รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 7 /2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวภัทราพร
5. นางสาวสุกัญญา
6. นายพัฒนพงศ
7. นายจรณะ
8. นางสาวสิริภา
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ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ

เรืองเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

1.1 จากการประชุมที่ผานมา ทานอธิบดี มีนโยบายยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยสถานประกอบการ
กิจการ และกิจกรรม ปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยมาตรการ 3 สราง สะอาดทั่วไทย อยู
อยางปลอดภัย มั่นใจไร COVID-19 เปนกรอบในการขับเคลื่อน ไดแก สรางมาตรฐาน สรางความ
ปลอดภัย สรางความมั่นใจ โดยมีเครื่องมือในการปฏิบัติการคือแพลตฟอรม Thai Stop Covid Plus
(TSC+) สำหรับผูประกอบกิจการ/กิจกรรม ในการสรางความมั่นใจกับประชาชน ดังนั้นขอใหศูนย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ดังนั้น ขอมอบใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน กลุมสิ่งแวดลอม/ 15 มี.ค. 2564
คิดรูปแบบการรณรงคในพื้นที่มา โดยใหนำมาประชุมกัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
กลุมยุทธฯ
วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

รับทราบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ
- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 มีนาคม 64 งบดำเนินงาน รอยละ 50.85

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.2 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ย งโครงการสำคั ญ ตามแผนปฏิบ ัติการระดั บ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 การดำเนินงาน โครงการกาวทาใจ Season 3
กาวทาใจ season 3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน (คุณอรสา) มีการรายงานยอดทุก
วันจันทรและวันศุกรในสัปดาหนั้นๆ
สวนที่ตองรายงานทุกสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 โดยสรุปยอดการเขารวมจาก 5
application ดังนี้
1. กาวทาใจ
2. H4U
3. 10 ลานครัวไทย
4. 10 Packages
5. Mental Health
โดยมีเปาหมายทั้งหมด 625,000 คน
ดังนั้นขอใหทุกกลุมงานบูรณาการการลงพื้นที่ ใหมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายจรณะ มังคะตา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
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เอกสารแนบ 5

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิง่ แวดลอม
ณ เดือนกุมภาพันธ 2564
1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสีย่ งดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
กิจกรรม 1.1 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2564 ผานระบบ
ออนไลน (VDO Conference) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขทัง้ 7 จังหวัด โดยมี
หัวขอการประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้
- ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอสรุปผลงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมรอบ 12 เดือน
- ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป 2564
- สสจ.รวมแลกเปลี่ยนบูรณาการแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด / อภิปราย และซักถาม ประเด็น
o การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับเขตสุขภาพที่ 8
o แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ประเด็นการอบรมผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงฯ
o Time line การรับสมัคร EHA และ การจัดเวที EHA Forum
o ตองการใหศูนยวิชาการบูรณาการแผนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกันเพื่อ จังหวัด
ทำงานงายขึ้น คลองตัวขึ้น
ปญหาอุปสรรค กลุมเปาหมายยังขาดหนวยงานวิชาการเขารวมบูรณาการแผน
แนวทางแกไข จัดเวทีบูรณาการแผนงานดานสิ่งแวดลอมรวมกับศูนยวิชการการอื่น

กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก ในเวทีการขับเคลือ่ นการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน
2563ณ โรงแรมสยามแกรนด จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้
การประชุมการขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8
ปงบประมาณ 2564 จัดขึ้นโดยศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 และ
เครือขายดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งประสานแผนแตละหนวยงานเพื่อจะบูรณาการ
ทำงานรวมกัน โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เจาของสถานบริการ ศูนยวิชาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน
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มีผูเขารวมงาน รวมทั้งสิ้น 300 คน ทั้งนี้ไดรับเกียรติประธานพิธีเปดโดย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ
สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 8 ศูนยวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 นำเสนอนโยบายของแตละหนวยงาน
พรอมทั้งชี้แจงทิศทางการดำเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานทราบ โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ไดมีการแบง
ประชุมกลุมยอยโดยกลุมอนามัยสิ่งแวดลอมมีผูเขาประชุมไดแกหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชี
วอนามัย พรอมผูรับผิดชอบ ผูเขารวมประชุมไดรับองคความรู ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ป
2564 สามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อแกไขปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ และ
เตรียมเจาหนาที่เขารับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมตอไป

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิง่ แวดลอม เขตสุขภาพที่ 8
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
อนามัยสิง่ แวดลอม
มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการดำเนินงานของ/
ศูนยวิชาการ
น้ำอุปโภคบริโภค

EHA

การดำเนินงานของพื้นที่
ประปาหมูบานมีหลายรูปแบบ การบริหารจัดการแตกตางกัน
มีการถายโอนการบริหารปรปาจัดการใหแกทองถิ่น แลสวนใหญ
โอนใหชุมชนดูแล
สนทช เปนหนวยงานหลักดานการบริหารจัดการน้ำ โดย
ผาน พชอ ในทุกจังหวัด .
-การตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ทาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดมีการจัดเก็บและ
นำเสนอขอมูลหนาเว็บไซตราย
จังหวัด

