สรุปแผนกลยุทธ์สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจตามกฎกระทรวง
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคและ
ภัยทีค่ ุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2. กาหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคและภัย ที่
คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและการ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
5. ประสานและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนาในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ในระดับอาเซียน

พันธกิจ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ประชาชนและร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์
1. องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นที่ยอมรับ
และมีการนาไปประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยงานในระดับพื้นที่ และประชาชน
สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางและมาตรฐานที่สานักฯ กาหนด

3. บุคลากรของสานักฯ มีศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
1. พัฒนาวิชาการและ
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. ส่งเสริมสนับสนุน
ของสานักฯ ให้มีทักษะในการ
เครือข่ายการดาเนินงาน
ดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

5. สื่อสารสาธารณะและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่นาไปเผยแพร่
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
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แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฯ (2559-2568)
เป้าหมายลดโรค & ประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญ โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
เป้าหมายลดโรค & ประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญ โรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

2

กรอบแนวคิด : โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (Occ.) & สิ่งแวดล้อม (Env.)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ (39.6 ล้านคน)
การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
-เด็ก
กลุ่มที่
-คนชรา
กลุ่ม
อาศัยใน
-ผู้เจ็บป่วย เปราะบาง
พื้นที่เสี่ยง
-สตรีมี
ครรภ์
กลุ่ม
ผู้บริโภค

แรงงานนอกระบบ
24.8 ล้านคน
อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม
15.1 ล้านคน

ในระบบประกัน
สังคม 14.8 ล้านคน

บริการ

ราชการ
1 ล้านคน

เฝ้าระวังฯ และเตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน Env.

การเฝ้าระวังฯ และเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน Occ.

บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการอาชีวอนามัย

3

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพฯ (2559-2568)

แผนยุทธศาสตร์
(2 Programs)

แผนพัฒนา
(6 โครงการหลัก)

1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแรงงานไทย
1.1 แรงงานนอก
ระบบ
1.1.1 เกษตรกร
1.1.2 แรงงานในชุมชน
1.1.3 แรงงานภาค
บริการ(ผู้ขับขี่รถ
โดยสารอิสระ ฯลฯ)

1.2 แรงงานในระบบ
1.2.1 แรงงานในสถานประกอบ
กิจการ
1.2.2 ผู้ประกอบอาชีพด้านการ
แพทย์ & สาธารณสุข
1.2.3 ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ

2. แผนยุทธศาสตร์
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจาก
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

1. แผนพัฒนายกระดับระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมความเสี่ยงและโรคฯ ให้ได้มาตรฐานสากล
2. แผนพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
3. แผนพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

4. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5. แผนพัฒนายกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ตามมาตรฐานสากล
6. แผนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ระดับประเทศและนานาชาติ
ปรับ 3 ธค..57
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแรงงานไทย ปี 2559 – 2568
เป้าหมาย เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก
วิสัยทัศน์ : แรงงานไทย สุขภาพดีปลอดภัย ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยกัน เพื่อนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. สร้างเสริมความเข้มแข็ง ความร่วมมือเครือข่าย
2. พัฒนาองค์ความรู้
5. ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
3. พัฒนาระบบบริการ ( Service ) 6. สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนายจ้าง แรงงาน ท้องถิน่ ชุมชน

เป้าหมาย

แรงงานไทยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม
แรงงานไทยมีพฤติกรรมการ
ทางานที่ปลอดภัย

เป้าประสงค์

แรงงานไทยสามารถเข้าถึงบริการ
อาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐาน

มีบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขมีศักยภาพการให้บริการ

มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน
สุขภาพให้แรงงานอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

แรงงานนอกระบบ : เกษตรกร, แรงงานในชุมชน, ผู้ขับขี่รถโดยสารอิสระ, ฯลฯ
แรงงานในระบบ : แรงงานในสถานประกอบกิจการ, Health Worker (ผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์&สาธารณสุข), ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, โรงแรม, ขนส่ง, ฯลฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบการจัดบริการด้านงานอาชีวอนามัยให้แรงงานไทยสามารถเข้าถึงบริการที่ได้
มาตรฐาน

กลยุทธ์

แผนงาน /
โครงการหลัก

พัฒนาระบบบริการ
อาชีวอนามัยเชิงรุกและ
เชิงรับให้ครอบคลุม และ
ได้มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้
เชี่ยวชาญด้านงานอาชีวอนามัย

การพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานและการ
สื่อสารความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัยที่มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค ให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย

1. แผนพัฒนายกระดับระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมความเสี่ยงและโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานสากล
2. แผนพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
3. แผนพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
4. แผนพัฒนายกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล

พัฒนาการสื่อสาร
สาธารณะเพือ่
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

5. แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านอาชีวอนามัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
พัฒนากลไกการ
ประสานงานและ
บูรณาการงานกับ
หน่วยงานเครือข่าย

ผลักดันนโยบาย
กฎหมายกฎกระทรวง
ด้านการบริหารจัดการ
งานอาชีวอนามัย

6. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดล้อม ระดับประเทศ

ปรับ 3 ธค..57
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแรงงานนอกระบบของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
เป้าหมาย เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก
เป้าหมาย

ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับการดูแลสุขภาพ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับการทางานได้ถูกต้องเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยบริการสาธารณสุข
และเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง

กลยุทธ์
๑.๑.๑ การ
พัฒนาระบบ
บริการอาชี
วอนามัยเชิง
รุกและเชิง
รับให้
ครอบคลุม
และได้
มาตรฐาน

แผนงาน/
โครงการ
หลัก

๒. แรงงานไทยมีพฤติกรรมการทางานที่ปลอดภัย

๑. แรงงานไทยสามารถเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑.กลุ่มอาชีพ(เกษตรกร, ผู้รบั งานไปทาทีบ่ ้าน)
๒. กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ(หญิงตัง้ ครรภ์,ผู้สูงอายุ, โลหะหนัก) ๓. ตามปัจจัยเสี่ยง(สารเคมีเกษตร,การยศาสตร์,บาดเจ็บ)

๑.๑ การพัฒนาการ
จัดระบบบริการด้านงาน
อาชีวอนามัยให้แรงงาน
ไทยสามารถเข้าถึงบริการ
ที่ได้มาตรฐาน
๑.๑.๒
พัฒนา
กลไกการ
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และ
กฎหมาย

๑.๑.๓ พัฒนา
และผลิต
บุคลากร
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข
ให้มีศักยภาพ
และเชี่ยวชาญ
ด้านงานอาชีว
อนามัย

๑.๑.๔ การ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผล

๑.๒ การพัฒนาองค์ความรู้/
มาตรฐาน/แนวทางการดูแล
สุขภาพที่ได้มาตรฐานและ
การสื่อสารความเสี่ยงในงาน
อาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒.๑ พัฒนาองค์
ความรู้ /แนว
ทางการดูแล
สุขภาพและ
แนวทางในการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม
โรคให้กับ
หน่วยงานครือข่าย

๑.๓.๑ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เฝ้าระวัง
ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัย
สุขภาพใน
กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ

๑.๓ การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
๑.๓.๒ พัฒนากลไก
การประสานงาน
และบูรณาการงาน
กับหน่วยงาน
เครือข่ายกระทรวง
สาธารณสุขและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในงาน
อาชีวอนามัย

๑. แผนพัฒนายกระดับระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมความเสี่ยงและโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานสากล
๒. แผนพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
๓. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๔. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

๑.๓.๓ ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ท้องถิ่นมีนโยบาย
การจัดการสุข
ภาวะของแรงงาน
นอกระบบ และ
คุ้มครองด้าน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
การทางาน

๑.๓.๔ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
สร้างแกนนา
แรงงานนอกระบบ
หรืออาสาสมัคร
ด้าน อาชีวอนามัย
ในชุมชน (อสอช.)
ในพื้นที่เป้าหมาย
ให้มีศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพ

๒.๑ การสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้านโรค
และภัยจากการประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ
๑.๓.๕ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
สมรรถนะของ
แรงงานด้านการ
ประเมินความ
เสี่ยงจากการ
ทางานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

๒.๑.๑
พัฒนาการ
สื่อสาร
สาธารณะ
เพื่อพัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ

๒.๑.๒
สร้างความ
ตระหนัก
และการมี
ส่วนร่วม
ให้นายจ้าง
แรงงาน
และ
หน่วยงาน
เครือข่าย

๕. แผนพัฒนายกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
๖. แผนพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘
เป้าหมาย เป้าประสงค์ กลุม่ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก
เป้าหมาย

ประชาชน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม

เป้าประสงค์

๑.หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนวิชาการ ประสานงานและบูรณาการงานอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กล
ยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ
หลัก

๑. หน่วยบริการสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
๑.๑ การพัฒนาและร่วมมือกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

๑.๑.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดบริการ
เวชกรรม
สิ่งแวดล้อม

๑.๑.๒ สนับสนุนวิชาการ
แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยให้ มี
ความเข้ม แข็ง และสามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ด้ ว ย
ตนเองอย่างเหมาะสม

๒.ประชาชน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิง่ แวดล้อม

๑.๒ การพัฒนาองค์ความรู้/
มาตรฐาน/แนวทางในการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ
๑.๒.๑ สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนา
องค์ความรู้/มาตรฐาน/
แนวทางในการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

๒.ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม

๑.๓ การสื่อสารความ
เสี่ยงด้านโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ

๑.๓.๑
พัฒนา
กลไกการ
สื่อสาร
ความเสี่ยง
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. แผนพัฒนายกระดับระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมความเสี่ยงและโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานสากล
๒. แผนพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
๓. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๔. แผนพัฒนายกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

๒.๑.๑
พัฒนากลไก
การ
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
กฎหมายใน
ทุกระดับ

๒.๑ การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ
การตอบโต้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้ตามมาตรฐานสากล
๒.๑.๒ พัฒนากลไก
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

๒.๑.๓
พัฒนาการ
สื่อสารความ
เสี่ยงให้
ประชาชน
ทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒.๒ การติดตามประเมินผล

ภาพรวมของการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล
๒.๑.๔
สร้างความ
ตระหนัก
และการมี
ส่วนร่วม
ของชุมชน

๒.๒.๑ พัฒนา
กลไกการติดตาม
ประเมินผล
ภาพรวมของการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพจาก
มลพิษ
สิ่งแวดล้อม

๕. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
๖. แผนพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
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