โดย นางภัคนี สิ ริปูชกะ
หัวหน้ ากลุ่มยุทธศาสตร์
นาเสนอในวาระการประชุ มคณะกรรมการบริหารสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม
ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

่ ห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค
แผนภาพสายโซแ
ทบทวนสถานการณ์และสภาพปั ญหา เพือ
่ กาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย
การตรวจสอบ
ภายใน

การจ ัดการ
เชงิ ยุทธศาสตร์
การกาก ับ
ติดตาม
ประเมินผล
การพ ัฒนา
ระบบข้อมูล
และสารสนเทศ
การจ ัดการ
ความรู ้
การบริหารการ
Supply

่ งมือ
สร้างเครือ
เตรียม
ความ
พร้อม

การบริหาร
งบประมาณ

Quality/Value

Target Group

Outcome

การวิจ ัยและพ ัฒนาองค์ความรู ้
การพ ัฒนามาตรฐานกฎหมาย

เฝ้าระว ัง

การพ ัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน

่ ง
กลุม
่ เสีย

การพ ัฒนาข่าวกรองและ
การพยากรณ์โรคและภ ัยสุขภาพ

ป้องก ัน

การเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ควบคุม

ประชาชน

กลุม
่ วัย

ี่ ง
ลดเสย

กลุม
่ โรค

ลดโรค
ลดตาย

ื่ สาร/ข ับเคลือ
่ น
สอ

การบริหาร
ทร ัพยากรบุคคล

Key Process

่ สารความเสีย
่ ง
การสือ
ปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรมโรคและภ ัยสุขภาพ
การถ่ายทอดความรูโ้ รคและภ ัยสุขภาพ
้ ฎหมาย
การบ ังค ับใชก

กลุม
่ เครือข่าย
เขตบริการ
สุขภาพ

้ ที่
พืน
กลุม
่ เป้าหมาย

การพ ัฒนาเครือข่าย

Key Support

การตรวจสอบภายใน
การกาก ับ ติดตาม ประเมินผล

แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2558 - 2561
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนาระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่
ดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าประสงค์ 1.1 องค์กรทุกระดับ สามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ทาให้ทุกอาเภอ ทุกจังหวัด และประเทศมีระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ
ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ 2.1 เป็นศูนย์กลางของนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล
เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และดาเนินการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการ
ของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 3.1 ระบบสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์ 4.1 มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อม
และบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 5.1 มีกลไกการประเมินผลภาพรวมและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะและมีจิตใจให้บริการ
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โครงการ
สาค ัญ

สร้างคน
สร้างระบบ

3ส

5I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Immediate

International
standard

Intervention

Innovation

มี
ความสุข

(Technology)

งาน
สาเร็จ

*** Information

GOAL

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
์ ละ
้ ร ัง : เอดสแ
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ว ัณโรค
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย

4

หมายเหตุ: EOC หมายถึง Emergency Operation Center หรือศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
JIT หมายถึง Joint Investigation Team หรือทีมสอบสวนโรคสหสาขา

International
Research Center

( Public Health lab)

Regional Disease Control
Excellence Center

Environmental
Medicine

Agriculture/ Industry

Occupational Health

Travel & Migration

Non-communicable
disease

Acute/Chronic

Infectious diseases

Vaccine Security

Special Setting/Pop

JIT

Point of entry /Border Health
/Migrant

EOC

Surveillance

DC System
for National Security

International
Training Center

Information
Technology

HRP/HRD

Equipment/
Laboratory

Infrastructure

่ ั คงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ
แผนยกระด ับความมน
พ.ศ. 2558-2562

DC SYSTEM
Excellence Center

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้บริการ
ณ วันที่ 23 ก.พ. 58
หน่ วยงาน ผลผลิ ต กิ จกรรมหลัก และงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายรัฐบาล

5. การยกระดับคุณภาพบริ การด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิ ทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิ จยั และพัฒนา
และนวัตกรรม

4. การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิ ลปะและวัฒนธรรม

9.การรักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั
การใช้ประโยชน์ อย่างยั ่งยืน

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิ น
ที่มีธรรมาภิ บาลและการป้ องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์
การจัดสรรฯ

4 ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม

1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐาน
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐาน
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศ

นโยบายจัดสรร/
แผนงาน

4.3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1 การส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนา

1.1 การเร่งรัดและผลักดัน
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

5.3 การบริ หารจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้อม

1.12 การป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติ มิชอบในภาครัฐ

เป้ าหมายบริ การ
กระทรวง

6. ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้อง
ได้รบั การควบคุมป้องกันโรคและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

2. ประชาชนมีสุขภาพดี เข้าถึงบริการและเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ และประสิทธิภาพ
อย่างเท่าเทียมกันโดยใช้งานวิจยั เป็นฐาน

1. ประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

9. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั การดูแล
สุขภาพจากปญั หาขยะและสิง่ แวดล้อม

5. ประชาชนได้รบั บริการทีด่ มี คี วามพึงพอใจ
เชื่อมั ่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการ
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วดั กระทรวง

1) ร้อยละของอาเภอทีส่ ามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญของพืน้ ทีไ่ ด้ (ร้อยละ 50)

ยุทธศาสตร์
กระทรวง
เป้ าหมาย
บริ การกรมฯ

ตัวชี้วดั
(PSA)

ผลผลิ ต

1. เครือข่ายเป้าหมายมีศกั ยภาพ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบตั ติ วั
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่และ
ภัยสุขภาพ ทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล

ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดาเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐาน
ทีก่ รมควบคุมโรคกาหนด (ร้อยละ 94)

1. ผลิตภัณฑ์ดา้ น
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

1.1 พัฒนาและ
สนับสนุน
กระบวนการจัดทา
ผลิตภัณฑ์และ
จัดการความรูข้ อง
หน่วยงานทัง้
ภายในและ
ภายนอกกรม
เพือ่ การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
(26 เรือ่ ง)

3. ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและ
จังหวัดชายแดนมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐาน
กฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ท่ี
กรมควบคุมโรคกาหนด (ร้อยละ 78)

2. การสนับสนุน เสริมสร้าง
3. การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ศักยภาพและความเข้มแข็งใน
ควบคุมโรคทีเ่ ป็ น
การจัดการระบบเฝ้าระวัง
ปญั หาสาคัญ
้ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือ
และสร้างการมีสว่ นร่วมของ
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (1,566 หน่วยงาน)
2.3 แก้ไขปญั หามลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ในพืน้ ที่มาบตาพุต
และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง (1เรื่อง)
2.4พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (29 แห่ง)
2.5 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ
(1 ระบบ)
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 ระบบ)

2) เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4) อัตราการเสียชีวติ จาการจมน้า ของเด็กอายุ 0 -15 ปี ไม่เกิน 6.5
6) ความชุกของผูบ้ ริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี
7) อัตราปว่ ยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง
8) อัตราตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อปชก.แสนคน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั และ
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

2.1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (5 ระบบ)

กิ จกรรม
หลัก

1) ร้อยละของนโยบาย/
มาตรการทางสุขภาพทีใ่ ช้
งานวิจยั เป็นฐาน

4.ผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนางานสาธารณสุข

ร้อยละของช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน
ทีเ่ ป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทีก่ าหนด (ร้อยละ 80)

4. การบริการรักษา
และฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรค
ในกลุ่มโรคติดต่อสาคัญ
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ

1. เสริมสร้างการพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย

5. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
ของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
และในจังหวัดชายแดน

เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

4.2 พัฒนาศักยภาพ
(ช่องทาง=23แห่ง
การบริการ รักษา
จังหวัดชายแดน = 10 จังหวัด)
และฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
ในกลุม่ โรคติดต่อสาคัญ
5.3 พัฒนาศูนย์กลาง
โรคอุบตั ใิ หม่และ
การศึกษาและฝึกอบรม
ภัยสุขภาพของ
ด้านการป้องกัน
เครือข่ายบริการสุขภาพ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
(4 แห่ง)
ระดับนานาชาติ (1 ศูนย์)

7. สนับสนุนการ
เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพตามกลุม่ วัย

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน
และยกระดับการวิจยั
และพัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
(22 เรือ่ ง)

6.2 จัดการ
ความรูด้ า้ น
ป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ
(ร้อยละ 80)

5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบริหารจัดการและความร่วมมือเครือข่าย
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบให้เข้มแข็ง

6. มีการเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก
และบริการอาชีวอนามัย เวชกรรม
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี ุณภาพสาหรับ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดาเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพตามกลุ่มวัยตามแนวทาง/
มาตรฐานทีก่ รมควบคุมโรคกาหนด (ร้อยละ 75)