GAP

การดำเนินงาน

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/

หมายเหตุ

คาใชจายในการตรวจทางหองปฏิบัติการไมเพียงพอ
การสงตรวจที่หองปฏิบัติการกรมอนามัยคอนขางใชเวลานาน
ความแตกตางในการตรวจวัดและคามาตรฐานการตรวจวัดของกรม
อนามัย และ ทสจ
ประปาหมูบานมีหลายรูปแบบ การบริหารจัดการแตกตางกัน
การสงตรวจคุณภาพน้ำทางหองปฏิบัติการของกรมอนามัยรอ
ผลตรวจคอนขางใชเวลานาน

อยากใหประปาหมูบานไดมาตรฐานของ - หนวยงาน: ทรัพยากรรรม
กรมอนามัย
ชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
จัดทำคูมือ-การดำเนินงานเรื่อง น้ำ ของ หนองคาย
อปท.
การสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำ

สสจ. ไมมีงบประมาณในการ ตรวจเฝาระวังดานอาหารและน้ำ
เนนใหทองถิ่นจัดสรรงบซื้อน้ำยา
ตรวจอาหารและน้ำเอง
-การประสานงานกับทองถิ่นมี
ความลาชา มีขอจำกัด

อยากใหเพิ่มเติม อบต. เขามาในการประเมินดวย
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ทองถินจั
่ งหวัด
อยากใหมีการเพิ่มคะแนนแ-ละประเด็น
ในหมวดอื่นๆทั้ง 9 ประเด็นดวย

หนวยงาน ; สสจเลย.
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มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการดำเนินงานของ/
ศูนยวิชาการ

สิ่งปฏิกูล

ศูนยคาดการณ

จังหวัดปจจัยเสี่ยง
โครงการพระราชดำริ
อาหาร
ขยะติดเชื้อ

ปฐมภูม.ิ พชอ./รพ.สต/

การดำเนินงานของพื้นที่

การจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่
ของสถานบริการ (.รพ.สต)

GAP

การดำเนินงาน
การจัดทำแผนตองมีความรวดเร็วกวา เพื่อเสนอใหทันชวงบรรจุแผน
ของทองถิ่น
การจัดการสิ่งปฏิกูลติดเชื้อใน รพ.สต. อาจจะยังไมไดมาตรฐาน

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/

-อยากไดแนวทางการจัดการที่ถูกตอง

และชัดเจน
จัดทำคูมือ/มาตรฐานการจัดการสิ่ง.ปฏิกูลของ รพ.สต
บูรณาการดำเนินงานรวมกับกรม สถ. และกองทุนสิ่งแวดลอม
ไมมีประเด็น พื้นที่ดำเนินการไดตามแผนงานที่วางไว
จะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาสของกรมควบคุมมลพิษเพิ่มขึ้นใน 2 จังหวัด ไดแก นครพนมและสกลนคร

จะดำเนินการเก็บขอมูลและประเมิน
ในชวงตรวจราชการรวมกับ สคร.
หนวยงาน : สสจ เลย.
มีบริษัทหลายแหงในการเก็บขน เพื่อการกำจัด

การดำเนินงานจะมองภาพรวมเชิง
ระบบ ซึ่งสวนใหญดำเนินการ
ตามปกติ

รวมบูรณาการดำเนินงานกับ สคร .
ไมมีประเด็น พื้นที่ดำเนินการไดตามแผนงานที่วางไว
ไมมีประเด็น พื้นที่ดำเนินการไดตามแผนงานที่วางไว
บริษัทเก็บขนมีปลายทางที่นำไปหนวยงาน : สสจ เลย.
กำจัดคอนขางไกล (นครสวรรค)ซึ่ง
-กำกับติดตามบริษัทเก็บขนใหดำเนินการ
บริษัทเก็บขนบางแหงไมไดทำตาม
ตามกฎหมายมาตรฐาน/
มาตรฐานที่กำหนด
รวมใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขตในการผลักดัน เรือ่ ง ศูนยรวมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของ ทน.อุดรธานี
บูรณาการดำเนินงานรวมกับกรม- สถ .
เสนอการจัดทำ1 จังหวัด 1 ระบบ
กำจัด
หนวยงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ :
สิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร
การใหขอมูลเชิงวิชาการกับผูใหบริการและรวบรวมขอมูลเสนอให รพ. และเขต
สุขภาพ
ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 63-จะมีการประชุม
บูรณาการงานระหวางกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น สนทชมหาดไทย .
กรมควบคุมมลพิษและภาคีเครือขายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
บางพื้นที่หากมีการบริหารจัดการ- เชื่อมโยงงานทุกสวนกับภาคีเครือขาย
ได หนวยงานระดับสูงขึ้นไปไมคอย ใหเปนระบบ โดยจัดทำเปนขอเสนอแนะ
สนใจ
เชิงนโยบายใหผูบริหารระดับจังหวัดสั่ง
ประชาชนยังขาดความรอบรูดานการ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน งบประมาณ ความรูดานวิชาการให
เจาหนาที่
รพ.สต. (น้ำ อาหาร ขยะปฏิกูลเพื่อ (
ไมใหเกิดผลกระทบทางชุมชน
เพิ่มการสื่อสารความรูประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเกิด HL
กับประชาชน
- อยากใหการสนับสนุนน้ำยาตรวจเฝา
ระวังอาหารและน้ำ

หมายเหตุ

หนวยงาน : สสจนครพนม.

