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ตัวชี้วัด 17. ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
ผ่ำนเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

ค ำนยิำม จังหวัดมีระบบกำรจัดกำรปจัจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  หมำยถึง  
จังหวัดได้มีการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
ใน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ   

2. มีกลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 
3. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
4. มีระบบและกลไกสนับสนนุการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
5. มีการส่งเสริมให้มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 

โดยมีค านิยามในแต่ละประเด็นย่อย ดังน้ี 
1. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล สถำนกำรณ ์และกำรเฝ้ำระวังดำ้นสิ่งแวดล้อม

และสุขภำพ  โดยที ่
ระบบฐำนข้อมูล หมายถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก

แหล่งต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลทั้งระดับส่วนกลาง เขตสุขภาพและจังหวัด ที่น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยข้อมูลครอบคลุมในประเด็นปัญหาที่ส าคัญของพื้นที่ ทั้ง
ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน (เช่น มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป สิ่งปฎิกูล 
สุขาภิบาลอาหารและน้ า มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข ฯลฯ) และข้อมูลประเด็น
พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ใน 3 กลุ่มหลัก คือ 1) พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
จากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย  2) พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 3) พื้นที่
ที่คาดว่าจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และหนึ่งประเด็น คือ ประเด็นงานตามนโยบาย
รัฐบาล (เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว ฯลฯ) 

สถำนกำรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ หมำยถึง กำรรวบรวมข้อมูลด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 
รวมทั้งประเด็นสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ที่มีควำมส ำคัญและเป็นที่สนใจ
ของประชำชน รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

ระบบเฝ้ำระวงัด้ำนสิ่งแวดลอ้มและสุขภำพ หมายถึง การมีข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน ามา
วิเคราะห์ เผยแพร่ รวมทั้งน าผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (เช่น ผ่านกลไก อสธจ. การ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา การสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และการ
พัฒนางานวิจัย ฯลฯ) 

2. มีกลไกของคณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (อสธจ) 
      คณะอนกุรรมกำรสำธำรณสุขจังหวดั หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ัง
จาก คณะกรรมการสาธารณสุข โดยใช้อ านาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการ
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สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีด าเนินการ น าประเด็นงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เป็น
ประเด็นนโยบายและปัญหาในพื้นที่เสนอเพื่อพิจารณาให้ที่ประชุมมีมติในการจัดการ
แก้ไขปัญหา และรายงานผล โดยควรจัดประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อป ี

3.  มีกำรส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีกำรจัดบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้มำตรฐำน  
การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health  

Accreditation : EHA) คือ การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ระบบการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) มีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และมี
การประเมินตนเองตามเกณฑ์รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่กรม
อนามัยก าหนด อย่างน้อย 2 ด้าน (ด้านที่ 1-4 คือ 1) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
2) ด้านการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค 3) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 4) ด้านการจัดการมูล
ฝอย)     
      4. จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยำบำล
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หมายถึง ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย 
     4.1 มีฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ของสถานบริการการสาธารณสุข (ตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) ที่เป็นปัจจุบัน  
     4.2 จัดใหม้ีกลไกบริหารจัดการและประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหามูลฝอย
ติดเชื้อระดับจังหวัด อาทิ อสธจ. 
     4.3 มีแผนและรายงานผลการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
     4.4 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
ตามกฎหมาย 
     5. มีกำรสง่เสริมสนับสนนุให้มีกำรจัดบริกำรเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตำม
มำตรฐำน 
   หมายถึง กิจกรรมการด าเนินงานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนให้พื้นที่
สามารถจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ในระดับดีขึ้นไป โดยมีมาตรฐานการผ่านเกณฑ์
ในระดับพ้ืนฐาน ระดับดี และระดับดีมาก  
เกณฑ์กำรประเมินผลภำพรวม 

วัดผลการด าเนินงานในภาพรวม ทั้ง 5 ประเด็น (ประเด็นละ  100 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 500 คะแนน) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

ระดับพื้นฐาน   ได้คะแนน      250 - 299         คะแนน  
ระดับดี              ได้คะแนน     300 - 349         คะแนน 
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ระดับดีมาก     ได้คะแนน      350 - 399         คะแนน 
           ระดับดีเด่น     ได้คะแนน      400                  คะแนน ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้ำหมำย ร้อยละ 50  ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด   
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล 1. การประเมินตนเองตามแบบประเมินจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2. ศูนย์อนามัยที่1-12 ร่วมกับส่วนกลาง ตรวจประเมินจังหวัดในการมีระบบการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รำยกำรข้อมูล 1 A= จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ทีอ่ยู่ในระดับดีขึ้นไป  
รำยกำรข้อมูล 2 B= จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด) 
สูตรกำรค ำนวณตัวชี้วัด A/B  X  100  
ระยะเวลำประเมินผล รอบ  6, 9 และ 12 เดือน  
รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 

 

Baseline  
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

  - - - 

เกณฑ์กำรประเมิน :ประเมินผล 3 ครั้ง รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
คู่มือ แนวทาง 
การด าเนินงานในการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ส าหรับจังหวัด  

จังหวัดประเมินตนเองตาม
แบบประเมินระบบการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12  
ตรวจประเมินจังหวัดในการมี
ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  

ติดตามผลการด าเนินงาน/ปรับปรุง
ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ให้
จังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50  

 

วิธีกำรประเมนิผล :  การตรวจประเมินจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
โดยศูนย์อนามัย  

เอกสำรสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3. คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
4. แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข  (พ.ศ. 2535 -2554) 
5. คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7. คู่มือการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยโรงพยาบาล 
8. คู่มือแนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นายสมชาย  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข    
โทร 0 2590 4183 
2. นางสาวอ าพร  บุศรังษี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย  โทร 0 2590 4349  
3. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โทร 0 2590 4128 
4. นางปรียานุช  บูรณะภักด ีนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โทร 0 2590 4261 
5. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชยั   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย  โทร 0 2590 4177 
6. นางสุทธิดา  อุทะพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ    กรมควบคุมโรค  โทร 0 2590 4393 

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

1. นางสาวเบญจวรรณ  ธวัชสุภา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 0 2590 4359 โทรสาร 0 2590 4356 
2. นางมะลิลา  ตันติยุทธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
โทรศัพท์ 0 2590 4237 โทรสาร  0 2590 8180 
3. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  
โทรศัพท์  0 2590 4316 โทรสาร  0 2590 4316 
4. นางลลนา  ทองแท้  นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนช านาญการ   
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย  
โทรศัพท์ 0 2590 4180 โทรสาร  0 2590 4186 
5. นายจักรี  ศรีแสง  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯกรมควบคุมโรค   
โทรศัพท์ 0 2590 4393  

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 

กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย /ศูนย์บรหิารกฎหมายสาธารณสุข  
กรมอนามัย /ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย /ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  
กรมอนามัย /ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค   

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

1. นางณีรนุช  อาภาจรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                              
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย   
โทรศัพท์ 0 2590 4316 โทรสาร 0 2590 4316 
2. นางเพ็ญผกา  วงศ์กระพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ                                        
กองประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 0 2590 4202 โทรสาร  0 2590 4356 
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