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1. บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านใน

ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและที่ส าคัญเพ่ือการ
เตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้ก าหนดให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone: SEZ) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town: Eco town) ซึ่งเขตพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นพ้ืนที่ที่
จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน อ านวยความสะดวก 
รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ ในการด าเนินกิจการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  

การพัฒนาภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อาจส่งผลให้มีการผลิตและน าเข้าสารเคมี
อันตรายชนิดต่างๆ มาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง โดยในปัจจุบันประเทศไทยยังขาด
ข้อมูลที่จะน าใช้ในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจาก
การท างาน หรือการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลสถานประกอบการ 
ข้อมูลการรับสัมผัสมลพิษต่างๆ หรือข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าว ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้จัดท า
ระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health 
Profile: OEHP) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาระบบฯ ไป
ใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนด้านอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.2 ค ำจ ำกัดควำม  
ระบบเฝ้ำระวังสุขภำพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่

ข้อมูลความเสี่ยงและภาวะทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล
เชิงรุกและข้อมูลเชิงรับ โดยข้อมูลเชิงรุก หมายถึง ข้อมูลการให้บริการทางอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมและการคัดกรองความเสี่ยง ข้อมูลเชิงรับ คือ ข้อมูลการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 
และข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ซึ่งหมายความรวมถึง  1) ข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางด้านภูมิศาสตร์และประชากรในพ้ืนที่ 2) ข้อมูลความเสี่ยงจากการท างาน ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลสถานประกอบการ และข้อมูลอ่ืนๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 3) ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลทั้งเชิงรุ ก
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และเชิงรับ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ และมีการน าข้อมูลมาใช้การวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ซึ่ง
น าไปสู่กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่ 

ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าถึงได้โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
การเฉพาะตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิ
พิเศษบางประการ ในการด าเนินกิจการต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือ กิจการอ่ืน
ใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม 
หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี สงขลา นราธิวาส  

เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หมายถึง เขต
พ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของ
พ้ืนที่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน และการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบกิจการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา  

เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town: Eco town) หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่มี
รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ความ
สอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 15 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี 
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ 
ปราจีนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี  สงขลา   

เขตสุขภำพพิเศษเชิงอุตสำหกรรม หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่มีการก าหนดพื้นที่เป้าหมายของ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพิเศษ                เชิงอุตสาหกรรม ในที่นี้ แบ่งเป็น 2 กรณี คอื 

 กรณีที่ 1 สคร. ที่เคยมีการด าเนินงานน าร่องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สคร. 1 (เชียงราย) สคร. 2 (ตาก) สคร. 5 (กาญจนบุรี) สคร. 6 (ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว) สคร. 8 (หนองคาย นครพนม) สคร. 10 (มุกดาหาร) สคร. 12 (สงขลา 
นราธิวาส)  

 กรณีที่ 2 สคร. ที่ไม่เคยมีการด าเนินงานจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สคร. 4 (ปทุมธานี, สระบุรี, อยุธยา) สคร. 5 (สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี) สคร. 6 
(สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี) สคร. 7 (ขอนแก่น) สคร. 9 (นครราชสีมา) สคร. 11 (สุราษฎร์ธานี)  

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 
Health Profile: OEHP) หมายถึง ระบบข้อมูลสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ ข้อมูลประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลสถานประกอบการ และข้อมูลอ่ืนๆ ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ใช้ในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
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1.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในรูปแบบ   
  อิเล็กทรอนิกส์ 

2) เพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และน าข้อมูล
ไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
 

2.1 ภำพรวมของแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  
     (OEHP) สำมำรถสรุปตำมแผนผังที่ 1 ดังนี้  

 
 

 

รูปที่ 1 แผนผังการด าเนินงานพัฒนาข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) 

 

จำกแผนผังกำรด ำเนินงำนพัฒนำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) แบ่งเป็น 2 
กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 จังหวัดทีม่ีข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะต้องท าการเลือกประเด็นปัญหา
ที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ก าหนดตัวแปรและการไหลของข้อมูลเพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

กรณีที่ 2 จังหวัดที่ไม่มีข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้    
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1) ประสานและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถประสานในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน การประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผ่านหนังสือราชการ และการจัดประชุม
ราชการเพ่ือร่วมก าหนดและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทราบแนวโน้มสถานการณ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบ
อาชีพในระดับจังหวัด 

3) จัดท ารายงานสถานการณ์ฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่
ส าคัญของจังหวัด 

4) เผยแพร่รายงานสถานการณ์ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนและขับเคลื่อน
การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และความ
ปลอดภัยในการท างาน 

5) สรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานและจัดท ารายงานสถานการณ์ฯ 

แสดงดังแผนภำพ 

 

 

1

• การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ข้อมูล
โรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอื่นๆ  
ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจ านวนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่   
เป็นต้น รายละเอียดตามกรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(แบบรายงานOEHP03) และสามารถดูได้จากตัวอย่างการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (แบบรายงานOEHP04)

2

• การ Analyze เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยขั้นตอนนี้สามารถน าสถิติมา
ประยุกต์ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ หรือ
แม้แต่การ linkage ข้อมูล จากนั้นน าเสนอขอ้มลู ด้วยรูปแบบต่างๆตามลักษณะ ของข้อมูล เช่น 
น าเสนอข้อมูลในรูปของ แผนที่ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น เป็นต้นเพื่อท าการสรุปข้อมูล
ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

3

• การน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถน าข้อมูลไปจัดท าเป็น Policy brief 
(ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ) ตลอดจนน าข้อมลูไปใช้วางแผน และเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่อไป  
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2.2 ขั้นตอนกำรจัดส่งข้อมูลและกรอบเวลำ  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
(จังหวัด/สคร.) 

จังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม  
ทั้งหมด 24 จังหวัด 

กรณีท่ี 1 จังหวัดในเขตสุขภาพพิเศษ
เชิงอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังจาก
ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ 
 

13 จังหวัด 
 
 
 

- แบบรายงาน OEHP01  
  (15 มีนาคม และ 20 สิงหาคม    
  2562) 
- ไฟล์ฐานข้อมูลเป็นแบบ Excel  
  ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์               
  (20 สิงหาคม 2562) 

- สคร. รวบรวม 
  ส่งส านักโรคจาก 
  การประกอบ 
  อาชีพฯ 

กรณีท่ี 2 จังหวัดในเขตสุขภาพพิเศษ
เชิงอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาข้อมูล
พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

11 จังหวัด - แบบรายงาน OEHP02  
  (15 มีนาคม 2562) 
- รูปเล่มรายงานรูปแบบไฟล์  
  PDF โดยส่งไปรษณีย์ 
  อิเล็กทรอนิกส์  
  (20 สิงหาคม 2562) 

- สคร. รวบรวม 
  ส่งส านักโรคจาก 
  การประกอบ 
  อาชีพฯ 

 

2.3 บทบำทหน้ำที่ตำมตัวชี้วัด  

หน่วยงำน กำรด ำเนินงำน Output 
ส านักโรคจากการ
ประกอบอาชี พ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
  

 ทบทวนผลการด าเนินงานรวมถึงปัญหา 
   และอุปสรรคในการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 พัฒนาศักยภาพสคร.ให้มีองค์ความรู้ในการ 
   ด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ 
   และสิ่งแวดล้อม 
 สนับสนุนด้านวิชาการ เช่น วิทยากร ทีมพ่ี 
   เลี้ยง สื่อ คู่มือ ฯ 
 รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในะดับประเทศ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 สรุปผลการทบทวนการด าเนินงานปีที่ 
   ผ่านมา 
 แผนปฏิบัติการ Action plan 
 ก ากับติดตามการด าเนินงานของสคร.  
   และ สสจ. รวมทั้งลงพื้นที่ 
 รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค 
(สคร.) 

 ทบทวนผลการด าเนินงานรวมถึงปัญหา 
   และอุปสรรคในการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 สคร. เลือกจังหวัดตามแนวทางที่ก าหนด    
   และอาจเพ่ิมเติมจังหวัดได้ตามความเหมาะสม 

 สรุปผลการทบทวนการด าเนินงานใน 
   ปีที่ผ่านมา 
 จ านวนและรายชื่อจังหวัดเป้าหมาย 
 แผนการติดตาม สนับสนนุการ
ด าเนินงาน 
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หน่วยงำน กำรด ำเนินงำน Output 

 ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานพัฒนา 
   ระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ 
   สาธารณสุขจังหวัด 
 สนับสนุนด้านวิชาการ เช่น จดัเวทหีารือ  
   วิทยากร ทีมพ่ีเลี้ยง สื่อ คู่มือ ฯ 
 รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในระดับเขต 

 

 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) 

 จัดประชุมเครือข่ายในจังหวัด เพ่ือด าเนินการ 
   จัดท า OEHP 
 สนับสนุนพ้ืนที่ให้มีการด าเนินงานพัฒนา 
   ระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
   ตามแนวทางที่ก าหนดทั้ง 2 กรณี ใน 
   แผนผังที่ 1 
 

 แผนปฏิบัติการ Action plan 
 

 

2.4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องท้ังหมด  
แบบฟอร์ม กรณีที่ ๑ กรณีที ่๒ 

1. ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

/ / 

2. ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการจัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

/ / 

3. แบบรายงานการจัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพ
พิเศษเชิงอุตสาหกรรม (แบบรำยงำน OEHP01)  

/  

4. แบบรายงานการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม (แบบรำยงำน OEHP02)  

 / 

5. กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
(แบบรำยงำน OEHP03) 

 / 

6. ตัวอย่างการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
(แบบรำยงำน OEHP04) 

 / 
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ภำคผนวก 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(องค์ประกอบท่ี 1 Functional based) 
มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดภารกิจหน่วยงาน 

1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 
2. หน่วยวัด : ระดับ  
3. น้ าหนัก :  
4. ค าอธิบายตัวช้ีวัด : 

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล
ความเสี่ยงและภาวะทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลเชิงรุก
และข้อมูลเชิงรับ โดยข้อมูลเชิงรุก หมายถึง ข้อมูลการให้บริการทางอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมและการคัดกรองความเสี่ยง ข้อมูลเชิงรับ คือ ข้อมูลการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 
และข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ซึ่งหมายความรวมถึง 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางด้านภูมิศาสตร์และประชากรในพ้ืนที่ 2) ข้อมูลความเสี่ยงจากการท างาน ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลสถานประกอบการ และข้อมูลอ่ืนๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 3) ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ และมีการน าข้อมูลมาใช้การวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ซึ่ง
น าไปสู่กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ในที่นี้หมายถึง พ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
economic zone: SEZ)  10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว 
ตราด กาญจนบุรี สงขลา นราธิวาส และพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern economic 
corridor: EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  รวมถึงเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Industrial Town: Eco town) 15 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม 
ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี  
สงขลา 

การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ในที่นี้ แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 

กรณีที่ 1 สคร. ที่เคยมีการด าเนินงานน าร่องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ สคร.1 (เชียงราย)  สคร.2 (ตาก)  สคร.5 (กาญจนบุรี) สคร. 6 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด 
สระแก้ว)   สคร.8 (หนองคาย นครพนม)   สคร.10 (มุกดาหาร)  สคร.12 (สงขลา นราธิวาส)  

กรณีที่ 2 สคร.ที่ไม่เคยมีการด าเนินงานจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ สคร. 3 (พิจิตร), สคร.4 (ปทุมธานี, สระบุรี, อยุธยา), สคร.5 (สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี), สคร.6 
(สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี), สคร.7 (ขอนแก่น), สคร.9 (นครราชสีมา) สคร.11 (สุราษฎร์ธานี)  
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หมายเหตุ สคร.3 ไม่มีจังหวัดที่เป็น SEZ, EEC, Eco Industrial Town จึงก าหนดเป้าหมายเป็น
จังหวัดพิจิตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษจากเหมืองทองค า 

  

 
5. สูตรการค านวณ: ไม่มี 

 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ขั้นตอนโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 
7. เงื่อนไข: (ถ้าม)ี 
8. ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด : 

 
ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิง
อุตสาหกรรม 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ เริ่มด าเนินการ ปี 2562 

 
 

9. รายละเอียดการด าเนินการ : ทั้งปี 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการ

ประเมินผล 
1 ทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
0.5 เอกสารสรุปข้อมูลการทบทวนผล

การด าเนินงานปีงบประมาณที่
ผ่านมา เสนอผู้บริหาร 

ชี้แจง/ถ่ายทอดแนวทาง และเป้าหมายการด าเนินงาน
ให้เครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

0.5 รายง านการประชุ ม /ชี้ แจ ง /
ถ่ายทอดแนวทางและเป้าหมาย
การด าเนินงานให้กับเครือข่าย 
เสนอผู้บริหาร 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 

1 
ขั้นตอนที่ 

2 
ขั้นตอนที่ 

3 
ขั้นตอนที่ 

4 
ขั้นตอนที่ 

5 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 
 

1      
2      
3      
4      
5      
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการ
ประเมินผล 

