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แนวทางการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2557
การดํ า เนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย เป็ น ไปตามกฎหมายที่ สํ า คั ญ คื อ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายหน่ ว ยงาน ที่ สํ า คั ญ คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปัจ จุ บั น มี ก รอบการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ คือ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อลดความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่คุณภาพอากาศ น้ํา สุขาภิบาล สุขอนามัย มูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมี
สารอันตราย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 โดยภาพรวมให้ความสําคัญกับการผลักดันการ
ดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งเป็นแผนที่
มุ่ง คุ้ม ครองสุข ภาพของประชาชนบนพื้ น ฐานของการบูร ณาการการดํา เนิ น งานด้ า นสิ่ง แวดล้ อมและสุ ข ภาพ
ทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 3) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคี เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) การส่งเสริมบทบาทของ อปท. ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 5) การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัยมีการดําเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสําคัญ ๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยที่มีการ
เรียนการสอนด้านสาธารณสุขเพื่อร่วมกันผลักดันการดําเนินงานในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม
ในระดับพื้นที่
ด้วยสถานการณ์ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เกิดขึ้นจากการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคม สู่การพัฒ นา
ภาคอุต สาหกรรมและบริ ก ารมากขึ้ น เช่ น บริ ก ารยกขนสิน ค้ า บริ ก ารโกดั งสิน ค้า บริ ก ารจากการท่ อ งเที่ ย ว
ร้านอาหาร จังหวัดชายแดนมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น มีระบบขนส่งที่เชื่อมโยงกันทั้งภูมิภาค การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติมีเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ทําให้เกิดปริมาณน้ําเสียและขยะเพิ่มขึ้นเกิดชุมชน
แออัด สภาพแวดล้อม การอยู่อาศัยเสื่อมโทรม หรือปัญหาสังคม ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น ใช้ถ่านหินทดแทนก๊าซธรรมชาติ อาจนํามาซึ่งปัญหามลพิษอากาศ สารเคมีปนเปื้อนในห่วง
โซ่อาหาร น้ําเสียชุมชนและการร้องเรียนจากประชาชน พบว่ามีประเด็นปัญหาที่สําคัญ ได้แก่ 1) อาหารปนเปื้อน
ชีวภาพ เคมี โครงสร้างแหล่งจําหน่าย สุขวิทยาส่วนบุคคล อุบัติการณ์โรคอาหารเป็นพิษยังสูง AEC อาจทําให้เกิด
สถานที่จําหน่ายอาหารมากขึ้น รูปแบบการบริการหลากหลาย ควบคุมยาก 2) น้ําบริโภคตู้น้ําหยอดเหรียญใน
เขตเมืองไม่ได้คุณภาพประปาอปท. ไม่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทําให้แล้ง หรือน้ําท่วม
ขาดแคลนน้ําดื่มสะอาด 3) อปท.กว่าร้อยละ 60 ไม่มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลกว่าหรือมีระบบแต่ไม่ใช้ระบบอย่างถูก
สุขลักษณะ ไม่ได้ควบคุมการขนส่งรถดูดส้วม 4) ร้อยละ 62 ของมูลฝอย ได้รับการจัดการไม่ถูกต้อง ท้องถิ่นไม่มี
ระบบกํา จั ด /ขาดงบประมาณ ต้ น ทุ น การสร้ า งระบบกํ าจั ด ขยะสู ง ไม่ มี ส ถานที่ กฎหมายไม่เ อื้อ ให้ จั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม พฤติกรรม 3Rs ของประชาชนยังไม่ดี การรีไซเคิลน้อย ไม่บรรลุผล MDGs+ 5) มีการใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ดังนั้นการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1) ประเด็นยุทธศาสตร์การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน เป็นการดําเนินการเพื่อให้
ความคุ้มครองสุขภาพประชาชน ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุแล้ว รวมถึงการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณีที่เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัยจะส่งเสริม สนับสนุนและ
ผลักดันให้มีการพัฒนาตัวแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อหาแนวทางป้องกัน ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีทีม
Special Environmental Health Response Team: SERT ในระดับพื้นที่ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว และการดําเนินงานที่ทําให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ข้อมูลเพียงพอถูกต้องและทันเวลา สามารถตัดสินใจดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือปฏิบัติการเผชิญต่อ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสม มีตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ จังหวัดมีระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการดําเนินการครอบคลุมใน 4 ด้าน
ได้แก่
(1) จังหวัดมีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ดําเนินงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อการ
คุ้มครองสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข (National Health Authority : NHA) ที่กําหนดให้สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ทําหน้าที่กํากับและควบคุมดูแลการดําเนินงานด้านสุขภาพ (Health Regulator)
(2) จังหวัดมีระบบและกลไกรองรับการดําเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยการผลักดัน และส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งทีมหรือผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน มีการกําหนดแผนรองรับมีการสื่อสารความเสี่ยงและมีบทบาทภารกิจที่สําคัญคือ การวิเคราะห์สถานการณ์
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผน และ เฝ้าระวังการเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ รวมถึงการ
สนับสนุน ให้คําแนะนําด้านวิชาการ กฎหมาย แก่บุคลากร และองค์กรที่รับผิดชอบ เผยแพร่ ให้คําแนะนําในการ
ปฏิบัติตัวต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
(3) จังหวัดมีระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เน้นในเรื่องการพัฒนาระบบ
ข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(4) จังหวัดมีระบบการประเมินผลต่อสุขภาพจากกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เน้นในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ให้ท้องถิ่นใช้เครื่องมืออย่างง่าย (Checklist) สําหรับตรวจประเมิน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการจัดบริการ ประเด็นงานสําคัญในการ
ดําเนินงาน คือ การเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบคุณภาพของอปท.ในการจัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ
ร้านอาหาร คุณภาพน้ําดื่ม การจัดการสิ่งปฏิกูล ส้วมสาธารณะและการจัดการขยะทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพโดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ได้แก่
(1) จํานวน อปท. มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ อปท. มีคุณภาพด้านบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และการจัดบริการน้ําบริโภค การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามั ยสิ่ ง แวดล้ อม เนื่อ งจาก อปท. เป็ นหน่ว ยงานหลั ก ในพื้นที่ที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด และให้ บริก ารด้ านอนามั ย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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สิ่งแวดล้อมกับประชาชนโดยตรง และมุ่งหวังว่าประชาชนจะได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
แนวทางที่สําคัญ คือ การบูรณาการเกณฑ์คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health
Accreditation : EHA) ในเกณฑ์การประเมิน อปท. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดําเนินการประเมิน
รับรอง อปท. คุณภาพด้านบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจ
(2) ทุกจังหวัดมีตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ: การดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
มุ่งเน้นสนับสนุนการแก้ ไขและลดปัญหาความเสี่ยงจากการจัดบริการอาหารและคุณภาพน้ําบริโภคในสถาน
ประกอบการด้านอาหารต่าง ๆ โดยการจัดการและควบคุมป้องกันปัจจัยสําคัญ ได้แก่ บุคคล (ผู้สัมผัสอาหาร ผู้
เตรี ย ม–ปรุ ง ผู้ เ สิ ร์ ฟ ผู้ จํ า หน่ า ยอาหาร) อาหาร ภาชนะอุ ป กรณ์ สถานที่ และสั ต ว์ แ มลงนํ า โรค สถาน
ประกอบการด้านอาหาร โดยเฉพาะ อาหารในตลาด ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้และ
ตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังและผลักดันให้
ผู้ประกอบการ ผลิต จําหน่ายและปรุงประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยจะได้มีการดําเนิน
“โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดํ าเนิ นงานของรั ฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข (นายสรวงศ์ เที ยนทอง) เป็ น โครงการที่ ต่ อ ยอดจากโครงการตลาดสดน่ า ซื้ อ มุ่ ง เน้ น
กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ คือ ตลาดนัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างความครอบคลุมและบูรณาการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
โดยการพัฒนาส้วม
สาธารณะให้ได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย นอกจากส้วมในโรงเรียน และศาสนสถาน เพื่อสร้าง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง คือ เด็ก และผู้สูงอายุ และเพิ่มความครอบคลุมของส้วมสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน ทั้งในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะส้วมในสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงภายใต้ “โครงการ
ปั๊มน้ํ ามันโสภา สุขาน่าเข้า” เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นเมืองหลวงของอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2558 และ
สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสรวงศ์ เทียนทอง) และ
เพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 ที่ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็น
ร้อยละ 20 กรมอนามัยได้ผลักดันการดําเนินงานตาม “แผนแม่บทส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 2559)” ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว เมื่อ วั น ที่ 19 ก.พ. 2556 และมี ค ณะกรรมการส้ ว ม
สาธารณะไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสบ สุรัสวดี) เป็นประธาน และอธิบดีกรมอนามัยเป็น
เลขานุการ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติตามแผนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและชะลอการเกิด
โรคข้อเข่าเสื่อม ให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ตลอดจนเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
3) ประเด็น ยุ ทธศาสตร์พั ฒนาสุ ข าภิบาลอย่ างยั่ง ยืน สู่วิถีพ อเพียง สถานการณ์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โลกร้อนและวิกฤตด้านพลังงานของประเทศไทย แนวคิดการจัดการสุขาภิบาล
ที่เน้นการนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ สามารถตอบโจทย์ปัญหาของปัจจุบันและอนาคตได้ โดยมีเป้าประสงค์
เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงโรงพยาบาลสามารถจัดการสุขาภิบาลได้อย่างถูกสุขลักษณะ รักษาสิ่งแวดล้อม
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพึ่งตนเองได้ กรมอนามัยและหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นการร่วม
รั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ และสามารถเป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบสํ า หรั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
การดําเนินงานสุขาภิบาลในโรงพยาบาลตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืน จึงยังเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องและ
จะต่อยอดด้วยการพัฒนาให้ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการจัดการมูลฝอย
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ติดเชื้อ ระบบน้ําเสียโรงพยาบาล การสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย และคุณภาพน้ําประปาของ
โรงพยาบาล โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญได้แก่
(1) ร้ อ ยละของขยะติ ดเชื้อ ได้รั บ การจั ด การอย่ า งถู กสุ ข ลั ก ษณะ โดยการผลั ก ดั น
ส่งเสริมให้ทุกแหล่งกําเนิดขยะติดเชื้อ มีการจัดการได้อย่างถูกสุขลักษณะโดยมีแนวทางสําคัญ คือ การจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล มูลฝอยติดเชื้อ การส่งเสริม ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแบบ Onsite Treatment เช่น การใช้
เทคโนโลยี Autoclave, Microwave ในการบําบัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกําเนิด และการใช้ระบบเอกสารกํากับ
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System) เร่งรัดให้ อปท. ใช้เตาเผาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
(2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม สนับสนุน รพ.สธ. ทุกแห่งให้ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน
ได้แก่ มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมการรายงานระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยพัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย และระบบประปาของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
รับรองน้ําประปาดื่มได้
นอกจากนี้ การส่งเสริมการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังเป็น
ประเด็นที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เป็นกฎหมายที่มีขอบเขตอํานาจบังคับใช้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหลักการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแล มีเป้าหมายคุ้มครองประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบกิจการ คนงาน/
ผู้ปฏิบัติงานได้อยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุข และเพื่อสนับสนุนบทบาทสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดในการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัยได้เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพได้สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ในจังหวัดนําร่อง 32 จังหวัด และจะขยายผลให้มีการดําเนินการครบทุกจังหวัด และอยู่ระหว่างการเสนอให้
ทุกจังหวัดจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองมากขึ้น
จากแนวทางการดําเนินงานดังกล่าว เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องทําควบคู่ไปกับงานประเด็นอื่น ๆ ใน
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งความสําเร็จจะเกิดเป็นรูปธรรมได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับ ช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย โดยบทบาทที่
สําคัญของส่วนกลาง คือ การผลักดันมาตรการทางกฎหมาย การสนับสนุนกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด การพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนพื้นที่ พัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้ง ศูนย์อนามัย สสจ. สสอ. อปท.
และการประสานงานเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่กรมอนามัยได้ลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนศูนย์อนามัยและสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคให้มีแผนการดําเนินงานและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ร่วมกัน และในปี 2557 กรม
อนามัยยังคงสนับสนุนให้ระดับพื้นที่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากการดําเนินงานทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่กล่าวมา ในปี 2557 ได้กําหนด Theme หลัก
ของการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “เมืองไทย เมืองสะอาด” เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
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อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม และสนั บสนุนการจั ดบริ การอนามั ยสิ่งแวดล้อ มให้ได้
มาตรฐานสร้างความร่วมมื อกับภาคีเครือข่ ายในการดําเนินงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อมส่ ง เสริ มการพัฒนาระบบ
กฎหมายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคุณลักษณะของเมืองสะอาด ได้แก่ การมีส้วมสาธารณะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS มีการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ การจัดบริการด้านอาหารที่ปลอดภัย และน้ํา
ดื่มมีคุณภาพได้มาตรฐาน
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(ร่าง) ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. บทนํา
ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดวิสัยทัศน์ภายในทศวรรษต่อไป คือให้คนไทยทุกคนมี
สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
และตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ต้องไม่น้อยกว่า 72 ปี
ทั้งนี้ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวได้ จําเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ปราศจากโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
เมื่อปีค.ศ. 2006 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ร้อยละ 24 ของภาระโรคทั่วโลกมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก
สิ่งแวดล้อมและเมื่อพิจารณาในกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี พบว่า1 ใน 3 ของการเจ็บป่วยในเด็กมีสาเหตุมาจาก
สิ่งแวดล้อม (WHO, 2006) นอกจากนี้ในปีค.ศ. 2004 องค์การอนามัยโลกได้ศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะอัน
เนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญได้แก่
1) ความสะอาดของน้ํารวมทั้งสุขอนามัยและการสุขาภิบาลเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงโดยส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 1.7 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะสูงที่สุด
2) รองลงมาคือ มลพิษอากาศในบ้ านเรือนเป็นสาเหตุ ของโรคระบบทางเดิ นหายใจ โดยส่ ง ผลให้ มี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 1.6 ล้านคนต่อปี
3) มลพิษอากาศจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 800,000 คน
ต่อปี
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อภัยธรรมชาติและกระทบวงจรการเกิดโรคทําให้มีผู้เสียชีวิต
กว่า150,000 คนต่อปี
5) นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต จากมาลาเรียกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบการ
จัดการน้ําและชลประทานไม่ดีรวมถึงการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งสามารถนําไปสู่การเกิด
โรคติดต่อนําโดยแมลงได้ เช่น ไข้เลือดออก
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคของประชาชน
ดังนั้นการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขนั้น การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
นับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากการพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมและขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตร
การค้าและบริการ เป็นต้น และผลจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ที่ยังมีช่องว่างในการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เช่น มลพิษทางอากาศ
น้ําและดิน เป็นต้น และเมื่อมนุษย์ได้รับมลพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา ทั้งการ
เจ็บป่วย การเสียชีวิต และคุณภาพชีวิตที่เสื่อมโทรมลง
อย่างไรก็ตาม หากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิ จเพื่อสร้างรายได้ของประเทศและ
ตอบสนองต่อการบริโภคเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก็อาจจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดผู้ที่ดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
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ชัดเจน และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งระดับ ประเทศระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการ
ในระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
เอกสารฉบับนี้ หน่ วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่ งประกอบด้วยสํานั กอนามั ยสิ่ งแวดล้อม สํานัก
สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้ํ า กองประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ศู น ย์ บ ริ ห ารกฎหมายสาธารณสุ ข และศู น ย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดใน
การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กําลังมีการขับเคลื่อนให้มีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขอบเขตงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์
รวมถึงข้อเสนอแนะบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดต่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ขอบเขตงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภารกิจของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการดําเนินการบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 1993ได้กําหนดไว้ 17
ประเด็น (WHO 1993) คือ
1) การจัดหาน้ําสะอาด
11) ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
2) การควบคุมมลพิษทางน้ํา
12) การวางผังเมือง
3) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่มีลักษณะ 13) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การคมนาคม
เป็นของแข็ง
14) การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ
4) การควบคุมสัตว์อาร์โทพอดและสัตว์แทะ
15) การสุขาภิบาลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5) การสุขาภิบาลอาหาร
6) การควบคุมมลพิษทางดิน
16) การดําเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรค
7) มลพิษทางอากาศ
ระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการ
8) การป้องกันอันตรายทางรังสี
อพยพย้ายถิ่นของประชาชน
17) มาตรการป้องกันเพื่อให้สิ่งแวดล้อม
9) การควบคุมมลพิษทางเสียง
โดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยงหรือ
10) อาชีวอนามัย
อันตรายต่าง ๆ
แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งระดับโลกระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม ทําให้ปัจจัย
คุกคามมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่มากับความทันสมัย (Modern Hazards) ที่เกิดจากการ
พัฒนาที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ การ
กลายสภาพเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมไปถึงการระบาดของโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ํา โรคจากสัตว์สู่คนและโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ องค์การอนามัยโลกจึงได้กําหนดขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอีก 5 ประเด็น เมื่อปี
2003 คือ 1) มลพิษข้ามพรมแดน 2) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) เหตุรําคาญ และสารเคมีและสารอันตราย (WHO EURO, 2003)
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2.1 กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในบริบทของประเทศไทย มีกฎหมายสําคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อม คือพระราชบัญญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ ซึ่งจะครอบคลุมการดําเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุขของประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อาทิ หาบเร่ แผง
ลอย สถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดสดและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีลักษณะ
การกระจายอํานาจไปสู่ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอํานาจในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
ซึ่งสามารถใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นได้ และให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแล โดยขอบเขตงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีประเด็นดําเนินการ 7 หมวด ได้แก่
หมวด 3
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หมวด 4
สุขลักษณะของอาคาร
หมวด 5
เหตุรําคาญ
หมวด 6
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
หมวด 7
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด 8
ตลาด สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด 9
การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งมีขอบเขตการควบคุมตามกฎหมาย สรุปได้ดังรูป
- อาคารชํารุด สิ่งของมากเกินไป -จัดทางระบายนํ้า/สถานที่ไมเหมาะสม
คนอยูม ากเกินไป
-การเลี้ ยงสัตวมากเกินไป
-กําหนดวิธีการจัดการ
- อาคาร/โรงงาน/สปก.ไมมีที่ระบายอากาศ/
-กําหนดอัตราคาธรรมเนี ยม
กําจัดสารพิษ/กลิ่นเหม็น
สุขลักษณะอาคาร
การจัดการสิง่ ปฏิกูล
เหตุราํ คาญ
และมูลฝอย
- เขตควบคุม
การควบคุมการ
ขอบเขตการควบคุ
ม
การเลี้ ยง/ปลอย
การจําหนายสินคาในที่หรือ
เลี้ ยง/ปลอยสัตว
สัตว
ตามพรบ.สธ.
ทางสาธารณะ
ตลาด สถานที่จาํ หนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร

กิจการที่เป็ นอันตรายตอสุขภาพ

-กําหนดเขตจําหน าย/หาม
จําหน ายสินคา
-กําหนดสุขลักษณะของ
- ควบคุมตลาด/รานอาหาร/ซูเปอรมารเก็ต
ผูข าย/วิธีการทํา/จําหน าย/
- กําหนดหลักเกณฑในการควบคุมกิจการ (ที่ต้งั
เก็บ/สะสม/จัดวาง
การวางสิ่งของ หลักเกณฑใหผขู ายของ/ผูช วยตอง
-เวลาจําหน าย
ปฏิบตั ิ)

- ควบคุม 136 ประเภท
- กําหนดหลักเกณฑในการควบคุม
กิจการ
-กําหนดเงื่อนไขในใบอนุ ญาต

ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542กําหนดภารกิจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยกําหนดภารกิจ
หน้าที่เกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขไว้หลายประการ และกําหนดให้รัฐ (ซึ่งหมายถึงราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ต้องถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกําหนดระยะเวลาที่แน่นอน
2) พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดเรื่องความเป็นองค์กร อํานาจหน้าที่ และการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
2.2 พันธะสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
พันธะสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ ในการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เน้นและ
ให้ค วามสํ าคั ญ ในการพั ฒ นางานด้ า นอนามั ยสิ่ งแวดล้อมเป็ น หลัก อาทิ กรอบความร่ วมมื อ ด้ า นสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก (Charter of the Regional
Forum on Environment and health Southeast and East Asian Countries – Framework for
Cooperation) ที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมของ 14 ประเทศ ได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศมองโกเลีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนการาบรูไนดารุสซาลามและราชอาณาจักรไทย เป็นกลไก
การดําเนินงานที่เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศและผลักดันให้มีการพัฒนาการดําเนินงานทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ในการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีรัฐบาลประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมผลการประชุมที่ประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นต่อกรอบความร่วมมือฯ และร่วมประกาศ “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”โดยที่
กรอบความร่วมมือ ฯ ยึดถือแนวคิดหลักตามกรอบการดําเนินงานระดับโลกที่สําคัญ เช่น แผนปฏิบัติการ 21 จาก
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี 1992 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ และเอกสารผลลั พ ธ์ ข องการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
หรือ RIO+20 ในปี 2012 โดยตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และคนยากจน และมีเป้าประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ ทั้งในระดับภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา “Health and Environment at
the Centre of Development" แสดงถึงการให้ความสําคัญของผู้นําประเทศต่อการดําเนินงานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานประสานการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ฯ ในระดับประเทศ และผล
จากความร่วมมือนี้ทําให้เกิดการทํางานร่วมกันในหลายส่วน และช่วยเสริมให้การทํางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมี
ความเชื่อมต่อกันได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องเน้นความเชื่อมโยงและการบูรณาการงานทั้ง 2 ด้าน ทําให้เกิดแผน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 จนเกิดผลสําเร็จของการดําเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่
การพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เข้าถึงได้ การพัฒนาโรงพยาบาลให้สะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โครงการเมืองไทยเมืองสะอาด และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ดังนั้น ตามที่ประเทศไทยได้เห็นชอบและตกลงตามกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคฯ หน่วยงานและ
องค์กรภาครัฐต้องสนับสนุนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ และเลือกใช้มาตรการที่คุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น รวมทั้งทําให้มั่นใจว่าการกระทําใด ๆ ในพื้นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยในพื้นที่นั้น ๆ ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบการธุรกิจที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน โดยใช้มาตรการลดความเสี่ยง สื่อมวลชนต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาค่านิยม และมุมมองที่สร้างสรรค์
3. บทบาทการดําเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้านสุขภาพของประชาชน จําเป็นต้อง
วางระบบและกลไกที่ ชั ด เจนในการเฝ้ า ระวั ง ปั จ จั ย คุ ก คามต่ อ สุ ข ภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาด้ า นอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มและการสุ ข าภิ บ าล และแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพ และปรับโครงสร้างการบริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการ
ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่และสนับสนุนเขตบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้
กระทรวงสาธารณสุขสามารถแสดงบทบาทในฐานะ "ผู้คุ้มกฎ" (Regulator) ของระบบสุขภาพ และนําไปสู่การ
พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างแท้จริง จึงได้
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดดังนี้
1) สามารถจัดการปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม หลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีโครงสร้าง หรือกลไกการดําเนินงานที่ชัดเจน
2) บู ร ณาการการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น เอกภาพกั บ กลไกระดั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และระดับพื้นที่หรือชุมชน
3) สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาตามความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม และ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชนให้มีส่วนในการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชนที่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
4) อํา นวยความยุติ ธ รรมและเยีย วยาผู้ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยสนับ สนุ น การจั ด บริ ก ารด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และมีกลไกหรือ
ระบบการ จัดการข้อร้องเรียนและดําเนินการได้อย่างทันต่อสถานการณ์
5) สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานกับระดับภูมิภาคและสากล เช่น การจัดทําสถานการณ์อนามัย
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายของจังหวัด ประเทศ
และสนับสนุนการจั ดทําข้ อตกลงและปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมู ล
ข่าวสาร สร้างความร่วมมือกับ องค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ รวมทั้งร่วมดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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โดยการจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรอัตรากําลังสําหรับการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่ง แวดล้ อ มของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงฯ และครอบคลุ ม งานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตจังหวัด โดยสนับสนุนการจัดทําแผน/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด ขับเคลื่อนการ ดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และติดตามประเมินผล การดําเนินงาน
2. ดําเนินการและประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยบริหารจัดการด้าน อนามัย
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด (จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ)
3. กํากับดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ โดยกํากับดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถแสดงบทบาทในฐานะ "ผู้คุ้มกฎ" (Regulator) ของระบบสุขภาพ
และนําไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่าง
แท้จริง กรมอนามัยได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือสั่งการให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
จัดตั้ งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาล และจัดสรรให้มีอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับบริบทด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลของจังหวัด เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถทํา
หน้าที่กํากับและควบคุมดูแลการดําเนินงานด้านสุขภาพ (Health Regulator) รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในการเป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และเขตบริการ
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ตัวชีว้ ัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับกรม ปีงบประมาณ 2557
ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
(ตัวชี้วัดระดับกรม)
1. ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

สํานัก ว.
ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานด้านอนามัย ร้อยละ 30
สิ่งแวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้าน) ได้แก่
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้

สํานัก ว.
สํานัก อ.
และ
ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการฯ

3. ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS

ร้อยละ 80

สํานัก ว.
ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

4. ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ

76 จังหวัด
สํานัก อ.
และกทม. ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

5. จํานวนอปท. มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
อปท. 200
สํานัก ว.
(อย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน) ได้แก่ 1) ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
แห่ง
สํานัก อ.
2) ด้านคุณภาพน้ําบริโภค
ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการฯ
3) ด้านการจัดการมูลฝอย
ศูนย์บริหารกฎหมายฯ
4) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
6. จํานวนจังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน 32 จังหวัด
กองประเมินฯ
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้าน) ได้แก่
สํานัก ว.
1) มีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในคําสั่งแต่งตั้ง
สํานัก อ.
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์บริหารกฎหมายฯ
2) มีระบบและกลไกการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโต้ภาวะ
ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการฯ
ฉุกเฉิน
3) มีระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) มีระบบการประเมินผลต่อสุขภาพจากกิจการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
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(ร่าง) Template ตัวชีว้ ัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.
ประเด็น
ตัวชี้วัด
คํานิยาม

ตัวชี้วัดระดับกรม
1. ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
ระดับหน่วยงาน
1. ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ (ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พ.ศ. 2545)
หมายความว่ามูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ รวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้น
หรื อ ใช้ ใ นกระบวนการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ แ ละการรั ก ษาพยาบาลการให้
ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ซากหรือชิ้นส่วนของ
มนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์และการใช้
สัตว์ทดลองวัสดุของมีคม เช่นเข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทําด้วย
แก้ ว สไลด์ แ ละแผ่ น กระจกปิ ด สไลด์ วั ส ดุ ซึ่ ง สั ม ผั ส หรื อ สงสั ย ว่ า จะสั ม ผั ส กั บ เลื อ ด
ส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสารน้ําจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิตเช่น สําลี ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆและท่อยางมูลฝอยทุก
ชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง สถานบริการการสาธารณสุข (ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) หมายความว่า
1. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ
2. สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมาย
ความรวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ”หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาล
ของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่าสถานพยาบาลสัตว์ของ
ราชการส่ ว นกลางราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภากาชาดไทยและ
สถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ หมายความว่า มีการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และบุคลากรในสถานบริการ
การสาธารณสุขมีความรู้ตามหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชือ้
หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
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เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน / ความถี่
ในการรายงาน

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วดั
การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 80
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตําบล)
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํารวจ ตรวจประเมิน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ และ สสจ.สรุปเป็นข้อมูลระดับจังหวัด
2. โรงพยาบาลรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อส่งให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสําเนา
ให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง
สสจ.
A = ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน)
B = ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด (ตัน)
A/B X 100
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งผลการประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูก
สุขลักษณะตามที่กรมอนามัยกําหนด ให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสําเนาให้ศูนย์
อนามัยที่1-12 ปีละ 1 ครั้ง
2. โรงพยาบาลรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อส่งให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสําเนา
ให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบรายงาน
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กรมอนามัยกําหนด
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
นางศรีอรุณ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทร. 02 5904128 / โทรสาร 02 5904200
1. เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการจัดทํารายงานสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อของประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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2.
ประเด็น

ตัวชี้วัด

คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัดระดับกรม
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้าน) ได้แก่
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้
ระดับหน่วยงาน
2.1 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อถูกสุขลักษณะ
2.2 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการรายงานการเดิน
ระบบ
บําบัดน้ําเสียตามมาตรา 80
2.3 สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล)พัฒนาได้มาตรฐานกรม
อนามัย
2.4 ระบบประปาโรงพยาบาลผ่านการรับรองน้ําประปาดืม่ ได้
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
หมายถึง โรงพยาบาลมีการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานครอบคลุม
4 ด้าน ได้แก่
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้
ตามเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.1 – 2.4
ร้อยละ 30
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.1 – 2.4
ตามเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.1 – 2.4
A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทีม่ ีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ได้
มาตรฐานมีการจัดทํารายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม ม.80 สถานที่ประกอบ
อาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล) ได้มาตรฐานกรมอนามัยและระบบประปาของ
โรงพยาบาลผ่านการรับรองน้ําประปาดื่มได้
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
A /B X 100
ตัวชี้วัด 2.1 และ 2.2 โดย สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 2.3 และ 2.4 โดย สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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วิธีการรายงาน / ความถี่
ในการรายงาน

ศอ. 1 – 12 รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์มทีก่ ําหนด รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัด 2.1 และ 2.2 โดย สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 2.3 และ 2.4 โดย สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ตัวชี้วัด 2.1 นางศรีอรุณ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตัวชี้วัด 2.2 นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทร. 02 5904128 / โทรสาร 02 5904200
ตัวชี้วัด 2.3 นางนภพรรณนันทพงษ์ / นางสาวชนัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
โทรศัพท์ 02-590-4177 / โทรสาร 02-590-4188
ตัวชี้วัด 2.4 นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ / นางสาวนัยนา หาญวโรดม
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
โทรศัพท์ 02-590-4607 / โทรสาร 02-590-4188
ผู้ประสานงานจัดทํารายงานตัวชี้วัด
นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุ่มเหตรําคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม
อนามัย โทร. 02 5904259 / โทรสาร 02 5904259
1. เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วดั

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

ในโรงพยาบาล

2. เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสีย
ของโรงพยาบาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
3. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล และระบบประปาของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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3.
ประเด็น

ตัวชี้วัด
คํานิยาม

ตัวชี้วัดระดับกรม
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ( ครอบคลุม 4 ด้านได้แก่)
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้)
ระดับหน่วยงาน
2.1 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ (ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พ.ศ. 2545)
หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ รวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้น
หรื อ ใช้ ในกระบวนการตรวจวิ นิจฉัยทางการแพทย์ และการรั กษาพยาบาลการให้
ภูมิคุ้ม กันโรคและการทดลองเกี่ยวกั บโรค และการตรวจชันสู ตรศพหรื อซากสัตว์
รวมทั้ ง ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ถื อ ว่ า เป็ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ได้ แ ก่ ซ ากหรื อ
ชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
และการใช้ สั ต ว์ ท ดลองวั ส ดุ ข องมี ค ม เช่ น เข็ ม ใบมี ด กระบอกฉี ด ยา หลอดแก้ ว
ภาชนะที่ทําด้วยแก้วสไลด์และแผ่นกระจกปิดสไลด์วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัส
กับเลือด ส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสารน้ําจากร่างกายของมนุษย์
หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิตเช่น สําลี ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆและท่อยางมูล
ฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ หมายความว่ า มี ก ารดํ า เนิ น การตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการยกระดับการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล
ใน 7 เรื่องต่อไปนี้
- ด้านบุคลากร
- การคัดแยกมูลฝอย
- การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
- การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
- ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
- สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
- การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เกณฑ์เป้าหมาย

ร้อยละ 100
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน )
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํารวจ ตรวจประเมิน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกสุข ลั กษณะ ตามแบบประเมิ นคุณภาพการจั ดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรั บ
โรงพยาบาล และ ศอ. 1-12 รวบรวมรายงานผลให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศอ. 1 -12
A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ที่ได้มาตรฐาน
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล/สอ.

รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน / ความถี่
ในการรายงาน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วดั
การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

A/B X 100
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
1. ศอ. 1 – 12 ประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมสรุปผลการประเมิน
ตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล ให้สํานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
นางศรีอรุณ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทร. 02 5904128 / โทรสาร 02 5904200
1. เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการจัดทํารายงานสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อของประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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4.
ประเด็น

ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน / ความถี่ใน
การรายงาน

ตัวชี้วัดระดับกรม
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐาน
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้านได้แก่)
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้)
ระดับหน่วยงาน
2.2 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการรายงาน
การเดินระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา 80
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง มีการควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสียให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทํารายงานการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสีย ตาม ม.80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 หมายถึง โรงพยาบาล มีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการบันทึกสถิติและข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม
แบบ ทส.1 ทุกวันและสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส.2
ทุกเดือนและส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไปเป็น
ประจํา
ร้อยละ 100
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ สํารวจ ข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทํา
รายงานตาม ม. 80
ศูนย์อนามัยที่ 1-12
A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียให้
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทํารายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ตาม ม.80
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
A/B X 100
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือ
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทุก 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วดั
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์

สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทร. 02 5904128 / โทรสาร 02 5904200
1. เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535
2. เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสีย
ของโรงพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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5.
ประเด็น

ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัดระดับกรม
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐาน
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ( ครอบคลุม 4 ด้านได้แก่)
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้)
ระดับหน่วยงาน
2.3 สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล)
พัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย
สถานทีป่ ระกอบอาหารผู้ปว่ ย (โรงครัวโรงพยาบาล) หมายถึง อาคาร สถานที่ ที่ใช้ปรุง
ประกอบ และจัดบริการอาหารให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
การพัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย หมายถึง พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร กรมอนามัย
ร้อยละ 30
- ไตรมาส 1 ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและสํารวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- ไตรมาส 2 พัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานกรมอนามัย
ร้อยละ 10
- ไตรมาส 3 พัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานกรมอนามัย
ร้อยละ 20
- ไตรมาส 4 พัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานกรมอนามัย
ร้อยละ 30
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระบบประปา
แหล่งข้อมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย ศูนย์อนามัยที่ 1-12
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล) ของโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล) ของโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1 A/B X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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วิธีการรายงาน /
ความถี่ในการรายงาน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วดั
การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด / รายงานทุก 3 เดือน
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
1. นางนภพรรณนันทพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวชนัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
โทรศัพท์ 02-590-4177 / โทรสาร 02-590-4188
ใช้ในการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 23 ‐
6.
ประเด็น

ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัดระดับกรม
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐาน
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้านได้แก่)
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้)
ระดับหน่วยงาน
2.4 ระบบประปาโรงพยาบาลผ่านการรับรองน้ําประปาดืม่ ได้
ระบบประปาโรงพยาบาล หมายถึง ระบบผลิตหรือจัดการน้ําประปาเพื่อการบริโภค
อุปโภคภายในโรงพยาบาล ทั้งจากการผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลเอง หรือรับบริการ
จากแหล่งผลิตภายนอกและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการระบบประปา
ผ่านการรับรองน้ําประปาดื่มได้ หมายถึง คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาตาม
ข้อกําหนดการรับรองน้ําประปาดื่มได้กรมอนามัยพ.ศ. 2553
ร้อยละ 30
- ไตรมาส 1 ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและสํารวจระบบประปาโรงพยาบาล
- ไตรมาส 2 พัฒนาระบบประปาโรงพยาบาลและเก็บตัวอย่างน้ําประปาส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
- ไตรมาส 3 พัฒนาระบบประปาโรงพยาบาลและเก็บตัวอย่างน้ําประปาส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
- ไตรมาส 4 พัฒนาระบบประปาโรงพยาบาลและให้การรับรองมาตรฐานน้ําประปาดื่มได้
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระบบประปา

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระบบประปา
แหล่งข้อมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีระบบ
ประปา ศูนย์อนามัยที่ 1-12
รายการข้อมูล 1
A =จํานวนระบบประปาโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่ ่านการ
รับรองน้ําประปาดื่มได้
รายการข้อมูล 2
B =จํานวนระบบประปาโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1 A/B X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1-12
วิธีการรายงาน /
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ความถี่ในการรายงาน รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาจากระบบประปาโรงพยาบาลของศูนย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย / รายงานทุก 3 เดือน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 24 ‐
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วดั