6. การวิจยั และพัฒนา
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

5.1พัฒนาสมรรถนะ
4.1 บริการรักษาและ
ช่
อ
งทางเข้าออกระหว่าง
้
ฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
3.1 บริการเฝาระวัง
ในกลุม่ โรคติดต่อสาคัญ ประเทศและจังหวัดชายแดน
ป้องกัน ควบคุมโรค
(ช่องทาง=28 แห่ง
โรคอุบตั ใิ หม่และ
และภัยสุขภาพ
จังหวัดชายแดน = 21 จังหวัด)
ั
ภั
ย
สุ
ข
ภาพของหน่
ว
ยงาน
ทีเ่ ป็ นปญหารุนแรง
เพือ่ สร้างมาตรฐาน
และกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
5.2 พัฒนาสมรรถนะช่องทาง
ระบบบริการ
(5,900,000 ราย)
เข้าออกระหว่างประเทศ
(280,000 ราย)
และจังหวัดชายแดน
3.2 ถ่ายทอดความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค
ภัยสุขภาพ
และการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
(ร้อยละ 88)

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน
ั
ความปลอดภัยทางสุขภาพจากปญหาขยะและ
สิง่ แวดล้อมสาหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย

5.เครือข่ายเป้าหมายมีศกั ยภาพ
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย

ร้อยละของผลงานวิจยั ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทีเ่ ผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสธ. ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2) มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลจากภาคีเครือข่ายด้าน
สาธารณสุข (1 ระบบ)

1) อัตราปว่ ยด้วยโรค
จากสิง่ แวดล้อมลดลง

7.1 พัฒนา
สนับสนุน
การเฝ้าระวัง
ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
ตามกลุม่ วัย
(409 หน่วยงาน)

7. มีระบบการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในกรมควบคุมโรค

ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ี
การดาเนินงานเฝ้าระวัง
ด้านสุขภาพ และสิง่ แวดล้อมใน
พื้นทีเ่ สีย่ งเป้าหมาย (ร้อยละ 80)

ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
กรมควบคุมโรค (ระดับ 5)

8.เฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก
บริการอาชีวอนามัย
เวชกรรมสิง่ แวดล้อม
ทีม่ คี ุณภาพในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

9.ส่งเสริมให้เกิดระบบ
การป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

8.1 แก้ไขปญั หา
มลพิษทีส่ ง่
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม
(1 ระบบ)

9.1 ส่งเสริม
การปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
และเสริมสร้าง
ความโปร่งใส
ในการปฏิบตั ิ
ราชการ
กรมควบคุมโรค
(ร้อยละ 80)
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แผนที่เกี่ยวข้ อง
แผนบูรณาการระดับชาติด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
 วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553 (Asbestos), ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2554
(การเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย)
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555-2559
 แผนยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมลา้ ทางสุขภาพ : การดูแลสุขภาพคนงานเก็บขยะ
คุย้ เขีย่ ขยะ ขายหรือรีไซเคิลขยะ
 WHO CC, International Labor Organization : ILO
แผนบูรณาการระดับชาติด้านโรคและภัยสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อม
• แผนการบริหารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม (18 จ.)
: ขยะ 8 จังหวัด, หมอกควัน 9 จ. และฝุ่ น สระบุรี
• แผนยุทธศาสตร์ ลดความเหลือ่ มลา้ ทางสุ ขภาพ : ขยะ, เหมืองทองคา และฝุ่ นหมอกควัน
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แผนที่เกี่ยวข้ อง (ต่ อ)
แผนบูรณาการระดับกระทรวง
 แผนยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุ่มวัย : กลุม่ วัยทางาน (สถานประกอบการรับรู้
โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข)
 แผนยุทธศาสตร์ค้มุ ครองสุขภาพในพืน
้ ที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.
2558 - 2567) : 36 จังหวัดพืน้ ทีเ่ สีย่ ง (Hot Zone)
แผนงานหลักของกรมควบคุมโรค
• วัยทางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข
- ภาคเกษตรกรรม
- ภาคอุตสาหกรรม
• โรคและภัยสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อม
แผนยุทธศาสตร์ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้ อม ปี 2559-2568
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การเฝ้ าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม ปี 2559 – 2568

วิสัยทัศน์

ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนกลุ่มเสี่ ยงได้ รับการดูแลให้ ปลอดภัยจากโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม เพือ่
นาไปสู่ สุขภาวะทีย่ งั่ ยืนภายในปี 2568
1.ผู้ประกอบอาชี พและประชาชนมีพฤติกรรมสุ ขภาพทีเ่ หมาะสม ปลอดภัยจากการทางานและไม่ ได้ รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้ อม
2.หน่ วยงานภาครัฐมีการกาหนดมาตรฐาน ออกกฎหมายและควบคุมกากับให้ เกิดการบังคับใช้ มีการจัดบริการอาชี วอนามัยและเวชกรรม
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งสร้ างความร่ วมมือเครือข่ าย
3. ผู้ประกอบการและนายจ้ างปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่ อผู้ประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อมของสั งคม
4. NGO สร้ างเครือข่ ายให้ เข้ มแข็งและมีส่วนร่ วมในการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน

พันธกิจ

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน
หลัก
(Master
Plan)

1.มีนโยบาย กฎหมาย การเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุมโรคทีท่ นั สมัยสอดคล้ องกับปัญหา
และมีการบังคับใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้ประกอบอาชีพและประชาชน
สามารถเข้ าถึงบริการอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดล้ อมทีไ่ ด้ มาตรฐาน

1.พัฒนาและผลักดันนโยบาย กฎหมาย
มาตรการด้ านการบริหารจัดการงานเฝ้ า
ระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพฯ
ในทุกระดับ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผล

๒. พัฒ นาระบบบริ ก ารอาชี ว อนามัย
และเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มโดยภาคี
เครื อข่ ายที่เกี่ยวข้ องทั้งเชิ งรุ กและเชิ ง
รั บให้ ได้ มาตรฐานและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย

P1 แผนพัฒนากลไกทางกฎหมายและ
นโยบายการเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม
P2 แผนพัฒนาวิชาการและมาตรฐาน
การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้ อม

P3 แผนพัฒนาและประเมินคุณภาพการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้ อม
P4 แผนพัฒนากาลังคนและเครือข่ ายด้ านการ
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้ อม
และการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม

3.ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน ท้ องถิ่นและภาคีเครือข่ ายมีศักยภาพ
สามารถเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม และมีส่วนร่ วมในการจัดการปัญหาโรค
และภัยสุ ขภาพฯ ทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพและสภาพแวดล้ อมได้
3. พัฒนาระบบการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพฯ การสื่อสาร
เตือนภัย และการตอบโต้ ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ร่ วมกับภาคีเครือข่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องให้
ได้ ตามมาตรฐานสากล
P5 แผนพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
ความเสี่ยงด้ านโรคและภัยสุ ขภาพฯ
P6 แผนพัฒนาการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านโรค
และภัยสุ ขภาพฯ
P7 แผนพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงเพือ่ พัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพฯ
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4. พั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี
เครื อ ข่ า ยในการเฝ้ าระวัง
ป้ องกั น ควบคุ ม โรคและ
ภัยสุ ขภาพฯ

P8 แผนพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ าย รวมทั้ง
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ให้ มคี วามเข้ มแข็งในการ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
และจัดการแก้ ไขปัญหา
โรคและภัยสุ ขภาพฯ
ข้ อมูล ณ 17 กค.1058

สถานการณ์ ปัจจุบัน
@มีกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แต่ ยงั ทางาน
เสี่ ยง
@ ขาดการกากับ ดูแล
บังคับใช้ กฎหมาย
@ อปท. /หน่ วยงาน
ไม่ ได้ นานโยบาย
กฎหมาย ไปใช้ /ออก
ข้ อบังคับ
@ ไม่ มีกฎหมายที่ให้
อานาจกับสาธารณสุ ข
จัดการปัญหา/ควบคุม
คุณภาพบริการ

ประชาชน /
ชุมชน

กลุ่ม
อาชีพ

คณะอนุกรรมการฯ
ด้ านนโยบาย
อาชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้ อม

- ข้ อเสนอนโยบาย กฎหมาย ข้ อตกลงความร่ วมมือระดับ
นโยบาย ผลักดันกฎหมาย
- อปท. /หน่ วยงาน นานโยบาย กฎหมาย ไปใช้
11
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สถานการณ์ ปัจจุบัน
@ รพ.มีคลินิกโรคจากการทางาน 92 แห่ ง
มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์แห่งละ 0-2คน,
พยาบาลอาชีวอนามัย 0-6 คน(เฉลี่ย 3
คน) รพ.ในพืน้ ทีป่ ัญหามลพิษฯ
จัดบริการ ได้ 12 แห่ ง, รพ.สต.จัดบริการ
ได้ 2,738 แห่ ง(28%)
@ บุคลากรไม่ เพียงพอ ขาดความรู้เฉพาะ
ทาง โดยเฉพาะปัญหาใหม่ ๆ ในอนาคต
@ ขาดมาตรฐานบริการรองรับปัญหา
ใหม่ ในปัจจุบนั และอนาคต
@ ไม่ มรี ะบบควบคุมคุณภาพบริการ

คณะอนุฯ
วินิจฉัยโรค
คนงาน/นายจ้ าง/
ผู้ได้ รับผลกระทบ

คณะอนุฯ
พัฒนาระบบบริการ
อาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่ งแวดล้ อม