2 สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายใน 
13 จังหวัด SEZ+EEC คัดเลือกประเด็นปัญหา หรือชุด
ข้อมูลตัวแปรที่น ามาเฝ้าระวัง และจังหวัดเป้าหมายใน 
Eco town จัดท าร่างข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ได้ตามแผนที่ก าหนด รอบ 6 เดือน  
ร้อยละ 100 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0* 
ร้อยละ ≤ 20 40 60 80 100   

1 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน 
เช่น คู่มือ/แนวทาง หรือ การร่วม
เ ป็ น วิ ท ย า ก ร   ห รื อ  ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา  ฯลฯ  

3 สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่าย ทั้ง 
2 กรณี ได้แก่  
๔.๑ กรณีที่ ๑ จัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพฯ ได้ตาม
แผนที่ก าหนด รอบ ๙ เดือน ร้อยละ 100 
๔.๒ กรณีที่ ๒ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานฯ ได้ตามแผนที่
ก าหนด รอบ ๙ เดือน ร้อยละ 100 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0* 
ร้อยละ ≤ 20 40 60 80 100   

1 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนฯ เช่น คู่มือ/แนวทาง 
หรือ การร่วมเป็นวิทยากร หรือ 
การให้ค าปรึกษา หรือ รายงาน
การให้การสนับสนุน ฯลฯ 
 

4 สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่าย ทั้ง 
2 กรณี ได้แก่  
๔.๑ กรณีที่ ๑ จัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพฯ ได้ตาม
แผนที่ก าหนด รอบ 12 เดือน ร้อยละ100 
๔.๒ กรณีที่ ๒ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานฯ ได้ตามแผนที่
ก าหนด รอบ 12 เดือน ร้อยละ100 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0* 
ร้อยละ ≤ 60 70 80 90 100  

 

1 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนฯ เช่ น รายงานการ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
รายงานการนิเทศ ติดตาม และมี
ไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
 
 
 
 

5 5.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ แบ่ง
คะแนนเป็น 2 กรณี (กรณีละ 0.25 คะแนน) 
กรณีที่  1 จั งหวัดที่ เ คยจั ดท า ข้ อมูล พ้ืนฐานด้ าน 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คะแนน 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25* 
จ านวน
จังหวัด 

≤3 5 7 9 11 
ขึ้นไป  

0.25 ไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  ข อ ง จั ง ห วั ด 
SEZ+EEC 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการ
ประเมินผล 

กรณีที่  2 จังหวัดที่ ไม่ เคยจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้าน 
อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม  มีเล่มรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ 
 

คะแนน 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25* 
จ านวน
จังหวัด 

≤3 5 7 9 11 
ขึ้นไป  

0.25 รูปเล่มรายงานข้อมูลพ้ืนฐานฯ 
ของ จังหวัด Eco town 

5.2 การจัดท าสรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
งานในปีต่อไป และเสนอผู้บริหารรับทราบ 

0.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ 
พร้อมหลักฐานเสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

หมายเหตุ : กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
         กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย :   รอบ 3 เดือน  ถึงข้ันตอนที่ ๑ 
 รอบ 6 เดือน  ถึงข้ันตอนที่ ๒ 
 รอบ 9 เดือน  ถึงข้ันตอนที่ ๓ 
 รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5  

11. แหล่งข้อมูล : ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลจาก สคร. 1-12 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่งสรุปรายงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

                กลับมายัง สคร.  
2) ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) รวบรวม และจัดท ารายงานในภาพเขต  
3) ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ และศูนย์ 

             พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ท าการรวบรวมข้อมูลและสรุป 
             ข้อมูลในระดับประเทศ รายงานผู้บริหารและรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Estimates SM 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : 
 ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 25 ธนัวาคม 2561 

ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม  2562 
 ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 25 กนัยายน 2562 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย : - 
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15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด : 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ (ผอ.ส านักฯ)  0-2591-8173 cpadungt@gmail.com 

16. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. พญ.ธนวดี จันทร์เทียน 02-590-4385 tnwdchan@gmail.com 
2. นายณัฐพงศ์  แหละหมัน 038-684-020-1 laemunn@gmail.com 
3. น.ส.วิรงรอง กาญจนะ 02-590-4385 wirongrong.kan@gmail.com 
4. น.ส.ทิตย์ติยา มั่งมี 038-684-020-1 tidtiya.mm@gmail.com 

17. รายละเอียดตัวชี้วัด 
ขัน้ตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานการ
ประเมินผล 

1 ทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

0.5 เอกสารสรุปข้อมูลการทบทวนผล
การด าเนินงานปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

 ชี้แจง/ถ่ายทอดแนวทาง และเป้าหมายการด าเนินงาน
ให้เครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

0.5 รายง านการประชุ ม /ชี้ แจ ง /
ถ่ายทอดแนวทางและเป้าหมาย
การด าเนินงานให้กับเครือข่าย 

  

2 สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายใน 
13 จังหวัด SEZ+EEC คัดเลือกประเด็นปัญหา หรือ
ชุดข้อมูลตั วแปรที่ น ามาเฝ้ าระวั ง  และจั งหวัด
เป้าหมายใน Eco town จัดท าร่างข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ตามแผนที่ก าหนด 
รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 100 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0* 
ร้อยละ ≤20 40 60 80 100  

1 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน 
เช่น คู่มือ/แนวทาง การร่วมเป็น
วิทยากร  การให้ค าปรึกษา  ฯลฯ  

mailto:wirongrong.kan@gmail.com
mailto:tidtiya.mm@gmail.com


14 

 

ขัน้ตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานการ

ประเมินผล 

3 สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้หน่วยงานเครือข่าย ทั้ง 
2 กรณี ได้แก่  

3.๑ กรณีท่ี ๑ จัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพฯ ได้ตามแผนที่
ก าหนด รอบ ๙ เดือน (เมื่อเทียบกับแผนรอบ 6 เดือนหลัง)  

3.๒ กรณีที่ ๒ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานฯ ได้ตามแผนที่ก าหนด 
รอบ ๙ เดือน (เมื่อเทียบกับแผนรอบ 6 เดือนหลัง)  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0* 
ร้อยละ ≤40 45 50 55 ≥ 60  

1 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนฯ เช่น คู่มือ/แนวทาง 
การร่ วมเป็นวิทยากร การให้
ค าปรึกษา รายงานการให้การ
สนับสนุน ฯลฯ 

 

4 สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้หน่วยงานเครือข่าย ทั้ง 
2 กรณี ได้แก่  

๔.๑ กรณีที่ ๑ จัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพฯ ได้ตามแผนที่
ก าหนด รอบ 12 เดือน (เมื่อเทียบกับแผนรอบ 6 เดือนหลัง)  

๔.๒ กรณีที่ ๒ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานฯ ได้ตามแผนที่ก าหนด 
รอบ 12 เดือน (เมื่อเทียบกับแผนรอบ 6 เดือนหลัง)   

