
หมวด 1.  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 12. ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
คำนิยาม จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 หมายถึง จังหวัดที่มีการดำเนินงาน ตามมาตรการสำคัญของ
โครงการ โดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 อย่างน้อย 4 ข้อ จาก 6 ข้อ ประกอบด้วย 

1. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัด / กทม. (EnvOcc CU) ตาม พ.ร.บ.ฯ อย่างน้อย 1 หน่วยต่อจังหวัด 

2. จัดทำสถานการณ์ รวมถึงข้อมูลที่จำเป็น / เกี่ยวข้องกับโรคที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค (โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว  
โ รคจากฝ ุ ่ น ซ ิ ล ิ ก า   โ รคจากภาวะอ ั บอากาศ  โ รคจากแอส เบสตอส  
(ใยหิน) หรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส (ใยหิน) โรคหรืออาการสำคัญของพิษ
จากสารกำจัดศัตรูพืช)  และ โรคจากสิ ่งแวดล้อม 2 โรค (โรคจากตะกั ่วหรือ
สารประกอบของตะกั่ว โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน) หรือโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่  

3. สนับสนุนให้มีการแจ้ง การรายงาน กรณีพบผู้ซึ ่งเป็นหรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็น 
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค 
ผ่านระบบ Event based  

4. สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
หรือโรคที ่เป็นปัญหาสำคัญในพื ้นที ่  รวมทั ้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู ้บริหาร
หน่วยงาน / คณะกรรมการที่เกี ่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม. เพ่ือเสนอต่อกรมควบคุมโรค
ทราบ 

5. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ไปยังเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

6. ขับเคลื ่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ หรือ ตามปัญหาของพ้ืนที่ และเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม.  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดต้นแบบ และกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จังหวัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 



แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนจังหวัดที่ดำเนินงานตามมาตรการสำคัญของโครงการ ได้อย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ ตามที่

ระบุไว้ในนิยาม 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  A / B x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส (1-4) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับส่วนกลาง 
1. ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
จังหวัดต้นแบบการ
ดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ฯ 
และระบบการรายงาน 
2. จัดทำแนวทางการแจ้ง 
การรายงาน  และการ
สอบสวนโรคตาม พ.ร.บ.ฯ 
3. ชี้แจงเกณฑ์การแจ้ง การ
รายงาน และการสอบสวน
โรคตาม พ.ร.บ.ฯ และการ
ใช้งานในระบบ Event 
based  
4. จัดทำ/สนับสนุนชุดสื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ให้กับ สคร. / สปคม. และ
จังหวัด  
5. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ในการจัดทำข้อมูล
สถานการณ์ฯ 
ระดับ สคร./สปคม. 
1. เข้าร่วมการชี้แจงจาก
ส่วนกลาง และ ประสาน
หรือชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดต้นแบบการ
ดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ฯ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ระดับส่วนกลาง 
1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สคร./สปคม. 
ผ่านระบบ online / onsite 
2. ทวนสอบข้อมูลผู้ป่วย
หรือเหตุการณ์จากระบบ 
HDC หรือฐานข้อมูลอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
3. ตรวจสอบข้อมูลการ
แจ้ง การรายงานจาก
ระบบ Event based 
4. จัดกิจกรรม / สร้าง
ช่องทาง เพ่ิมเครือข่าย 
เพ่ือสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ในวงกว้าง   
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
 
ระดับ สคร./สปคม. 
1. สนับสนุน / ดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในพ้ืนที ่ตามหลักสูตร 
EnvOcc CU ผ่านระบบ 
online / onsite  
2. ดำเนินการแจ้ง /
รายงานโรคที่ประกาศตาม
พ.ร.บ.ฯ หรือตามปัญหา

ระดับส่วนกลาง 
1. ทวนสอบข้อมูลผู้ป่วย
หรือเหตุการณ์จากระบบ 
HDC หรือฐานข้อมูลอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบข้อมูลการ
แจ้ง การรายงานจาก
ระบบ Event based 
3. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
และรับรู้ พ.ร.บ.เพ่ิมเติม 
เช่น หอกระจายข่าวชุมชน 
เป็นต้น  
4. ติดตาม / สนับสนุนการ
ดำเนินงานจัดตั้งหน่วยฯ 
และ การขับเคลื่อน
มาตรการเฝ้าระวังฯ  
 
 
 
 
ระดับ สคร./สปคม. 
1. รวบรวมฐานข้อมูล 
ผู้ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร EnvOcc CU 
และเตรียมการสนับสนุน
การจัดตั้งหน่วยฯ 
2. ดำเนินการแจ้ง /
รายงานโรคที่ประกาศตาม
พ.ร.บ.ฯ หรือตามปัญหา