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ

1. นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวนัยนา หาญวโรดม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
โทรศัพท์ 02-590-4607 / โทรสาร 02-590-4188
หน่วยงานนําเข้าข้อมูล สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ และศูนย์อนามัยที่ 1-12
การนําข้อมูลไปใช้
ใช้ในการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบประปาของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
ประโยชน์
สาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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7.
ประเด็น
ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน / ความถี่ใน
การรายงาน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับกรม
3. ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
ระดับหน่วยงาน
3. ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถาน
บริการที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ
การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS คือ ส้วมสาธารณะต้องมีการ
ดําเนินการให้บรรลุใน 3 เรื่อง ได้แก่
- ความสะอาด
(Health) คือ ส้วมจะต้องได้รับการดําเนินการ ให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น, มีวัสดุ
อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกไว้บริการ เช่น น้ําสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชําระ
เพี ย งพอ การเก็ บ กั ก หรื อ บํ า บั ด สิ่ ง ปฎิ กู ล ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลและมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม
- เพียงพอ(Accessibility) คือ ต้ องมี ส้วมให้เพียงพอแก่ ความต้องการของผู้ใ ช้
รวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ
- ปลอดภัย(Satety) คือ ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้ง
ส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกชาย-หญิงมีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น
ร้อยละ 80
สถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ร้านจําหน่ายอาหาร ตลาดสดน่าซื้อ สถานศึกษา สถานทีร่ าชการ สถานีขนส่ง
โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมริมทาง และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสรุป
เป็นข้อมูลระดับ ศอ. หรือภูมภิ าค
ศูนย์อนามัยที่ 1-12
A = จํานวนส้วมสาธารณะใน 12 กลุม่ เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
B = จํานวนส้วมสาธารณะใน 12 กลุม่ เป้าหมายทั้งหมด
A/B X 100
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รายงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด ให้สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อมทุก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
นางสาวชไมพร เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผู้ประสานงานจัดทํา
โทรศัพท์ 02 590 4128 / โทรสาร 02 590 4200
รายงานตัวชี้วดั
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 1. เป็นข้อมูลสถานการณ์พัฒนาส้วมสาธารณะไทย
2.การกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาส้วมสาธารณะตามแผนแม่บทพัฒนา
ส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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8.
ประเด็น
ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน / ความถี่ใน
การรายงาน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยงานนําเข้าข้อมูล
หน่วยงานนําเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชือ่ ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ / โทรสาร

ตัวชี้วัดระดับกรม
4. ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ
ระดับหน่วยงาน
4. ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ
ตลาดนัด หมายถึง ตลาดประเภทที่ 2(ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ หมายถึง ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จํานวน 18 ข้อ ด้านความปลอดภัย
อาหาร (Food Safety) จํานวน 4 ข้อ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer
Protection)
จังหวัดละ 1 แห่ง
- ไตรมาส 1 ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและสํารวจตลาดนัดที่เข้าร่วมโครงการ
- ไตรมาส 2 พัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อศูนย์อนามัยละ 1 แห่ง
- ไตรมาส 3 พัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อจังหวัดละ 1 แห่งจํานวน
35 จังหวัด
- ไตรมาส 4 พัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อจังหวัดละ 1 แห่งจํานวน
77 จังหวัด
ตลาดนัดทั่วประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์อนามัยที่ 1-12
จํานวนตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานรวบรวมรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รายงานทุก 3 เดือน
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
นางนภพรรณ นันทพงษ์
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ และศูนย์อนามัยที่ 1-12
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ / นางนภพรรณ นันทพงษ์
โทรศัพท์ 02-590-4177 / โทรสาร 02-590-4188

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 28 ‐
หน่วยงานนําเข้าข้อมูลส่วน ศูนย์อนามัยที่ 1-12
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ / โทรสาร
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาตลาดนัดทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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9.
ประเด็น

ตัวชี้วัดระดับกรม
5. อปท. มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน )ได้แก่
1) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
2) ด้านการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค
3) ด้านการจัดการมูลฝอย
4) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล )

ตัวชี้วัด

คํานิยาม

ระดับหน่วยงาน
5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1000)
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดการคุณภาพน้ําบริโภค (EHA2000)
5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดการมูลฝอย (EHA3000)
5.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกลู (EHA4000)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท). หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล ที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และ
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และพระราชบั ญ ญั ติ เ ขตปกครองพิ เ ศษ
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
อปท. ตามตัวชี้วัดที่ 5 ปีงบประมาณ 2557 หมายถึง เทศบาลทุกระดับ (เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล)
อปท. มีคุ ณภาพระบบบริ การอนามัยสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง อปท. ที่มีก ารดํ าเนิ น การ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กรม
อนามัยกําหนดด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารด้านการจัดการคุณภาพน้ําบริโภคด้านการ
จัดการมูลฝอยด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหารจัดการและการควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค
หนอน พยาธิ และสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญของ
ร่างการ สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของผู้บริโภค
คุณภาพน้ําบริโภค หมายถึง น้ําฝน น้ําบ่อ น้ําบ่อบาดาล น้ําตู้หยอดเหรียญและน้ํา
บรรจุขวดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ําบริโภคกรมอนามัย
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหารเถ้ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550)
สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึง่ เป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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เทศบาล 200 แห่ง
เทศบาลทุกระดับ (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล)
ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12ประสานรวบรวมข้อมูลและรายงานส่วนกลาง
ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จํานวนเทศบาลที่เข้าร่วมดําเนินการฯ ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารด้านการจัดการ
คุณภาพน้ําบริโภคด้านการจัดการมูลฝอยด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
นับจํานวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารด้านการจัดการคุณภาพน้ําบริโภคด้าน
การจัดการมูลฝอยด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

สูตรคํานวณตัวชี้วัด

วิธีการรายงาน/ ความถี่ในการ
รายงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัด 5.1 และ 5.2 โดย สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ตัวชี้วัด 5.3 และ 5.4 โดย สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ให้ขอ้ มูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

ด้านวิชาการ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
1. นายธนชีพ พีระธรณิตร์ (การจัดการสุขาภิบาลอาหารการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค)
โทร. 02-5904638 , 081-8212681
2. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย (การจัดการสุขาภิบาลอาหาร) โทร. 02-5904177
3. นางสาวนัยนา หาญวโรดม (การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค)โทร.02-590-4607
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
1. นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม (การจัดการมูลฝอย) โทร.02 590-4128
2. นางสาวชไมพร เป็นสุข (การจัดการสิ่งปฏิกลู ) โทร.02 590-4128
ด้านกระบวนการประเมินรับรอง EHA
1.นายธนชีพ พีระธรณิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
2.นางสุนทรีย์ รักษามั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
3.นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 02 590-4319 / โทรสาร 02 590-4321

การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์

เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม เพื่อการวางแผน พัฒนา/ขยายผลคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

คํานิยาม

ตัวชี้วัดระดับกรม
6. จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้
1. มีอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด
2. มีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. มีการรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติภัยอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อม
4. มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระดับหน่วยงาน
จังหวัดที่มีการดําเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
6.1 มีกิจกรรมดําเนินงานของอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด
6.2 มีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
6.3 มีการรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัตภิ ัยอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อม
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการสาธารณสุขโดยใช้อํานาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบั ญ ญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (คําสั่งที่ 1/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556)
ภาวะฉุ ก เฉิ น หรื อ อุ บั ติ ภั ย ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงไม่คาดคิดมาก่อน และมีสิ่ง
คุกคามทั้งด้านกายภาพ เคมี หรือชีวภาพปนเปื้อนสู่แหล่งน้ํา อาหาร อากาศ หรือ
ช่องทางอื่น ๆ และมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อุบัติภัย
สารเคมี รังสี หรือการลักลอบทิ้งมูลฝอยอันตราย เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ
การรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติภัย หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ดาํ เนินการ
เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานมีความพร้อม สามารถจัดการกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมภาวะสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง เครื่องมือที่มีการคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนําไปใช้เพื่อการประเมินก่อนการพิจารณาเพื่อการอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการตามหมวด 7 ว่าด้วย กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 135 ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
127 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันที่ 14 มกราคม 2553
32 จังหวัด
32 จังหวัดที่มคี ณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ บุรรี ัมย์ หนองคาย มุกดาหาร อํานาจเจริญ
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลําพูน ลําปาง แม่ฮอ่ งสอน แพร่ พะเยา นครสวรรค์ ตาก
พิจิตร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ยะลา ตรัง สตูล พังงา
นครศรีธรรมราช พัทลุง
แบบรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงาน
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. เทศบาล
จังหวัดที่มีการดําเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้
1. มีกิจกรรมดําเนินงานของอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด
2. มีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. มีการรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติภัยอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
นับจังหวัดที่มีการดําเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้
1. มีกิจกรรมดําเนินงานของอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด
2. มีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. มีการรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติภัยอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ศูนย์อนามัยที่ 1-12

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 33 ‐
วิธีการรายงาน/ความถี่ใน
การรายงาน

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รวบรวมผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและส่งรายงานผลให้ 5 หน่วยงาน
1 .สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
3. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
5. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
1 .สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
2. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
3. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
5. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
ประสานงานจัดทํารายงาน 1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
ตัวชี้วัด
2. นายผาไท จุลสุข
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
1. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
1. นางสาวอําพร บุศรังษี
2. นางสุกานดา พัดพาดี
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
1. นางมะลิลา ตันติยุทธ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
1. นางสาววาสนา คงสุข
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุม้ ครองสิทธิทางสุขภาพของ
ประชาชน
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แนวทางการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับกรม
ตัวชี้วัดที่ 1

ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ

สถานการณ์
ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยจัดให้มีเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลดําเนินการเผาในเตาของโรงพยาบาล ร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ส่งให้
หน่วยงานท้องถิ่นกําจัด ซึ่งท้องถิ่นจะแยกเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 2.5เผารวมกับมูลฝอยทั่วไป ร้อยละ
1.7 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 7.4 และอื่นๆ อีกร้อยละ 16.4 (สํานักวิชาการ กรมอนามัย รายงาน
การศึกษาวิจัย เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ : สถานการณ์และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย 2545) แต่เนื่องจากการเผากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากและมีราคาแพงขึ้น
ประกอบกับการเกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาร้องเรียนเหตุรําคาญ ดังนั้น โรงพยาบาลส่วนใหญ่
จึงมีแนวโน้มที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อออกไปเผากําจัดนอกโรงพยาบาลสูงขึ้น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 มอบอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควบคุมกํากับดูแล และดําเนินการจัดการมูลฝอย ซึ่งหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วย ประกอบกับ
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 เพื่อกําหนดให้สถานบริการ
การสาธารณสุขและอปท. ต้องดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและ
การกําจัดทําลายให้ได้ตามมาตรฐานในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2545 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยระบบเผากําจัดมูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น เมืองพัทยา เทศบาลนคร
ยะลา และเทศบาลเมืองวารินชําราบ แต่การดําเนินการดังกล่าวไม่ครอบคลุมการให้บริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดแคลนงบประมาณทําให้ไม่สามารถจัดหาระบบกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อที่ได้มาตรฐาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งระบบ
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ ปี 2555 พบว่า สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
รวมทั้งหมดประมาณ 28,000 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม 42,000 ตันต่อปี ซึ่งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ จํานวน 13 แห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ เตาเผาอยู่ในสภาพเก่ามาก บางแห่งชํารุดและปิดเตาไปแล้ว มีเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อเพียง 2 แห่งที่เป็นเตาที่เพิ่งเปิดใช้งาน ได้แก่ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชําราบและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทุกวัน ประกอบกับเอกชนที่
รับดํา เนิน การขนส่งและกํ าจั ดมู ล ฝอยติด เชื้ อยั งไม่ไ ด้ม าตรฐานมีก ารลัก ลอบทิ้งมูล ฝอยติดเชื้ อ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสําคัญ และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อขึ้น เพื่อให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในทางปฏิบัติโดยเร็ว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 35 ‐
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2. เพื่อจัดทํารายงานสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อของประเทศ

เป้าหมาย

ร้อยละ 80
แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชือ้
1.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลแหล่งกําเนิด กําหนดบทบาทให้ ศอ.เป็ นหน่วยงานที่ปรึกษา
ปริมาณ เส้นทางขนส่ง สถานที่กําจัดมูลฝอย ทางวิชาการแก่ เขตพื้นที่เครือข่ายจังหวัดต่างๆ
ติดเชื้อในระบบสารสนเทศและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นให้ได้เป้าหมายของตั วชี้วัด โดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้
ภูมิศาสตร์
- ประสานภาคีเครือข่ายในการสํารวจฐานข้อมูล
แหล่ ง กํ า เนิ ด ปริ ม าณ เส้ น ทางขนส่ ง สถานที่
กํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในระบบสารสนเทศและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
- วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล แหล่ งกํ า เนิ ด
ปริมาณ ระบบขนส่ง และสถานที่กําจัด .ในระดับ
เขตเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผ้าระวังติดตามกํากับ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พร้อมทั้งส่งสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมนา
มัย ในระบบสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อประมวลสถานการณ์ระดับประเทศ
-เขตเครือข่ายบริการฯและศูนย์อนามัยที่ 1-12
ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตรวจ
ประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.
1.2 เฝ้าระวัง ติดตามกํากับ ตรวจสอบและ - เขตเครือข่ายบริการฯและ ศูนย์อนามัยที่ 1-12
ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบ ร่ว มกั บสํ านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวั ด เฝ้ าระวั ง
ติ ด ตามกํ า กั บ ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ขนส่ง ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง ระบบบําบัด/
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อในระดับเขตตามแผนปฏิบัติ
งานของเขต
1.3 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติด จัดฝึ ก อบรมการป้ อ งกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อ
เชื้อ ฝึกอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ แก่
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
ฝอยติดเชื้อ”
เชื้ อ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ

การรายงานผล
1. สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสาน สสจ.รวบรวม
1.1 ผลการประเมินการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
แบบที่กรมอนามัยกําหนด
1.2 รายงานปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ
ส่งให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทุกปี (ภายในวันที่ 1 มีนาคม)
2. ศอ.1-12 ประสาน สสจ.
รวบรวมผลการประเมิน
โรงพยาบาลตามแบบประเมิน
คุณภาพการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อสําหรับโรงพยาบาล ส่งให้
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม รอบ
6 เดือน และ 12 เดือน
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
งานของเขตเครือข่ายบริการ
สุขภาพและศอ.อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- รายงาน/ประเมินผลการจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดฝึกอบรมในปีหรือครั้ง
ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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ประจํ า ยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ศอ.จั ด
อบรมฯในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบปีละ 1 รุ่น
1.4 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดทํา รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนหน่วย
สื่อเอกสารคู่มือ/แผ่นพับ แจก/เผยแพร่ทาง ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีการรณรงค์ เผยแพร่
เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ต่อชุมขน/ประชาชน
1.5 จัดทํารายงานสถานการณ์มูลฝอยติด
ดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งในข้ อ 1โดยวิ เ คราะห์ แ ละ - สรุปรายงานส่งปีละ 1 ครั้ง
เชื้อของประเทศ
ประมวลผลข้อมูล แหล่ งกําเนิ ด ปริ มาณ ระบบ
ขนส่ ง และสถานที่ กํ า จั ด ในระดั บ เขตเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการเผ้าระวังติดตามกํากับตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พร้อม
ทั้ ง ส่ ง สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมนามั ย ใน
ระบบสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ประมวลสถานการณ์ระดับประเทศ
ให้คําปรึกษาแก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
1.6 เร่งรัดให้ใช้ระบบเอกสารกํากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) โรงพยาบาลที่จะว่าจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัด
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตั้ ง แต่ ปี 2557 เป็ น ต้ น ไป ต้ อ ง
- อธิบดีลงนามในหนังสือแจ้งศอ.1-12
จัดทํารายละเอียดการจ้างเก็บขนและกําจัดมู ล
- ปลัดลงนามในหนังสือแจ้งนพ.สสจ.
ฝอยติดเชื้อโดยกําหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอกสาร
กํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมาใช้งานทั้งระบบ
ดั ง ตั ว อย่ า ง (รายละเอี ย ดการจ้ า งเก็ บ ขน และ
กํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Health – Care Waste : HCW)ในโรงพยาบาล
1.7 ส่งเสริมการจัดการแบบ Onsite
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ติ ด ต า ม กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รายงานตามระบบข้างต้น
Treatment เช่น Autoclave, Microwave ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง
ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามแผนปฏิบัติ
งานของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการฯ/ศอ.1-12
1.8 เร่งรัดให้ อปท. ใช้เตาเผาให้เกิด
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ติ ด ต า ม กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รายงานตามระบบข้างต้น
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง
ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามแผนปฏิบัติ
งานของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการฯ/ศอ.1-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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1.9 การพัฒนาปรับปรุงด้านกฎหมาย
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนด
มาตรฐานวิชาการการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียม
ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1.10 การศึกษาวิจัย เรื่องการจัดการมูลฝอย
ติ ด เ ชื้ อ ณ แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ด้ ว ย ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Microwave)
- ร่วมจัดทําร่างแบบเสนอโครงการวิจัย
(research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558-59
- ประสาน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
หน่ ว ยวิ จั ยเพื่ อ การใ ช้ ป ระโยชน์ จาก
ไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)
1.11 การสนั บ สนุ น คู่ มื อ ด้ า นกฎหมาย
สาธารณสุข ประกอบด้วย
- คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้ ว ยการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ สํ า หรั บ
หน่ ว ยงานราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเจ้ า
พนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
- คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 (ฉบับพกพา)
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
(ฉบับกระเป๋า)
- คู่มือรวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข
- คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
สาธารณสุ ข (Standard
Operating
Procedure( SOP)

การรายงานผล

เ ฝ้ า ร ะ วั ง ติ ด ต า ม กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รายงานตามระบบข้างต้น
ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง
ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามแผนปฏิบัติ
งานของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการฯ/ศอ.1-12

ศอ.1-12 ทีส่ นใจร่วมดําเนินการ

ศูนย์อนามัยกระจายคู่มือลงพื้นที่ โรงพยาบาล
ของรัฐและอปท.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

- รายงานผลการให้การ
สนับสนุนคู่มือด้านกฎหมายม
ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง
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1.12 การออกคํ า สั่ ง กระทรวงฯเรื่ อ ง
กําหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขที่มี
การจ้างเอกชนดําเนินการขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อใช้เอกสารการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
1.13 การออกประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ
กําหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกําหนดเฉพาะ
ในส่ ว นที่ ว่ า ด้ ว ยการขนและการกํ า จั ด มู ล
ฝอยติดเชื้อในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ....
1.14 ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545

การรายงานผล

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่รพ.ของรัฐและ
อปท.ที่รับผิดชอบ

รายงานผลการเผยแพร่คําสั่ง
กระทรวงฯ ปีละ 1 ครั้ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่รพ.ของรัฐและ
อปท.ที่รับผิดชอบ

รายงานผลการเผยแพร่คําสั่ง
กระทรวงฯ ปีละ 1 ครั้ง

-
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ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาการ
ดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
2) มีการรายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม. 80
3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
4) ระบบประปารพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้

เป้าหมาย

ร้อยละ 30
แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญในการสนับสนุนตัวชี้วัด (ภาพรวม)

ส่วนกลาง
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1. โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลด
โลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ประชุ ม สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ าคี
เครือข่ายลดโลกร้อน
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์
- จั ด เวที ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ สถานบริ ก าร
สาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
- ติดตาม ให้คําปรึกษาการดําเนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN
- ปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรมคาร์บอน
ฟุตพริ๊นท์สําเร็จรูป
2. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนา
ม า ต ร ฐ า น อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
โรงพยาบาล
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
4 ด้านได้แก่ (1) มีการจัดการมูลฝอย ติด
เชื้อที่ถูกสุขลักษณะ (2) มีการรายงานการ
เดินระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา 80 (3)
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐาน

1. ศอ. 1 -12 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําน
เนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ เช่น ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ ร่วมดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
2. ให้คําแนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้การลด
โลกร้อนด้วยกิจกรรม GREEN &CLEAN
3. รวบรวมข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขทีมีการ
ดําเนินกิจกรรม GREEN &CLEAN และรายงาน
ให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศอ.รวบรวมผลและส่งรายงาน
ตามแบบฟอร์มG&C 05 ให้
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม ทุก
3 เดือน (รายไตรมาส)

- ศอ. และ สสจ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล
- ศอ. ร่วมติดตามและให้คําปรึกษาแก่ สสจ. ใน
การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล
- ศอ. ประสานกับ สสจ. เพื่อรวบรวมข้อมูลการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาล และรายงานสํานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแบบฟอร์มที่กําหนด

1. สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดทําแบบฟอร์มรายข้อมูล
การพัฒนามาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
( ทั้ง 4 ด้าน )
2. ศูนย์อนามัย ประสานงาน
กับ สสจ. ทําการรวบรวม
ข้อมูล และส่งรายงานตาม
แบบฟอร์มให้สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน
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ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

ด้านสุขาภิบาลอาหารและ (4) ระบบประปา
ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้
- สนับสนุนคูม่ ือการดําเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
- แต่งตั้งคณะทํางาน กํากับ ติดตาม และ
ให้คําปรึกษาแก่ ศอ. สสจ. รพ.สธ. เพื่อให้
รพ.สธ. มีการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ทัง้ 4 ด้าน

การรายงานผล
(มี.ค.) 9 เดือน (มิ.ย.) และ
12 เดือน (ภายใน 15 ก.ย.)
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ถูกสุขลักษณะ
สถานการณ์
ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยจัดให้มีเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลดําเนินการเผาในเตาของโรงพยาบาล ร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ส่งให้
หน่วยงานท้องถิ่นกําจัด ซึ่งท้องถิ่นจะแยกเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 2.5เผารวมกับมูลฝอยทั่วไป ร้อยละ
1.7 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 7.4 และอื่นๆ อีกร้อยละ 16.4 (สํานักวิชาการ กรมอนามัย รายงาน
การศึกษาวิจัย เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ :สถานการณ์และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมสําหรับประเทศ
ไทย 2545) แต่เนื่องจากการเผากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากและมีราคาแพงขึ้น ประกอบ
กับการเกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาร้องเรียนเหตุรําคาญ ดังนั้น โรงพยาบาลส่วนใหญ่ จึงมี
แนวโน้มที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อออกไปเผากําจัดนอกโรงพยาบาลสูงขึ้น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 มอบอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.)ควบคุมกํากับดูแล และดําเนินการจัดการมูลฝอย ซึ่งหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วย ประกอบ
กับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 เพื่อกําหนดให้สถาน
บริการการสาธารณสุขและอปท. ต้องดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บ
ขนและการกําจัดทําลายให้ได้ตามมาตรฐานในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2545 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยระบบเผากําจัดมูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก เทศบาลนครเชี ย งใหม่ เทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี เทศบาลนคร
สมุทรสาคร เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น เมืองพัทยา
เทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมืองวารินชําราบ แต่การดําเนินการดังกล่าวไม่ครอบคลุมการให้บริการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดแคลนงบประมาณทําให้ไม่สามารถจัดหาระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้ง
ระบบ
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ ปี 2555 พบว่า สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
รวมทั้งหมดประมาณ 28,000 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม 42,000 ตันต่อปี ซึ่งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ จํานวน 13 แห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ เตาเผาอยู่ในสภาพเก่ามาก บางแห่งชํารุดและปิดเตาไปแล้ว มีเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อเพียง 2 แห่งที่เป็นเตาที่เพิ่งเปิดใช้งาน ได้แก่ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชําราบและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทุกวัน ประกอบกับเอกชนที่
รับดํา เนิน การขนส่งและกํ าจั ดมู ล ฝอยติด เชื้ อยั งไม่ไ ด้ม าตรฐานมีก ารลัก ลอบทิ้งมูล ฝอยติดเชื้ อ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสําคัญ และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อขึ้น เพื่อให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในทางปฏิบัติโดยเร็ว
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2. เพื่อจัดทํารายงานสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อของประเทศ

เป้าหมาย

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง(ร้อยละ 100)
แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชือ้
1.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลแหล่งกําเนิด กําหนดบทบาทให้ ศอ.เป็ นหน่วยงานที่ปรึกษา
ปริมาณ เส้นทางขนส่ง สถานที่กําจัดมูลฝอย ทางวิชาการแก่ เขตพื้นที่เครือข่ายจังหวัดต่างๆ
ติดเชื้อในระบบสารสนเทศและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นให้ได้เป้าหมายของตั วชี้วัด โดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้
ภูมิศาสตร์
- ประสานภาคีเครือข่ายในการสํารวจฐานข้อมูล
แหล่ ง กํ า เนิ ด ปริ ม าณ เส้ น ทางขนส่ ง สถานที่
กํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในระบบสารสนเทศและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
- วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล แหล่ งกํ า เนิ ด
ปริมาณ ระบบขนส่ง และสถานที่กําจัด .ในระดับ
เขตเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผ้าระวังติดตามกํากับ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พร้อมทั้งส่งสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมนา
มัย ในระบบสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อประมวลสถานการณ์ระดับประเทศ
-เขตเครือข่ายบริการฯและศูนย์อนามัยที่ 1-12
ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตรวจ
ประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.
1.2 เฝ้าระวัง ติดตามกํากับ ตรวจสอบและ - เขตเครือข่ายบริการฯและ ศูนย์อนามัยที่ 1-12
ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบ ร่ว มกั บสํ านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวั ด เฝ้ าระวั ง
ติ ด ตามกํ า กั บ ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ขนส่ง ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง ระบบบําบัด/
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อในระดับเขตตามแผนปฏิบัติ
งานของเขต
1.3 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติด จัดฝึ ก อบรมการป้ อ งกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อ
เชื้อ ฝึกอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ แก่
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
ฝอยติดเชื้อ”
เชื้ อ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ

การรายงานผล
1. สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสาน สสจ.รวบรวม
1.1 ผลการประเมินการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
แบบที่กรมอนามัยกําหนด
1.2 รายงานปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ
ส่งให้สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทุกปี (ภายในวันที่ 1 มีนาคม)
2. ศอ.1-12 ประสาน สสจ.
รวบรวมผลการประเมิน
โรงพยาบาลตามแบบประเมิน
คุณภาพการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อสําหรับโรงพยาบาล ส่งให้
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม รอบ
6 เดือน และ 12 เดือน
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
งานของเขตเครือข่ายบริการ
สุขภาพและศอ.อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- รายงาน/ประเมินผลการจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดฝึกอบรมในปีหรือครั้ง
ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

ประจํ า ยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ศอ.จั ด
อบรมฯในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบปีละ 1 รุ่น
1.4 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดทํา รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนหน่วย
สื่อเอกสารคู่มือ/แผ่นพับ แจก/เผยแพร่ทาง ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีการรณรงค์ เผยแพร่
เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ต่อชุมขน/ประชาชน
1.5 จัดทํารายงานสถานการณ์มูลฝอยติด
ดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งในข้ อ 1โดยวิ เ คราะห์ แ ละ - สรุปรายงานส่งปีละ 1 ครั้ง
เชื้อของประเทศ
ประมวลผลข้อมูล แหล่ งกําเนิ ด ปริ มาณ ระบบ
ขนส่ ง และสถานที่ กํ า จั ด .ในระดั บ เขตเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการเผ้าระวังติดตามกํากับตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พร้อม
ทั้ ง ส่ ง สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมนามั ย ใน
ระบบสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ประมวลสถานการณ์ระดับประเทศ
1.6 เร่งรัดให้ใช้ระบบเอกสารกํากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)
- อธิบดีลงนามในหนังสือแจ้งศอ.1-12
- ปลัดลงนามในหนังสือแจ้งนพ.สสจ.

ให้คําปรึกษาแก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
โรงพยาบาลที่จะว่าจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัด
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตั้ ง แต่ ปี 2557 เป็ น ต้ น ไป ต้ อ ง
จัดทํารายละเอียดการจ้างเก็บขนและกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อโดยกําหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอกสาร
กํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมาใช้งานทั้งระบบ
ดั ง ตั ว อย่ า ง (รายละเอี ย ดการจ้ า งเก็ บ ขน และ
กํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Health – Care Waste : HCW)ในโรงพยาบาล

-

1.7 ส่งเสริมการจัดการแบบ Onsite
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ติ ด ต า ม กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รายงานตามระบบข้างต้น
Treatment เช่น Autoclave, Microwave ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง
ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามแผนปฏิบัติ
งานของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการฯ/ศอ.1-12
1.8 เร่งรัดให้ อปท. ใช้เตาเผาให้เกิด
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ติ ด ต า ม กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รายงานตามระบบข้างต้น
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง
ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามแผนปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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การรายงานผล

งานของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการฯ/ศอ.1-12
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ติ ด ต า ม กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รายงานตามระบบข้างต้น
1.9 การพัฒนาปรับปรุงด้านกฎหมาย
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนด ประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบขนส่ง
มาตรฐานวิชาการการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง ระบบบําบัด/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามแผนปฏิบัติ
ปฏิกูล หรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียม
งานของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการฯ/ศอ.1-12
ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1.10 การศึกษาวิจัย เรื่องการจัดการมูลฝอย ศอ.1-12 ทีส่ นใจร่วมดําเนินการ
ติ ด เ ชื้ อ ณ แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ด้ ว ย ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Microwave)
- ร่วมจัดทําร่างแบบเสนอโครงการวิจัย
(research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558-59
- ประสาน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
หน่ ว ยวิ จั ยเพื่ อ การใ ช้ ป ระโยชน์ จาก
ไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งมีการรายงานการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียตามมาตรา 80
สถานการณ์
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํา งานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เนื่อ งจากเจ้า หน้า ที่ผู้รับ ผิด ชอบและผู้ดูแ ลระบบบํา บัด น้ํา เสีย มีก ารเปลี่ย นตัว บ่อ ยและขาดการพัฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการขยายขนาดของโรงพยาบาลทําให้มีน้ําเสียมากเกินขีดความสามารถของระบบบําบัดที่
ออกแบบไว้ รวมถึงขาดหน่วยงานให้คําปรึกษาในด้านการบําบัดน้ําเสีย และที่สําคัญการดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด ได้แก่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 80 กําหนดให้โรงพยาบาลมีการ
จัดทํารายงานการเดินระบบบําบัดน้ําเสียโดยมีการบันทึกสถิติและข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม
แบบ ทส.1 ทุกวันและสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือนและส่งรายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไปเป็นประจํา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทาง
วิชาการและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

เป้าหมาย

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (ร้อยละ 100)
แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

1. โครงการพัฒนาการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาล
- ศอ.ประสาน สสจ.และรพ.ในเขตพื้นที่
1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ตาม ม. 80
1.2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการ -ศอ.ประสานความร่วมมือกับสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค กรมควบคุมมลพิษ ในการให้
น้ําเสีย
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ. ในการดูแล คําแนะนําทางวิชาการในการจัดทํารายงาน ตาม
ม. 80
ระบบบําบัดน้ําเสีย
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศอ. ในการดูแล - ศอ.ประสาน สสจ.และรพ.ในเขตพื้นที่รวบรวม
ข้อมูลการจัดทํารายงานของโรงพยาบาลและ
ระบบบําบัดน้ําเสียของ รพ.
- พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ําเสีย รายงานสํานักมายังสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
รพ.ที่มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนสื่อวิชาการ และ สื่อวีดีทัศน์
เรื่องการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบติดกับที่
- สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง
ทั้งก่อนการบําบัดและหลังผ่านระบบบําบัด
แล้วแก่ รพ.สธ.(โดยศูนย์ห้องปฏิบ้ติการฯ)

การรายงานผล
ศอ.รวบรวมผลและส่งรายงาน
ตามแบบฟอร์มการพัฒนา
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาล (ทั้ง4 ด้าน) ให้
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อมทุก
6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 สถานทีป่ ระกอบอาหารผู้ปว่ ย (โรงครัวโรงพยาบาล) พัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย
สถานการณ์
ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลต้องประกอบ
อาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน หากอาหารไม่สะอาด ปลอดภัย ผู้ป่วยอาจเกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น และพักรักษาใน
โรงพยาบาลนานขึ้น ทําให้เกิดการสูญเสียทัง้ เวลา และงบประมาณ ดังนั้น สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา จึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานกรมอนามัย

เป้าหมาย

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย
ได้มาตรฐานกรมอนามัยร้อยละ 30
แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

1. โครงการการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล
- ประสานงานศูนย์อนามัยในการดําเนินการ
พัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้
มาตรฐานกรมอนามัย
- รวบรวมใบรับรองมาตรฐานเสนอให้อธิบดี
ลงนาม และส่งให้ศูนย์อนามัย

ศอ. 1 - 12
1.ประสานงาน และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหาร
ผู้ป่วยได้มาตรฐานกรมอนามัย
2.ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ หรือเป็นวิทยากรใน
การอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้สมั ผัสอาหารใน
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3.ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการตรวจประเมินโรงพยาบาลที่พัฒนาสถานที่
ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานกรมอนามัย
4.จัดพิมพ์รายละเอียดลงในใบรับรองมาตรฐาน
พร้อมแนบรายชื่อ และส่งกรมอนามัยเพื่อเสนอ
อธิบดีลงนาม
5.รายงานผลให้สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ทุก 3 เดือน
สสจ.
1.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้สมั ผัสอาหารใน
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รายงาน
ผลให้สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา โดยรวบรวมรายงาน
จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข /
รายงานทุก 3 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

2.ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อให้ดําเนินการ
พัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐาน
กรมอนามัย
3.ตรวจประเมินโรงพยาบาลที่พัฒนาสถานที่
ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานกรมอนามัย
4.ขอใบรับรองมาตรฐานระดับดี และดีมากจาก
ศูนย์อนามัย
5.รายงานผลให้ศูนย์อนามัย ทุก 3 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบประปาโรงพยาบาลผ่านการรับรองน้าํ ประปาดื่มได้
สถานการณ์
น้ําประปาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล และใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
ผู้ป่วยหากน้ําประปาไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลปัจจุบันน้ําประปา
ที่ใช้ในโรงพยาบาลมาจากระบบประปา 2 แหล่ง ได้แก่ ระบบประปาของโรงพยาบาล และระบบประปาของ
หน่วยงานอื่น การพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานกรมอนามัยได้เริ่มดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบประปาเทศบาล และระบบประปาหมู่บ้าน แต่ระบบประปาของ
โรงพยาบาลยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาผ่านการรับรองมาตรฐานน้ําประปาดื่มได้ กรมอนามัยจึงได้
กําหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบประปาของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานระบบประปาโรงพยาบาล หมายถึง
ระบบการนําน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ําใต้ดินหรือแหล่งน้ําผิวดินมาผ่านขั้นตอนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเพื่อผลิตให้น้ําสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีการอันเหมาะสมเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยมีการ
จ่ายน้ําไปตามท่อน้ําบริการภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการระบบประปาผ่านการรับรองน้ําประปาดื่มได้ หมายถึง คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําประปา
ตามข้อกําหนดการรับรองน้ําประปาดื่มได้กรมอนามัย
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบประปาโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองน้ําประปาดื่มได้

เป้าหมาย

ระบบประปาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการรับรองน้ําประปาดื่มได้
ร้อยละ 30
แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองน้ําประปาดื่มได้
1. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ. 1 - 12
สํานักฯ รวบรวมรายงานผล
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1. จัดอบรมผู้ดแู ลระบบประปาของโรงพยาบาล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
2.สนับสนุนการดําเนินงานเก็บตัวอย่างน้ําประปา น้ําประปาของโรงพยาบาล
2. สนับสนุนการอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
น้ําประปา และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประปาของ
จากศูนย์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาล
น้ําประปา
กรมอนามัยทุก 3 เดือน
สสจ.
3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประปา
ของโรงพยาบาล
1. สนับสนุนการดําเนินงานเก็บตัวอย่าง
4. สนั บ สนุ น การตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ น้ําประปา
น้ํ า ประปาตามเกณฑ์ ป ระปาดื่ ม ได้ แ ก่ 2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประปาของ
รพ.สธ. (โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ)
โรงพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS

สถานการณ์
รัฐบาล ได้ ให้นโยบายที่สําคัญ ในการสนับสนุนการท่องเที่ ยวที่ต้องการให้ “ห้องน้ําสาธารณะและใน
สถานที่ ท่องเที่ยวเป็ นห้องน้ําที่สะอาด” เพื่อให้การบริการการท่องเที่ยวมีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่สําคัญของ
ประเทศไทยและประชาชนไทยมีและใช้ส้วมอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
กอปรกับการประกาศวาระแห่งชาติสู่การเป็น “เมืองไทยแข็งแรง” ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2547
โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา สามารถดํารงชีวิตบนพื้นฐาน
ความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเกื้อกูลกัน มี
สัมมาอาชีพทั่วถึง มีรายได้ มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว และได้ประกาศวาระแห่งชาติสู่การเป็นเมืองไทยแข็งแรง
17 เป้าหมายนั้น เป้าหมายที่สําคัญ ที่นําไปสู่การเป็นเมืองไทยแข็งแรง อีกเป้าหมายหนึ่งคือ เป้าหมายที่ 13 คนไทยมี
ที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีน้ําสะอาด เพื่ออุปโภคบริโภคและการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ซึ่งการที่จะทําให้เกิดการมีที่อยู่ที่ถูกสุขลักษณะและการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนั้น การ
พัฒนางานด้านสุขาภิบาลถือว่าเป็นกลไกสําคัญสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย
ปี 2556 ผลการสํารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ พบว่า
ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 66.83ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 72.59 สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 55.59 ร้านจําหน่ายอาหาร ร้อยละ 56.88 ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 70.52 สถานศึกษา
(โรงเรียนสังกัด สพฐ.) ร้อยละ 63.46 สถานที่ราชการ ร้อยละ 64.82 สถานีขนส่ง ร้อยละ 63.05 โรงพยาบาล
ร้อยละ 98.00 สวนสาธารณะ ร้อยละ 61.11 ศาสนสถาน ร้อยละ 32.88 ส้วมริมทาง ร้อยละ 93.54 และ
ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าร้อยละ 69.52
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน HAS
2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

เป้าหมาย

ร้อยละ 80

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
วันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ
ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

1. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
- ประชุมคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย
- การรณรงค์ "ล้ า งส้ ว มพร้ อ มกั น รั บ วั น
สงกรานต์" (Toilet Cleaning Days)พื้นที่
76 จังหวัดและ กทม. ระหว่างวันที่ 1 – 7
เม.ย. 57
- โครงการสุดยอดส้วมแห่งปี 2557
- พิธีแจกรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2556
- โครงการรณรงค์วันส้วมโลก
- สํารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน HAS
- สนับสนุนคู่มือ เอกสารวิชาการ
2. โครงการปลดทุกข์ด้วยรอยยิ้ม โถห้อย
ขาเสริมสุขผู้สงู วัย
- จัดเวทีเสวนาวิชาการพบสื่อเรื่อง ส้วมกับ
โรคข้อเข่าเสื่อม
- ประสานภาคีเครือข่าย เช่น ปตท. ในการ
ปรับปรุงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ต้นแบบการจัดการส้วมสาธารณะ
- ประสานบริษัทผู้ผลิตสุขภัณฑ์ร่วม
สนับสนุนโครงการ
- สนับสนุนองค์ความรู้การใช้ส้วมแบบโถ
ห้อยขา
3. โครงการส้วมอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
- ปรับปรุงห้องส้วมในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
600 แห่ง

1. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนองค์ความรู้ในการ
พัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS แก่
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 12 ประเภท
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อม
กันรับวันสงกรานต์ในพื้นที่และรายงานพร้อมรูป
ถ่าย
3. คัดเลือก และประสานงานกับเจ้าของสถานที่ตั้ง
ส้วมในการเข้าร่วมประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี
4. ศอ. ประสานขอความร่วมมือจาก สสจ. ในการ
สํารวจหรือเก็บข้อมูลการพัฒนาส้วมสาธารณะ ทั้ง
12 ประเภท จาก สสอ และรพสต. และสรุปเป็น
ข้อมูลระดับ ศอ. หรือภูมิภาค

ศูนย์อนามัยที่ 1-12
รวบรวมและสรุปเป็นข้อมูล
ระดับ ศอ. หรือภูมิภาค
รายงานตามแบบฟอร์มที่
กําหนด ให้สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน 9
เดือน 12 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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4 . ก า ร ส นั บ ส นุ น คู่ มื อ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย กระจายคู่มือลงพื้นที่ อปท.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
สาธารณสุข ประกอบด้วย
- คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 (ฉบับพกพา)
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
(ฉบับกระเป๋า)
- คู่มือรวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข
- คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
สาธารณสุข (Standard Operating
Procedure( SOP)
5. ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....
6 . อ อ ก ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด อั ต ร า
ค่ า ธรรมเนีย มการให้ บ ริ ก ารเก็บ ขน และ
กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ....