-รพ.สั งกัด สธ.ทุกระดับจัดบริการได้ ตามมาตรฐาน / สร้ าง รพ.เชี่ยวชาญ/ รพ.แม่ ข่าย
- มีทีมหมอครอบครัว, อสม.เชี่ยวชาญ
- ขยาย และควบคุมคุณภาพการจัดบริการในหน่ วยงานสั งกัดอืน่ และรพ.เอกชน
- สถานประกอบการขนาด 200 เตียงขึน้ ไป มีการจัดบริการดูแลสุ ขภาพครบวงจร
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สถานการณ์ ปัจจุบัน
@ แต่ ละหน่ วยงานมีระบบเฝ้ าระวัง
เตือนภัย ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน แต่ การ
เชื่อมโยง/ส่ งต่ อระหว่ างกันไม่ ชัดเจน
@ ระบบเฝ้ าระวัง เตือนภัยอาจไม่
เหมาะสมกับปัญหาในอนาคต
@ ขาดการเชื่อมโยงระบบข้ อมูลสุ ขภาพ/
สิ่ งแวดล้ อมที่มีอยู่ในแต่ ละหน่ วยงาน
@ ระบบสื่ อสารความเสี่ ยง/เตือนภัย/
ป้ อนกลับข้ อมูล ไม่ ชัดเจน/ไม่ เชื่อถือ
@ ภาคีเครือข่ าย ขาดความรู้ และมีส่วน
ร่ วมน้ อย

คณะอนุฯ
พัฒนาระบบ
ข้ อมูล
ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ/
ชุมชน/NGO

คณะอนุฯ พัฒนา
มาตรฐานและ
ควบคุมคุณภาพ
การเฝ้ าระวังฯ

- มีระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยทีไ่ วทันการณ์ จัดการปัญหาได้ มีประสิ ทธิภาพ
- ผู้ประกอบอาชีพ/ นายจ้ าง/ ผู้ได้ รับผลกระทบ สามารถเฝ้ าระวังฯ ได้ ด้วยตนเอง
13
- ภาคีเครือข่ ายที่มสี ่ วนร่ วมในการจัดการปัญหา
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สถานการณ์ ปัจจุบัน
@ อปท.มีอานาจจัดการปัญหา แต่
ขาดความรู้ ความเข้ าใจ
@ ผู้ประกอบอาชีพ/ ประชาชน/
ชุมชน ขาดความรู้ ความตระหนัก
และทักษะในการจัดการปัญหา
@ สถาบันการศึกษา/ รร. / กลุ่มต่ างๆ
มีศักยภาพ สามารถร่ วมจัดการ
ปัญหาได้
@ แต่ ละหน่ วยงานมีเครือข่ ายที่มี
ศักยภาพ แต่ ขาดการบูรณาการงาน
ระหว่ างกัน

สถาบันการศึกษา
/ โรงเรียน

คนงาน/นายจ้ าง/
ผู้ได้ รับผลกระทบ

คณะอนุฯ
พัฒนาระบบบริการ
อาชีวอนามัยและ
เวชกรรม
สิ่ งแวดล้ อม

- ภาคีเครือข่ ายเข้ มแข็ง และ อปท. ออกข้ อบังคับ/จัดการปัญหาในพืน้ ที่ได้
- ผู้ประกอบอาชีพ/ ประชาชน มีสภาพแวดล้ อมปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ ยง และภัยคุกคามสุ ขภาพ
- ประชาชน/ชุมชนสามารถดูแลสุ ขภาพ และจัดการปัญหาด้ วยตนเอง
14
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วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1 แผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมใน
พืน้ ที่เสี่ ยง

แผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสุ ขภาพ
ในพืน้ ทีเ่ สี่ ยงจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อม
พ.ศ.2558-2567
15

สถานการณ์ พนื้ ที่เสี่ ยง
เหมืองทองคา/เหมืองเก่ า

มลพิษสารเคมี
และสารอันตราย

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
หมอกควัน

มลพิษทางอากาศ

ฝุ่ นละออง
โรงไฟฟ้ าชีวมวล

พืน้ ที่ที่คาดว่ าจะมี
ปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
กับสุ ขภาพ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นิคมอุตสาหกรรม

• เหมืองทองคา 4 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย)
• เหมืองเก่า (ตาก กาญจนบุรี นครศรีฯ)
• มีการร้ องเรียนของประชาชนเกีย่ วกับผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการ ทาเหมือง
พบโลหะหนักปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้ อม ประชาชนเจ็บป่ วย ได้ รับโลหะหนักและ
สารพิษจากการคัดแยกขยะอย่ างไม่ ถูกวิธี
• PM10 สู งเกินค่ ามาตรฐานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ (มค. – มีค. ทุกปี )
• ปี 58 ค่ า PM10 สู งที่สุด = 333 มคก./ลบ.ม ที่จ.เชียงราย
• ปี 58 มีผ้ ปู ่ วยมากกว่ า 50,000 ราย
• จ. สระบุรี เป็ นเขตควบคุมมลพิษมาตั้งแต่ ปี 47 สาเหตุของฝุ่ นละอองหลักมาจากการจราจร
การขนส่ งและโรงบดโม่
• ปี 57: วันทีม่ คี ่ า PM10 เกิน std = 69 วัน , ค่ าสู งสุ ด = 434 มคก./ลบ.ม (เดือนมค.) , ค่ าเฉลีย่
รายเดือน = 125.77 มคก./ลบ.ม

• โรงไฟฟ้าชีวมวล มีจานวน 157 แห่ ง
• มีการร้ องเรียนปัญหาฝุ่ นละออง กลิน่ รบกวน เสี ยงดัง จานวน 19แห่ ง
• มีมลพิษอากาศ เช่ น ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10 , TSP) ,SO2,NOx
• ประกาศพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย 5 จังหวัด มีการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ
ปัญหาแรงงานต่ างด้ าว
• นามาซึ่งการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นผลจากการพัฒนา อาจส่ งผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมมากว่ า 59 แห่ งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่
ดี ก็อาจส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพตามมาได้ โดยปัญหาที่พบ เช่ น การระเบิด
การรั่วไหลของสารเคมี ปัญหามลพิษอากาศ มลพิษทางนา้ ฯลฯ
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ี่ งจากมลพิษสงิ่ แวดล้อม
้ ทีเ่ สย
กรอบแผนยุทธศาสตร์คม
ุ ้ ครองสุขภาพในพืน
ปี พ.ศ. 2558-2567
ั ัศน์
วิสยท

ประชาชนได้ร ับการคุม
้ ครองสุขภาพอย่างเป็นธรรม มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยความร่วมมือ
จากทุกภาคสว่ น ทีม
่ ง
ุ่ สร้างความสุขของการอยูร่ ว
่ มก ันระหว่างสงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ

เป้าประสงค์

ี่ ง และประชาชนทว่ ั ไป ได้ร ับการดูแลคุม
้ ทีเ่ สย
 ประชาชนผูไ้ ด้ร ับผลกระทบ ประชาชนในพืน
้ ครองสุขภาพ
จากมลพิษสงิ่ แวดล้อมอย่างเป็นธรรม มีคณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐาน
 หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องทุกภาคสว่ น ทงภาคร
ั้
ัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีขด
ี ความสามารถในการ
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
บริหารจ ัดการ เพือ
่ การป้องก ันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและสงิ่ แวดล้อมในพืน

ว ัตถุประสงค์

•
•
•
•

ต ัวชีว้ ัด

ิ ธิภาพการบริหารจ ัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสงิ่ แวดล้อมในพืน
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
เพือ
่ เพิม
่ ประสท
ี่ ง ในการเฝ้าระว ังและร่วมแก้ไขปัญหามลพิษจากสงิ่ แวดล้อม
้ ทีเ่ สย
เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนในพืน
ื่ สารสาธารณะด้านสุขภาพและผลกระทบจากสงิ่ แวดล้อมทีน
่ วาม
พ ัฒนาระบบการเตือนภ ัยและการสอ
่ าไปสูค
ร่วมมือในการป้องก ันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ
เพือ
่ ลดเรือ
่ งร้องเรียนเกีย
่ วก ับปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสงิ่ แวดล้อม

มีระบบและกลไกการจ ัดการ
ในการป้องก ัน ดูแล แก้ไข
ปัญหาจากมลพิษสงิ่ แวดล้อม
ระด ับประเทศ

ี่ ง
้ ทีเ่ สย
ร้อยละของจ ังหว ัดทีเ่ ป็นพืน
มลพิษสงิ่ แวดล้อมทีม
่ รี ะบบและกลไก
การเฝ้าระว ัง ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพมลพิษสงิ่ แวดล้อม
ิ ธิภาพ
ทีม
่ ป
ี ระสท

1. การจ ัดกลไก
การดาเนินงานเพือ
่
่ น
บูรณาการทุกภาคสว

2. การพ ัฒนาระบบ
ื่ สารเตือนภ ัย
เฝ้าระว ัง สอ
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

4. การพ ัฒนากฎหมาย

5. การวิจ ัยการพ ัฒนา
องค์ความรู ้ มาตรฐาน
และการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบ ัติการ