หนวยงาน :
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร
หนวยงาน : สคร 8

หนวยงาน : สสจนครพนม .
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มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการดำเนินงานของ/
ศูนยวิชาการ
ประเด็นอื่นๆ

เหมืองแร

การดำเนินงานของพื้นที่

-ผูบริหารใหมีการดำเนินงานแบบ
R&D

จะมีการจัดประชุมแผนเกี่ยวกับ
เหมืองแองสกลนคร

GAP

การดำเนินงาน
บุคลา-กรดาน อวลคอนขางนอย .
แตภาระงานเยอะ และทำงาน
อาชีวอนามัยรวมดวย
ในบางแหงผูบริหารระดับลางลงมาไมปฏิบัติตามการสั่งการจาก
ผูบริหารระดับสูง

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/

หมายเหตุ

-ใหมีจุดมุงเนนในการดำเนินงานระดับ

หนวยงาน : สสจนครพนม .

ติดตามแผนยุทธศาสตรอีสาน )SDA(
นัดคุยกันที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 9
ธ.ค.63

หนวยงาน : ทรัพยากรรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สกลนคร

เขตในทิศทางเดียวกัน มูลฝอยติดเชื้อ,)
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล) โดยเปนขอเสนอ
เชิงนโยบาย
มีการเสนอขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมสะทอนกลับไปยังเขตสุขภาพ