การรายงานผล
- รายงานผลการให้การ
สนับสนุนคู่มือด้านกฎหมาย
สาธารณสุข ปีละ 1 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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ตลาดนัด น่าซือ้ ต้นแบบ

สถานการณ์
หลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2541-2542 มีประชาชนจํานวนมากที่ต้องออกจากงานเพราะบริษัท
หยุดหรือปิดกิจการ ประชาชนกลุ่มนี้ต่างหาวิธีการยังชีพโดยการรวมตัวกันนําสินค้าประเภทต่าง ๆ มาขายทั้ง
สินค้าประเภทใช้แล้วหรือที่เรียกว่าสินค้ามือสองหรือสินค้าใหม่ๆ แต่มีราคาถูก รวมถึงมีการขายอาหารประเภท
ต่าง ๆ โดยในระยะแรกจะเป็นการขายในลักษณะที่เรียกว่าเปิดท้ายขายของ จากการเปิดขายของในลักษณะมา
ชุมนุมกันขายของเป็นนัดๆต่อสัปดาห์ ความนิยมของผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้าที่ขายค่อนข้างมีราคาถูก แต่
ปัญหาที่ตามมาคือ การจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะทั้งในเรื่องของการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ การขายอาหารใน
ลักษณะที่มี การปรุ งประกอบและจํ าหน่ ายไม่สะอาด อาหารมีสารปนเปื้อนรวมถึงการจั ดการด้านสุ ขาภิ บาล
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะ น้ําเสีย เป็นต้น อีกทั้งในบางแห่งตลาดนัด จะส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจร การ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อีกทั้งยังอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้ จึงจําเป็นต้องมีการ
จัดการที่ถูกต้อง อีกทั้งการประกอบกิจการตลาดมีกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตาม
ความในมาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ควบคุมกํากับเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่เป็นปกติสุขของประชาชน
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการปรับปรุงตลาดนัด (ตลาดประเภท 2 )
ให้ได้มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ

เป้าหมาย

ตลาดนัด น่าซื้อต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง (76 จังหวัด และ กทม.)

แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ
ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

1. โครงการตลาดนัด น่าซื้อ
- จัดประชุมเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ตลาดนัด น่า
ซื้อขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม และสามารถ
นําไปปฏิบัติได้
-.จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจง
เกณฑ์ตลาดนัด
- สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
โครงการ
- การจัดประชุมเพื่อมอบเกียรติบัตรแก่
ตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์ โดยผู้บริหารระดับสูง
- การจัดตรวจเยี่ยมตลาดนั ดของผู้บริหาร
ระดับสูง

ศอ. 1 - 12
1. ประสานอปท.และ สสจ.เพื่อขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ
และคัดเลือกตลาดนัดเข้าร่วมโครงการ
2. นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ
และอื่นๆ แก่จังหวัด ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
ตลาด
สสจ.
1. ประสานอปท.พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
ตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อและ
คัดเลือกตลาดนัดเข้าร่วมโครงการตลาดนัด น่าซื้อ
ต้นแบบ
2. จัดประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดเพื่อชี้แจง
และขอความร่วมมือในการปรับปรุงตลาดนัดให้ได้

ศูนย์อนามัยที่ 1-12
รายงานผลให้สํานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
โดยรวบรวมรายงานจาก
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และอปท. / รายงาน
ทุก 3 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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ศูนย์อนามัย/จังหวัด

การรายงานผล

มาตรฐาน
3. นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ
และอื่นๆ แก่ อปท. และ
4 . ก า ร ส นั บ ส นุ น คู่ มื อ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย กระจายคู่มือลงพื้นที่ อปท.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ รายงานผลการให้การ
สนับสนุนคู่มือด้านกฎหมาย
สาธารณสุข ประกอบด้วย
สาธารณสุข ปีละ 1 ครั้ง
- คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 (ฉบับพกพา)
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
(ฉบับกระเป๋า)
- คู่มือรวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข
- คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
สาธารณสุข (Standard
Operating
Procedure( SOP)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัย
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อปท.มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระบบราชการไทยในปัจจุบัน ที่เน้นการกระจายอํานาจ
จากราชการส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงบประมาณมีการจัดสรรให้ท้องถิ่นมากขึ้น
หน่วยงานท้องถิ่นจึงมีความสําคัญและมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลประชาชน อีกทั้งยังมีความใกล้ชิด
ประชาชนโดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตที่ปลอดภัย
ด้านความปลอดภัยอาหาร จากการดําเนินงานที่ผ่านมาแม้ว่าท้องถิ่นหลายแห่งจะมีการตรวจดําเนินงาน
ปรับปรุงร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80 แต่ก็พบว่ายังมีการเกิดโรคที่มีอาหารและน้ํา
เป็นสื่ออยู่เนือง ๆ และหลายครั้งก็มีการเกิดปัญหาในวงกว้าง การจัดการในภาพรวมซึ่งหมายรวมถึงการจัดการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและประชาชน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขายอาหาร
รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง นับเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องมีการดําเนินงานในทุก ๆ มิติ เพิ่มเติมจากการ
ตรวจประเมินรับรองร้านอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
ด้านคุณภาพน้ําประปา กรมอนามัยได้ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทั่วประเทศ ระหว่างปี 2551 – 2553
รวม 410 แห่ง โดยตรวจสอบคุณภาพน้ําจํานวน 1,044 ตัวอย่าง ทั้งด้านกายภาพเคมีและแบคทีเรีย ตามเกณฑ์
คุณภาพน้ําประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ผลการประเมินคุณภาพน้ําประปาพบว่าคุณภาพน้ําประปาเขต
เมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ41.6 คุณภาพประปาเขตชนบทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ16.1 ระบบประปา
ในเขตเมือง พบว่าประปาส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็น
ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของประปาเทศบาล ร้อยละ 49.4 และประปาหมู่บ้าน ร้อยละ0.6 และขณะทํา
การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําได้ตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือพบ คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําที่จุดต้นท่อและจุด
ปลายท่อ ร้อยละ 56.2 และ ร้อยละ 46.8 ระบบประปาทั้งพื้นที่เขตเมืองและชนบท ส่วนใหญ่คุณภาพน้ําไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานทางด้านแบคทีเรีย ส่วนคุณภาพน้ําทางด้านเคมีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัยได้
ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ําสะอาดอย่างเพียงพอและมีคุณภาพโดยทําการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคและส่งเสริมการดําเนินงานยกระดับคุณภาพน้ําประปาให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งเขตเมืองและชนบท
การจัดการมูลฝอยทั่วไปของประเทศ นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และเป็นชนวนทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ตามสภาพ
ปัญหาและปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ปริมาณมูลฝอยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ.
2553 มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นประมาณ 15.16 ล้านตัน หรือ 41,532 ตันต่อวัน ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกปี เป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวของชุมชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการคาดการณ์
ปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559) หากมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี
ปริมาณมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.37 ล้านตัน หรือ 42,110 ตันต่อวันโดยประมาณการจัดการและสภาพปัญหาปี
พ.ศ. 2553 มีมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณร้อยละ 38 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศ โดยกรุงเทพมหานครว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมด ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถ
กําจัดมูลฝอยได้ 5,643ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ34 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ส่วนในเขต
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องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถกําจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้เพียง 1,410 ตันต่อวันคิดเป็นร้อยละ 9
ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล การดําเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ขาดระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแต่ การคัดแยก การรวบรวม ขนส่งและกําจัด เนื่องจากท้องถิ่นมี
ข้อ จํ า กั ด ด้ า นงบประมาณ ปั ญ หาการลงทุ น จากทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ การจั ด การมู ล ฝอยแบบครบวงจร
นอกจากนี้ ความร่วมมือจากประชาชนในการลดปริมาณและการคัดแยกมูลฝอยและปรับค่านิยมในการอุปโภค
บริโภคยังมีน้อย เนื่องจากขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจและเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยทั้งระบบทั้งการลดปริมาณการเกิดมูลฝอยให้น้อยลง
จากการศึกษาสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ เทศบาลนคร
เทศบาลเมืองเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร มีการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 83.3,100ตามลําดับ โดย
ภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนทั้งหมด ร้อยละ
95 แต่เมื่อพิจารณาลักษณะการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลพบว่าไม่มีระบบการติดตามตรวจสอบ เช่น แบบบันทึกการรับ-ส่ง
สิ่งปฏิกูล ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ ไม่มีน้ํายาฆ่าเชื้อ ร้อยละ 53 นอกจากนี้ การกําหนดคุณลักษณะรถสูบสิ่ง
ปฏิกูล เช่น ข้อความว่า “รถสูบสิ่งปฏิกูล” เลขทะเบียน ใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ไว้ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวรถ รวมทั้งขนาดของตัวอักษร พบว่า ไม่มีการกําหนด หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง
ร้อยละ 44.6เกี่ยวกับการบําบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ไม่มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลร้อยละ
58.1ในกลุ่มนี้ยังไม่มีการวางแผนสร้างระบบฯ ร้อยละ 49.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบฯ แล้วร้อยละ
41.9 พบว่า มีการใช้งานจริงเพียงร้อยละ 20.5เท่านั้นเมื่อรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบฯกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบฯแต่ไม่ดําเนินการบําบัดสิ่งปฏิกูลมีสูงถึงร้อยละ79.5 รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบส้วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้นําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลองแหล่งน้ําและพื้นที่การเกษตร ร้อยละ 46.2 ที่
เหลือร้อยละ 41.9 นําไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่นขุดเป็นบ่อ ประมาณการณ์สิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ถูกนําไปบําบัดให้
ปลอดเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีมากถึงปีละ 17,262,460 ลูกบาศก์เมตร
จากสถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง 4 ด้ า นที่ ก ล่ า วมานี้ หน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่
รับผิดชอบโดยตรง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 ใน 4 ด้านได้แก่
1) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
2) ด้านการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค
3) ด้านการจัดการมูลฝอย
4) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
เป้าหมาย

เทศบาล 200 แห่ง
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แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ
ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

1.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิง่ แวดล้อม ของอปท.
(Environmental Health
Accreditation : EHA)
- ประสานเตรียมการ บูรณาการร่วมกับ
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- พัฒนา ปรับปรุง เอกสารคู่มือ สนับสนุน
การดําเนินงาน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร(อบรม)
- พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล
- นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม เสนอแนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ
- ตรวจประเมิน/ให้การรับรอง
- ประกาศยกย่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านการประเมิน
2. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีระบบคุณภาพบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร
- นิเทศ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหา
ด้านเทคนิคและวิชาการ แก่ อปท. ที่ร่วม
โครงการฯ
- จัดทําทะเบียน อปท. ที่ผ่านเกณฑ์
- จัดทําและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

การรายงานผล

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสาน
ศอ.1-12
รวบรวมข้อมูลและรายงาน
1. คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
ส่วนกลาง
1.1 เทศบาลนคร 100 %
1.2 เทศบาลเมือง 100 %
1.3 เทศบาลตําบล ตามความเหมาะสม
2 .เข้าร่วมอบรม ผู้นิเทศ ติดตาม ผู้ตรวจประเมิน
3. รับสมัครเทศบาลและให้ขอ้ เสนอแนะการ
ประเมินตนเอง
4. ร่วมประเมิน EHA และให้คําแนะนํากับ Core
Team
5. ให้การรับรอง/กํากับและติดตาม

ศอ. 1 – 12
1. ประสานชี้แจงผู้เกี่ยวข้องของ สสจ. และอปท.
2. สนับสนุน อปท.เป้าหมายและอปท.อื่นทีส่ นใจ
ในการประเมินตนเอง และพัฒนาระบบให้ได้
มาตรฐาน
3. ร่วมเป็นผู้ประเมินอปท.

ศูนย์อนามัย รายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา โดยรายงานทุก
3 เดือน

สสจ.
1. นิเทศ และติดตาม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อปท.
2. ร่วมเป็นผู้ประเมินอปท.
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ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

ศอ.1-12
1 .ประสานภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการ
2. นิเทศ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาด้าน
เทคนิคและวิชาการ แก่ อปท. และระบบประปา
ที่ร่วมโครงการ
3. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา
4. ร่วมกับ สสจ. สุ่มเก็บและตรวจสอบคุณภาพ
ตัวอย่างน้ําประปา
5. รวบรวมข้อมูลและขอใบประกาศรับรอง
น้ําประปาดื่มได้และจัดทําฐานข้อมูล
สสจ.
1.ประสานภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการ
2. นิเทศ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาด้าน
เทคนิคและวิชาการ แก่ อปท. และระบบประปา
ที่ร่วมโครงการ
3.เฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาและน้ําบริโภค
ครัวเรือนต่อเนื่อง
4 . ก า ร ส นั บ ส นุ น คู่ มื อ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย กระจายคู่มือลงพื้นที่ อปท.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
สาธารณาสุข ประกอบด้วย
- คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 (ฉบับพกพา)
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
(ฉบับกระเป๋า)
- คู่มือรวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข
- คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
สาธารณสุข (Standard
Operating
Procedure( SOP)
5. ระบบฐานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
ติดตามพื้นที่ของ อปท.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบใน
สาธารณสุขของ อปท.ระดับเทศบาลและ
เรื่องการออกข้อกําหนดท้องถิ่น
อบต.

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอปท.มีระบบ
คุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ําบริโภค
- นิเทศ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหา
ด้ า นเทคนิ ค และวิ ช าการ แก่ อปท. และ
ระบบประปาที่ร่วมโครงการ
- จัดทําทะเบียน อปท. ที่ผ่านเกณฑ์
- จัดทําและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
- ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
น้ําบริโภค
- จัดทําใบประกาศการรับรองน้ําประปาดื่ม
ได้
- สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ํ า
บริโภค แก่ อปท. (โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ฯ)

การรายงานผล
1. ศูนย์อนามัย รายงานผล
การดําเนินงานให้สํานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา โดย
รายงานทุก 3 เดือน
2. สํานักฯรวบรวมรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําประปาจากศูนย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ทุก 3 เดือน

- ศอ.รายงานผลการให้ ก าร
สนับสนุนคู่มือด้านกฎหมายม
ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง

ศอ.รายงานผลจํานวน
เทศบาลและอบต.ที่มีการออก
ข้อกําหนดท้องถิ่น ปีละ 1
ครั้ง
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จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทโลกและ
ปั จ จั ย ภายในประเทศหลายประการ ตลอดจนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการลงทุ น ที่ ทํ า ให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินศักยภาพและความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนมากขึ้น เช่น ปัญหามลพิษต่างๆ
จากสถานประกอบกิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงผลกระทบจากการเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ
มากขึ้น เช่น เหตุการณ์โรงงานระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี รวมไปถึงการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารและน้ํา ที่
นํามาซึ่งเหตุเดือดร้อนรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
กรมอนามัย ถือเป็นหน่วยงานสําคัญที่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดสิทธิให้ประชาชนในการรับการคุ้มครอง นอกจากนี้ กรมอนามัยยัง
มีบทบาทในการลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการจัดบริการ และการสุขาภิบาลยั่งยืนวิถีพอเพียง จึง
ต้องมีการเตรียมกลไกและแนวทางการดําเนินงานอันจะนําไปสู่การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนโดย
มุ่งหวังให้เกิดการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด
เพื่อให้มีกลไกใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น การมีระบบข้อมูลที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และสามารถ
รองรั บ ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ อุ บั ติ ภั ย อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ อนามั ย
สิ่งแวดล้อมที่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับเทศบาล
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
2.2 เพื่อให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการ
จัดการและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและอุบัตภิ ัย
2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
เป้าหมาย
จังหวัดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 32 จังหวัด ได้แก่
1. สกลนคร 2. ชัยภูมิ
3. ร้อยเอ็ด
4. อุบลราชธานี
5. นครราชสีมา
6. สุรินทร์
7. บุรีรัมย์
8. หนองคาย 9. มุกดาหาร
10. อํานาจเจริญ
11. เชียงราย 12. เชียงใหม่ 13. น่าน
14. ลําพูน
15. ลําปาง
16. แม่ฮ่องสอน 17. แพร่
18. พะเยา
19. นครสวรรค์
20. ตาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 59 21. พิจิตร
22. ปราจีนบุรี 23. ฉะเชิงเทรา 24. นครปฐม
26. เพชรบุรี 27. ยะลา
28. ตรัง
29. สตูล
31. นครศรีธรรมราช
32. พัทลุง