ยุทธศาสตร์

ร้อยละของเรือ
่ งร้องเรียนจาก
ปัญหาสุขภาพและมลพิษ
สงิ่ แวดล้อมทีไ่ ด้ร ับการจ ัดการ
ตามหล ักวิชาการ
่ นร่วมของ
3. การมีสว
ภาคีเครือข่ายและ
ภาคประชาชน
6. การพ ัฒนาระบบการ
่ เสริม ดูแล
ป้องก ัน สง
ร ักษา เยียวยา และฟื้ นฟู
สุขภาพจากมลพิษ
สงิ่ แวดล้อม
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เป้าหมายดาเนินการ
ั้ (1-3 ปี )
ระยะสน
(2558-2560)
36 จ ังหว ัด
ี่ งต่อสุขภาพจาก
้ ทีเ่ สย
พืน
มลพิษสารเคมี/สารอ ันตราย
 เหมืองทอง
 เหมืองเก่า
 ขยะอิเลคทรอนิกส ์
ี่ งต่อสุขภาพจาก
้ ทีเ่ สย
พืน
มลพิษ ทางอากาศ
 ฝุ่นละอองหน้าพระลาน
 หมอกคว ันภาคเหนือ
 โรงไฟฟ้าชวี มวล
้ ทีท
พืน
่ ค
ี่ าดว่าจะมีปญหา
สงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 นิคมอุตสาหกรรม
 เหมืองโปแตช
 โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ระยะยาว (7-10 ปี )
(2561-2567)
76 จ ังหว ัด
ี่ งต่อสุขภาพจากมลพิษสารเคมี/สาร
้ ทีเ่ สย
พืน
อ ันตราย
 เหมืองทอง
 เหมืองเก่า
 ขยะอิเลคทรอนิกส ์
ี่ งต่อสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ
้ ทีเ่ สย
พืน
 ฝุ่นละอองหน้าพระลาน
 หมอกคว ันภาคเหนือ
 โรงไฟฟ้าชวี มวล
้ ทีท
พืน
่ ค
ี่ าดว่าจะมีปญหาสงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 นิคมอุตสาหกรรม
 เหมืองโปแตช
 โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ดาเนินการครอบคลุม
ี่ ง
ประเด็นเสย
76 จ ังหว ัด ทวประเทศ
่ั
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ความเชื่อมโยงระหว่ างแผนยุทธศาสตร์ 2 แผน
แผนยุทธศาสตร์ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2559-2568
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.มีนโยบาย กฎหมาย การเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคทีท่ นั สมัย
สอดคล้ องกับปัญหาและมีการบังคับใช้
อย่ างมีประสิทธิภาพ

1.พัฒนาและผลักดันนโยบาย กฎหมาย
มาตรการด้ านการบริหารจัดการงานเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพฯ ในทุก
ระดับ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล

2. ผู้ประกอบอาชีพและประชาชน
สามารถเข้ าถึงบริการอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดล้ อมทีไ่ ด้ มาตรฐาน

2. พัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่ ง แวดล้ อมโดยภาคี เ ครื อ ข่ ายที่
เกี่ ย วข้ องทั้ ง เชิ งรุ กและ เชิ งรั บให้ ไ ด้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย

3.ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน ท้ องถิ่นและภาคีเครือข่ ายมี
ศักยภาพสามารถเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม และมีส่วนร่ วมในการ
จัดการปัญหาโรคและภัยสุ ขภาพฯ ทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพ
และสภาพแวดล้ อมได้
3. พัฒนาระบบการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพฯ การ
สื่อสารเตือนภัย และการตอบโต้ ใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิน ร่ วมกับภาคี
เครือข่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องให้ ได้ ตาม
มาตรฐานสากล

4. พั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี
เครื อ ข่ า ยในการเฝ้ าระวัง
ป้ องกั น ควบคุ ม โรคและ
ภัยสุ ขภาพฯ

แผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสุ ขภาพในพืน้ ที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2558-2567)
4. การพัฒนากฎหมาย
5. การวิจยั การพัฒนา
องค์ ความรู้ มาตรฐาน
และการตรวจวิเคราะห์
ทางห้ องปฏิบัตกิ าร

6. การพัฒนาระบบการ
ป้ องกัน ส่ งเสริม ดูแล
รักษา เยียวยา และฟื้ นฟู
สุ ขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้ อม

2. การพัฒนา
ระบบ
เฝ้ าระวัง สื่อสาร
เตือนภัยและตอบ
โต้ ภาวะฉุกเฉิน

1. การจัดกลไก
การดาเนินงาน
เพือ่ บูรณาการทุก
ภาคส่ วน
3. การมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครือข่ าย
และภาค
ประชาชน
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แผนยุทธศาสตร์ ลดความเหลือ่ มลา้ ทางสุ ขภาพ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพและประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
จากมลพิษสิ่ งแวดล้อม (ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ปี งบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุ ข
(แก้ปัญหาความยากจนความเหลือ่ มลา้ ))

ประเด็น
1. การดูแลสุ ขภาพประชาชนและ
คนงานเก็บขยะ คุ้ยเขีย่ ขยะ ขาย
หรือรีไซเคิลขยะ

2. การดูแลสุ ขภาพผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากมลพิษ สวล.
จากการทาเหมืองทองคา

3. การดูแลสุ ขภาพเกษตรกร
จากความเสี่ยงจากพิษสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื (การเฝ้ าระวังฯ
ภาคเกษตรกรรม)
4. การดูแลสุ ขภาพ ปชช. ที่ได้ รับ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ที่
วิกฤตด้ านมลพิษอากาศ

เป้ าหมาย ปี 58-59
20,000 คน
- ขยะทัว่ ไป : สมุทรปราการ,
นครศรีธรรมราช, กาญจนบุรี, อยุธยา
และขอนแก่น
- ขยะอิเลคทรอนิกส์ :บุรีรัมย์ ,กาฬสิ นธุ์
และอุบลราชธานี

11,800 คน
- จ. พิจิตร, พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
- จ. เลย

outcome

ภายในปี 2560
1. กลุ่มเป้ าหมายได้ รับบริการสุ ขภาพที่
จาเป็ น
2. มีระบบการบริการด้ านสุ ขภาพแก่
กลุ่มเป้ าหมาย
ปชช. ใน พท. เสี่ ยง ทีไ่ ด้ รับการประเมิน
ความเสี่ ยง 1,180 คน และตรวจสุ ขภาพฯ

- เกษตรกรได้ รับการตรวจคัดกรองฯ
320,000 ราย
- เกษตรกรทีม่ ีความเสี่ ยง/ไม่ ปลอดภัยฯ ได้ รับ
ความรู้ ฯ 102,400 ราย
- เกษตรกรและแรงงานในชุ มชน 320,000 ราย
ได้ รับบริการอาชีวอนามัย

-เกษตรกรพบเสี่ ยง/ไม่ ปลอดภัยฯ ไม่ เกิน 102,400
ราย (ร้ อยละ 32)
- เกษตรกรพบเสี่ ยง/ไม่ ปลอดภัยต่ อฯ ได้ รับ
ความรู้ ฯ 71,680 ราย มีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้ องดี
ขึน้ ไป (ร้ อยละ 70)
- รพสต./PCU ในพืน้ ทีเ่ สี่ ยง 2,096 แห่ ง (ร้ อยละ
20 ของ รพสต.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัย

22,632 คน
ตาบลหน้ าพระลาน จ. สระบุรี

- ปชช. ได้ รับผลกระทบได้ รับการเฝ้ าระวัง/ตรวจ
สุ ขภาพ 2,263 คน
- ปชช. และคนงานทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ 2,263
คน ได้ รับการตรวจสุ ขภาพฯ
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ขอบเขต/พืน้ ที่เป้ าหมายการดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม ปี 2559-2568
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งานบูรณาการ
แผนยุทธศาสตร์ บริหารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม
ระดับชาติ ขยะ 8 จังหวัด, หมอกควัน 9 จ.ภาคเหนือ, ฝุ่ นหน้ าพระลาน จ.สระบุรี

งานบูรณาการ
ระดับกระทรวง
สาธารณสุ ข

1. กลุ่มวัยทางาน:สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข
2. แผนยุทธ์ ฯ คุ้มครองสุ ขภาพฯ (Hot Zone) : 36 จว.
3. แผนยุทธ์ ฯ ลดความเหลือ่ มลา้ ทางสุ ขภาพฃ

งานตาม
โครงการหลักของ
กรมควบคุมโรค
งานภารกิจหลัก/พืน้ ฐาน
ของสานัก Env.-Occ.

1. วัยทางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข :
1.1 ภาคอุตสาหกรรม
1.2 ภาคเกษตรกรรม
2. ผู้ได้ รับผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อม
-พัฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
-พัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะบุคลากร
- พัฒนาระบบคุณภาพ/ บริหารจัดการ
-พัฒนายุทธศาสตร์ / ขับเคลือ่ นนโยบาย ฯลฯ

การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

มาตรการดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง
สื่ อสารเตือนภัยและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

2. พัฒนาระบบการดูแล
สุ ขภาพ ปชช. ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากปัญหา
สิ่ งแวดล้ อม
3. สร้ างกลไกการมีส่วน
ร่ วมของภาคีเครือข่ ายและ
ภาคประชาชน

กิจกรรมทีส่ าคัญ
- สารวจ/ประเมินความเสี่ ยง
- พัฒนาระบบข้ อมูล เชิงรุ ก-เชิงรับ
-สื่ อสารความเสี่ ยง เตือนภัย/ คืนข้ อมูลให้ ผ้ ูเกีย่ วข้ อง
-จัดทาข้ อมูลสถานการณ์
-รพศ./รพท. : ศูนย์เชี่ยวชาญอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม สวล.
-รพช. : ศูนย์อาชีวเวชกรรมและเวชกรรม สวล.
- รพสต. : คลินิกอาชีวอนามัยและเวชกรรม สวล.
- ทีมหมอครอบครัว : บริ การเชิงรุ ก-รับ
- จัดตั้ง คก.ระดับประเทศ/ เขต / ระดับจังหวัด(อสธจ. :
คณะอนุกรรมการสาธารณสุ ขระดับจังหวัด)
- สนับสนุนวิชาการ อปท. : ออกกฎหมาย/ บังคับใช้
- สร้าง อสม.เชี่ยวชาญด้าน สวล.
- ภาคประชาชน : มีส่วนในทุกกิจกรรม (โปร่ งใส)
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เป้ าหมายการลดโรคของแผนงาน ปี 2559

การประเมินผล
1. แบบสอบถามการ
ร้ อยละ 30 ของประชาชนและคนทางานสั มผัสขยะในพืน้ ทีเ่ สี่ ยงสู ง 8 จังหวัด
เฝ้ าระวังผลกระทบ
ได้ รับการคัดกรองความเสี่ ยงทางสุ ขภาพ
ต่ อสุ ขภาพจาก
จังหวัดในพืน้ ทีเ่ สี่ ยงหรือพืน้ ทีโ่ อกาสเสี่ ยงสู ง 36 จังหวัด (Hot Zone)
มลพิษสิ่ งแวดล้ อม
มีรายงานสถานการณ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
2. แบบสอบถามการ
จัดบริการอาชีวอนา
ร้ อยละ 30 ของ รพศ./รพท. สามารถเฝ้ าระวังฯ และจัดบริการอาชีวอนามัยและ
มัยและเวชกรรม
เวชกรรมสิ่ งแวดล้ อม (เน้นดาเนินการในพื้นที่เสี่ ยงหรื อพื้นที่โอกาสเสี่ ยง 36 จ.ก่อน)
สิ่ งแวดล้ อม
Setting/กลุ่มเป้ าหมาย : 1. ประชาชนและคนทางานในพืน้ ที่เสี่ ยงจากการสั มผัสขยะ 8 จังหวัด
2. ประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ที่เสี่ ยงหรือพืน้ ที่โอกาสเสี่ ยงจากมลพิษ
สิ่ งแวดล้ อม 36 จังหวัด (Hot Zone)
เครือข่ ายหลัก : กรมอนามัย, สสจ., หน่ วยบริการสาธารณสุ ข(รพศ./รพท./รพช.,รพสต.), ทีมหมอครอบครัว,
และ อปท.
มาตรการ : 1. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังด้ านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม
2. พัฒนาระบบการดูแลสุ ขภาพ ทั้งการส่ งเสริม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของประชาชนที่ได้ รับ
ผลกระทบจากปัญหา
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แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข : กลุ่มวัยทางาน
(งานบูรณาการสานักโรคไม่ ตดิ ต่ อ)
“วัยทางาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข”
ปี 2559 ตัวชี้วดั : สถานที่ทางาน/สถานประกอบการ ได้ รับข้ อมูล/เข้ าถึงโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข : เป้ าหมายร้ อยละ 5

การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข”
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มาตรการดาเนินงาน ตัวชี้วดั และ
ค่ าเป้ าหมายลดโรค (ปี 2558 – 2561)

สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็ นสุ ข
1. สนับสนุน สปก.ให้ มกี ารดูแล
สปก.ร่ วม
โครงการ
สปก.ปลอด
โรคฯ

สปก.กลุ่ม
เสี่ ยงโรคและ
ภัย 8 โรค

สุ ขภาพคนทางาน ได้ ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
- จานวน สปก.กลุ่มเสี่ ยงสู งทีม่ กี าร
ดูแลสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพผ่ าน
เกณฑ์ ทกี่ าหนดเพิม่ ขึน้ จากปี ที่
ผ่ านมา อย่ างน้ อย ร้ อยละ 5

2. สนับสนุนให้ มกี ารจัดบริการ
อาชีวอนามัยครบวงจรแก่
สถานประกอบการ(สปก.)
- จานวน สปก.กลุ่มเสี่ ยงสู งต่ อ
การเกิดโรค/ภัยสุ ขภาพที่สาคัญ
ได้ รับบริการอาชีวอนามัยครบ
วงจร เพิม่ ขึน้ จากปี ที่ผ่านมา
อย่ างน้ อยร้ อยละ 10

การดาเนินงานที่
สาคัญ

- ขับเคลือ่ นกลไก คก.ระดับเขต
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ ายใน
พืน้ ที่(คก.อช และคป.., อสธจ.)
- สร้ างทีมตรวจประเมินระดับเขต/
จังหวัด
ใช้ กลไกคลินิกโรคฯ
- ประเมินความเสี่ ยงโรคและภัยจาก
การทางาน, NCD, CD, สุ ขภาพจิต
- เฝ้ าระวัง/ จัดการความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
- สื่ อสารความเสี่ ยง / ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุ ขภาพ
- ส่ งต่ อรักษา/ ฟื้ นฟูสุขภาพ
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คาจากัดความที่สาคัญ

1. การจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรแก่ สถานประกอบการ(สปก.) : (ตามแนวทาง สปก.ปลอดโรคฯ
- ประเมินความเสี่ ยงโรคและภัยจากการทางาน, NCD, CD, สุ ขภาพจิต
- เฝ้ าระวัง/ จัดการความเสี่ ยงที่สาคัญ
- สื่ อสารความเสี่ ยง / ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
- ส่ งต่ อรักษา/ ฟื้ นฟูสุขภาพ

2. สปก.กลุ่มเสี่ ยงสู งต่ อการเกิดโรค/ภัยสุ ขภาพที่สาคัญ :
2.1 เสี่ ยงต่ อโรค/ภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ 8 กลุ่มโรค
1) โรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรู พชื 2) โรคซิลโิ คสิ ส 3) โรคที่เกิดจากแร่ ใยหินแอสเบสตอส
4) การบาดเจ็บจากการทางาน 5) โรคกระดูกและกล้ ามเนือ้ 6)โรคประสาทหูเสื่ อมจากเสี ยงดัง
7) โรคพิษสารทาละลายอินทรีย์ 8) โรคพิษตะกัว่
2.2 เสี่ ยงต่ อโรค/ภัยสุ ขภาพกาย(NCD/ CD) และสุ ขภาพจิต
3. สนับสนุน สปก.ให้ มกี ารดูแลสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ ได้ ตามเกณฑ์ ที่กาหนด :
3.1 เกณฑ์ ประเมิน สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข
3.2 เกณฑ์ / แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรสาหรับสถานประกอบการ
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เป้าหมายการลดโรคของแผนงาน ปี 2559
อัตราการประสบอันตรายจากการทางาน (โรคและอุบตั ิ เหตุจากการทางาน)
ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ 10
ร้อยละ 5 ของ สปก.กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการดูแลสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพผ่านเกณฑ์
ทีร้อ่กยละ
าหนด
10 ของ สปก.กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพที่สาคัญ ได้รบั บริการอาชีวอนามัยครบวงจร หรืออย่างน้ อย
จังหวัดละ 1 แห่ง
KPI กระทรวง สถานที่ทางาน/สถานประกอบการ ได้ รับข้ อมูล/เข้ าถึงโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข : เป้ าหมายร้ อยละ 5

การประเมินผล
1. แบบรายงาน/
สรุปผลการเข้าร่วม
โครงการฯ
2. แบบประเมิน สปก./
วิสาหกิจชุมชน
3. ข้อมูลรายงาน
จานวน สปก.ที่มีการ
ดูแลสุขภาพผูป้ ระกอบ
อาชีพฯ ผ่านเกณฑ์

Setting : 1. ผูป้ ระกอบอาชีพใน สปก.
2. สปก.กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค/ภัยสุขภาพที่สาคัญ (เน้ นซิลิโคสิส แอสเบสโตสิสและพิษตะกัว่
ก่อน)
3. สปก.เสี่ยงโรค/ภัยสุขภาพกายและสุขภาพจิต (สปก.สมัครเข้าร่วมโครงการ สปก. ปลอดโรคฯ)
4. สปก. พี่เลี้ยงหรือ สปก.ต้นแบบสามารถลดโรคไม่ติดต่อ/ สปก.ทัวไป
่
เครือข่ายหลัก : สสจ.(บริหารจัดการ M & E), รพศ./รพท.(คลินิกโรคจากการทางาน), ก.แรงงาน, ก.
อุตสาหกรรม
มาตรการ : 1.สนับสนุนให้ มกี ารจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรแก่ สถานประกอบการ(สปก.)
2. สนับสนุน สปก.ให้ มกี ารดูแลสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ ได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
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วัยทางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข
“การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกร”

