หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยาม

1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จังหวัด
14. รอยละของจังหวัดที่ผานการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม
การประเมิ นระบบเฝ าระวังโรคและภั ยสุ ขภาพจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล อ ม
หมายถึง การประเมินระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอมที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบดวย การประเมินระบบการแจงและการรายงานขอมูลผูปวยหรือผูสงสัย
ปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม ตลอดจนการขับเคลื่อนกลไกการ
สอบสวนโรค โดยหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร และการใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากระบบเฝาระวังผานกลไก
คณะกรรมการควบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และโรคจากสิ ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเฝาระวัง และกำหนด
แนวทางในการปรับปรุงระบบเฝาระวัง รวมทั้งทราบถึงความสำคัญและสถานการณการระบาด
ของโรคที่แทจริง โดยจังหวัดประเมินตนเองในเบื้องตน และประเมินเชิงคุณภาพ โดยสวนกลาง/
สคร./สปคม. อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม หมายถึง การ
รวบรวมขอมูลการเกิดโรค การกระจายของโรค หรือปญหาทางสาธารณสุข รวมทั้งปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสนับสนุนหรือสงผลใหเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพ หรือโรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เรียบเรียง วิเคราะหแปลผล และ
กระจายขอมูลขาวสารแกผูใชประโยชน เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน
และการประเมินมาตรการควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในป 2565 จะเนนการพัฒนาระบบและกลไกการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 ไดแก การสนับสนุนใหจังหวัดมีการจัดตั้งหนวย
ปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบการแจง
การรายงาน การสอบสวนโรค เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมตอไป

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 80
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

เพื่อใหมรี ะบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใตการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562
77 จังหวัด (รวม กทม.)
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินระบบเฝาระวังฯ และสงขอมูลไปยังสำนักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) หรือสถาบัน
ปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

2. สคร. หรือ สปคม. รวบรวมขอมูลสงกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรม
ควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
A = จำนวนจังหวัดที่ผานการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด)
A/B x 100
รายไตรมาส (1 - 4)

รายการขอมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
ระดับสวนกลาง
- ชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไก
รวมทั้งการประเมินระบบ
เฝาระวัง การปองกัน และ
การควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การประเมินระบบเฝาระวังฯ

ระดับจังหวัด
- ส งรายชื ่ อบุ คลากรที ่ มี
คุ ณ สมบั ต ิ ต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลั กเกณฑ การจั ดตั ้ งหน วย
ปฏิ บ ั ต ิ การควบคุ มโรคจาก
การประกอบอาชี พและโรค
จากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563 ไป
ย ั งส ำน ั กงานป  องกั น
ควบคุมโรค เพื่อตรวจสอบ
กอนสงเขารับการอบรม
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
ระดับสวนกลาง
- สนับสนุนการพัฒนาระบบ
และกลไกเฝาระวัง การปองกัน
และการควบคุมโรคฯ รวมทั้ง
แบบประเมินระบบเฝาระวังฯ
- พัฒนาศักยภาพหนวยงาน
ระดับเขต/จังหวัด ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
หนวยปฏิบัติการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด/
กทม.

รอบ 9 เดือน
ระดับสวนกลาง
- ติดตาม สนับสนุน
การดำเนินการงาน รวมกับ
สคร/สปคม..
- ประเมินระบบเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมทุกจังหวัด
รวมกับ สคร. /สปคม.
- ประเมินเชิงคุณภาพ
อยางนอยรอยละ 50 ของ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ สคร./สปคม.

รอบ 12 เดือน
ระดับสวนกลาง
- วิเคราะห จัดทำรายงานผล
การประเมินระบบเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในภาพรวมของ
ประเทศ พรอมระบุปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
- รอยละ 80 ของจังหวัด
ผานการประเมินฯ

ระดับจังหวัด
- สงบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามประกาศฯ เขารับ
การอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพ หนวยปฏิบัติการฯ
- เสนอชื่อผูผานการอบรมฯ
ให คกก.จังหวัด/กทม.
เห็นชอบ เพื่อจัดตั้งหนวยฯ
และเสนอผูวาราชการจังหวัด/
กทม. ลงนามจัดตั้งหนวยฯ

ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
- มีสรุปผลการประเมินระบบ
- จังหวัดประเมินตนเองตาม การเฝาระวังโรคและภัย
แบบประเมินระบบ
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ
เฝาระวังโรคฯ เบื้องตน
และสิ่งแวดลอม
- จังหวัด สงผลประเมินฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให สคร./สปคม. เพื่อให สคร. พรอมระบุปญหา อุปสรรค
/สปคม. ทวนสอบ และ
ขอเสนอแนะ
ประเมินเชิงคุณภาพเพิ่มเติม

1. สคร./สปคม. รวบรวมผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำสรุปในภาพเขต
2. สวนกลาง รวมกับ สคร./สปคม. ประเมินเชิงคุณภาพในพื้นที่
3. สวนกลางวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศ

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
การรายงานผลใน
HealthKPI
(โปรดระบุ)

1. แนวทางการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
2. แนวทางประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ผลการดำเนินงานในรอบ
หนวย
ปงบประมาณ พ.ศ.
Baseline data
วัด
2562 2563 2564
รอยละของจังหวัดที่ผานการประเมินระบบเฝาระวังโรค รอยละ และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
1. นพ.หิรัญวุฒิ แพรคุณธรรม
นายแพทยชำนาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3864 โทรศัพทมือถือ : 0 2590 3864
โทรสาร 0 2590 3864 E mail : hirunwut@hotmail.com
2. นายโกวิทย บุญมีพงศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3864 โทรศัพทมือถือ : 08 4665 7158
โทรสาร 0 2590 3864 E mail : kwbp72@gmail.com
3. นายสาธิต นามวิชา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3865 โทรศัพทมือถือ : 09 2473 5914
โทรสาร 0 2590 3864 E mail : satit1974@gmail.com
4. นางสาวสุธาทิพย บูรณสถิตนนท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3865 โทรศัพทมือถือ : 08 1398 5013
โทรสาร 0 2590 3864 E mail : sutatip-bu@gmail.com
5. นางสาวทัศภรณ ผูกจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3864 โทรศัพทมือถือ : 08 3071 0680
โทรสาร 0 2590 3864 E mail : jenny.tadsa@gmail.com
6. นางสาวจตุพร แตงเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3865 โทรศัพทมือถือ : 09 7301 6873
โทรสาร 0 2590 3864 E mail : jatuporntaeng@gmail.com
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
นางสาวจตุพร แตงเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3865
โทรศัพทมือถือ : 09 7301 6873
โทรสาร 0 2590 3864
E mail : jatuporntaeng@gmail.com
 หนวยงานสวนกลาง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
1) นางสาวสุธาทิพย บูรณสถิตนนท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3865 โทรศัพทมือถือ : 08 1398 5013
โทรสาร 0 2590 3864
E mail : sutatip-bu@gmail.com
2) นางสาวจตุพร แตงเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 3865 โทรศัพทมือถือ : 09 7301 6873
โทรสาร 0 2590 3864
E mail : jatuporntaeng@gmail.com