25. สุพรรณบุรี
30. พังงา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 60 แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ส่วนกลาง
ศูนย์อนามัย
6.1 ด้านการดําเนินงานของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1. การประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
- จัดหาและสนับสนุนงบประมาณ - เข้าร่วมประชุมและ ให้
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2. การจัดทําคูม่ ือการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฯ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข - สภาพปัญหา สาเหตุ แนว
ทางการแก้ไข กิจกรรมที่
จังหวัดอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
ดําเนินงาน ผลดําเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไขแยกเป็นราย
จังหวัด

- ดําเนินงานตามคู่มือฯ
- กระจายคู่มือฯ ให้จังหวัด
- ประเมินเนื้อหาและให้ข้อเสนอ - วิเคราะห์/ประเมินเนื้อหา ในคู่มือฯ
ในการปรับปรุงแก้ไข

- เนื้อหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

การรายงานผล

ศูนย์อนามัยรายงานผล
ให้กับ
1. สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
3. สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
4. ศูนย์อนามัยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข
5. ศูนย์อนามัย
ห้องปฏิบัติการ กรม
อนามัย
( ในไตรมาส 2 และ ไตร
มาส 4 )
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3. การพัฒนาศักยภาพ เจ้า
พนักงานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน
ในระดับจังหวัด
- จัดเตรียมหลักสูตร/เนื้อหา ที่จะ
ใช้ในการฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม
- ประเมินผลการฝึกอบรม
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงาน
- สนับสนุนงบประมาณ
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ศูนย์อนามัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

- เข้าร่วมฝึกอบรมและเป็น
พี่เลี้ยงในกระบวนการกลุ่ม

- เข้าร่วมฝึกอบรม
- ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่

- ผลการดําเนินงาน หลังเข้ารับ
การอบรม

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงานของ ฝ่ายเลขานุการ
- ถอดบทเรียนการดําเนินงาน
ของแต่ละภาค

- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
- แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การรายงานผล
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5. การกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน
- ตั้งคณะทํางานกํากับติดตาม
และประเมินผล
- เฝ้าระวัง ติดตามกํากับ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรม
การฯ
- จัดประชุมคณะทํางานกํากับ
ติดตาม
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ

ศูนย์อนามัย
- เฝ้าระวัง ติดตามกํากับ
ตรวจสอบและประเมินผล การ
ดําเนินงานของคณะอนุ
กรรมการฯ ทีอ่ ยู่ในพื้นที่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- เฝ้าระวัง ติดตามกํากับ ตรวจสอบและ
ประเมินผล การดําเนินงานของคณะอนุ
กรรมการฯ ทีอ่ ยู่ในพื้นที่

ข้อมูลที่ต้องรายงาน
- ผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ

การรายงานผล
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ศูนย์อนามัย
6.2 การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 แต่งตัง้ คณะทํางานเฝ้าระวังด้าน 1. กําหนดผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 จัดทํากระบวนงานปฏิบัติงานการ 2.กําหนดบทบาทศูนย์อนามัยเป็น
หน่วยงานที่ปรึกษาทางวิชาการให้
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. คัดเลือกตัวชีว้ ัดหลักด้านอนามัย เครือข่ายจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้ได้เป้าหมายของตัวชี้วดั
สิ่งแวดล้อม (Core indicator)
4 จัดทําเครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 3.ร่วมจัดทํากระบวนงานปฏิบัติงาน
5.จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัตงิ านเฝ้า 4.ร่วมคัดเลือกตัวชี้วัดหลักด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Core indicator)
ระวังฯสําหรับเจ้าหน้าที่
6.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรือ่ ง
5.ร่วมจัดทําเครือ่ งมือการรวบรวม
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูล
7. เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่าง 6.เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวิเคราะห์ 7.สนับสนุนและประสานงานเรือ่ งการ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน
8.จัดทํารายงาน เผยแพร่ และ
พื้นที่และเป็นทีป่ รึกษาแก่ สสจ. ได้แก่
จัดทําข้อเสนอแนะการแก้ไข
7.1 การเผยแพร่คู่มือ
9.การติดตาม ประเมินผลการ
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินงาน
7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํา
รายงานในระดับเขต
7.4 การติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

การรายงานผล

1.กําหนดผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2.ร่วมจัดทํากระบวนงานปฏิบัติงาน
3.ร่วมคัดเลือกตัวชี้วัดหลักด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Core indicator)
4.ร่วมจัดทําเครือ่ งมือการรวบรวมข้อมูล
5.เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
6.นําคู่มือไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
7.เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวิเคราะห์
8.วิเคราะห์ขอ้ มูลในจังหวัด
9.จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะในระดับ
จังหวัด

1.ข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2.ข้อมูลสรุปการดําเนินงานและ
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศูนย์อนามัยรายงานผล
ให้กับ
1. สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
3. สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา
4. ศูนย์อนามัยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข
5. ศูนย์อนามัย
ห้องปฏิบัตกิ าร กรม
อนามัย
( ในไตรมาส 2 และ ไตร
มาส 4 )

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
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ศูนย์อนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6.3 ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติภัยอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม
1. กําหนดผู้รับผิดชอบงานภาวะฉุกเฉิน
1. จัดตั้งคณะทํางานรองรับภาวะ 1. กําหนดผู้รับผิดชอบงานภาวะ
และอุบัติภัย
ฉุกเฉินและอุบัติภัย
ฉุกเฉินและอุบัติภัย
2. จัดทํากระบวนงานปฏิบัติงาน 2. กําหนดบทบาทศูนย์อนามัยเป็น
2. ร่วมจัดทํากระบวนงานปฏิบัติงาน
รองรับภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัย
รองรับภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัย
หน่วยงานที่ปรึกษาทางวิชาการให้
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับ
เครือข่ายจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 3.รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงในพื้นที่
รับผิดชอบ และส่งให้ศูนย์อนามัย
ภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัย
ให้ได้เป้าหมายของตัวชี้วัด
4. เตรียมชุดข้อมูลความเสี่ยง (กรณี 3. ร่วมจัดทํากระบวนงานปฏิบัติงาน 4. จัดทํา/เตรียมช่องทางการเชื่อมต่อ
ข้อมูล
ยังไม่เกิดเหตุ)
รองรับภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัย
5. จัดทําข้อมูลความเสี่ยงและแนว 4. วิเคราะห์ขอ้ มูลความเสี่ยงในพื้นที่ 5.จัดทําข้อมูลเครือข่าย ได้แก่ รายชื่อ
ทางการปฏิบัตงิ าน (กรณีเกิดเหตุ) และส่งต่อให้ส่วนกลางจัดทําข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯหน่วยงานใน
6. จัดทําข้อมูลเครือข่าย ได้แก่
ความเสี่ยง
จังหวัด และส่งให้ศูนย์อนามัย
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
5. จัดทํา/เตรียมช่องทางการเชื่อมต่อ 6. เข้าร่วมการอบรม
หน่วยงาน (ระดับนโยบายและ
ข้อมูล
7.ปฏิบัตกิ ารเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉินและ
ผู้ปฏิบัติงาน)ในส่วนกลางและพื้นที่ 6. รวบรวมและจัดทําข้อมูลเครือข่าย อุบัติภัยร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่
6. สรุปผลการดําเนินงานสรุป
ได้แก่ รายชือ่ หมายเลขโทรศัพท์
รับผิดชอบโดย
บทเรียนการดําเนินงานกรณีภาวะ ฯลฯหน่วยงาน (ระดับนโยบายและ
7.1ติดตามสถานการณ์
ฉุกเฉินและอุบัติภัย
ผู้ปฏิบัติงาน)ในพื้นที่และส่งให้
7.2ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
ส่วนกลาง
7.3 เก็บตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้าน
7. เข้าร่วมการอบรม
ที่เกีย่ วข้องและส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มเป้าหมาย
ห้องปฏิบัตกิ าร
ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่ ่วนกลาง/ศูนย์
อนามัยอนามัย และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด 32 จังหวัด

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

การรายงานผล

1. ข้อมูลความเสี่ยงและข้อมูล
เครือข่ายในพื้นที่ (โดยให้ศูนย์
อนามัยรวบรวมและส่งให้
ส่วนกลางในไตรมาสที่ 1)
2. สรุปผลการดําเนินงานกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัย (โดยศูนย์
อนามัยส่งให้ส่วนกลางทราบอย่าง
ต่อเนื่อง)
3. รวบรวมข้อมูลสรุปสถานการณ์
การเกิดภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ใน
รอบ 1 ปี (รายงานให้ส่วนกลางใน
ไตรมาส 4)

ศูนย์อนามัยรายงานผล
ให้กับ
1. สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
3. สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา
4. ศูนย์อนามัยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข
5. ศูนย์อนามัย
ห้องปฏิบัตกิ ารกรมอนามัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
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ศูนย์อนามัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

8. การปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและอุบัตภิ ัย
8.1 ติดตามสถานการณ์
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
8.3 ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือประสานงาน
8.4 จัดทําข้อมูลความเสี่ยงและ
แนวทางการปฏิบัติงาน
8.5 สรุปบทเรียน
9. ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่
ศูนย์อนามัยและจังหวัด
10. สื่อสารความเสี่ยง
ก่อนเกิดพัฒนาระบบการสื่อสาร
ความเสี่ยง
เกิดเหตุ
-สื่อสารข้อมูลให้หน่วยงานในพื้นที่ให้
เกิดการจัดการ
- สื่อสาร/เตือนภัยให้ประชาชนทราบ
ตระหนัก
11. การติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
11.1จัดทําแบบฟอร์มติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
11.2 สุ่มติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

8. การปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
และอุบัติภยั โดย
8.1 ติดตามสถานการณ์รวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลมาให้ส่วนกลาง
8.2 ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9. ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เก็บตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องและส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ
10.เป็นทีป่ รึกษา ให้คําแนะนําแก่
จังหวัด
11. จัดทําข้อมูลความเสี่ยง
12 สื่อสารข้อมูล/เตือนภัยให้
ประชาชนทราบ
13. สื่อสารข้อมูลให้หน่วยงานในพื้นที่
ให้เกิดการจัดการ
14.ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

8. จัดทําข้อมูลความเสี่ยง
9. สื่อสารข้อมูล/เตือนภัยให้ประชาชน
ทราบ
10. สื่อสารข้อมูลให้หน่วยงานในพื้นทีใ่ ห้เกิด
การจัดการ

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

การรายงานผล
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- 66 6.4 การส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ส่วนกลาง
ศูนย์อนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เทศบาล
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
การรายงานผล
1. จัดทําเครื่องมือการประเมิน 1.ประสานสํานักงานสาธารณสุข 1.คัดเลือกพื้นที่
1. เข้าร่วมประชุมกับ 1.สํานักงาน
ศูนย์อนามัยรายงานผล
2.สนับสนุน ให้ความรู้ คําปรึกษา
ความเสี่ยงด้านอนามัย
จังหวัดเพื่อคัดเลือกพื้นที่
ส่วนกลางในการชี้แจง สาธารณสุขจังหวัด
ให้กับ
สิ่งแวดล้อมสําหรับกิจการที่
2.สนับสนุนการใช้ HIA ในพื้นที่ คําแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วน
การใช้เครื่องมือการ
และเทศบาลองค์กร 1. สํานักอนามัย
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือการ
ประเมินผลกระทบต่อ ปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม
และให้คําแนะนํา คําปรึกษา
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
2.จัดประชุมชี้แจงการใช้
ให้แก่สํานักงานสาธารณสุข
สุขภาพ (HIA)
2. กองประเมินผลกระทบ
รายงานแบบฟอร์ม
3.รายงานผลการใช้เครื่องมือการ
เครื่องมือการประเมินผล
จังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
2.ดําเนินการใช้ HIA
สํารวจ ติดตาม/
ต่อสุขภาพ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน
กระทบต่อสุขภาพแก่ศูนย์
ท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้การ
ในพื้นทีเ่ พื่อประยุกต์ใช้ รายงาน การนํา HIA 3. สํานักสุขาภิบาลอาหาร
อนามัยอนามัยและสํานักงาน ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพฯใน เครื่องมือการประเมิน ไปใช้ให้แก่ศูนย์
และน้ํา
พื้นที่
สาธารณสุขจังหวัด
(HIA) ระดับท้องถิ่น
ความเสี่ยงด้านอนามัย อนามัยอนามัยที่ 1- 4. ศูนย์อนามัยบริหาร
3.จัดประชุมชีแ้ จงการใช้
3.จัดทํารายงานการใช้เครื่องมือ
สิ่งแวดล้อมสําหรับการ 12
กฎหมายสาธารณสุข
เครื่องมือการประเมินผล
การประเมินผลกระทบต่อ
ตรวจประเมิน/ อนุมัติ 2. ศูนย์อนามัย
5. ศูนย์อนามัย
กระทบต่อสุขภาพแก่องค์กร สุขภาพในกิจการที่เป็นอันตราย
อนุญาตกิจการที่เป็น อนามัยที่ 1-12กรอก ห้องปฏิบัตกิ าร กรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล ต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติ
อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลในแบบรายงาน อนามัย
350 แห่ง ใน 32 จังหวัด)
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใน
ณ สิ้นปีงบประมาณ ( ในไตรมาส 2 และ ไตร
3. สนับสนุนการดําเนินงาน พื้นที่
มาส 4 )
HIA ในพื้นที่
3.1 รูปแบบแนวทางการ
ดําเนินงาน
จัดทําแบบฟอร์ม
3.2 ให้คําแนะนํา ถ่ายทอด
องค์ความรู้
3.3 การจัดทําแบบประเมิน
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4. ติดตามประเมินผล
4.1 จัด Workshop
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ใช้เครื่องมือการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 สุ่มตรวจติดตามการใช้
เครื่องมือการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์อนามัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เทศบาล

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

การรายงานผล
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หลักการ/เหตุผล
สถานการณ์การเกิดสาธารณภัยในปัจจุบันพบว่า มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น และเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก รวมทั้งประเทศไทยแม้จะไม่รุนแรงเท่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน แต่จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้คาดการณ์และแจ้งเตือนให้เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ดินโคลนถล่ม อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว อย่าง
สม่ําเสมอ ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย (Disaster) หรือภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หรือเหตุร้องเรียนจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับ
จังหวัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากไม่มีการจัดการที่ดี ดังนั้น แต่ละ
จังหวัดจําเป็นต้องมีความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยการดําเนินงานอย่างมีระบบ แบบแผน ได้มาตรฐาน
การดําเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง มีเอกภาพ เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและเป็นเอกภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ มาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยในระดับ
จังหวัดให้มีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่แนวกันชนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและแผนที่พื้นที่เสี่ยงแนวกันชนหรือพื้นที่ชายแดน
แนวทางการดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย/จังหวัด

1. โครงการศึกษา และพัฒนา (R&D) ระบบ ศอ. 1 – 12 ประสานงานพื้นที่ เพื่อร่วมสํารวจ
การดําเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี และเก็บข้อมูล
สาธารณภัย
1.1 ศึกษาสถานการณ์และจัดทําฐานข้อมูล
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
ภัยพิบัติประเภทต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง
ภั ย จากดิ น โคลนถล่ ม หมอกควั น /ไฟป่ า
แผ่นดินยุบ ภัยจากโรคระบาด
1.2 ศึ ก ษาพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารให้ ก าร
สนับสนุน กรณีสาธารณภัย เช่น พัฒนาถุง
ชีวภาพใส่สิ่งปฏิกูล พัฒนาส้วมฉุกเฉิน
1 . 3 ศึ ก ษ า ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น อ น า มั ย
สิ่ง แวดล้อ มในพื้นที่พิ เศษ (ชายแดน หรื อ

การรายงานผล
ศอ.รวบรวมผลและส่งรายงาน
ตามแบบฟอร์มให้สํานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6
เดือน และ 12 เดือน
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Buffer Zone)
2. โครงการจัดทําระบบ IT รองรับการ
ดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสา
ธารณภัย เช่น ระบบการสั่งการ ระบบการ
สื่อสารและเตือนภัยทาง Social Media
ระบบการรายงาน Online
3. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหรือหน่วย
รับผิดชอบ
- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติ/ทีม
รับผิดชอบ
- พัฒนาหลักสูตรการอบรม ได้แก่
1. ด้านการบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
2. ด้านการปฏิบัติการตอบโต้และฟื้นฟู
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ศูนย์อนามัย/จังหวัด
ร่วมทดลองการใช้ระบบ และให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

การรายงานผล
ตอบแบบสอบถามการทดลอง
ใช้ระบบ

จัดตั้งทีม/หน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ และเข้ารับการ
อบรม
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โครงการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
1. สถานการณ์/ปัญหา : ตลาดสด เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สําคัญ ส่วนใหญ่สินค้าที่วางขาย
จะเป็นประเภทอาหารสด ปัจจุบันยังมีการขายอาหารปรุงสําเร็จมากขึ้น หากไม่มีการจัดการที่ดี ตลาดก็จะเป็นแหล่ง
แพร่กระจายโรคของชุมชนได้ จึงจําเป็นต้องเข้ามาดูแลตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะ โดยกรมอนามัยได้ดําเนินการออก
กฎกระทรวงตั้งแต่ปี 2542 เพื่อใช้ในการควบคุมกํากับการดําเนินกิจการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และได้แปลงกฎหมายสู่
การปฏิบัติด้วยโครงการ “ตลาดสด น่าซือ้ ” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 โดยดําเนินการขับเคลื่อนตลาดให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง ภายใต้บทบาทหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการ โดยหนึ่งทศวรรษของโครงการตลาดสด น่าซื้อ พบว่า ตลาดสดมีการปรับปรุงผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 85.17 แต่ก็
พบว่าเป็นการผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 15.67 และผ่านระดับดีร้อยละ 69.50 ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมี
ตลาดนัดเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะทั้งในด้านการจัดวางสินค้าประเภทอาหาร
สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของ รวมไปถึงการจัดการขยะและน้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการตลาดนัด อีกทั้ง
ขายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ยากต่อการควบคุมกํากับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสําคัญใน
เรื่องนี้ จึงได้มอบนโยบายแก่กรมอนามัยให้ดําเนินการ “โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” ด้วยความห่วงใยใน
สุขภาพของประชาชนโดยเร่งรัดให้มีการควบคุมกํากับกิจการตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทั้ง
ประเภทตลาดสด และตลาดนัด ให้มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ตลาดสด น่าซื้อระดับดีมากพัฒนายกระดับเป็นสุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
2.2 เพื่อกระตุ้นให้ตลาดนัดมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ
3.เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย จํานวน 24 แห่ง (ศูนย์อนามัยละ 2 แห่ง)
หลักเกณฑ์ “สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ( Healthy Market Safe Food )”
1) เป็นตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก (ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
ติดต่อกัน)
2) มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี : มีหลักฐาน เช่น บันทึกผลตรวจสอบอาหาร)
3) มีแผงหรือมุมสินค้าประเภทเกษตรปลอดสารหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์
4) ผู้ขายของในตลาดผ่านการอบรมหรือมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร หรืออาหารปลอดภัยมากกว่า ร้อยละ 60
( มีหลักฐาน เช่น ทะเบียนผู้ขายของในตลาดที่ผ่านการอบรม )
5) มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในตลาดสด (เช่น การผลิตปุ๋ยหมักและก๊าชชีวภาพจากขยะในตลาด
สด การใช้สารชีวภาพในการล้างตลาด หรือ เป็นตลาดที่รณรงค์การใช้ภาชนะที่ปลอดภัย หรือ ไม่ใช้
ภาชนะโฟม /ไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น)
6) มีกิจกรรมการดําเนินงานของชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ผู้ขายของในตลาดอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง)
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8) เป็นตลาดที่มีความพร้อมที่จะเป็นสถานที่ในการการศึกษาดูงาน(การถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์/การ
บริหารจัดการ ฯลฯ) 3 ปีย้อนหลัง มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 2 คณะ
4.บทบาทการทํางานปี 2557
บทบาทส่วนกลาง
บทบาทศูนย์อนามัยและ
การรายงานผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์อนามัย
รายงานผลการ
1.ประสานชี้แจงผู้เกี่ยวข้องของ สสจ. และอปท. เพื่อ
ดําเนินงานให้
คัดเลือกตลาด
2.จัดประชุมมอบนโยบาย
สํานักสุขาภิบาล
2.สนับสนุน สสจ.และอปท.ในการดําเนินงานพัฒนาตลาด อาหารและน้ํา
3.จัดกิจกรรมรณรงค์และตรวจเยี่ยม
ตลาด เพื่อสร้างกระแส
โดยรายงาน
3.ร่วมกับ สสจ.สุ่มสํารวจคุณภาพความปลอดภัยของ
4.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ อาหารในตลาด
ทุก 3 เดือน
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.นิเทศ และติดตาม สนับสนุนการดําเนินงาน
5.นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
สสจ.
1.การจัดแถลงข่าวโครงการตลาด
สะอาด อาหารปลอดภัย