มาตรการหลัก “3 สร้าง” และเป้ าหมายลดโรค (ปี 2558 – 2561)

มาตรการดาเนินงาน
1. สร้ างการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ แรงงานในชุมชน

2. สร้ างการสื่อสารความเสี่ยง
เพือ่ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุ ขภาพให้ ถูกต้ อง

3. สร้ างเสริมความเข้ มแข็ง
ของเครือข่ ายเพือ่ การลด
ปัจจัยเสี่ยงในการทางานของ
แรงงานในชุมชน

ตัวชี้วดั /ค่ าเป้ าหมาย
1.1 จานวนหน่ วยบริการปฐมภูมิที่มีการ
จัดบริการอาชีวอนามัยให้ แรงงานในชุมชน
เพิม่ ขึน้ ปี ละอย่ างน้ อย ร้ อยละ 10
2.1 ร้ อยละ 100 ของเกษตรกรที่ตรวจพบว่ าเสี่ ยง
และไม่ ปลอดภัยต่ อพิษสารกาจัดศัตรู พชื ได้ รับ
ความรู้ เรื่องความปลอดภัยจากการใช้ สารฯ
2.2 ร้ อยละ 70 ของเกษตรกรทีต่ รวจพบว่ าเสี่ยงและ
ไม่ ปลอดภัยต่ อพิษสารกาจัดศัตรู พชื ทีไ่ ด้ รับความรู้
เรื่องความปลอดภัยจากการใช้ สารฯ มีคะแนน
พฤติกรรมในการใช้ สารฯ ทีถ่ ูกต้ องในระดับดีขนึ้ ไป

3.1 จานวนเครือข่ ายการดาเนินงานดูแลสุ ขภาพ
แรงงานในชุมชน อย่ างน้ อยจังหวัดละ 1 เครือข่ าย

3.2 จานวนพืน้ ทีต่ ้ นแบบด้ านอาชีวอนามัยทีม่ กี าร
พัฒนาร่ วมกับเครือข่ ายในพืน้ ทีอ่ ย่ างน้ อย สคร.ละ
1 แห่ ง

Outcome/Impact
อัตราป่ วยด้ วยโรคพิษ
สารกาจัดศัตรู พชื
(ICD10) ลดลงอย่ าง
น้ อย ร้ อยละ 1 จากปี ที่
ผ่ านมา (ปี 2561 ไม่ เกิน
11 ต่ อแสนประชากร)

ร้ อยละของเกษตรกรทีม่ ี
ผลการตรวจพบว่ าเสี่ ยง
และไม่ ปลอดภัยต่ อพิษ
สารกาจัดศัตรู พชื ลดลง
อย่ างน้ อย ร้ อยละ 2 ต่ อปี
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เป้ าหมายการลดโรคของแผนงาน ปี 2559
อัตราป่ วยโรคพิษสารกาจัดศัตรู พชื
ลดลงอย่ างน้ อยร้ อยละ 1 จากปี ที่ผ่านมา (ไม่ เกิน 13 ต่ อแสนประชากร)

ร้ อยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่ าเสี่ ยงและไม่ ปลอดภัยต่ อพิษสารกาจัด
ศัตรู พชื เป้ าหมายส่ วนกลางไม่ เกินร้ อยละ 30 , เป้ าหมาย สคร.ลดลงจากปี 2558
อย่ างน้ อยร้ อยละ 2
ร้ อยละ 100 ของเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่ าเสี่ ยงและไม่ ปลอดภัยฯ
ได้ รับความรู้ เรื่องความปลอดภัยจากการใช้ สารกาจัดศัตรู พชื

การประเมินผล
1. สสจ. : เก็บข้ อมูล
การให้ บริการฯ ของ
หน่ วยบริการปฐมภูมิ
2. สคร. : สุ่ มประเมิน
การให้ บริการฯ ของ
หน่ วยบริการปฐมภูมิ

ร้ อยละ 70 ของเกษตรกรที่ตรวจพบว่าเสี่ยงและไม่ ปลอดภัยฯ ที่ได้ รับความรู้เรื่องความปลอดภัย
จากการใช้ สารกาจัดศัตรูพชื มีคะแนนพฤติกรรมในการใช้ สารกาจัดศัตรูพชื ระดับดีขนึ้ ไป
จานวนหน่ วยบริการปฐมภูมิที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ แรงงานในชุมชน เพิม่ ขึน้ ปี ละอย่ างน้ อย ร้ อยละ 10
(เป้ าหมายร้ อยละ 30) (เน้น รพสต./PCU ที่อยูใ่ นพื้นที่ที่มีการใช้สารกาจัดศัตรู พืชสูง และ/หรื อมีอตั ราป่ วยสูงก่อน)
Setting : 1. เน้ นเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต่ อพิษจากสารกาจัดศัตรูพชื
2. แรงงานนอกระบบที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงสู งในพืน้ ที่ (ซิลโิ คสิส, พิษตะกัว่ , แคดเมี่ยม ฯลฯ)
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เป้ าหมายการลดโรคของแผนงาน ปี 2559 (ต่อ)
เครือข่ ายหลัก :, สสจ., สสอ., รพสต./PCU , กรมวิชาการเกษตร, อปท. , ธกส.
1. จานวนเครือข่ ายการดาเนินงานดูแลสุ ขภาพแรงงานในชุ มชน
อย่างน้ อยจังหวัดละ 1 เครือข่ าย
2. จานวนพืน้ ที่ต้นแบบด้ านอาชีวอนามัยที่มีการพัฒนาร่ วมกับเครือข่ าย
ในพืน้ ที่อย่างน้ อย สคร.ละ 1 แห่ ง
มาตรการ : 1. จัดบริการอาชีวอนามัยให้ แรงงานในชุ มชน (คลินิกสุ ขภาพเกษตรกร)
2. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ สารกาจัดศัตรู พชื ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ ยง
3. สร้ างเสริมความเข้ มแข็งของเครือข่ าย เพือ่ การลดใช้ สารเคมี
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งบดาเนินงาน Env.-Occ. ปี 2558 ได้ รับทั้งสิ้น เป็ นเงิน 34.05 ลบ.
1. งบ สานัก ได้ รับจัดสรรต้ นปี งบฯ 2558 13.67 ลบ.

2. งบฯ ได้ รับเพิม่ จากส่ วนกลางกรมฯ เป็ นเงิน 20.38 ลบ.
2.1 สานักฯ ใช้ ดาเนินการ
= 11.38 ลบ. (ส่ วนกลางกรมฯ)
2.2 โอนให้ สคร. 7.6 ลบ. + 1.4 ลบ. = 9 ลบ. (ส่ วนกลางกรมฯ)

รวมงบดาเนินงาน เฉพาะของสานักฯ
13.67 + 11.38 ลบ. = 25.05 ลบ.
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กรอบการดาเนินงานและคาของบประมาณโครงการ ปี 2559
เป้ าหมาย

ผลผลิต

มาตรการ/กิจกรรม

งปม.

M&E

1 โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากการสัมผัสขยะและสิ่งแวดล้อม (31.6355 ลบ.)
1. จังหวัด พืน้ ทีเ่ สี่ ยงมี
ระบบเฝ้ าระวังฯ จาก
ปัญหาขยะ/ สวล.
(ร้ อยละ 40)
2. หน่ วยบริการสุ ขภาพ
มีเป้าหมายการจัดบริการ
อช./เวชกรรม สวล.
(ร้ อยละ 40)

1. ระบบการเฝ้ าระวัง ฯ
จากขยะและสิ่ งแวดล้อม
(การประเมินความเสี่ ยง
และการเฝ้ าระวังสุ ขภาพ
และ สวล.)
2. การจัดบริการ อช. และ
เวชกรรม สวล. ทีม่ ีคุณภาพ
ในพืน้ ทีเ่ สี่ ยง

1. พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง ฯ จากขยะและ สวล
- การปกป้อง/ดูแลสุ ขภาพของ ปชช.ทัว่ ไปและ
คนทางานจากขยะอันตราย ใน 8 จว. วิกฤต
(สมุทรปราการ,นครศรีธรรมราช,กาญจนบุรี
,อยุธยา,ขอนแก่น,บุรีรัมย์ ,กาฬสิ นธุ์ และ
อุบลราชธานี) (แผนบูรณาการ ก.ทรัพยากรฯ)
- พัฒนาการจัดบริการ อช. และเวชกรรม สวล.
- ประเมินความเสี่ ยงและเฝ้ าระวังฯ
- พัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์ การดูแลสุ ขภาพ
ให้ กบั อปท. /หน่ วยบริการสุ ขภาพ
- เฝ้ าระวังผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ทีว่ กิ ฤต
ด้ านมลพิษอากาศ 10 จังหวัด
2. พัฒนาระบบการดูแลสุ ขภาพ ด้ านส่ งเสริม
ป้องกัน รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพ ปชช. ทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากขยะทั้งภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิน
- การเฝ้ าระวังด้ านสุ ขภาพ ผู้สัมผัสขยะ/พัฒนา
ระบบข้ อมูลด้ านสุ ขภาพและ สวล.
- รักษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพ ปชช. ทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
จาก สวล.