ปญหาอุปสรรค
- หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมเขารวมไมครบ เนื่องจากติดราชการอื่น
- ควรใหเจาหนาที่ทุกคนในกลุม งานเขารวมใหครบเนื่องจากจะไดใหขอมูล และเขาใจแผนที่ตนเองตองไป
ดำเนินการบางครั้งผูมาแทนถายทอดไมครบ
แนวทางการแกไข
- ควรหลีกเลี่ยงแผนการประชุมของศูนยวิชาการอื่น
กิจกรรม 1.3 จัดประชุมพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดดังนี้
ผลการดำเนินงาน
การประชุมพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม เขต
สุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2564 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองคความรูและสรางความมั่นใจ ใหแกทีมผูปฏิบัติงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานทั้งการรวบรวมขอมูล และพัฒนาระบบเฝาระวังโรค รวมไปถึงพัฒนากลไกดานการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานำ
นักงานสาธารณสุข สามารถบังคับใชกฎหมายดานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาดสิ่งแวดลอม ชี้แจง
แนวทางการการดำเนินงานระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพในระดับ
จังหวัด
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย สสจ. ในเขตสุขภาพที่ 8 ทัง้ หมด 50 คน
ปญหาอุปสรรค
ผูเขารวมประชุม สสจ. บางจังหวัดมี 1 กลุม งาน บางจังหวัดคาบเกี่ยวงานกันมี 2 กลุมงาน ควรเชิญ
มาใหครบ
แนวทางการแกไข
ผูรับผิดชอบงานวางแผนพัฒนาตอในชวง 6 เดือนหลัง โดยลงติดตามและลงพื้นที่เพื่อรวมแกไขใน
พื้นที่ตอไป
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กิจกรรมที่ 1.4 อบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามในการจัด การเหตุรำคาญ
และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้นทะเบียน ระหวางวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563
ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบดวย เจาหนาที่จาก ทสจ. สสจ. สสอ. รพ. อปท. โดยได
เกียรติจวิทยากรจากสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมมาบรรยายและฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการ
จัดการปญหาเหตุรำคาญ ในเขตสุขภาพที่ 8 สวนใหญจะพบวาเปนปญหาเรื่อง กลิ่นเหม็นจากกองยางพารา
กอน ฟารมเลี้ยงไก เปนตนและปญหาเรื่องเสียงดังจากสถานประกอบการรานอาหารและแสดงดนตรีสด ซึ่ง
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เนื้อหาการอบรมประกอบดวย
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลิ่นและผลกระทบตอสุขภาพ
2. หลักการตรวจวัดกลิ่นรบกวนตามกำหนดขอบเขตคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
3. แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบกลิ่นรบกวน
4. การประเมินคุณสมบัติและทดสอบการรับรูกลิ่นของผูตรวจสอบกลิ่น
5. เทคนิคการใชเครื่องตรวจวัดความเขมกลิ่นในบรรยากาศภาคสนามโดย
6. เทคนิคการตรวจวัดเสียงรบกวนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง
กำหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
7. แบงกลุมฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ผูเขารวมอบรมผานการขึ้นทะเบียนเปน “ผูตรวจสอบกลิ่นรบกวน” ของกรมอนามัย ทัง้ สิ้น 40 คน พรอม
กับไดรับเกียรติบัตรเขารวมอบรม สามารถนำไปจัดการเหตุรำคาญ รองเรียนเรื่องกลิ่นได
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กิจกรรมที่ 1.5 อบรม “หลักสูตรการอบรมเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562”ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมจันทรกะพอ ศูนย
ฝกประสบการณวิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงหลักการ ความจำเปนและการบังคับ ใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข
3. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความ เขาใจถึงหลักวิชาการในการควบคุมและจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามสารบัญญัติหมวดที่ ๓ ถึง หมวดที่ ๙
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน ประกอบดวย เจาหนาที่จาก สสจ. สสอ. อปท. โดยไดเกียรติจวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อดีตรองผูอำนวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลเชียงรากนอย หัวหนากลุมสงเสริมการใชกฎหมายสาธารณสุข ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูเขาอบรมสามารถนำความรูทไี่ ดไปใชในการทำงาน โดยไม
ตองเพิ่งศูนยวิชาการ ปฏิบัติตามขั้นตอนรองเรียน/เหตุรำคาญ/อุทธรณ ไดถูกตอง กลาที่จะใชกฎหมาย อปท. เห็น
ความสำคัญ EHA นำไปประยุกตใชจัดการงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและไมถูกรองเรียน มี
เครือขายในทำงานดำเนินงานดานกฎหมาย มีผูผานการอบรมและไดรับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 50 คน
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กิจกรรม 1.6 ประชุมพัฒนาความรอบรูดา นสุขภาพในการเฝาระวังฝุน ละอองและ COVID – 19 ในชุมชน
อยูระหวางดำเนินการวางแผนจัดการประชุม เดือนกุมภาพันธ 2564
กิจกรรม 1.7 ผลการดำเนินการเยี่ยมเสริมพลัง กำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัดมีระบบ
จัดการปจจัยเสี่ยงดานสิง่ แวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก พรอมกับการตรวจ
ราชการรอบที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2564 ณ หองประชุมกลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13-15 มกราคม 2564 นางสุภาภรณ ลมูลศิลป หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและ
นางสาวศิริพ ร ศรีเทวิณ นัก วิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ศูน ยอนามั ยที่ 8 อุด รธานี ลงพื้ น ที่ จังหวัด
อุดรธานี เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามตัวชี้วัด 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก ตามตัวชี้วัดและนโยบายอื่นที่สำคัญดานอนามัย
สิ่ งแวดล อม ในป งบประมาณ พ.ศ.2564 และการแก ไขป ญ หาอนามั ยสิ่ งแวดล อมที่ มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเปาหมายที่กำหนด ณ หองกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดร มีเจาหนาที่ทั้งสิ้น 5 คน
กิจกรรม 1.8 มีแผนการลงพื้นทีป่ ระเมินตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสีย่ งดาน
สิ่งแวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก รวมกับสำนักงานควบคุมปองกันโรคที่ 8
จังหวัดอุดรธานี พรอมกับการตรวจราชการรอบที่ 2
ดำเนินการอยูระหวางการศึกษาแบบฟอรมประเมินตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพตาม และรายงานกรมอนามัย
รอบที่ 1 รอบ 3 เดือน สงแผนปฏิบัติการฯ ภานในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
รอบที่ 2 รอบ 6 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 มีนาคม 2564
รอบที่ 3 รอบ 9 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
รอบที่ 4 รอบ 12 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 กันยายน 2564
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กิจกรรม 1.9 กำกับติดตามผลการดำเนินงานเปนรายสัปดาห ผาน Line เครือขาย อวล. ศอ 8

รายงานผลการติดตามตัวชีว้ ัด (ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จตาม
คาเปาหมายของตัวชี้วัด)
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก
ไตรมาส 1 รอยละ 100 ของจังหวัด มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน โดยมีผลงาน ดังนี้

ขอมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
จังหวัดทั้งหมด 7 แหง ผานระดับพืน้ ฐานขึ้นไป 7 แหง คิดเปนรอยละ 100 ผานคาเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 2 รอยละ 50 ของจังหวัด มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ผานเกณฑระดับดี โดยมีผลงาน ดังนี้
หนวยงาน

ขอมูลฐานการ
คำนวณ

หนวยงานสวนภูมิภาค
ศูนยอนามัยที่ 8
ผานเกณฑ ระดับดี
อุดรธานี
รอยละ

รอบการ
ประเมิน

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

6 เดือน

40

42

46

48

จังหวัดทั้งหมด 7 แหง ผานระดับดี 0 แหง คิดเปนรอยละ 0 ยังไมผา นคาเปาหมายตามตัวชี้วัด

50
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2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม 2.1 ประสานนโยบายรวมกับ สสจ. สถานประกอบการ และทองถิ่น เพื่อคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย
ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
ผลการดำเนินงาน

