ชุดขอมูลทีม่ ีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด
(14 รายการ)

1. ชุดขอมูลจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สง ผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก
รหัสชุดขอมูล : DataSet_Anamai_envrisk

No.
รายการคําอธิบายชุดขอมูล
1 ประเภทขอมูล
2 ชื่อชุดขอมูล
3 องคกร
4 ชื่อผูต ิดตอ
5 อีเมลผูติดตอ
6 คําสําคัญ
7 รายละเอียด
8
9.1
9.2
10
11
12
13
14

วัตถุประสงค
หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
คาความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
แหลงที่มา
รูปแบบการเก็บขอมูล
หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล

รายละเอียดทีต่ องระบุ

ขอมูลสถิติ
ขอมูลจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
นายอภัย ปณฑะคุปต
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
กลุมบริหารยุทธศาสตร
hia.strategy@gmail.com
hia,envrisk,anamai
จัดเก็บขอมูลรายไตรมาส กลุมเปาหมายสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 76 จังหวัด ผูใชขอมูล เจาหนาที่สาธารณสุข
ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
ไตรมาส
1 รายป
จังหวัด
สํารวจสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมของจังหวัด
JSON
ขอมูลสาธารณะ
Open Data Common

2. ชุดขอมูลจํานวนตัวอยางน้ําบริโภคประเภทตางๆ ไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพน้ําบริโภคกรมอนามัย
รหัสชุดขอมูล : DataSet_Anamai_waterquality

No.
รายการคําอธิบายชุดขอมูล
1 ประเภทขอมูล
2 ชื่อชุดขอมูล
3
4
5
6

องคกร
ชื่อผูติดตอ
อีเมลผูติดตอ
คําสําคัญ

7 รายละเอียด

8
9.1
9.2
10
11

วัตถุประสงค
หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
คาความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
แหลงที่มา

12 รูปแบบการเก็บขอมูล
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล

รายละเอียดทีต่ องระบุ

ขอมูลสถิติ
ขอมูลจํานวนตัวอยางน้ําบริโภคประเภทตางๆ ไดมาตรฐานตาม
เกณฑคุณภาพน้ําบริโภคกรมอนามัย
กรมอนามัย
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
assessment4606@gmail.com
คุณภาพน้ําบริโภค,คุณภาพน้ําดื่ม, ความเหมาะสมในการบริโภค,
การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค,น้ําบริโภคครัวเรือน
จํานวนตัวอยางน้ําบริโภคที่สุมเก็บจากพื้นที่เปาหมาย และตรวจเฝา
ระวังทางหองปฏิบัติการ ตามเกณฑเสนอแนะคุณภาพน้ําบริโภคเพื่อ
การเฝาระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563
(https://moph.cc/cjpGUMqkg)
พันธกิจหนวยงาน
ป
1
ประเทศ
ผลการตรวจเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ จากศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย
JSON
ขอมูลสาธารณะ
License not specified

3. ชุดขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับ
รหัสชุดขอมูล : DataSet_Anamai_wastesurveil

No.
รายการคําอธิบายชุดขอมูล
1 ประเภทขอมูล
2 ชื่อชุดขอมูล
3 องคกร
4 ชื่อผูต ิดตอ
5 อีเมลผูติดตอ
6 คําสําคัญ
7 รายละเอียด

8
9.1
9.2
10
11

วัตถุประสงค
หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
คาความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
แหลงที่มา

12 รูปแบบการเก็บขอมูล
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล

รายละเอียดทีต่ องระบุ

ขอมูลสถิติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัด
พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับ
กรมอนามัย
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
env.anamai@gmail.com
ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล, สิ่งปฏิกูล, พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับ
เปนขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล
ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับ จํานวน 29 จังหวัด เพื่อใช
สําหรับติดตามสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการผลกระทบตอสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม
ตับ โดยจัดเก็บขอมูลจากรายงานของศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข และศูนยอนามัย
พันธกิจหนวยงาน
ป
1
จังหวัด
กรมอนามัยรวบรวมขอมูลการออกขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลจากเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา และเว็บเทศบาล
ตางๆ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและรายงานผล
JSON
ขอมูลสาธารณะ
License not specified

4. ชุดขอมูลเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
รหัสชุดขอมูล : DataSet_Anamai_EHA

No.
รายการคําอธิบายชุดขอมูล
1 ประเภทขอมูล
2 ชื่อชุดขอมูล
3 องคกร
4 ชื่อผูต ิดตอ
5 อีเมลผูติดตอ
6 คําสําคัญ
7 รายละเอียด

8
9.1
9.2
10
11

วัตถุประสงค
หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
คาความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
แหลงที่มา

12 รูปแบบการเก็บขอมูล
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล

รายละเอียดทีต่ องระบุ

ขอมูลสถิติ
เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
กรมอนามัย
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
env.anamai@gmail.com
EHA, ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม, เทศบาล
เปนขอมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health Accreditation :
EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม เปน
กลไกและเครื่องมือกระตุนใหเกิดการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ ทําใหเกิดการเรียนรู มีการประเมินและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการลดความเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอม และสรางหลักประกันใหแกประชาชนที่จะไดรับการ
คุมครองดานการบริการอนามัยสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ โดยมี
ประเด็นที่ใหการรับรอง 9 ประเด็นหลัก คือ
1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
2. การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล
4. การจัดการมูลฝอย
5. การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
6. การจัดการเหตุรําคาญ
7. การจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
8. การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
9. การบังคับใชกฎหมาย
พันธกิจหนวยงาน
ป
1
จังหวัด
กรมอนามัยรวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล
JSON
ขอมูลสาธารณะ
License not specified

5. ชุดขอมูลโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมผานเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
รหัสชุดขอมูล : DataSet_Anamai_GCH

No.
รายการคําอธิบายชุดขอมูล
1 ประเภทขอมูล
2 ชื่อชุดขอมูล
3 องคกร
4 ชื่อผูต ิดตอ
5 อีเมลผูติดตอ
6 คําสําคัญ
7 รายละเอียด

8
9.1
9.2
10
11

วัตถุประสงค
หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
คาความถี่ของการปรับปรุงขอมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
แหลงที่มา

12 รูปแบบการเก็บขอมูล
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล

รายละเอียดทีต่ องระบุ

ขอมูลสถิติ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมผานเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital
กรมอนามัย
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
env.anamai@gmail.com
GREEN&CLEAN Hospital, โรงพยาบาล GREEN&CLEAN
Hospital
ขอมูลการประเมินโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามเกณฑ GREEN and CLEAN Hospital ประกอบดวยประเด็น
G: GARBAGE การจัดการขยะ
R: RESTROOM การพัฒนาสวมสะอาด
E: ENERGY การมีมาตรการประหยัดพลังงาน
E:ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดลอม
N: NUTRITION การจัดการการดานสุขาภิบาลอาหาร
โดยเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ.
รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560)
ป
1
จังหวัด
กรมอนามัยรวบรวมขอมูลผลการประเมินโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรม
วิชาการ) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
JSON
ขอมูลสาธารณะ
License not specified