ศูนย์อนามัย

1.ประสานชี้แจงผู้เกี่ยวข้องของ อปท. เพื่อคัดเลือกตลาด
2.สนับสนุน อปท.และเจ้าของตลาดในการพัฒนาตลาด
3.ร่วมกับอปท.สุ่มสํารวจคุณภาพความปลอดภัยของ
อาหารในตลาด
4.นิเทศ และติดตาม สนับสนุนการดําเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 72 โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT+)
1. สถานการณ์/ปัญหา : ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ทาํ งานนอกบ้าน วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนจากการ
ปรุงเองเป็นการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จจากร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร ปัจจุบันร้านอาหารและแผงลอย
จําหน่ายอาหาร มีจํานวน 145,729 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จํานวน 126,234 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 86.62 จากการสุ่มประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารที่ได้ป้าย
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในปีพ.ศ.2555 พบว่ามีร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารที่รักษาสภาพ ได้เพียงร้อย
ละ 73.43 และจากการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารปี 2555 พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารประเภทผัก
สด ร้อยละ 47.66 รองลงมาคือ ผักลวก/ต้ม ร้อยละ 44 น้ําพริก ร้อยละ42.86 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา จึงได้
จัดทํา โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT+) ขึ้น เพื่อพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้านทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริม
สุขภาพผู้บริโภค เพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปปรับใช้ในพื้นที่ ทําให้ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้กับนานาชาติเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้มีต้นแบบร้านจําหน่ายอาหารที่มี อาหารสะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมผูบ้ ริโภคให้มีสุขภาพดี
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว
2.2 เพื่อให้ผบู้ ริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
3.เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
สุดพัฒนาร้านจําหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน “ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี” ศูนย์อนามัยละ 2 แห่ง
มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus : CFGT+
1) ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
2) ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
3) มีอ่างล้างมือสําหรับผู้บริโภค
4) มีช้อนกลางสําหรับผู้บริโภค
5) ผักสดปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลง
6) ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบตั รประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร
7) ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 73 4.บทบาทการทํางานปี 2557
บทบาทส่วนกลาง

บทบาทศูนย์อนามัยและ

การรายงานผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานให้ 1.ประสานชี้แจงผู้เกี่ยวข้องของ สสจ. และอปท. เพื่อ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ศูนย์และจังหวัด คัดเลือกกําหนดพื้นที่ต้นแบบ "Clean Food Good
Taste Plus" ศูนย์อนามัยละ 2 แห่ง
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.ศูนย์อนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ
3.จัดหาสิ่งสนับสนุน เช่น ป้าย CFGT+
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจแนะนํา และ
ผ้ากันเปื้อนชุดทดสอบสารเคมีกําจัด
ประเมินผลรับรองมาตรฐาน "Clean Food Good
ศัตรูพืชในผัก
Taste Plus"
4.ตรวจประเมิน/ตรวจเยี่ยม/ติดตาม
3.นิเทศ และติดตาม สนับสนุนการดําเนินงาน
ประเมินผล

ศูนย์อนามัย
รายงานผลการ
ดําเนินงานให้
สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
โดยรายงาน
ทุก 3 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 74 โครงการการพัฒนาคุณภาพน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยเพือ่ ส่งเสริมสุขอนามัยจากแหล่งผลิตและสถานที่สาธารณะ
1. สถานการณ์/ปัญหา : การเข้าถึงน้ําบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สําคัญต่อการดํารงชีวิต ปัญหาคุณภาพน้ําที่ไม่สะอาดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้
กําหนดเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในรูปของระบบประปา
ปัจจุบัน
ประชาชนได้รับบริการน้ําสะอาดร้อยละ 97.2 รับบริการจากน้ําประปาร้อยละ 86 และร้อยละ 14 ได้รับบริการที่ไม่ใช่
น้ําประปา แต่จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาจากแหล่งผลิตโดยกรมอนามัยในปี 2555 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
น้ําบริโภคกรมอนามัย พ.ศ.2553 ทั้งในเขตเมืองและชนบท พบว่า คุณภาพน้ําประปาเขตเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 56.2 เขตชนบทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 23.7 แสดงให้เห็นว่าน้ําประปาและน้ําบริโภคที่ประชาชนได้รับ
บริการยังไม่สะอาดปลอดภัย ประชาชนนิยมซื้อน้ําดื่ม เช่น น้ําบรรจุขวด เป็นต้น หรือติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําของตนเองเพื่อให้บริการ เช่น โรงเรียน วัด เป็นต้น ในขณะที่การตรวจสอบคุณภาพยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและปรากฏ
ข่าวการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรคในน้ําดื่ม น้ําแข็ง อยู่เป็นระยะๆ
จากสถานการณ์ดังกล่าว สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ เห็นสมควร สํารวจและร่วมพัฒนาระบบการจัดการ
น้ําสะอาดจากแหล่งผลิตน้ําดืม่ น้ําแข็ง และสถานที่บริการสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความรู้ สร้างความ
มั่นใจแก่ประชาชนผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคตั้งแต่ต้นทางมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศโดยรวม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคจากสถานที่ผลิตและสถานที่สาธารณะให้ปลอดภัย
2.2
สาธารณะ

เพื่อลดและป้องการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ําเป็นสื่อจากแหล่งผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง และสถานที่

3.เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
3.1 โรงงานผลิตน้ําดื่ม 6 แห่ง
3.2 โรงงานผลิตน้ําแข็ง 6 แห่ง
3.3 โรงเรียน 12 แห่ง
3.4 วัด/ศาสนสถาน 12 แห่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

- 75 4.บทบาทการทํางานปี 2557
บทบาทส่วนกลาง

บทบาทศูนย์อนามัยและ

การรายงานผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. ประสานศูนย์อนามัยและสสจ.ในการ
สํารวจสถานการณ์คุณภาพน้ําจาก
สถานที่ผลิตน้ําดื่ม โรงผลิตน้ําแข็ง
โรงเรียน วัด สถานที่สาธารณะ พร้อม
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ํา
2. ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการ
ควบคุมและรักษามาตรฐานการผลิต

1. ร่วมกับส่วนกลางประสานและสํารวจสถานการณ์
คุณภาพน้ําจากสถานที่ผลิตน้ําดื่ม โรงผลิตน้ําแข็ง
โรงเรียน วัด สถานที่สาธารณะพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างน้ํา
2. ร่วมกับส่วนกลางจัดประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพใน
การควบคุมและรักษามาตรฐานการผลิต

สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ
ทุก 3 เดือน

3. ร่วมกับส่วนกลางสํารวจ เก็บตัวอย่างน้ําในพื้นที่
เป้าหมาย
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

บทบาทส่วนกลาง

บทบาทศูนย์อนามัยและ

การรายงานผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
น้ําดื่ม น้ําแข็ง รวมถึงการจัดการน้ํา
บริโภคในโรงเรียน วัด และสถานที่
สาธารณะ

5. ร่วมกับส่วนกลางเก็บตัวอย่างยืนยันการรักษามาตรฐาน
การผลิตน้ํา
6. ติดตาม/เฝ้าระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่เป้าหมาย

3. สํารวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา
4. พัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
5.เก็บตัวอย่างยืนยันการรักษา
มาตรฐานการผลิตน้ํา
6.รับรองคุณภาพโดยกรมอนามัย
7. ติดตาม/เฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
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9.ประชาสัมพันธ์/ รณรงค์น้ําดื่ม
ปลอดภัย น้ําแข็งถูกสุขอนามัย
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โครงการตามภารกิจด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ มั ผัสอาหารและส่งเสริมการจัดทําบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหารในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ประจําปี 2557
1. สถานการณ์/ปัญหา : การพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารมีความสําคัญต่อบทบาท
โดยตรงของผู้ประกอบการค้าอาหารทั้งในการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มาปรุง
ประกอบ ให้ผู้บริโภคได้รับประทาน รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมและพัฒนาสถานประกอบกิจการด้าน
อาหารของตนให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและข้อกําหนดของท้องถิ่นด้วย โดยในปีงบประมาณ 2556
กรมอนามัยดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่อง 4 ภาค ขึ้น เพื่อนํา
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัยไปดําเนินการอบรมผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหารที่
ตั้งอยู่ในหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรี และอบรมผู้สัมผัส
อาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคละ 1-2 แห่ง ดังนี้ ภาคเหนือ (เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่) ภาคใต้
(เทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา และ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) ภาคกลาง (เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมจัดทําบัตรประจําตัวผู้
สัมผัสอาหารให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ สําหรับในปีงบประมาณ 2557 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ําได้จัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและส่งเสริมการจัดทําบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจําปี 2557 เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่อง 4
ภาค เมื่อปี 2556 และส่งเสริมให้ท้องถิ่นที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมีสถาน
ประกอบกิจการด้านอาหารจํานวนมาก มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดการและควบคุมป้องกันอาหารให้สะอาด
ปลอดภัย เพราะหากไม่มีการดูแลหรือการจัดการที่ดี ก็อาจทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการเจ็บป่วยจากโรคที่มีอาหารและน้ํา
เป็นสื่อได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของท้องถิ่นและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าใช้บริการจากสถาน
ประกอบกิจการด้านอาหารและเมื่อได้ผลการอบรมผู้สัม ผัสอาหารของท้องถิ่นต้นแบบ จะนําไปเผยแพร่ สู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
2.2 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและส่งเสริมการจัดทําบัตร ผูส้ ัมผัสอาหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
3.เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 5,000 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
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บทบาทส่วนกลาง

บทบาทศูนย์อนามัยและ

การรายงานผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม
2. ประสานพื้นที่/เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ได้แก่ ศูนย์อนามัย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food
Sanitation Inspector)

1. ประสานพื้นที่/เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ ได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจสอบ
สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector)

สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
รายงานผลให้
2.ร่วมกับส่วนกลางในการจัดการอบรมตามแผนที่ ผู้บริหารทราบ
กําหนดไว้
ทุก 3 เดือน

3.ร่ ว มกั บ ส่ ว นกลางในการติ ด ตามผลการพั ฒ นา
3.ประชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่ อ เตรี ย มการ ศั ก ยภาพผู้ สั ม ผั ส อาหารขององค์ ก รปกครองส่ ว น
อบรมและจัดทําแผนการอบรม
ท้องถิ่นต้นแบบ ปี 2556 – 2557

4. ประสานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
5. จัดการอบรมตามแผนที่กําหนดไว้
6. สรุปและประเมินผลการอบรม
7. ติ ด ตามผลการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ สั ม ผั ส
อาหารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้นแบบ ปี 2556–2557
8. จัดทํารูปแบบการอบรมผู้สัมผัสอาหารใน
ท้องถิ่นต้นแบบ และนําไปเผยแพร่สู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
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- 79 โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค
1. สถานการณ์/ปัญหา : การมีน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยถือเป็นความจําเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้
ประชาชนมีสุขภาพดีแต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศอีกด้วย
รัฐบาลไทยจึงได้ดําเนินการจัดหาน้ํา
สะอาดเพื่อบริการประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457
และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) จนถึงในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีบริการน้ําสะอาดแก่
ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ําในชุมชน
ของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใช้อย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีจึงกําหนดให้มีการสํารวจ
ส่งเสริม พัฒนา และประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ําบริโภคในประเทศ
เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการในการกําหนด
มาตรการการแก้ไขปัญหา การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไทยได้ดื่มน้ําที่มีคุณภาพสะอาด ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค กรมอนามัย พ.ศ.2553 ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น อันจะเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่
เกิดจากน้ําเป็นสื่อ และส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคของประเทศ
2.2 เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังน้ําบริโภค และการแก้ไขปัญหา
2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการดูแลคุณภาพน้ําบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดขี องประชาชนต่อไป
3.เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ดําเนินการการสํารวจคุณภาพน้ําบริโภค (ประมาณ 2,500 ตัวอย่าง) ประเภทต่างๆ ดังนี้
3.1 น้ําบริโภคในครัวเรือน
3.2 น้ําฝน
3.3 น้ําตู้หยอดเหรียญ/น้ําบรรจุขวด
3.4 น้ําบริโภคในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
3.5 น้ําบริโภคในสถานประกอบการ
3.6 น้ําบริโภคในสถานบริการสาธารณะ / สถานที่ท่องเที่ยว
3.7 น้ําบริโภคในโรงผลิตน้ําเอกชน
3.8 น้ําบริโภคในศาสนสถาน
3.9 น้ําบริโภคในโรงพยาบาล (รพ.ทั่วประเทศ 830 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 30 % = 250 แห่ง)
3.10 น้ําบริโภคในพื้นที่พิเศษโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, โรงเรียนพระปริยัติธรรม ,ปอเนาะ
3.11 น้ําบริโภคในพื้นที่พิเศษ 3 ตําบล จังหวัดสระบุรี
3.12 น้ําบริโภคในพื้นที่เสี่ยงลอบทิ้งสารเคมี อ.พนมสารคาม
3.13 น้ําบริโภคในพื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อนสารหนู/ฟลูออไรด์
3.14 น้ําบริโภคในโครงการร่วมรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
.
3.15 น้ําบริโภคในโครงการร่วมลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
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3.16 น้ําบริโภคในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.17 น้ําบริโภคในโครงการน้ําประปาดื่มได้
3.18 น้ําบริโภคในโครงการน้ําบริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.บทบาทการทํางานปี 2557
บทบาทส่วนกลาง

บทบาทศูนย์อนามัยและ

การรายงานผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.จัดทําโครงการ วางแผนและกําหนด
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงและ สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายงานผลให้
2.ประชุ ม ชี้ แ จง/ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ๑. วางแผนการดําเนินโครงการ
ผู้บริหารทราบ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ๒. ประสานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดําเนินงาน
ทุก 3 เดือน
ดํ า เนิ น งาน/พั ฒ นาศั ก ยภาพกั บ ภาคี ๓. เสริมสร้างความเข้าใจ/ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อ
ดําเนินงานร่วมกัน
เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (ศูนย์
๔. นิเทศ ติดตาม กําหนด สุ่มเก็บตัวอย่าง สนับสนุน
อนามั ย ที่ 1-12,สสจ.,ผู้ ดู แ ลระบบ
การดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
ประปา รพ./อปท. , ครู อ นามั ย และ ๕. ประสานขอให้การรับรองน้ําบริโภคสะอาดปลอดภัย
ผู้ดูแลระบบน้ําดื่มของโรงเรียน ตชด. , ๖. สรุปและรายงานผล
ผู้ ป ระกอบการตู้ น้ํ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญ,
และอาสาสมั ค รเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า
บริโภค)
3.ประสานงานแผนการปฏิบัติการ
4.ออกแบบเครื่องมือในการดําเนินงาน
โครงการ
5.สํารวจ/รวบรวมข้ อมูล พื้นฐาน/เก็ บ
ตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย
6.สนับสนุ นการดํ าเนินงาน/เผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
7.นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
8.ดําเนินการให้ใบประกาศเกียรติคุณ/
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9.สรุปผลการดําเนินงาน
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
10.วางแผน/ กําหนดกรอบแนวทางใน
การดําเนินงาน
11.จัดทําแผนปฏิบัติการกําลังคน
ในการรับ/ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
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- 82 โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้าํ ปี 2557
1. สถานการณ์/ปัญหา : ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก
ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากการปรุง-ประกอบ
อาหารเองที่บ้าน เป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับอาหารและน้ําที่ไม่สะอาดมีการปนเปื้อนของ
เชื้อโรค และสารเคมี ที่เป็ นพิ ษ อันอาจจะเกิ ดอั น ตรายต่ อสุ ขภาพได้ทั้งชนิ ดพิษเฉี ยบพลั น เช่ น โรคอุ จจาระร่ว ง
เฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ และอหิวาตกโรค และชนิดเรื้อรังแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ก่อให้เกิดมะเร็ง และจากการ
เฝ้าระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา พบว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ยังคง
สูงอยู่โดยในแต่ละปีมีรายงานโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ต่ํากว่า 1 ล้านราย อีกทั้งปัจจุบันจากการเกิดสภาวะการณ์
ไม่ปกติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม พายุ โคลนถล่ม คลื่นยักษ์ เป็นต้น หรือเหตุฉุกเฉิน
เช่น การรั่วของสารพิษในชุมชน อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารและน้ําจากสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ําเสีย
แม่น้ํา หรือน้ําทะเล เป็นต้น หรือสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเกิดระบาดด้วยโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัด
2009 โรคซาร์ เป็นต้น อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารและน้ํา กล่าวคือ การปนเปื้อนของอาหาร
และน้ํานี้ หากประชาชนบริโภค หรือได้รับเข้าสู่ร่างกายก็อาจทําให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป็น
สื่อได้เช่นกัน สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ําเล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา ปี 2557 เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังฯ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย
สามารถทําการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลเพื่อหาปัจจัยเสี่ยง และหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา
พร้อมทั้งนําผลไปใช้ในการกําหนดเครื่องมือ ชี้สถานการณ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ อีกทั้งเพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
การดําเนินการในพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย หรือในพื้นที่เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ดูแลคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารและน้ําบริโภคของประชาชนสนับสนุนการดําเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา จะดําเนินการให้ความรู้ เพื่อให้มีศักยภาพ
ในการดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ําเพื่อสามารถควบคุมความเสี่ยงของอาหารจากสถานที่จําหน่าย
อาหารให้สะอาด ปลอดภัย และรักษามาตรฐานให้มีความยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร และวิเคราะห์สถานการณ์โดยจําแนกตามประเภทของ
อาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร
2.2 เพื่อติดตามสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย และในพื้นที่เสี่ยง
2.3 เพื่อสนับสนุนดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ําในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย และในพื้นที่
เสี่ยงของหน่วยงานในพื้นที่
2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพใน
การดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
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3.1 ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร และตลาดนัดในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12
3.2 จังหวัดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน / สาธารณภัยหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3.3 เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา จากศูนย์อนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนประมาณ 100 คน
4.บทบาทการทํางานปี 2557
บทบาทส่วนกลาง