ปญหาอุปสรรค
1. อปท. พื้นทีเ่ ปาหมายบางแหงยังไมทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
2. ศอ. ไมไดรว มลงชี้แจงทุกจังหวัดในพื้นที่
แนวทางแกไข
1. ชี้แจงนโยบาย และสิ่งที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ
2. ประสานงานผาน สสจ. ซึง่ เปนตัวแทนจังหวัดในการประสานนโยบาย รวมถึงให
คำแนะนำทางดานวิชาการ หรือสนับสนุนองคความรูใหกบั พื้นที่ผานเครือขาย สสจ. หรือหนวยงาน
สาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2.2 ติดตามการดำเนินงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานเพื่อยกระดับการดำเนินงาน
ผาน Google Form อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง : ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด รอยละ
100
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ปญหาอุปสรรค
ผลการประเมินตนเองที่ตอบกลับผานระบบ Google Form มีความผิดพลาด แปลผลไมถูกตอง
แนวทางแกไข
ศอ. นำข อ มู ล ดิ บ มาแปลผลใหม อี ก ครั้ ง เพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต อ ง ก อ นรายงานให พื้ น ที่ แ ละ
เครือขายทราบ
กิจ กรรมที่ 2.3 ประชุ ม ความรวมมื อการดำเนิ น งานพั ฒ นาอาหารริม บาทวิถี (Street Food Good
Health) และตลาดนั ด น าซื้ อ (Healthy Market) สู วิถี New Normal รวมกั บ สำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดหนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อพัฒนาแผงลอยจำหนายอาหารริมบาทวิถี และตลาด
นัด นาซื้อ ใหไดมาตรฐานและ เปนตนแบบของเขตสุขภาพที่ 8
ปญหาอุปสรรค
พื้นที่ตนแบบยังดำเนินการไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
แนวทางแกไข
เยี่ ย มเสริ ม พลั ง ให ค ำแนะนำ และสนั บ สนุ น ข อ มู ล ทางวิ ช าการและการดำเนิ น งาน พร อ มทั้ ง
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ใหกับพื้นที่เพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
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รายงานผลการติดตามตัวชีว้ ัด
Outcome : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ รอยละ 100
เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
0.06
0.12
0.18
0.24
0.30
รอยละของการประเมินตนเองตาม
√
เกณฑมาตรฐานผาน Google Form
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3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 3.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรอบรูดาน
การจั ด ระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น EHA/อบต. น า อยู
ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอรท อ.เมือง จ.หนองคาย
ผลการดำเนินงาน : ผูเขาประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน
40 คน ผูเขาประชุมรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปญหา : ผูเขาประชุมมาไมครบตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากไมไดรับหนังสือเชิญ
แนวทางแกไข : มีการประสานการเขารวมประชุมผานทางโทรศัพท เพื่อติดตามผูเขารวมประชุม
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กิจกรรมที่ 3.2 อบรม “หลักสูตรการอบรมเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562”ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมจันทร
กะพอ
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงหลักการ ความจำเปนและการบังคับ ใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข
3. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความ เขาใจถึงหลักวิชาการในการควบคุมและจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมตามสารบัญญัติหมวดที่ ๓ ถึง หมวดที่ ๙
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุม ทั้ งสิ้น 62 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ จาก สสจ. สสอ. อปท. โดยไดเกียรติจวิท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อดีตรองผูอำนวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ผูอำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลเชียงรากนอย หัวหนากลุมสงเสริมการใชกฎหมายสาธารณสุข ศูนยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการ
ทำงาน โดยไมตองเพิ่งศูนยวิชาการ ปฏิบัติตามขั้นตอนรองเรียน/เหตุรำคาญ/อุทธรณ ไดถูกตอง กลาที่จะใช
กฎหมาย อปท. เห็ น ความสำคั ญ EHA นำไปประยุ ก ต ใช จั ด การงานด า นอนามั ย สิ่ งแวดล อ มได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและไมถูกรองเรียน มีเครือขายในทำงานดำเนินงานดานกฎหมาย มีผูผานการอบรมและไดรับ
เกียรติบัตรทั้งสิ้น 50 คน
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กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูดแู ลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงแรม
เวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ใหแก เจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน 35 คน
ผลการดำเนินงาน : ผูเขาประชุมมีความรูและศักยภาพในการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
ปญหา : ผูเขาประชุมมาไมครบตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
Covid-19 ทำใหไดขอมูลที่ตอ งการไมครบถวนทุกแหง
แนวทางแกไข : ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามขอมูลใหครบทุกแหง

กิจกรรมที่ 3.4 ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำประปารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามมาตรฐานประปาดื่มไดและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำไปสูมาตรฐาน EHA
ผลการดำเนินงาน
1. สำรวจสภาพแวดลอมแหลงผลิตน้ำอุปโภคบริโภคที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. เก็บตัวอยางน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเฝาระวังการจัดการคุณภาพน้ำประปาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มไดของกรมอนามัย
3. ใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งหมด 8 แหง 32 ตัวอยาง
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ปญหาอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

ผูบริหารอปท. วาง พนักงานไมสามารถตัดสินใจได เชน การซื้อเครื่องจักร เครื่องมือขนาดใหญ
ผูรับผิดชอบงานขาดองคความรูในการตรวจเฝาระวังคุณาภาพน้ำรายวัน
ไมไดตั้งงบประมาณหรือไมไดจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพ
ขาดการซอมบำรุงอยางตอเนื่อง