ระดับส่วนกลาง 
1. มีจังหวัดต้นแบบ 
อย่างน้อยร้อยละ 60 
(46 จังหวัด)  
2. สรุปผลการ
ดำเนินงานในภาพ
ประเทศ รอบ 12 
เดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ สคร./สปคม. 
1. มีจังหวัดต้นแบบ 
อย่างน้อยร้อยละ 60 
(ของจำนวนจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ)  
2. สรุปผลการ
ดำเนินงานในภาพเขต 
รอบ 12 เดือน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรค 



 
หมายเหตุ * กรณีไม่มีกิจกรรมตามข้อ 3 (มีการแจ้ง การรายงานฯ) ให้จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารว่า ไม่มีเหตุการณ์
เข้าเกณฑ์ฯ 
 
ปี 2567: 

ปี 2568: 

2. ประสาน/
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมหน่วยปฏิบัติการฯ 
3. วิเคราะห์และจัดทำ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
โรคที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
หรือโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญ
ในเขต 
4. สร้างกลไก หรือ รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์สื่อ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ ภายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
ระดับจังหวัด 
1. เข้ารับการชี้แจง
แนวทาง ให้สามารถ
ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ 
2. ประสาน/
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมหน่วยปฏิบัติการฯ 
3. วิเคราะห์และจัดทำ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
โรคที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
หรือโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญ 
4. สร้างกลไก หรือ 
รูปแบบการประชาสัมพันธ์
สื่อ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ 
ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ของพ้ืนที่ พร้อม
ดำเนินการหรือสนับสนุน
การสอบสวนโรค หาก
จังหวัดร้องขอ 
3. สนับสนุนสื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. แก่
หน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามประเมินผล  
5. สรุปผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
 
 
ระดับจังหวัด 
1. เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพผ่านระบบ
online / onsite  
2. ดำเนินการพัฒนา
ต้นแบบตามมาตรการ
สำคัญ อย่างน้อย 4 ใน 6 
ข้อ*  
(โดยประเมินผลจังหวัด
ต้นแบบในไตรมาส 4) 

 

ของพ้ืนที่ พร้อม
ดำเนินการหรือสนับสนุน
การสอบสวนโรค หาก
จังหวัดร้องขอ 
3. สนับสนุนการคัดเลือก
ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ 
เพ่ือนำมาขับเคลื่อน
มาตรการเฝ้าระวังฯ  
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด 
1. ดำเนินการพัฒนา
ต้นแบบตามมาตรการ
สำคัญ อย่างน้อย 4 ใน 6 
ข้อ*  
(โดยประเมินผลจังหวัด
ต้นแบบในไตรมาส 4) 

 

และข้อเสนอเชิง
นโยบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด 
1. ดำเนินการพัฒนา
ต้นแบบตาม 
มาตรการสำคัญ  
อย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ* 
2. สรุปผลการ
ดำเนินงาน รอบ 12 
เดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ไปยัง 
สคร./ สปคม. 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 70 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 80 



ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 90 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล :  1. สคร./สปคม. รวบรวมผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำสรุปใน
ภาพเขต 
2. ส่วนกลางวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพของประเทศ  

เอกสารสนับสนุน :  1. พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และ 
อนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตาม Link : 
https://ddc.moph.go.th/law.php?law=5 
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหน่วย EnvOcc CU และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   รายละเอียดตาม QR Code  
3. โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด https://eventbased-
doe.moph.go.th/eventbase/user/login/ 
4. ระบบแจ้งข่าวการระบาด สำหรับจังหวัด https://eventbased-
doe.moph.go.th/eventbase_prov/user/login/ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์                นักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3865    โทรศัพท์มือถือ : - 
   โทรสาร : 0 2590 3865       E-mail : untimanon@gmail.com 
2. นายสาธิต นามวิชา        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3865    โทรศัพท์มือถือ : 09 2473 5914 
   โทรสาร : 0 2590 3865       E-mail : satit1974@gmail.com 
3. นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์        นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านข้อมูล) 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3864    โทรศัพท์มือถือ : 08 4665 7158 
   โทรสาร : 0 2590 3864       E-mail : kwbp72@gmail.com 
4. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  (ด้านสื่อสาร/มาตรการ) 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3865     โทรศัพท์มือถือ : 08 9244 6924 
   โทรสาร : 0 2590 3865        E-mail : rung.envocc1@gmail.com  
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 



ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3865  โทรศัพท์มือถือ : 08 1398 5013 
โทรสาร 0 2590 3864                 E-mail : sutatip-bu@gmail.com 

2. นางจตุพร บุนนาค                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3865   โทรศัพท์มือถือ : 09 7301 6873 
โทรสาร 0 2590 3864                  E-mail : jatuporntaeng@gmail.com 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  
 

mailto:jatuporntaeng@gmail.com