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0* 

ร้อยละ ≤60 70 80 90 100  

1 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนฯ เช่น รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรายงาน
การนิเทศ ติดตาม และมีไฟล์ข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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ขัน้ตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานการ

ประเมินผล 

5 5.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ แบ่ง
คะแนนเป็น 2 กรณี (กรณีละ 0.25 คะแนน) 

กรณีที่  1 จังหวัดที่ เคยจัดท าข้อมูล พ้ืนฐานด้าน 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

คะแนน 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25* 
จ านวน
จังหวัด 

≤3 5 7 9 
11 

ขึ้นไป 
 

กรณีที่ 2 จังหวัดที่ไม่เคยจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้าน 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีเล่มรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ 

คะแนน 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25* 
จ านวน
จังหวัด 

≤3 5 7 9 
11 

ขึ้นไป  

0.5 1. ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด EZ+EEC 

2. รูปเล่มรายงานข้อมูลพ้ืนฐานฯ 
ของ จังหวัด Eco town  

 5.2 การจัดท าสรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนางานในปีต่อไป และเสนอผู้บริหารรับทราบ 

0.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ 
พร้อมหลักฐานเสนอผู้บริหาร
รับทราบ 
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ตัวอย่ำงแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระดับ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ตัวชี้วัด  : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 
กรณีที่ 1 : พื้นที่ที่เคยมีการด าเนินงานน าร่องจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน 13 จังหวัด ได้แก่ สคร.1 (เชียงราย) สคร.2 (ตาก) สคร.5     
              (กาญจนบุรี) สคร.6 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว) สคร.8 (หนองคาย นครพนม) สคร.10 (มุกดาหาร) สคร.12 (สงขลา นราธิวาส) 

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 

ปีงบประมำณ 2562 เป้ำหมำย 
 

ผู้รับผิด
ชอบ
หลัก 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานปีท่ีผา่นมาถึงปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

             เอกสารสรุปข้อมูลการทบทวน
ผลการด าเนินงานปี งบประมาณ
ที่ผ่านมา 

สสจ. 
นาย/
นาง....... 
 

2. ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ระดับจังหวัด 

             แผนการปฏิบัติการ Action 
plan 

 

3. จัดท าและคดัเลือกประเด็นปัญหาเพื่อจัดการ
แก้ไขปัญหาตามบริบทในพ้ืนท่ี ตามแบบรายงาน 
OEHP01 

             ประเด็นปัญหาทีต่้องการแก้ไข 
 

 

4. ด าเนินการแก้ปญัหา/จดัท าโครงการในพ้ืนท่ี              รายงานผลการด าเนินงาน  

5. ก าหนดกรอบและจัดท าชุดข้อมลูที่ส าคญัตาม
ประเด็นปัญหาทีต่้องการแก้ไข                      
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล  OEHP 

             ชุดข้อมูลที่ส าคญั  

6. จัดท าฐานข้อมูล OEHP              ชุดข้อมูลที่ส าคญัในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์

 

7. สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน              รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
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ตัวอย่ำงแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระดับ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ตัวชี้วัด  : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 
กรณีที่ 2 : พื้นที่ ไม่เคยมีการด าเนินงานจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ สคร.4 (ปทุมธานี, สระบรุ,ี อยุธยา) สคร.5  
              (สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี) สคร.6 (สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี) สคร.7 (ขอนแก่น) สคร.9 (นครราชสมีา) สคร.11 (สุราษฎร์ธานี) 

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 
ปีงบประมำณ 2562 เป้ำหมำย 

 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือจัดตั้ง
คณะท างาน หรือบูรณาการกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

             ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 

สสจ. 
นาย/นาง....... 
 

2. ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการ
ด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 
ระดับจังหวัด 

             แผนการ
ปฏิบัติการ 
Action plan 

 

3. จัดท าร่างรายงาน OEHP                  
ตามรายละเอียดที่ก าหนด 

             ร่างรายงาน 
OEHP  

 

4. จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มรายงาน
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม  

             เล่มรายงาน 
OEHP  

 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ
รายงาน OEHP02 

             รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

6. สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน              รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 
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แบบรายงาน OEHP01 
แบบรายงานการจดัท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม  

แบบรายงานการจัดท าระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม  

(แบบรายงาน OEHP01) 

ค าชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลตามแบบรายงานให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ : กรณีที่ 1 หมายถึง สคร. ที่เคยมีการด าเนินงานน าร่องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สคร.1 (เชียงราย) สคร.2 (ตาก) สคร.5 (กาญจนบุรี) สคร.6 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง ตราด สระแก้ว) สคร.8 (หนองคาย นครพนม) สคร.10 (มุกดาหาร) สคร.12 (สงขลา นราธิวาส) 
โดยให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 2 และ 3 ให้สมบูรณ์  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อจังหวัด: ............................................................................................................................................. 
2. ที่อยู่/สถานที่ตั้ง: .............................................................................. รหัสไปรษณีย:์ ............................. 

เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน : ............................................เบอร์โทรสาร : ................................................... 
3. ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ...................................................................................................... 
4. ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน : ........................................................ต าแหนง่ : ................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ................................................ อีเมล/E-mail: .................................................. 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประเด็นปัญหาจากการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(OEHP) 

 

ล าดับ 
ประเด็นปัญหาด้าน 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
ที่เลือกมาเฝ้าระวังสุขภาพ 

ตัวชี้วัดและวิธีการ
ค านวณ (ถ้ามี) 

ผลการด าเนินการ  
(อธิบายวิธีการด าเนินงาน และ

สรุปผลการด าเนินงานพอสังเขป) 

1. Ex. มลพิษทางอากาศ ร้อยละของประชาชนที่
อาศัยอยู่ ใน พ้ืนที่  ที่ รับ
ผลกระทบจากมล พิษ
อากาศ ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยง และตรวจคัด
กรองสุขภาพ  

2.    
3.    

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะภายหลังการด าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ 
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงาน OEHP02 
แบบรายงานการจดัท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้มในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

แบบรายงานการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม  

(แบบรายงาน OEHP02) 

ค าชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลตามแบบรายงานให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ : กรณีที่ 2 หมายถึง สคร.ที่ไม่เคยมีการด าเนินงานจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สคร.4 (ปทุมธานี, สระบุรี, อยุธยา) สคร.5 (สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี) สคร.6 
(สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี) สคร.7 (ขอนแก่น) สคร.9 (นครราชสีมา) สคร.11 (สุราษฎร์ธานี) โดยให้
กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 2 3 และ 4 ให้สมบูรณ์  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อจังหวัด: ............................................................................................................................................. 
2. ที่อยู่/สถานที่ตั้ง: .............................................................................. รหัสไปรษณีย:์ ............................. 

เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน : ...........................................เบอร์โทรสาร : ................................................... 
3. ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ...................................................................................................... 
4. ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน : .......................................................ต าแหน่ง : ................................................. 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ............................................................ อีเมล/E-mail: ...................................... 
 

ส่วนที่ 2 การจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP)  
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือจัดตั้ง

คณะท างาน หรือบูรณาการกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

รายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 

 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 
(Action Plan) 

รายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 

 

3. จัดท าร่างข้อมูลพ้ืนฐานฯ ของจังหวัด รายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 

 

4. จัดท ารูปเล่มรายงานข้อมูลพื้นฐานฯ 
ของจังหวัด 

รายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 

 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะภายหลังการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) 
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงาน OEHP02 
แบบรายงานการจดัท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้มในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 5 ความต้องการสิ่งสนับสนุน (ถ้ามี) 
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) 
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

กรอบการจัดท าขอ้มูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม  

(แบบรายงาน OEHP03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน............................................................ 

ปีงบประมาณ............... 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ......................................

.................................................................................................................................................... ...............

.................................................................................................................... ...............................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ......................................

..................................................................... ..............................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................ .......................................................................

............................................................................................................................. ......................................

........................................................................................................................................ ........................... 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

บทน า 

ความเป็นมา  

............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................................................................................... ......... 

วัตถุประสงค์ 

1) ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................. 

2) ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................. 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

............................................................................................................................. ........................
.......................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

.................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                                 
     (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต  

1.2 ข้อมูลการปกครอง 

1.3 ข้อมูลการคมนาคม 

1.4 โครงสร้างประชากร 

 
ตัวอย่าง ประเภทและแหล่งของข้อมูล 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต 1.1.1 ที่ตั้ง  

1.1.2 อาณาเขต 
1.1.3 สภาพภูมิประเทศ 
1.1.4 สภาพภูมิอากาศ 

- ส านักงานจังหวัด 
- ส านักงานจังหวัด 
- ส านักงานจังหวัด 
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 1.2.1 เขตการปกครองของจังหวัดจ าแนกราย 
        อ าเภอ 

- ที่ท าการปกครองจังหวัด 

1.3 ข้อมูลการคมนาคม 1.3.1 การคมนาคมทางถนน 
1.3.2 การคมนาคมทางรถไฟ 
1.3.3 การคมนาคมทางอากาศ 

- ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 
- การรถไฟแห่งประเทศไทย 
- กรมท่าอากาศยาน 

1.4 โครงสร้างประชากร 1.4.1 โครงสร้างประชากร (คนไทย,ต่างด้าว, 
        ประชากรแฝง,กลุ่มเปราะบาง) 

- ส านักบริหารการทะเบียน  
  กรมการปกครอง  
- ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว 

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถ เลือกและพิจารณาข้อมูลที่จะมาใช้ในการจัดท าได้ตามบริบท
ของพ้ืนที่ และข้อมูลในส่วนนี้ สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ (การเขียนข้อความอธิบาย การใช้
ตาราง แผนภูมิ ภาพ และแผนที่ประกอบได)้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ส่งไป 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

2.1 การประกอบอาชีพสูงสุด 10 อันดับแรก 
2.2 ลักษณะเขตอุตสาหกรรม 
2.3 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 
2.4 โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
2.5 วิสาหกิจชุมชน 
2.6 สถานที่จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ปริมาณการน าเข้าสารเคมี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
2.7 ข้อมูลสารเคมี 
2.8 ข้อมูลผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท างาน 
2.9 ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ 
2.10 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ย้อนหลัง 
2.11 สถานที่จัดการมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 
2.12 ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2.13 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2.14 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่น เหมืองเก่า ฯลฯ 
2.15 หน่วยบริการสาธารณสุข 
 

ตัวอย่าง ประเภทและแหล่งของข้อมูล 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

2.1 การประกอบอาชีพสูงสุด  
     10 อันดับแรก 

2.1.1 จ านวนผู้ประกอบอาชีพจ าแนกตามประเภท 
        อาชีพของประชากร 

- ส านักงานจังหวัด 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.2 ลักษณะเขตอุตสาหกรรม 2.2.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม  
          สวนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2.3 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
     ในจังหวัด 

2.3.1 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (อ้างอิงรหัสและ 
        ประเภทโรงงาน ตามกระทรวงอุตสาหกรรม      
        107 ประเภท) 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2.4 โครงการรายงานการ 
      วิ เ คราะห์ ผลกระทบ 
      สิ่งแวดล้อม (EIA)  

2.4.1 จ านวนโครงการรายงานการวิเคราะห์ 
        ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความ 
        เห็นชอบ 

- ส านักงานนโยบายและแผน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 

2.5 วิสาหกิจชุมชน 2.5.1 จ านวนวิสาหกิจชุมชน และจ านวนสมาชิก - กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

2.6 สถานที่จ าหน่ายสารเคมี 
     ทางการเกษตร ปริมาณ 
     การน าเข้าสารเคม ีและ 
     กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

2.6.1 จ านวนสถานที่จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร 
2.6.2 ข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

- ส านักงานเกษตรจังหวัด  
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

2.7 ข้อมูลสารเคม ี 2.7.1 รายการวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีที่มีการแจ้งน าเข้า 
2.7.2 รายการวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีท่ีมีการแจ้ง 
        ส่งออก 
2.7.3 ปริมาณการใช้สารเคมีของโรงงาน 
        อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 
2.7.4 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในจังหวัด 
2.7.5 ปริมาณสารที่เก็บในจังหวัด 
2.7.6 ข้อมูลปล่องระบาย ของโรงงานอุตสาหกรรม 
        ในจังหวัด 

-  ก รม โ ร ง ง าน อุตสาหกรรม               
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
- ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม                
-  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 
  จัดการสารและของเสียอันตราย   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.8 ข้อมูลผลการตรวจ 
     สภาพแวดล้อมการ 
     ท างาน 

2.8.1 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท างานใน 
       สถานประกอบการ จ าแนกตามประเภท 
       โรงงาน และสิ่งคุกคาม  
2.8.2 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท างานใน 
       หนว่ยบริการสาธารณสุข จ าแนกตามหน่วย 
       บริการ และสิ่งคุกคาม 

- ส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
  (สคร.) 