แนวทางแกไข
1. ศูนยอนามัยใหขอเสนอแนะและแนวทางการเฝาระวังคุณภาพน้ำเบื้องตนสำหรับ อปท.
2. ศูนยอนามัยสนับสนุนสนุบสนุนชุดอุปกรณในการตรวจเฝาระวังน้ำบางสวน
กิจกรรมที่ 3.5 ประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA/อบต.นา
อยู) สำหรับ อปท. ที่สนใจสมัครเขารวมโครงการ จำนวนอยางนอย 15 แหงแหง โดยมีการจัดแผนการ
ประเมินแลว 3 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองบัวลำภู และนครพนม ตั้งแตระหวางวันที่ 10 มีนาคม –
9 เมษายน 2564 แผนการประเมินมีดังนี้
จังหวัดอุดรธานี ระหวางวันที่ 10 - ๑9 มีนาคม 2564
ลำดับ
1
2

ชื่อเทศบาล
ทนอุดรธานี .
ทตบานตาด .

อำเภอ
เมือง
เมือง

คะแนน
LPA
91.57
80.79

ระบบทีส่ มัคร

ชวงเวลาทีป่ ระเมิน

1001
2002 4001 4002

มีนาคม 2564 10
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
๑๓
๑๔

ทตนิคมสงเคราะห .
ทต .ตาลเลียน
ทตหนองวัวซอ .
ทตหนองบัวบาน .
ทตศรีธาตุ .
ทตกู. แกว
ทตน้ำโสม.
อบตบานหยวก.
อบตวังทอง .
อบตถอนนาลับ .
อบตโพนสูง .
อบตนางัว .

เมือง
กุดจับ
หนองวัวซอ
หนองวัวซอ
ศรีธาตุ
กูแกว
น้ำโสม
น้ำโสม
บานดุง
บานดุง
บานดุง
น้ำโสม

๘๐๐๐.
๘๑46.
88.44
86.55
92.95
๙๐๕๗.
๙๐๖๑.
๙๔๓.

๑๐๐๑ ๔๐๐๑
4003 4002 1002
2002 4001
4001 9001 9002 9003
1001 4001
๔๐๐๑
๒๐๐๒ ๔๐๐๑
๑๐๐๒ ๒๐๐๑ ๔๐๐๑ ๖๐๐๐
อบตนาอยู .
อบต .นาอยู
อบตนาอยู .
อบตนาอยู .

มีนาคม 2564 11
มีนาคม 2564 12
มีนาคม 2564 15
๑มีนาคม 2564 6
17 มีนาคม 2564
๑มีนาคม 2564 8
๑มีนาคม 2564 9

จังหวัดหนองบัวลำภู ระหวางวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564
ลำดับ

ชื่อเทศบาล

อำเภอ

1

ทม .หนองบัวลำภู

เมือง

2
3

คะแนน
LPA
80.22

ระบบทีส่ มัคร

ชวงเวลาทีป่ ระเมิน

1001 1002 4001 6000 7000
9001 9002 9003
23 มีนาคม 2564
ทตนามะเฟอง .
เมือง
83.39 1002 4001
อบตหนองบัว .
เมือง
80.34 1001 2002 3001 3002 4001
4002 4003 5000 6000 7000
24 มีนาคม 2564
9001 9002 9003
จังหวัดนครพนม ระหวางวันที่ 29 - 31 มีนาคม, 1 – 2 เมษายน และ 7 - 8 เมษายน 2564

ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อเทศบาล
อบตเรณูใต .
อบตโพนทอง .
อบตนาขาม.
ทตเรณูนคร .
ทตพระซอง .

อำเภอ
เรณูนคร
เรณูนคร
เรณูนคร
เรณูนคร
นาแก

6

ทมนครพนม .

เมือง

7
8
9

ทต. หนองญาติ
อบตวังตามัว .
ทตเวินพระ .

เมือง
เมือง
ทาอุเทน

คะแนน LPA
ระบบทีส่ มัคร
82.49 4001 4002 4003 5000
80.46 3002 4001
อบตนาอยู.
84.94
1003 4001
87.86 1001 2002 4001 4002
4003 7000 9002 9003
88.54 2001 2003 4001 4002
4003 6000 7000 9001
9002 9003 9004 9005
85.99 1001 2002 3002
อบตนาอยู .
91.02 4001 3002 1001

ชวงเวลาทีป่ ระเมิน
29 มีนาคม 2564
มีนาคม 2564 30
31 มีนาคม 2564
๑ เมษายน 2564
เมษายน 2564 2
เมษายน 2564 7

