หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 62
-

การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
จังหวัด/เขต / ประเทศ

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง
การประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่
ประกาศตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึง่
ประกอบด้วย การประเมินระบบการแจ้งและการรายงานข้อมูลผู้ป่วยหรือผู้สงสัยป่วยด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขับเคลื่อนกลไกการสอบสวนโรค โดยหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวัง และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง รวมทั้งทราบถึง
ความสำคัญและสถานการณ์การระบาดของโรคที่แท้จริง โดยจังหวัดประเมินตนเองในเบื้องต้น และ
ประเมินเชิงคุณภาพ โดยส่วนกลาง/สคร. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรวบรวม
ข้อมูลการเกิดโรค การกระจายของโรค หรือปัญหาทางสาธารณสุข รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสนับสนุนหรือส่งผลให้เกิดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ หรือโรคและภัย
สุขภาพจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เรียบเรียง วิเคราะห์แปลผล และกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้
ประโยชน์ เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน และการประเมินมาตรการควบคุม
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในปี
2565 จะเน้นการพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2562 ได้แก่ การสนับสนุนให้จังหวัดมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรค
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมต่อไป
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 60 ของอำเภอผ่านการประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
สุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อำเภอมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอื้อด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรค
ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ทุกอำเภอ จังหวัดพิจิตร
1. คป.สอ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยเอื้อด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ของประชาชน ที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่
เกี่ ยวข้องกับสุข อนามั ย และสิ่งแวดล้อ ม พร้อมทั้ งวิเคราะห์ข้อมู ลการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่

เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข อนามั ย และมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม จากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE)
กระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ Google Form ไตรมาส 2
และ 4
2. สสจ.พิจิตร ดำเนินการตรวจประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และนำข้อมูลจากระบบ Google
Form มาวิเคราะห์ GAPภาพรวม เขตสุขภาพ รวมทั้งจัดทำแผนปิด GAP ในปีถัดไป พร้อมจัดส่งให้
กรมอนามัยและ กรมควบคุมโรค
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รายงานแยก และการประเมิน
A = จำนวนอำเภอจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลง ของอัตราป่วยด้วยโรคที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 โรค ได้แก่
1) โรคจากภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : จังหวัดที่มีอัตรา
ป่วยด้วยโรคจากภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019) ลดลงจากปีที่ผ่านมา และ
2) โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ เช่น
- โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ : จังหวัดที่มีจำนวนครั้งการเข้ารับบริการในแผนกฉุกเฉินด้วยโรค
หอบหืด (ICD-10 : J450-J454, J442) และ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD (ICD-10 : J441, J448,
J449) ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษทางอากาศของแต่ละพื้นที่ (เช่น ภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน) ลดลงจากปีที่ผ่านมา หรือ
โรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ : จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น ลดลงจากปีที่ผ่านมา

รายการข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2565 :
รอบ 3 เดือน

B = จำนวนอำเภอทั้งหมดในจังหวัดพิจิตร

(A/B)X100
รายไตรมาส รอบ 3 ,6 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2564 มีนาคม 2565 และ กันยายน 2565)

มีข้อมูลสถานการณ์ปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
มีมาตรการจัดการปัจจัยเสีย่ งด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการลดลงของ
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
สุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

รอบ 9 เดือน
*

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60 ของอำเภอผ่านการ
ประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลตามรายงานแยก
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2.1 ทวนสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ คป.สอ.(สสอ.) ทุก คปสอ.ที่รับผิดชอบ
2.2 ประเมินผลการดำเนินงานของ คป.สอ.(สสอ.) ทุก คปสอ.ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด)
2.3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของจังหวัด
1. คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
2. สื่อ คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

3. โปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
4. หลักสูตรออนไลน์อบรมให้ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5. เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
http://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4113&filename=water_index18
6. เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563
http://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4112&filename=water_index18
7. คู่มือ การประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2563
http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/0FS_S2563/FD_WaterQuality/ 2563/คู่มือ
รับรองประปาหมู่บ้าน.pdf
8. คู่มือ การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน
http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/0FS_S2563/FD_WaterQuality/ 2563/คู่มือ
การเฝ้าระวังน้ำครัวเรือน.pdf
9. กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Law_61
คู่มือ_การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
http://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2450&filename=Law_61
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
คู่มือการดำเนินการของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
http://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3049&filename=Law_61
คู่มือวิชาการประกอบการอบรม หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรม ผู้สัมผัสอาหาร
http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Law_61
11. กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 คู่มือตลาดนัดน่าซื้อ
http://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1798&filename=media2018_2
12. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health
http://foodsan.anamai.
moph.go.th/ewtadmin/ewt/foodsan/main.php?filename=
street_imp
13. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคู่มือการใช้งานฯ
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละ 60 ของอำเภอผ่านการ
ประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

แห่ง

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ ผู้กำกับตัวชี้วัด
/
นายไพฑูรย์

คันทัพ

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
0
100
100

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ประสานงานตัวชี้วดั

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056 -990352-8 ต่อ 139 โทรศัพท์มือถือ : 092 – 651 9597
โทรสาร : 056 990353
E-mail : PHAITOON_KTP@hotmail.com