2.9 ความเข้มข้นของมลพิษ 
     ทางอากาศในบรรยากาศ 

2.9.1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10  
       ไมครอน (PM10)   
2.9.2 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2)  
2.9.3 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
       (NO2)  
2.9.4 ผลการตรวจวัดก๊าซโอโซน  (O3)  
2.9.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอื่นๆ  (ถ้ามี) 

- กรมควบคุมมลพิษ 

2.10 สถิติอุบัติภัยสารเคมี  
       3 ปี ย้อนหลัง 

2.10.1 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ในพื้นที่ - ส านักโรคจากการประกอบ 
  อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

2.11 สถานที่จัดการมูลฝอย  
       น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

2.11.1 จ านวนและประเภทสถานที่จัดการมูลฝอย  
          น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  ด้านการก าจัดน้ าเสีย 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

2.12 ข้อมูลด้านสุขาภิบาล 
       อาหาร  

2.12.1 ข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย การตรวจประเมิน 
           สถานที่จ าหน่ายอาหาร  
2.12.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
          ในพ้ืนที ่

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.13 ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
       ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
       สุขภาพ 

2.13.1 ข้อมูลร้องเรียนจ าแนกตามแหล่งมลพิษและ 
          ประเภทเหตุร าคาญ 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด             
- ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด                    
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.14 ข้อมูลแหล่งก าเนิด 
       มลพิษอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  
       เช่น เหมืองเก่า ฯลฯ 

2.14.1 แหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด          
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.15 หน่วยบริการสาธารณสุข 2.15.1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขระดับตติย 
         ภูมิและทุติยภูมิแยกรายอ าเภอ ในพ้ืนที่ 
2.15.2 หน่วยบริการสุขภาพนอกสังกัดกระทรวง 
         สาธารณสุข 
2.15.3 ก าลังคนด้านสุขภาพ 
2.15.4 ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ   
2.15.5 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการ 
         จัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม 
         สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
         คลินิกโรคจากการท างาน 
2.15.6 เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัย และบุคลากร 
          ทางด้านอาชีวอนามัย 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด               
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ               
- ท าเนียบเครือข่ายคลินิกโรค 
  จากการท างาน 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.1 ข้อมูลการด าเนินงานเดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walkthrough Survey) 
3.2 สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 

ตัวอย่าง ประเภทและแหล่งของข้อมูล 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.1 ข้อมูลการด าเนินงาน 
     เดินส ารวจและประเมิน 
     ความเสี่ยงในสถาน 
     ประกอบการ  
    (Walkthrough Survey) 

3.1.1 ข้อมูลการด าเนินงานเดินส ารวจและประเมิน 
        ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ นส ถา นปร ะก อบ กา ร  โ ด ย 
        หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ได้แก่  
        สคร. สสจ. หน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ.  
        รพท. รพช.) 

- ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- โรงพยาบาล 
- ระบบรายงานโรคจาก 
  การประกอบอาชีพและ 
  สิ่งแวดล้อม (Env-Occ  
  Online) 

3.2 สารเคมีอันตรายใน 
     สถานประกอบการ 

3.2.1 รายชื่อสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 
        จ าแนกรายอ าเภอ 
3.2.2 รายชื่อสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ  
        จ าแนกตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

- ส านักงานสวัสดิการและ 
  คุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถ เลือกและพิจารณาข้อมูลที่จะมาใช้ในการจัดท าได้ตามบริบท
ของพ้ืนที่ และข้อมูลในส่วนนี้ สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ (การเขียนข้อความอธิบาย การใช้
ตาราง แผนภูมิ ภาพ และแผนที่ประกอบได)้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ส่งไป 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน 

4.1 ข้อมูลผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน  
4.2 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ (จผส.1)  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน 
4.1 ข้อมูลผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
      จากการท างาน โดยหน่วยบริการ 
      สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

4.1.1 การด าเนินงานปกติของหน่วยบริการ 
        สาธารณสุข 
4.1.2 การด าเนินงานโครงการเฝ้าระวัง 
        โรค/บาดเจ็บ จากการท างาน 
        เฉพาะพ้ืนที่/โครงการพิเศษ 

- โรงพยาบาล 
- ส านักงานสาธารณสุข 
  จังหวัด 

4.2 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่พบความ 
     ผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ (จผส.1)  

4.2.1 ผลการตรวจสุขภาพท่ีพบความ 
        ผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ (จผส.1) 

- ส านักงานสวัสดิการและ 
  คุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถ เลือกและพิจารณาข้อมูลที่จะมาใช้ในการจัดท าได้ตามบริบท
ของพ้ืนที่ และข้อมูลในส่วนนี้ สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ (การเขียนข้อความอธิบาย การใช้
ตาราง แผนภูมิ ภาพ และแผนที่ประกอบได)้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ส่งไป 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

5.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (17 กลุ่มโรค) 
5.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน 
5.3 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นท่ีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
5.4 ข้อมูลผลการด าเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
5.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจาก 
     การประกอบอาชีพ กระทรวง 
     สาธารณสุข (17 กลุ่มโรค) 

5.1.1 ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
5.1.2 ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ  
        5 อันดับแรกของจังหวัด 
5.1.3 ข้อมูลสาเหตุการตายด้วยโรคจากการ 
        ประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 
 

- ส านักงานสาธารณสุข 
  จังหวัด 
- ระบบ HDC  
- ส านักงานประกันสังคม 
  จังหวัด 

5.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือ 
      เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  
      กองทุนเงินทดแทน 

5.2.1 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
        เนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง 
        และกลุ่มอายุ 
5.2.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
        เนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง 
        และสาเหตุที่ประสบอันตราย 
5.2.3 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
        เนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง 
        และโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ 
        งานหรือเนื่องจากการท างาน 
5.2.4 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
        เนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง 
        และประเภทของกิจการ 
5.2.5 ข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการ 
        ประสบอันตรายจากการท างานก่อนกลับเข้า 
        ท างาน 
 

- ส านักงานประกันสังคม 
  จังหวัด 

5.3 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจาก 
     สิ่งแวดล้อมของประชาชนใน 
     พ้ืนที่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
 

5.3.1 ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง - ทะเบียนมะเร็ง  
  (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 

5.3.2 สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี  
        (ตายทุกสาเหตุ) 

- ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
 

5.3.3 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของพ้ืนที่ 
 

- ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
5.3.4 อัตราการป่วย/ อัตราการตาย  

 โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่างที่เกิด
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม  (J40-J47+Y97) 

 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อม (Jรวม+Y97) 

 โรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (I20-I25+Y97) 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ระบบ HDC 

5.4 ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ 
     เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจาก     
     มลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัด  

5.4.1 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด - ส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
- ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
- โรงพยาบาล 

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถ เลือกและพิจารณาข้อมูลที่จะมาใช้ในการจัดท าได้ตามบริบท
ของพ้ืนที่ และข้อมูลในส่วนนี้ สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ (การเขียนข้อความอธิบาย การใช้
ตาราง แผนภูมิ ภาพ และแผนที่ประกอบได)้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ส่งไป 
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แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

บทที่ 3 สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของ 
    จังหวัด 

สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
สรุปสถานการณ์ - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  

- ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่ 
           เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูล 
           มลพิษอ่ืนๆ 

- ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 

           จากการท างาน 
- ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบ 

           อาชีพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  

สรุปสถานการณ์ (จากข้อมูลข้างต้น) 

............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ...................................... 