7 ลบ.

24.6355
ลบ.

ส่ วนกลาง
- ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ
- นิเทศวิชาการ สคร.
- ประเมินคุณภาพการ
จัดบริการ อช. ตามมาตรฐาน

สคร.
- ประเมินผลตามกรอบทีส่ านัก
ฯ กาหนด
- ประเมินคุณภาพการ
จัดบริการ อช. ตามมาตรฐาน
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เป้ าหมาย

ผลผลิต

มาตรการ/กิจกรรม

งปม.

M&E

2. โครงการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (24.349 ลบ.)
1. อัตราป่ วยโรคพิษ
สารเคมีฯ ลดลงอย่าง
น้ อยร้ อยละ 1 จากปี ที่
ผ่านมา
2. เกษตรกรพบเสี่ ยง/
ไม่ ปลอดภัยต่ อพิ
สารเคมีฯ
(ไม่ เกินร้ อยละ 30)
3. รพ.สต. และ/PCU
ของ รพช. ดาเนินงาน
คลินิกสุ ขภาพ
เกษตรกร (ร้ อยละ 30 )
4. ปัญหาด้ าน
Env.-Occ. ได้ รับการ
แก้ ไขอย่ างถูกต้ อง

1. องค์ ความรู้
เทคโนโลยีใหม่ ข้ อเสนอ
เชิงนโยบาย ระบบ
สารสนเทศในการเฝ้ า
ระวังโรค Env.-Occ.
2. แนวทางการ
ดาเนินงาน Env.-Occ.
และการจัดบริการ อช.
3. หน่ วยงานเครือข่ าย
ทีเ่ กีย่ วข้ องมีศักยภาพใน
การดาเนินงาน+แก้ไข
ปัญหาใน พท. ได้
4. การสื่ อสาร
สาธารณะและสื่ อสาร
ความเสี่ ยงด้ าน
Env.-Occ.

1. การเฝ้ าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค Env.-Occ.
1.1 พัฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ (กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ ทีใ่ หม่ , แรงงานนอกระบบภาคบริการ, จัดบริการ อช.
ภาคเอกชน)
1.2 ผลักดันเชิงนโยบาย
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ/การรายงาน
1.4 สนับสนุนการแก้ ไขปัญหามลพิษ จ.ระยอง
1.5 สนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัด ใน พท. ของ
สคร.
1.6 ติดตามประเมินผลการเฝ้ าระวัง ฯ
1.7 ถอดบทเรียน/แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การดาเนินงาน
2. พัฒนาศักยภาพเการดาเนินงานของ สคร. และเครือข่ าย
3. ผู้ประกอบอาชี พ/ปชช. ตระหนักและมีพฤติกรรม
สุ ขภาพทีถ่ ูกต้ อง
3.1 สื่ อสารความเสี่ ยง สื่ อสารสาธารณะ ถ่ ายทอดความรู้
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ

6.349
ลบ.
0.5 ลบ
0.8 ลบ.
1.2 ลบ.
7.6 ลบ.
0.4 ลบ.
0.45 ลบ.
4.05 ลบ.
3 ลบ.

ส่ วนกลาง
- ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ
- ข้ อมูลจาก สคร. ตามแบบ
ประเมินฯ
- สานักฯ นิเทศวิชาการ
สคร.
- แบบประเมินความเสี่ ยงฯ
จาก จ.
สคร.
- ข้ อมูลจาก จ. ตามแบบ
ประเมินฯ
- สคร. นิเทศวิชาการ จ.
- แบบประเมินความเสี่ ยงฯ
จาก จ.

3. โครงการพัฒนาความเป็ นเลิศด้ านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (5.1 ลบ.)
พัฒนาความเป็ นเลิศ
ด้ านวิชาการ/องค์
ความรู้ โรค Env.-Occ.
ภายในปี 2563

1. ความเป็ นเลิศด้ าน
วิชาการ/องค์ ความรู้ โรค
Env.-Occ. ของสานักฯ,
สคร.
2. บุคลากรมีความรู้ และ
ศักยภาพในการดาเนินงาน

1. พัฒนาวิชาการและจัดการองค์ ความรู้
2. พัฒนาศักยภาพ สคร. สู่ ความเป็ นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักฯ
4. พัฒนาความเข้ มแข็งของแผนงาน

1.3 ลบ.
2.65 ลบ.
0.5 ลบ.
0.65 ลบ

ส่ วยกลาง
- ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ
- นิเทศวิชาการ สคร.
สคร.
- ประเมินผลตามกรอบทีส่ านักฯ
กาหนด

กรอบการดาเนินงานและคาของบประมาณโครงการบูรณาการ ปี 2559
ประเด็นบูรณาการ /งปม.

กลุ่มเป้ าหมาย

โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุ ขภาพจากการสัมผัสขยะ และ
สิ่งแวดล้อม (31.6355 ลบ.)
1.1 โครงการบูรณาการระดับประเทศที่
เสนอในแผนการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม (7 ลบ.)
ลาดับที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะให้
ถูกสุ ขลักษณะ : การปกป้องและดูแลสุ ขภาพของ
ประชาชนทัว่ ไปและคนทางานจากขยะอันตราย
(แผนบูรณาการระดับประเทศ ในพืน้ ทีว่ กิ ฤต 8
จังหวัด) (6.5 ลบ.)

1. ประชาชน และผู้
ประกอบอาชีพสั มผัสขยะ
2. หน่ วยบริการ
สาธารณสุ ข

ลาดับที่ 4 โครงการเฝ้ าระวังผลกระทบต่ อสุ ขภาพใน
พืน้ ทีว่ กิ ฤตด้ านมลพิษอากาศ : โครงการเฝ้ าระวัง
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ทีว่ กิ ฤตด้ านมลพิษ
อากาศ (0.5 ลบ.)
1.2 โครงการบูรณาการระดับกระทรวงสาธารณสุ ข/
กรมควบคุมโรค : การเฝ้ าระวังด้ านสุ ขภาพ และการ
รักษาฟื้ นฟูสภาพประชาชนทีไ่ ด้ รับผลกระทบจาก
ขยะและสิ่ งแวดล้อม (24.6355 ลบ.)

ประชาชน และผู้ประกอบ
อาชีพสั มผัสขยะ

พืน้ ที่เป้ าหมาย
1. พืน้ ที่วกิ ฤต 8 จังหวัด ได้ แก่
จ.สมุทรปราการ,
นครศรีธรรมราช,กาญจนบุรี
,อยุธยา,ขอนแก่ น,บุรีรัมย์
,กาฬสิ นธุ์ และอุบลราชธานี
2. พืน้ ที่วกิ ฤตด้ านมลพิษ
อากาศ 10 จังหวัด ได้ แก่
จ.เชียงใหม่ ,เชียงราย,
แม่ ฮ่องสอน,แพร่ ,ลาพูน,
ลาปาง,ตาก,น่ าน,พะเยา และ
สระบุรี
พืน้ ที่ที่เกิดผลกระทบ
ต่ อสุ ขภาพจากมลพิษ
สิ่ งแวดล้ อม
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กรอบการดาเนินงานและคาของบประมาณโครงการบูรณาการ สานัก NCD เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
(สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข) ปี 2559 (สานักฯ ดาเนินการ)
ประเด็นบูรณาการ /งปม.
กิจกรรมที่ 1 ประชุ มเครือข่ ายเพือ่ พัฒนาเกณฑ์
คู่มือ และแนวทางการดาเนินงาน สื่ อต่ างๆ
396,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การประชุ มเพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาภาคีเครือข่ ายเฝ้ าระวังฯ นกลุ่มแรงงาน
ในระบบและนอกระบบ 90,000 บาท

กลุ่มเป้ าหมาย

สานักฯ, ส. NCD, ส.วัณโรค
, ส.เอดส์ ,ส.ยาสู บ,
ส.แอลกอฮอร์ , สคร.

พืน้ ที่เป้ าหมาย
สถานประกอบการ
เป้ าหมาย และพืน้ ที่
เป้ าหมาย

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรในการนา
เครื่องมือไปใช้ ในพืน้ ทีน่ าร่ องในสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ 200,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาต้ นแบบ Facilitators
สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุ มชนปลอดโรค
ปลอดภัยฯ 230,000 บาท

กิจกรรมที่ 6 การประชุ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ถอดบทเรียนการดาเนินงานสปก./วิสาหกิจชุ มชน
ปลอดโรคฯ จานวน 1,450,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 การอบรมผู้ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ/วิสาหกิจชุ มชนปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข 480,000 บาท

กิจกรรมที่ 7 การสนับสนุน ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานสถานประกอบการ/
วิสาหกิจชุ มชน ปลอดโรคฯ 1,200,000 บาท
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กรอบการดาเนินงานและคาของบประมาณโครงการบูรณาการ สานัก NCD เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
(สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข) ปี 2559 (สคร. ดาเนินการ)
ประเด็นบูรณาการ /งปม.
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานและถ่ ายทอดการ
ดาเนินงานแก่ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด/
จังหวัด เขตละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้ าหมาย

สานักฯ, ส. NCD, ส.วัณโรค
, ส.เอดส์ ,ส.ยาสู บ,
ส.แอลกอฮอร์ , สคร.