17

10
11

บาท
ทตศรีสงคราม .
ทต .ทาเรือ

ศรีสงคราม
นาหวา

90.67
90.40

4001 2002 1001
1001 2001 4001 4002
เมษายน 2564 8
4003 9002 9003
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย
ในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA : Practitioners) ระหวางวันที่ ๑0 ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖4 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย
อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ในการบรรยายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (EHA) ปงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการติดตามตัวชีว้ ัด (ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จตาม
คาเปาหมายของตัวชี้วัด)
องคกรปกครองสวนถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มปี ระสิทธิภาพ
- จำนวนอปท.ทั้งหมดในพืน้ ที่ 714 แหง อปท. ที่สมัครเขารับการประเมิน EHA มีจำนวนทั้งสิ้น 70 แหง
คิดเปนรอยละ 9.8 (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564)
- จำนวน อบต. ทั้งหมดในพื้นที่ 465 แหง อบต.ที่สมัครเขารวมโครงการ อบต. นาอยูและประเมินตนเอง
มีจำนวนทั้งสิ้น 29 แหง คิดเปนรอยละ 6 (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 256๔)

ตัวชี้วัด

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัด
0.02
0.04
0.06
0.08
1.0
/
0.02
0.04
0.06
0.08
1.0
/

รอยละของ อปท. ที่สมัครเขารับการประเมิน EHA
ตัวชี้วัด
รอยละของ อบต.ที่สมัครเขารวมโครงการและประเมิน
ตนเอง
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GCH

กิจกรรม 4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ป 64 (Tele Conference)
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ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขทัง้ 7 จังหวัด โดยมี
หัวขอการประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้
- ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอสรุปผลงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมรอบ 12 เดือน
- ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ป
2564
- สสจ.รวมแลกเปลี่ยนบูรณาการแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด / อภิปราย และซักถาม ประเด็น
o การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับเขตสุขภาพที่ 8
o แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ประเด็นการอบรมผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงฯ
o Time line การรับสมัคร EHA และ การจัดเวที EHA Forum
o ตองการใหศูนยวิชาการบูรณาการแผนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกันเพื่อ จังหวัด
ทำงานงายขึ้น คลองตัวขึ้น
ปญหาอุปสรรค กลุมเปาหมายยังขาดหนวยงานวิชาการเขารวมบูรณาการแผน
แนวทางแกไข จัดเวทีบูรณาการแผนงานดานสิ่งแวดลอมรวมกับศูนยวิชการการอื่น
กิจกรรมที่ 4.2 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน GCH ระดับเขตสุขภาพที่ 8
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ 2564
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กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมคณะกรรมการ GCH ระดับเขตสุขภาพที่ 8 (Tele Conference)
ประชุมและดำเนินการติดตามแลวในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ 2564 ผานเวทีการ
ตรวจราชการระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 4.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาทีผ่ ูดูแลการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข เขตสุขภาที่ 8 แยกรายจังหวัด ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดฯ (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ สูการปฏิบัติ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงไดจัดทำโครงการบริหารจัดการ
มูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข ป 2564 และมีกำหนดการจัดการ
อบรมพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ผูดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปขับเคลื่อนการ
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ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมใหถึงชุมชน และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน
ในพื้นที่ตอไป
ในปงบประมาณ 2563 ที่ผานมา โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 8 ไดเขา
รวมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเปน GREEN & CLEAN Hospital ทั้ง 92 แหง และนอก
สังกัด 4 แหง โดยผานมาตรฐานฯ ระดับดี 19 แหง ระดับดีมาก 40 แหง และระดับดีมาก Plus 33 แหง
อีกทั้งโรงพยาบาลเปนหนวยงานที่ใหการบริการประชาชนตลอดเวลา ในแตละวันจะมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
ของเสียจำนวนมาก ซึ่งอาจผลกระทบตอเจาหนาที่ ผูรับบริการ สิ่งแวดลอมและชุมชน เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหมีการปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพจากการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลโดยมุงเนนการ
จัดการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมทั้งลดกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุ
ของภาวะโลกรอนจากกิจกรรมของโรงพยาบาล และเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงไดจัด“การอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ผูดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด ประจำป 2564” ขึ้น เพื่อ
พัฒนาองคความรูและสรางความมั่นใจ ใหแกผูรับผิดชอบงาน นำไปประยุกตใชในการพัฒนาและขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดลอมจนเกิดเปนนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยน และขยายผล เชื่อมโยงการทำงานกับชุมชน
ในพื้นที่ โดยผูเขารวมอบรม จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพระดั บตำบล อำเภอละ 3 ทาน ทั้งนี้ไดรับเกียรติวิท ยากร สำนักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี และศูนยวิทยาศาสตรแพทยที่ 8
อุดรธานี โดยการอบรมประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม G&C Hospital ปงบประมาณ 2564 โดย อ.กนกอร ศรีจัน
ทวงษ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. แนวทางการดำเนินการตรวจเฝาระวังอาหารและน้ำระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน โดย โดย อ.ทวีชัย ศิริพวงสะกะ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และ อ.ภีมภูริ ปทม
ธรรมกุล ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. แนวทางการดำเนิ น งานตามมาตรฐานการจั ด บริก ารอาชี วอนามั ย และเวชกรรมสิ่ งแวดล อ มใน
สถานพยาบาล โดย อ. กาญจนา แสนตะรัตน สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
4. ขั้ น ตอนการจั ด การเหตุ ร ำคาญ ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มสำหรั บ เจ า หน า ที่ ส าธารณ สุ ข
โดย อ. ทศพร ภูชมศรี ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5. วิธีการตรวจยาฆาแมลงในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
โดย อ. อัจจิมา ทองบอ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
6. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดย อ.ธวัช เหล็กกลา ศูนยสนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
7.
วันที่จัดการอบรม
จังหวัด
กลุมเปาหมาย
12 พฤศจิกายน 2563
สกลนคร
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน คน 83
23 พฤศจิกายน 2563
อุดรธานี
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 90 คน
26 พฤศจิกายน 2563
นครพนม
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 63 คน
27 พฤศจิกายน 2563
หนองคาย
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 61 คน
7 ธันวาคม 2563
เลย
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 63 คน
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9 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563