ข้อเสนอแนะ 

.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
..................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................... 

 

 

สามารถตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลได้จากแบบรายงาน OEHP04 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างการจัดท าข้อมูลพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม  

(แบบรายงาน OEHP04) 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ......................................

........................................................................ ...........................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................... ....................................

............................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... .............................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ......................................

....................................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บทน า 

ความเป็นมา  

............................................................................................................................. ........................
.......................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................................  

วัตถุประสงค์ 

1) ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................. 

2) ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

............................................................................................................................. ........................
......................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................ ...................................................................................
....................................................... 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ...................................... 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม      
     (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
 
1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต 
1.1.1 ที่ตั้ง 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
1.1.2 อาณาเขต
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
1.1.3 สภาพภูมิประเทศ
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
1.1.4 สภาพภูมิอากาศ
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 

1.2.1 เขตการปกครองของจังหวัด (จ าแนกรายอ าเภอ) 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 

อ าเภอ 
จ านวนต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (แห่ง) 

ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน รวม อบจ. 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1.3 ข้อมูลการคมนาคม 

1.3.1 การคมนาคมทางถนน 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
1.3.2 การคมนาคมทางรถไฟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
1.3.3 การคมนาคมทางอากาศ 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 

1.4 โครงสร้างประชากร 
1.4.1 โครงสร้างประชากร (คนไทย, ต่างด้าว, ประชากรแฝง, กลุ่มเปราะบาง) 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

อ าเภอ 

จ านวนประชากรปี 25.. (คน) 
ประชากรไทย (คน) 

อายุ (ปี) รวม (คน) 
หญิง

ตั้งครรภ์ 
ผู้พิการ 0-14 15-59 60 ข้ึนไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
          
          
          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษ
อ่ืนๆ 

2.1 การประกอบอาชีพสูงสุด 10 อันดับแรก 
2.1.1 จ านวนผู้ประกอบอาชีพจ าแนกตามประเภทอาชีพของประชากร 

ล าดับ อาชีพ จ านวนผู้ประกอบอาชีพ (คน) 
   
   
   
   

2.2 ลักษณะเขตอุตสาหกรรม 
2.2.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  ประเภท จ านวน 
1. บางอ้อ นิคมอุตสาหกรรม 5 
2. บางซื่อ เขตอุตสาหกรรม 3 
    
    

 
2.3 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 
2.3.1 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (อ้างอิงรหัสและประเภทโรงงาน ตามกระทรวงอุตสาหกรรม 107    
         ประเภท)  

ล าดับ รหัส ประเภทโรงงาน 
จ านวนโรงงาน 

(แห่ง) 
จ านวนคนงาน (คน) 

     
     
     

รวม   

 
2.4 โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
2.4.1 จ านวนโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  โครงการ 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.5 วิสาหกิจชุมชน 
2.5.1 จ านวนวิสาหกิจชุมชน และจ านวนสมาชิก 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  ประเภท จ านวนสมาชิก 
    
    
    
    

 

2.6 สถานที่จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ปริมาณการน าเข้าสารเคมี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
2.6.1 จ านวนสถานที่จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

อ าเภอ จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร 
ปริมาณการน าเข้า (ตัน/ปี) 

ยาฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดเชื้อรา อื่นๆ 
      
      
      

2.6.2 ข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

กลุ่มผักอินทรีย์ กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ 
   

   
   

2.7 ข้อมูลสารเคมี 
2.7.1 รายการวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีท่ีมีการแจ้งน าเข้า 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัสประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ช่ือการค้า ช่ือทางเคมี UN Number CAS no. สารก่อมะเร็ง 
ปริมาณ 

(กก. , ลิตร) 
       
       
       

 

 



40 

 

แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.7.2 รายการวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีท่ีมีการแจ้งส่งออก 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

รหัสประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ช่ือการค้า ช่ือทางเคมี UN Number CAS no. สารก่อมะเร็ง 
ปริมาณ 

(กก. , ลิตร) 
       
       
       

2.7.3 ปริมาณการใช้สารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

รหัสประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ช่ือการค้า ช่ือทางเคมี UN Number CAS no. สารก่อมะเร็ง 
ปริมาณ 

(กก. , ลิตร) 
       
       
       

2.7.4 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในจังหวัด 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

อ าเภอ ช่ือสารเคมี (ช่ือทางเคมี) 
ปริมาณ 

(กก. , ลิตร) 

 
  
  
  

2.7.5 ปริมาณสารที่เก็บในจังหวัด 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

อ าเภอ ช่ือสารเคมี (ช่ือทางเคมี) 
ปริมาณ 

(กก. , ลิตร) 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.7.6 ข้อมูลปล่องระบาย ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  ประเภทโรงงาน จ านวนปล่อง 
    
    
    
    

 

2.8 ข้อมูลผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท างาน 
2.8.1 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท างานในสถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทโรงงาน และ 
       สิ่งคุกคาม  
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.8.2 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยบริการสาธารณสุข จ าแนกตามหน่วยบริการ  
        และสิ่งคุกคาม 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.9 ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ 

2.9.1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)   
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.9.2 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2)  
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.9.3 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.9.4 ผลการตรวจวัดก๊าซโอโซน  (O3)  
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.9.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอื่นๆ  (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.10 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ย้อนหลัง 

2.10.1 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ในพื้นที่
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  เหตุการณ์ 
   
   
   
   

 
2.11 สถานที่จัดการมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 
2.11.1 จ านวนและประเภทสถานที่จัดการมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  ประเภท จ านวน 
    
    
    
    

 

2.12 ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2.12.1 ข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย การตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.12.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ าในพ้ืนที่ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.13 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2.13.1 ข้อมูลร้องเรียนจ าแนกตามแหล่งมลพิษและประเภทเหตุร าคาญ 

ล าดับท่ี แหล่งมลพิษ 

จ านวนเหตุร าคาญ (เร่ือง) 

รวม (เร่ือง) กลิ่น
เหม็น 

ฝุ่นละออง  
ควัน 

เสียงดัง
รบกวน 

สารเคมีร่ัวไหล
ออกสู่

สิ่งแวดล้อม 

น้ าเน่า
เสยี 

        
        
        

 
2.14 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ในพื้นที่ เช่น เหมืองเก่า ฯลฯ 
2.14.1 แหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ในพื้นที่ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  ประเภท แหล่งก าเนิด จ านวน 
     
     
     
     

 

2.15 หน่วยบริการสาธารณสุข 
2.15.1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ แยกรายอ าเภอ ในพ้ืนที่ 

 
2.15.2 หน่วยบริการสุขภาพนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  ประเภท จ านวน 
1. แคราย โรงพยาบาล 2 
2. งามวงศ์วาน คลินิก 5 
    
    

 

อ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ 
(A) 

โรงพยาบาลท่ัวไป 
(M1) 

โรงพยาบาลชุมชน 

(M2) (F1) (F2) (F3) 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(เตียง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(เตียง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(เตียง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(เตียง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(เตียง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(เตียง) 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.15.3 ก าลังคนด้านสุขภาพ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ อ าเภอ  บุคลากร 
1. หัวหิน แพทย์ พยาบาล ......... . ......... ......... ......... 
        
