
 ตวัช้ีวดัตามนโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ 
แผนงานที๓่ ป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ 

   
• ร้อยละของจังหวดัมกีารขับเคล่ือนมาตรการยุตกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ีอนัตรายสูงร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัส่วนกลางและภูมิภาคอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 เร่ือง เกณฑ์ ร้อยละ 100 
 

• ร้อยละของจังหวดัมรีะบบรับแจ้งข่าวการใช้/ป่วยจากการสัมผสัสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต 
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิก 
สารเคมีเกษตร/โรคจากการท างาน) เกณฑ์ ร้อยละ 100   
 

• ร้อยละของจังหวดัมกีารจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม (Occupational and  
Environmental Health Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีการเกษตร เกณฑ์ ร้อยละ 100 
 

 
 

เร่ืองจากศูนยว์ิชาการ สคร.9 นม. 10 มีนาคม 2563 



 
 
จังหวดัมีการขบัเคล่ือนมาตรการยุตกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ีอนัตรายสูง 
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัส่วนกลางและภูมิภาคอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 เร่ือง 
 

Q1 • ค าส่ัง/ร่างค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จังหวดั 

Q2 
• มาตรการเพื่อยติุการใชส้ารเคมีทางการเกษตรของจงัหวดั 
• แผนขบัเคล่ือนมาตรการฯ 

Q3 
• รายงานขอ้มูลสถานการณ์หรือนโยบายผา่นคณะกรรมการฯ จงัหวดั 
•  การขบัเคล่ือนมาตรการ/นโยบาย โดยการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

Q4 
• สรุปรายงานผลการด าเนินงานรายจงัหวดั 
• สรุปผลการขบัเคล่ือนมาตรการฯ ร่วมกบัเครือข่าย 

ส่ิงทีข่อความร่วมมือ 
 

เร่งรัด ค  าสั่ง/ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯจงัหวดั 
ใหแ้ลว้เสร็จ และการด าเนินงานตามไตรมาสท่ี 2 

Small success 

ตัวช้ีวดั 

ความคืบหน้า เขตสุขภาพที ่9 
ทั้ง 4 จงัหวดั อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัตั้ง คคก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม 
 



 
 
จังหวดัมีระบบรับแจ้งข่าวการใช้/ป่วยจากการสัมผสัสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิก สารเคมีเกษตร/โรคจากการท างาน) 
 

ส่ิงทีข่อความร่วมมือ 
 

สสจ.ด าเนินการให ้อสม. ส ารวจการใชส้ารเคมีฯ  
คร้ังท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 มกราคม 2563 

 

Small success 

ตัวช้ีวดั 

ความคืบหน้า เขตสุขภาพที ่9 
• ทั้ง 4 จงัหวดั อยูร่ะหวา่งด าเนินการส ารวจการใชส้ารเคมี 
• Application เร่ิมใชไ้ด ้1 ม.ค.63 (IOS), 8 ม.ค.63 (android) 

Q1 • มแีนวทางด าเนินงานส ารวจการใช้สารเคมฯี 

Q2 

• 1. ผลการส ารวจการใชส้ารเคมีฯ คร้ังท่ี 1 
• 2. รายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลเช่ือมโยงกบัขอ้มูล OEHP และ T60 

Q3 
• 1. รายงานสถานการณ์เพื่อขบัเคล่ือนมาตรการยติุการใชส้ารเคมีฯ (จงัหวดั)  
• 2. สรุปผลการด าเนินงานใน รอบ 9 เดือน 

Q4 
• 1. ผลการส ารวจการใชส้ารเคมีฯ คร้ังท่ี 2 
• 2. สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน  



 
 
จังหวดัมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (OEHP) ด้าน
เกษตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติจากสารเคมีการเกษตร 
  
 

ส่ิงทีข่อความร่วมมือ 
 

จดัส่งรายงาน OEHP   
จดัส่งรายงาน T60 ต่อเน่ืองทั้ง 12 เดือน 

Small success 

ตัวช้ีวดั 

ความคืบหน้า เขตสุขภาพที ่9 
• ทั้ง 4 จงัหวดั ไม่ส่งรายงานตามแบบฟอร์ม OEHP ดา้นเกษตรกรรม  
• ไดส่้งรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหสั T60) ครบทุกจงัหวดั 

Q1 
• ไฟล์ OEHP ด้านเกษตรกรรม 
• รายงาน T60 รายเดือน (ต่อเน่ืองทั้ง 12 เดือน) 

Q2 

• ไฟล ์OEHP ดา้นเกษตรกรรม(เพิ่มเติมขอ้มูลส่วนขาด) 
• น าเสนอขอ้มูล OEHP ดา้นเกษตรกรรม และT60 ในระดบัจงัหวดัต่อ คกก.  

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

Q3 • ไฟล ์OEHP ดา้นเกษตรกรรม ฉบบัสมบูรณ์  

Q4 
• รายงานการพฒันาการบนัทึกขอ้มูล T60 



 
การขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตคิวบคุมโรคจากการ 

ประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562  
  
 

ส่ิงทีข่อความร่วมมือ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จงัหวดั ใหแ้ลว้เสร็จ  
และ จดัประชุมคณะกรรมการฯ จงัหวดั ต่อไป  

Small success 

ความคืบหน้า เขตสุขภาพที ่9 
• ช้ีแจงแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จงัหวดั 
• ส่วนใหญ่ คกก.คดัเลือก ท่ียงัไม่เสร็จ  

Q1 

 
 

• ช้ีแจงแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จังหวดั 
• สรรหาสนับสนุนการจัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จังหวดั 

 
Q2 

• จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จงัหวดั ผูว้า่ลงนาม 
• จดัประชุมคณะกรรมการฯ จงัหวดั 

Q3 
• จดัประชุมคณะกรรมการฯ จงัหวดั 
• จดัตั้งหน่วยปฏิบติัการ Env Occ CU 1 หน่วย/จงัหวดั 

Q4 
• สรุปประชุม/รายงานการประชุม/มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ จงัหวดั 
• มีรายงานการสอบสวนโรคตาม ม. 33 อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/จงัหวดั 