บึงกาฬ
หนองบัวลำภู

จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 55 คน
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 30 คน

ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะการดำเนินงาน
1. มีผูเขารวมอบรม มีขอกังวลเรื่องการจัดการขยะอันตรายของโรงพยาบาลเนื่องจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางแหงไมทราบบทบาท
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2. ผูเขาอบรมมีขอ สงสัยเรื่องการจัดอบรมผูสัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ.
2561 วาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติใดบางที่สามารถเปนวิทยากรได และขอทราบแนวทางการจดการอบรม
เพิ่มเติม
3. ผูเขาอบรมมีขอ สงสัยเรื่องขั้นตอนการจัดทำบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข
4. มีผูเขารวมอบรม มีขอกังวลเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ ซึ่งศูนยอนามัย จะวางแผนรวมพัฒนาหนางาน
รวมกับโรงพยาบาลตอไป
การแกไขปญหา
1. ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะนำปญหาเรื่องการจัดการขยอันตรายของโรงพยาบาลไปสื่อสารใน
เวทีระดับจังหวัด หรือการประชุมรวมกับผูบริหารทองถิ่นตอไป ทั้งนี้ใหหนวยงานสาธารณสุขประสานคู
ขนาดไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นควบคูกันไปดวย
2. ศูนยอนามัยที่ 8 ใหขอเสนอแนะเรื่องคุณสมบัติวิทยากรและเสนอแนวทางใหสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจัดทีมวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ มีการพัฒนาศักยภาพในทีมวิทยากร โดยที่ศูนย
อนามัยที่ 8 ยินดีสนับสนุนชุดความรูและวิทยากรเพื่อนำไปอบรมผูสัมผัสอาหารตอไป
3. นิติกรใหขอเสนอเรื่องแนวทางการจัดทำบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข ทั้งนี้ สสจ.จะประสานงานสำรวจ
รายชื่อจนท.ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย รวบรวมรายชื่อแลหลักฐานเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดลง
นามออกบัตรใหในลำดับตอไป
กิจกรรมที่ 4.5 ประเมินติดตามการดำเนินงาน GCH เขตสุขภาพที่ 8 และคัดเลือกนวัตกรรม GREEN
มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 เปนตนไป บูรณาการไปกับ สสจ.
กิจกรรมที่ 4.6 คัดเลือกนวัตกรรมระดับเขต และเชิดชูเกียรติ
มีแผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564
กิจกรรมที่ 4.7 สนับสนุนชุดตรวจเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล
อยูระหวางการจัดสรรใหครบทุกจังหวัด พรอมทั้งรายงานผลการตรวจเฝาระวัง
ตารางสนับสนุนน้ำยาทดสอบภาคสนาม
ตารางสนับสนุนชุดทดสอบภาคสนามใหแกโรงพยาบาล
จำนวนที่จัดสรร

ลำดับ

จังหวัด

จำนวนรพ.
(แหง)

SI2 (ขวด)

อ11 (ขวด)

1

นครพนม

13

260

195

150

2

บึงกาฬ

8

160

120

100

3

เลย

15

300

225

150

4

สกลนคร

18

360

270

150

ไมพันสำลี sterile(กาน)

หมายเหตุ

24
5

หนองคาย

9

180

135

100

6

หนองบัวลำภู

6

120

90

100

7

อุดรธานี

23

460

345

200

รวม

92

1840

1380

950

แนวทางการรายงานผลการตรวจเฝาระวังอาหารและน้ำในโรงพยาบาล
เว็ปไซด์ : http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=SurveillanceCOVID19

หรือ
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สรุปรายงานผลลัพธตัวชี้วัด โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH
(ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จตามคาเปาหมายของตัวชีว้ ัด)
ระดับ
คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
รอบการ
หนวยงาน
ประเมิน
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
ศูนยอนามัยที่ 8 รพ.ผานเกณฑ
6 เดือน
85.5
86
86.5
87
87.5
อุดรธานี
ระดับดีมากขึน้
แรก
ไป รอยละ
ผลงาน
88.04
โรงพยาบาลทัง้ หมด 92 แหง ผานระดับดีมากขึ้นไป 81 แหง คิดเปนรอยละ 88.04 (เปนไปตามคาเปาหมาย)
แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 8 เดือนกุมภาพันธ 2564
https://drive.google.com/file/d/1ztrBuWx8vrSEEpWOv87Km5KSDSS7uhm7/view?usp=sharing
**************************************************************************