        
        

 

2.15.4 ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ   
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทสิทธิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
   
   
   

2.15.5 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและเข้า 
         ร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 
ท่ี โรงพยาบาล สถานที่ตั้งคลินิก วัน/เวลาให้บริการ โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 
      
      
      

 
2.15.6 เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัย และบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

โรงพยาบาล 

เครื่อง 
อาชีวเวชศาสตร์ 

เครื่องอาชีวสุขศาสตร์ 
แพทย์ 

อาชีวเวช
ศาสตร์ 

พยาบาล 
อาชีว 

อนามัย 

นวก/
ผช. การ

ได้ยิน 

การ
มอง 
เห็น 

ปอด 
ระดับ
เสียง 

ระดับ
แสง 

ชุดเก็บ
อากาศ 

ความ
ร้อน 

ความ 
เร็วลม 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.1 ข้อมูลการด าเนินงานเดนิส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ  
      (Walkthrough Survey) 

3.1.1 ข้อมูลการด าเนินงานเดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ โดยหน่วยงานสังกัด 
        กระทรวงสาธารณสุข (ได้แก่ สคร. สสจ. หน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัส ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม1 
ประเด็นปัญหา/ 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

จ านวน 
(แห่ง) 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

     
     
     
     
     

 
3.2 สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 

3.2.1 รายชื่อสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ จ าแนกรายอ าเภอ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

อ าเภอ ช่ือสารเคมี (ช่ือทางเคมี) 
จ านวนโรงงานที่มีการใช้หรือสะสม

สารเคมี (แห่ง) 

   
  
  
  

 
3.2.2 รายชื่อสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัสประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ช่ือการค้า ช่ือทางเคมี UN Number CAS no. สารก่อมะเร็ง 
ปริมาณ 

(กก. , ลิตร) 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน 

4.1 ข้อมูลผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน  
4.1.1 การด าเนินงานปกติของหน่วยบริการสาธารณสุข 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ได้รับการคัดกรอง 

กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน รพ… (คน) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
  

   

   

   

   

 
4.1.2 การด าเนินงานโครงการเฝ้าระวังโรค/บาดเจ็บจากการท างานเฉพาะพ้ืนที่/โครงการพิเศษ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
................................................ 

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 

ผู้ได้รับการคัดกรอง 

ผู้ประกอบอาชีพภายนอก 
(คน) 

กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/
หน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ (คน) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 

 

     

     

     

 
4.2 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ (จผส.1)  

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัส 
ประเภทโรงงาน 

(16 ประเภท ตามรหัสของ ก.แรงงาน) 

จ านวน
โรงงาน 
(แห่ง) 

ประเภทของการตรวจ
สุขภาพ 

จ านวนลูกจ้างท่ีตรวจ 

ท้ังหมด (คน) 
ปกติ 
(คน) 

ผิดปกติ (คน) 

       

   
       

   
   

 



47 

 

แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที ่5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 

5.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (17 กลุ่มโรค) 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

5.1.1 ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ โรค/ภัยสุขภาพ จ านวน (คน) 
อัตราต่อแสน

ประชากร 

    

    

    

    

 

5.1.2 ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

5.1.3 ข้อมูลสาเหตุการตายด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ 
ช่ือโรค/การประสบอันตราย/ 

การเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

     
     
     
     
     

 

 
 
 

ล าดับ ช่ือโรค รวม (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

5.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน 
5.2.1 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและกลุ่มอายุ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................  

กลุ่มอายุ 
ความรุนแรง รวม 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 
หยุดงานเกิน 

3 วัน 
หยุดงานไม่เกิน 

3 วัน 
 

       
       
       
       

 

5.2.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ 
        ประสบอันตราย 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

สาเหตุท่ีประสบอันตราย 

ความรุนแรง รวม 

ตาย 
ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงานเกิน 
3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

 

       
       
       
       

 

5.2.3 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและโรคท่ี 
        เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

โรคท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะ/สภาพของงาน 
ความรุนแรง รวม 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 
หยุดงานเกิน 

3 วัน 
หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

 

       
       
       

 
 
 
 
 
 
 



49 

 

แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

5.2.4 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง และ 
        ประเภทของกิจการ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัส ประเภทกิจการ 

ความรุนแรง 

รวม ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 

วัน 
        
        
        
        

 

 
5.2.5 ข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการท างานก่อนกลับเข้าท างาน
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทของการสูญเสียสมรรถภาพการ
ท างาน 

จ านวนท่ีส่งต่อศูนย์ฟื้นฟู 
(ราย) 

จ านวนรวมกลับเข้าท างาน (ราย) 

กลับเข้าท างานได้ (ราย) 
ไม่สามารถกลับเข้าท างานได้ 

(ราย) 
    
    
    

 

5.3 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
5.3.1 ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

5.3.2 สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (ตายทุกสาเหตุ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

ล าดับ ชนิดของมะเร็ง 
เพศ 

อายุ รวม (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ชาย หญิง 
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แบบรายงาน OEHP04 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมลูพื้นฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

5.3.3 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของพ้ืนที่ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

5.3.4 อัตราการป่วย/ อัตราการตาย 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
5.4 ข้อมูลผลการด าเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
5.4.1 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

  

ล าดับ ช่ือโรค 

ป่วย ตาย 

จ านวน (คน) 
อัตรา (ต่อแสน

ประชากร) 
จ านวน (คน) 

อัตรา (ต่อแสน
ประชากร) 

1. 
โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่างที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
(J40-J47+Y97) 

    

2. 
โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  
(Jรวม+Y97) 

    

3. 
โรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
(I20-I25+Y97) 

    

4. 
อื่นๆ 
 

    

ล าดับ อ าเภอ ช่ือโครงการ ประเภทโครงการ 

    
    
    


