ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนที่
โครงการที่
ระดับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (65)
หน่วยวัด
คำนิยาม

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อำเภอ

โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
รพศ./รพท. รพช.M2 มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป ในส่วน รพช. ผ่านเกณฑ์ระดับเบื้องต้นขึ้นไป
การจัดบริการอาชีวอนามัย/อาชีวเวชกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินงานโดยบุคลากรที่
มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแรงงานในระบบ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มบุคลากรด้านสุขภาพได้รับการจัดบริการที่มีคุณภาพ มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยโดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
การประเมินความเสี่ยงจากการทางาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสุขภาพ การ
คัดกรองและวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการประเมินสภาวะสุขภาพก่อนกลับเข้า
ทำงานเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ การสื่อสารความเสี่ยง การให้อาชีวสุขศึกษาการให้
คำปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประสานหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
เพื่อการดำเนินงานอาชีวอนามัยเป็นต้น โดยแบ่งการจัดบริการอาชีวอนามัย ออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่1) การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ คือการจัดบริการอาชีวอนามัยภายใน
หน่วยบริการสุขภาพ และ 2) การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก คือการจัดบริการอาชีวอนา
มัยในสถานประกอบการ/สถานที่ทำงาน
การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินงานโดยบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพมีการจัดบริการทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยกิจกรรมหลักในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้1) การประเมินความเสี่ยง2) การเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม3) การวินิจฉัยรักษา4) การบริหารจัดการและ5) การ
สนับสนุนเพื่อการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นปัญหาสำคัญ3ประเด็น ได้แก่
1) ปัญหาสารเคมีและสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อชุมชน เช่น จากสถานประกอบการ
กรณีเหมืองเก่า/เหมืองใหม่ ปัญหามลพิษจากขยะ ฯลฯ 2) ปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น
ปัญหาหมอกควัน ปัญหากรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ 3) ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น มลพิษภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึงมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่กรมควบคุมโรคกำหนด ประกอบด้วย5
องค์ประกอบคือ -องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
-องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
-องค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุก แก่ผู้

ประกอบอาชีพภายนอก
-องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน
การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน การส่งต่อและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
-องค์ประกอบที่ 5 การดำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมาตรฐานฯสาหรับ
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และมาตรฐานฯสาหรับโรงพยาบาลชุมชน
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 65
โรงพยาบาลทัว่ ไปและ รพช.ระดับ M2 .
ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไปและ รพช.รดับ
อื่นผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเบื้องต้นขึ้นไป

ปีงบประมาณ 66
โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้น
1 ระดับ จากปีที่ผา่ นมา

ปีงบประมาณ 67
โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้น
1 ระดับจากปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงพยาบาลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

12 โรงพยาบาล
1.โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมินส่งให้ สสจ.
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินแบบประเมินตนเองเพื่อดูผลการประเมินเบื้องต้น
3. สสจ.สุ่มประเมินเชิงคุณภาพร่วมกับสคร. 3

แหล่งข้อมูล

แบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชน

เกณฑ์การประเมินในระบบ
ออนไลน์

สูตรคำนวณ

องค์ประกอบ
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอา
ชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
องค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุก แก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอกและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรค/อุบัติเหตุจากการทางาน การส่งต่อและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบ
โรงพยาบาลชุมชน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอา
ชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
องค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุก แก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอกและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรค/อุบัติเหตุจากการทางาน การส่งต่อและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
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จำนวน รพศ./รพท. รพช.M2 มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ในส่วน รพช. ผ่านเกณฑ์ระดับเบื้องต้นขึ้นไป ตามแนวทาง/มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรคกำหนด โดยสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประเมินผล :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ระดับ
คะแนน

1

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ

-

2
เบื้องต้นพัฒนา

4

5

ดี

ดีมาก

ดีเด่น

ไตรมาส 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1 ทำการทวนสอบและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินทีร่ พ.ส่งมา
2 ประเมินผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลทุกแห่ง
3 สุ่มประเมินเชิงคุณภาพในโรงพยาบาลร่วมกับสคร.3
4 สคร.3 จัดทำสรุปผลการประเมิน ภาพรวมของจังหวัด ส่งให้สสจ.

Baseline data ระดับจังหวัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.
โรงพยาบาลมีการจัดบริการอาชี ร้อยละ
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้น
ไป ตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรม
ควบคุมโรคกำหนด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

3

2562
ผ่านระดับ
เบื้องต้น 9
ระดับดีเด่น
1 แห่ง

2563
ผ่านระดับ
เบื้องต้น 9
ระดับดีเด่น
1 แห่ง

2564
ผ่านระดับ
ดีเด่น
1 แห่ง
(รพ.พิจิตร)

ผู้กำกับตัวชี้วัด
กลุ่มงานอนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวนฤมล ลิ้มตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-990354 ต่อ 139
โทรศัพท์มือถือ :093-1314545
โทรสาร : 056-990353
E-mail : namolimn@hotmail.com