พืน้ ที่เป้ าหมาย
สถานประกอบการ
เป้ าหมาย

กิจกรรมที่ 2 ร่ วมเป็ นกรรมการตรวจประเมิน
สถานประกอบการกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
เขตละ 200,000 บาท
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สรุปแผนงาน/โครงการคาขอฯ ปี 2559
แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1. โครงการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการเพือ่
พัฒนาเครือข่ ายความร่ วมมือโรค
Env.-Occ. ระดับอาเซียน

สานักงานความร่ วมมือระหว่ างประเทศ/
กลุ่มสื่ อสารสาธารณะฯ และทีมสานักฯ

2. โครงการพัฒนาความเป็ นเลิศด้ านโรค
Env.-Occ. (สานักฯ + ส.ราชประชา)

ดร.พญ.ฉันทนา และทีมสานักฯ
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สรุปแผนงาน/โครงการคาขอฯ ปี 2559 (ต่ อ)

แผนงาน/โครงการ
3. โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจาก
การสั มผัสขยะ และสิ่ งแวดล้ อม
3.1 การบูรณาการระดับประเทศในแผนการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่ งแวดล้ อม
ลาดับที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการขยะให้ ถูกสุ ขลักษณะ
: การปกป้ องและดูแลสุ ขภาพของ ปชช. ทั่วไป
และคนทางานจากขยะอันตราย
ลาดับที่ 4 การเฝ้ าระวังผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ทีว่ กิ ฤต
ด้ านมลพิษอากาศ
3.2 การบูรณาการระดับกระทรวง/กรมควบคุมโรค :
การเฝ้ าระวังด้ านสุ ขภาพ และการรักษา ฟื้ นฟูสภาพ
ปชช. ทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากขยะและสิ่ งแวดล้ อม

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลุ่มเวชศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม และ
ทีมสานักฯ
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สรุปแผนงาน/โครงการคาขอฯ ปี 2559 (ต่ อ)
แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

4. โครงการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
Env.-Occ. * เน้ นงานภาคเกษตรกรรม
งานใหม่ งานภารกิจสานักฯ

กลุ่มอาชีวอนามัย และทีมสานักฯ

5. โครงการบูรณาการวิชาการสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็ นสุ ข

สานักโรคไม่ ติดต่ อ /
กลุ่มอาชีวอนามัย และทีมสานักฯ

6. โครงการเฝ้ าระวังโรคและดูแลสุ ขภาพผู้
ประกอบอาชีพใน สปก. เขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด

สานักโรคติดต่ อทัว่ ไป /
กลุ่มอาชีวอนามัย และทีมสานักฯ
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แผนงาน/โครงการ
1. โครงการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการเพือ่
พัฒนาเครือข่ ายความร่ วมมือโรค
Env.-Occ. ระดับอาเซียน
2. โครงการพัฒนา
ความเป็ นเลิศ
ด้ านโรค
Env.-Occ.
(สานักฯ +
ส.ราชประชา)

กิจกรรมสาคัญ
- การประชุ มเพือ่ พัฒนาเครือข่ ายความร่ วมมือ
โรค Env.-Occ. ระดับอาเซียน

-การกาหนดทิศทางและแผนพัฒนางานวิจยั และผลิตภัณฑ์ วชิ าการด้ านโรค Env.-Occ.
-การอบรมจัดทาผลิตภัณฑ์ ด้าน Env.-Occ.
-การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การพัฒนาวิชาการและผลิตภัณฑ์ ด้ าน Env.-Occ.
-การประชุมเพือ่ พัฒนาเครือข่ ายสู่ ความเป็ นเลิศ
-การพัฒนาความเข้ มแข็งของแผนงานควบคุมโรค Occ. และแผนงานควบคุมโรค Env.
-การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักฯ ด้ านโรค Env.-Occ.
-การสนับสนุนการร่ วมนาเสนอผลงานวิชาการในเวทีวชิ าการ
-การพัฒนาหลักสู ตรและองค์ความรู้ที่จาเป็ นในการดาเนินงานสาหรับ สคร.
-การพัฒนาศักยภาพเครือข่ าย สคร.
-การพัฒนาศักยภาพสนับสนุนการดาเนินงานด้ านห้ องปฏิบัตกิ ารของ สคร.
-การติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้ าน Env.-Occ.
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แผนงาน/โครงการ
3. โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุ ขภาพจากการสั มผัส
ขยะ และสิ่ งแวดล้ อม

กิจกรรมสาคัญ
3.1 การบูรณาการระดับประเทศในแผนการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม
ลาดับที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการขยะให้ ถูกสุ ขลักษณะ : การปกป้ องและ
ดูแลสุ ขภาพของ ปชช. ทัว่ ไป และคนทางานจากขยะอันตราย
- การสารวจ ประเมินความเสี่ ยง และการเฝ้ าระวังสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
เพือ่ การป้องกันตนเองและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- การพัฒนาองค์ ความรู้ เพือ่ ชี้แจงแนวทางในการดาเนินงานการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากขยะ
- การประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารความเสี่ ยงสาหรับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมฯ
- การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัติการ
ลาดับที่ 4 การเฝ้ าระวังผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ทีว่ กิ ฤตด้ านมลพิษอากาศ

3.2 การบูรณาการระดับกระทรวง/กรมควบคุมโรค :
การเฝ้ าระวังด้ านสุ ขภาพ และการรักษา ฟื้ นฟูสภาพ ปชช. ทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากขยะและสิ่ งแวดล้อม
-การเฝ้ าระวังผลกระทบต่ อสุ ขภาพในพืน้ ทีว่ กิ ฤติด้านมลพิษอากาศ

43

แผนงาน/โครงการ
4. โครงการเฝ้ าระวัง
โรคและภัย
สุ ขภาพ Env.Occ.
* เน้ นงาน
ภาคเกษตรกรรม
งานใหม่
งานภารกิจสานักฯ

กิจกรรมสาคัญ
- การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ/ปชช.ที่สัมผัสขยะ
: ประเมินความเสี่ยง, พัฒนารูปแบบการดูแลสุ ขภาพฯ
-การพัฒนาและบริหารจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านสุ ขภาพและสิ่งแวดล้อม
-การพัฒนาระบบการดูแลสุ ขภาพด้ านส่ งเสริม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพฯ
: การขับเคลือ่ นนโยบายฯ , การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมฯ
-การพัฒนากระบวนการฟื้ นฟูสภาพโรคจากการทางานเพือ่ กลับสู่ การประกอบอาชีพ
(สถาบันราชประชาสมาสัย)
-การตอบโต้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในกรณีภยั พิบัตฉิ ุกเฉิน
-การพัฒนาศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านพิษวิทยา
-การวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร
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แผนงาน/โครงการ
5. โครงการบูรณาการ
วิชาการสถาน
ประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย
กายใจเป็ นสุ ข
6. โครงการเฝ้ าระวัง
โรคและดูแลสุ ขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพใน
สปก. เขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ
5 จังหวัด

กิจกรรมสาคัญ
สานักฯ
-พัฒนาเกณฑ์ คู่มอื และแนวทางการดาเนินงาน สื่ อต่ าง ๆ ในการดาเนินงานสปก.
-สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่ ายในกลุ่มแรงงานในและนอกระบบ
-พัฒนาบุคลากรในการนาเครื่องมือไปใช้ ในพืน้ ทีน่ าร่ องใน สปก.
-พัฒนาต้ นแบบ Facilitators, อบรมผู้ตรวจประเมินฯ
-แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถอดบทเรียน
-การสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน สปก.ฯ
สคร.
-ประสานงานและถ่ ายทอดการดาเนินงานแก่สสจ./จังหวัด
-ร่ วมเป็ นกรรมการตรวจประเมินฯ
-ถ่ ายทอดแนวทางการดาเนินงานเฝ้ าระวังโรคและดูแลสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
-การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังและระบบการรายงานโรคและภัยสุ ขภาพทางระบาดวิทยา
-จัดทา/ผลิตสื่ อสนับสนุนทางวิชาการในการเฝ้ าระวังฯ 5 ภาษา
-การติดตาม และประเมินผลการเฝ้ าระวังโรคฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้ าระวังฯ เขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด ในพืน้ ทีข่ อง
สคร. 4 เขต (สคร.3 , 7 , 9 และ 12) จ.สระแก้ว, จ.ตราด, จ.มุกดาหาร, จ.ตาก และ
จ.สงขลา
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