
เป้าหมาย 

มีผลร้อยละการ
ผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยบริการ
สาธารณสุข 
ส าหรับการ
จัดบริการอาชี
วอนามัยและเวช
กรรมส่ิงแวดล้อม 
ในจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
ร้อยละ 40 

1. มีผลร้อยละการผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 50 
2. มีสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปีต่อไป   

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

   ร้อยละ 70 
มีการถ่ายทอดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานรอบ 
9 เดือน 

1. มีผลร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ      
    สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ 
     เวชกรรมส่ิงแวดล้อม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     ร้อยละ 25 ในปี 2560  
2. มีสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ    
    ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปีต่อไป   

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

   ร้อยละ 90 
มีการถ่ายทอดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานรอบ 
9 เดือน 

1. มีผลร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ      
    สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ 
     เวชกรรมส่ิงแวดล้อม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     ร้อยละ 25 ในปี 2560  
 
2. มีสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ    



    ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปีต่อไป   
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 95 

มีการถ่ายทอดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานรอบ 
9 เดือน 

1. มีผลร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ      
    สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ 
     เวชกรรมส่ิงแวดล้อม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     ร้อยละ 25 ในปี 2560  
2. มีสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ    
    ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปีต่อไป   

 

วิธีการประเมินผล :  ตามแนวทางของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
เอกสารสนับสนุน :  1. เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ    

เวชกรรมส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน  
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด “ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด” 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ - - 55.56 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางวีณา ภักดีสิริวิชัย    รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการ 
     ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904380 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : bhakdi2005@yahoo.com 
กรมควบคุมโรค 
2. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์   ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดบริการ 
     อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3847935, 02-3940166  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : untimanon@gmail.com    
ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ 



หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ดร.พญ.ฉันทนา  ผดุงทศ       ผู้อ านวยการส านักโรคจากการ 
     ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5918173 โทรศัพท์มือถือ : 081-9893609 
    โทรสาร : 02-5904388  E-mail : cpadungt@gmail.com 
2. นางสาวอารีพิศ  พรหมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2394 0166 โทรศัพท์มือถือ : 086-9495986 
    โทรสาร : 02-5904388  E-mail : k.arreepit@gmail.com 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

 