บทบาทศูนย์อนามัยและ

การรายงานผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.จัดทําโครงการและวางแผนการ
ดําเนินงาน
2.ประสาน ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงาน การใช้เครื่องมือและขอบเขต
ของการเฝ้าระวังฯ
3.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์และแปลผล
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร และ
วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5.ประชุม/ประสานงานชี้แจงผูร้ ับผิดชอบ
ของศูนย์อนามัยเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังในพื้นที่ปกติ พื้นที่
ฉุกเฉิน/สาธารณภัยและในพื้นที่เสี่ยง
6. ดําเนินการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้ําในพื้นทีป่ กติ พื้นที่ฉุกเฉิน/
สาธารณภัยและในพื้นที่เสี่ยง
7.ติดตาม กํากับการดําเนินงานเฝ้าระวัง
สุขาภิบาลอาหาร
8.รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานเฝ้าระวัง
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
9.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ
10.จัดทําสรุปและประเมินผลการประชุม

1.ศูนย์อนามัยดําเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ
2.ประสานงานและร่วมในการดําเนินงานกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
3.รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลในพื้นที่
4.ดําเนินการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ําในพื้นทีท่ ี่เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน/สาธารณภัยและในพื้นที่เสี่ยง
5.รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้ําในพื้นที่

1.ศูนย์อนามัยส่ง
สรุปผลการเฝ้า
ระวังให้สํานัก
สุขาภิบาลอาหาร
และน้ําเมื่อ
ดําเนินการเฝ้า
ระวังเสร็จสิ้น
2.สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ
ทุก 3 เดือน
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- 84 การดําเนินงานตามภารกิจ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศที่
มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบ
กระบวนการโครงสร้างการผลิตแบบใหม่ ซึ่งปลดปล่อยของเสียและสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ํา อากาศ ดิน เสียง ห่วงโซ่อาหาร ประกอบกับวิธีการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเป็นชุมชนเมืองมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีหน่วยงานและมาตรการใน
การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆก็ตาม แต่มาตรการเหล่านั้นก็ยังไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
อย่างรอบด้าน ทําให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบในหลายด้าน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) เป็นเครื่องมือสําคัญในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจาก
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึง
นโยบาย ของทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ภาคส่วน โดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชน
และมีบทบาทสําคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพยังเป็นเครื่องมือจะช่วยในการติดสินใจบนฐานของการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
ครอบคลุมทุกระยะของการดําเนินการ และยังครอบคลุมถึงการมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที
กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงเห็นความสําคัญในการ
สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพเรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ให้แก่ท้องถิ่น
ชุมชน รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาคสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นที่ ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการกําหนด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
รวมทั้งกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทอ้ งถิ่นและหน่วยงานภาคสาธารณสุขในการ
ดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.1 เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อจัดทําฐานข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมในการดําเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 ด้านได้แก่
3.1 การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
1)
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
- ศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
2)
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(1) พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- การพัฒนาตัวแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสําหรับกิจการตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(2) การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ/โครงการ
สําหรับกิจการเหมืองแร่
สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
3.2 การพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
1) ศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3.5 การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.6 งานอื่น ๆ
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แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1: การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กิจกรรมย่อย
พื้นที่ดําเนินการ
ส่วนกลาง
1.1 ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
1.1.1 การศึกษา
ในพื้นที่ 32 จังหวัด - จัดทําแบบสํารวจ
สถานการณ์ผลกระทบต่อ ที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวล สถานการณ์/สถิติเรือ่ ง
ร้องเรียน
สุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ศอ 3: ปราจีนบุรี
- กําหนดพื้นที่ วิธีการ
ทั่วประเทศ
,ฉะเชิงเทรา
เก็บข้อมูลเพื่อการตรวจ
ศอ.4 : นครปฐม,
วิเคราะห์
สุพรรณบุรี
ศอ 5: ชัยภูม,ิ
นครราชสีมา,สุรินทร์,
บุรีรัมย์
ศอ.6 : ร้อยเอ็ด
ศอ.7: สกลนคร,
อุบลฯ,มุกดาหาร
ศอ.8 พิจิตร,
นครสวรรค์
ศอ.9: ตาก
ศอ.10 ลําพูน
ศอ.11 :
นครศรีธรรมราช
ศอ.12: ตรัง,ยะลา
1.2. การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 1.ส่งเสริมการดําเนินงาน
1.2.1 พัฒนาระบบการ
เช่น ร่วมการดําเนินงาน
ประเมินผลกระทบต่อ
ในพื้นที่
การให้
สุขภาพ
คําปรึกษา
การเป็น
1) พัฒนาตัวแบบการ
วิทยากรร่วมอบรมให้
ประเมินผลกระทบต่อ
ความรู้ด้านการ
สุขภาพสําหรับกิจการตาม
ประเมินผลกระทบต่อ
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
สุขภาพ เป็นวิทยากร
2535 และรูปแบบอื่น ๆ

ศูนย์อนามัย

สสจ.

ประสานจังหวัดในการเก็บ
ข้อมูล

เก็บข้อมูล
สถานการณ์ใน
พื้นที่

1.ประสานสสจ.หาความ
ต้องการของอปท.และ
ประเด็นที่จะดําเนินการ HIA
ในพื้นที่
2.ประสานการดําเนินงานกับ
ส่วนกลางเพื่อกําหนดกรอบ
และแผนการดําเนินงาน
3.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการให้

1. ประสาน
ท้องถิ่นเพื่อหา
ความต้องการ
2. ประสานการ
ดําเนินงานกับ
ศูนย์อนามัย
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พื้นที่ดําเนินการ

1.2.2 การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การประกอบกิจการ/
โครงการ
1) สําหรับกิจการเหมืองแร่ ศูนย์อนามัยที่ 2,8

2) สําหรับโครงการพัฒนา ศูนย์อนามัยที่ 2,3
9,10
แหล่งน้ํา
(1) โครงการประตูระบาย
น้ําแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
(2) โครงการเขือ่ นกิ่วคอหมา
จังหวัดลําปาง
(3) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วย
น้ํารี ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
(4) โครงการเขือ่ นแควน้อย
ฯ จังหวัดพิษณุโลก
(5) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วย
เล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์
(6) โครงการอ่างเก็บน้ํา
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
(7) โครงการอ่างเก็บน้ํา

ส่วนกลาง
กระบวนการฯ
2.รวบรวมรายงานจาก
พื้นที่และวิเคราะห์
รูปแบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA)
งระดับท้องถิ่น

ศูนย์อนามัย
ความรู้เรื่อง HIA แก่ท้องถิ่น
4.ดําเนินการประยุกต์ใช้HIA
ในพื้นที่
5.สรุปและจัดทํารูปเล่ม
รายงานรูปแบบการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(HIA)

สสจ.

1.ประสานศูนย์อนามัย/
สสจ.ในพื้นที่
2.สนับสนุนการ
ดําเนินงานในพื้นที่ และ
ให้คําปรึกษา
3.จัดประชุมตัวชี้วัดด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวกับเหมือง
แร่
1.ประสานศูนย์อนามัย/
สสจ.ในพื้นทีโ่ ครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
จัดทําแผนงานโครงการ
2.สนับสนุนการ
ดําเนินงานในพื้นที่ และ
ให้คําปรึกษา
3.ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
3.1 จัดประชุมเชิงปฎิบัติ
การ

1.จัดทําแผนงานโครงการ
2.ประสานงานกับส่วนกลาง
และจังหวัด
3.เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม
4.จัดทําสรุปรายงาน

1. ประสานงาน
ในพื้นที่
2.จัดทํา
ฐานข้อมูลสุขภาพ

1.จัดทําแผนงาน โครงการ
2.ประสานงานกับส่วนกลาง
และสสจ.
3.ดําเนินงานตามแผนงาน
กิจกรรม
4. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน

1. จัดทําแผนงาน
โครงการ
2.ประสานงานใน
พื้นที่
3.ดําเนินงานตาม
แผนงาน กิจกรรม
4. จัดทํารายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน
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คลองหลวงฯจังหวัดชลบุรี
ส่วนกลางดําเนินการ
(8) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วย
โสมงฯ จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ดําเนินการ

ส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย

สสจ.

ศูนย์อนามัย
1.ร่วมให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนว
ทางการเฝ้าระวังฯ
2.ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทํา
รายงานในระดับเขต
4.ส่งข้อมูลให้สว่ นกลาง
5. ประสาน ให้คําแนะนําแก่
จังหวัด

สสจ.
1.ร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการเฝ้า
ระวังฯ
2.ให้ขอ้ มูล และ
เก็บตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อมเพือ่
ตรวจวิเคราะห์
3.ร่วมวิเคราะห์
ข้อมูลในจังหวัด
4.จัดทํารายงาน
และข้อเสนอแนะ
ในระดับจังหวัด

แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก 2: การพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย
1. การจัดทําสถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ

พื้นที่ดําเนินการ
ส่วนกลาง
ภาพรวมของประเทศ 1.สรุปข้อมูลและจัดทํา
(ร่าง)แนวทางการเฝ้า
ทั้ง76 จังหวัด
ระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. ประชุมผู้เกีย่ วข้อง
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
แนวทางการเฝ้าระวังฯ
3. เก็บข้อมูลสถานการณ์
อนามัยสิ่งแวดล้อมปี 57
โดย
3.1 ปรับปรุงเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และกําหนดช่องทางการ
รายงานข้อมูล
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อมเพือ่ ตรวจ
วิเคราะห์
3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลการ
เฝ้าระวัง
3.4 จัดทํารายงาน
เผยแพร่ และจัดทํา
ข้อเสนอแนะการแก้ไข
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กิจกรรมหลัก : 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กิจกรรมย่อย
กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนกลาง
1.การจัดอบรมเรื่องทักษะการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย -วางแผนการจัดอบรม
ใช้ภาษาอังกฤษ
1-12
-จัดเตรียมวิทยากร
(ศูนย์ละ 2 คน)
เนื้อหาหลักสูตร
- จัดการฝึกอบรม
หลักสูตร
2.การจัดอบรมพัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย -วางแผนการจัดอบรม
ด้านการเขียนเพื่อเผยแพร่
และเจ้าหน้าทีจ่ าก
-จัดเตรียมวิทยากร
ผลงานทางวิชาการ
ส่วนกลาง
เนื้อหาหลักสูตร
- จัดการฝึกอบรม 2
ครั้ง

ศูนย์อนามัย
ผู้เข้ารับการ
อบรม

ผู้เข้ารับการ
อบรม

สสจ.
-

-
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กิจกรรมหลัก: 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านเฝ้า
ระวังอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้
ภาคีเครือข่ายมี
ช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลและมีข้อมูลที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ เช่น
การชี้นํา การพัฒนา
นโยบายในแต่ละ
ระดับ เป็นต้น

พื้นที่
ส่วนกลาง
ดําเนินการ
76
1. กําหนดคณะทํางาน (ทีมกํากับและ
จังหวัดทั่ว ทีมทํางาน) และแบ่งบทบาท
ประเทศ 2. จัดทําร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงในทุกระดับ
3. จัดเวทีชี้แจงและระดมความคิดเห็น
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
4. พัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของฐานข้อมูลกลาง ผ่านทางเวบไซต์ที่
เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลข่าวสาร โดย
รวบรวมข้อมูล ต่างๆ เช่น
4.1 ข้อมูล Best practice และ
ทะเบียนรายชื่อพื้นที่ต้นแบบ เพื่อ
เป็นตัวอย่าง /Benchmark ในการ
ทํางานและเป็นประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.2 ข้อมูลมาตรฐานต่างๆ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
4.3 ข้อมูลแนวทางในการดําเนินงาน
HIA และการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้พื้นที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานและนําไป
ประยุกต์ใช้ได้เอง
4.4 ข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
4.5 ข้อมูลด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องที่
ต้องมีการกํากับติดตาม หรือข้อมูล
การออกข้อบัญญัติต่างๆ
4.6 ข้อมูล Risk Mapping และ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือเรื่อง
ร้องเรียนที่เป็นปัญหาเชิงพื้นที่หรือ
ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ของแต่ละเขต
บริการ ฯ (หรือตามประเด็นตัวชี้วัด

ศูนย์อนามัย

สสจ.

1. ร่วมระดม
1. ร่วมเป็น
ความคิดเห็น
คณะทํางาน
การพัฒนา
2. ร่วมระดมความ
ระบบ
คิดเห็นการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล
กลาง
กลาง
2. แลกเปลี่ยน
3. ได้รับการ
ข้อมูลงาน
สนับสนุน ส่งเสริม
อนามัย
ให้ใช้ระบบ
สิ่งแวดล้อมใน
ฐานข้อมูลกลางใน
พื้นที่ที่
การดําเนินงาน
อนามัย
รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อมใน
และเรียนรู้
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลอื่นๆ
ผ่านทาง
4. เชื่อมประสานการ
ช่องทางเวบ
ทํางานในเขต
ไซต์
พื้นที่ โดยนํา
ปัญหาการใช้งาน 3. นําข้อมูล
อนามัย
ฐานข้อมูลและ
สิ่งแวดล้อม
เนื้อหาทาง
จากระบบ
วิชาการที่พื้นที่
ฐานข้อมูล ไป
ต้องการ ส่งต่อให้
เผยแพร่หรือ
คณะทํางานเพื่อ
ใช้ประโยชน์
หาแนวทางแก้ไข
ในการ
หรือ ปรับเพิ่มใน
ดําเนินงาน
ฐานข้อมูลกลาง
ด้านอนามัย
5. สนับสนุนการใช้
สิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูล
กลางและนํา
ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้
ในการให้
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พื้นที่
ดําเนินการ

ส่วนกลาง
ที่เป็นปัญหาในพื้นที่) เพื่อการชี้เป้า
ในประเด็นที่สําคัญ (เช่น ขยะ น้ํา
อาหาร สิ่งปฏิกูล) ยกตัวอย่างกรณี
การจัดการขยะติดเชื้อ จ.โคราช /
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลในบางจังหวัด
ฯลฯ
4.7 ข้อมูลอื่นๆ เช่น แหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิที่มีอยู่แล้วที่หน่วยงานอื่นๆได้
รวบรวมไว้และเผยแพร่บนเวบไซต์
หน่วยงานอื่นๆ โดยให้ภาคีเครือข่าย
เห็นความเชื่อมโยง และช่องทางการ
ค้นหาข้อมูลอื่นที่ต้องการเพิ่มเติม
5. พัฒนาและอัพเดตฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล (ใน
ประเด็นสําคัญ/เร่งด่วน) เพื่อนําไปสู่
การนําไปใช้ ทั้งข้อมูลเชิงมาตรฐาน
วิชาการที่มีอยู่ และข้อมูลที่ต้องเก็บใหม่
ตาม Issue /ข้อมูลประเด็นปัญหาใหม่ๆ
7. ติดตาม ประเมินการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล ที่เน้นไปที่ศูนย์ ฯ สสจ. และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาช่องทาง ในการเชื่อมโยง ส่ง
ต่อข้อมูล เรื่องร้องเรียนและการให้
คําปรึกษาแก่ภาคีเครือข่าย
9. การประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูล
และฐานข้อมูลกลาง
10. พัฒนาช่องทางสื่อสารอื่นๆ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่มี เช่น line โทรศัพท์
facebook (social media ต่างๆ) และ
ช่องทางปกติ

ศูนย์อนามัย

สสจ.

คําแนะนํา เพื่อชี้
เป้า และเชื่อมโยง
กับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่
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- 92 แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก: 5. การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์:
เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย
พื้นที่ดําเนินการ
การเตรียมความพร้อมด้าน ศูนย์อนามัยที่ 1
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
- 12
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ส่วนกลาง
1.ประสานความร่วมมือ
ศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง
2.จัดประชุม
ปรึกษาหารือกับพื้นที่
เพื่อวางแผนและ
เตรียมการดําเนินงาน
3.ร่วมศึกษาข้อมูลใน
พื้นที่
4. จัดประชุมเชิงปฎิบัติ
การหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทําเสนอต่อ
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
สาธารณสุขในเตรียมการ
ในการรองรับด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
5.จัดทํารายงานข้อเสนอ

ศูนย์อนามัย
1.ประสานงานสสจ.
ในพื้นที่
2.เก็บ/ให้ขอ้ มูล
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

สสจ.
1.ประสานงาน
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2.ร่วมเก็บ/ให้ข้อมูล
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- 93 6.งานอื่น ๆ : การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์หลัก:
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์รอง:
1. เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมย่อย
1.การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข
2.การพัฒนาแนว
ทางการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3. การพัฒนา
แนวทางเฝ้าระวัง
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ดําเนินการ
-

ส่วนกลาง
1.ยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ
2. จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
1.ภาพประเทศ
1.พัฒนาแนวทางการ
2. พื้นที่ที่อาจจะ
เฝ้าระวังฯ
ได้รับผลกระทบ (รอ 2.คัดเลือกตัวชี้วัด
การคัดเลือก)
3.พัฒนาเครื่องมือการ
เก็บข้อมูล
4.เก็บข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูล
6.สรุปผลและจัดทํา
ข้อเสนอแนะ
พื้นที่ที่อาจจะได้รับ พัฒนาแนวทางเฝ้าระวัง
ผลกระทบ (รอการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
คัดเลือก)
สภาพภูมิอากาศโดยเน้น
การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก
ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาควิ ช า
การ ภาครั ฐ และภาค
ประชาสังคม

ศูนย์อนามัย
ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ

สสจ.
ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯ

1.ร่วมเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด
2. ร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการเฝ้าระวังฯ
และการเตรียมการ
ของภาคสาธารณสุข
ต่อไป

1.ให้ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางการเฝ้า
ระวังฯ และการ
เตรียมการของภาค
สาธารณสุขต่อไป

1. เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา
แนวทางการปรับตัว
2. ร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการปรับตัวฯ

1. เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา
แนวทางการปรับตัวฯ
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางการปรับตัว
ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

