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2.ผลการวิเคราะหผูรับบริการและมีผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสำคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 5 ประเด็น
1. จังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับ
สุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม
2. จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
- ตลาดนัดนาซื้อ (Healthy Market) (จังหวัดละ 5 แหง)
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) (จังหวัดละ 1 แหง)
- รานอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) (จังหวัดละ 5 แหง)
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
4. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
5. การดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจกรรม/กิจการ ใหดำเนินการตามมาตรการ เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรค COVID-19
1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
• กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สำหรับผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย งานอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังเอกสารแนบ
http://envmanifest.anamai.moph.go.th/?hosp_province&id=8
ตารางที่ 1 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8 มีทั้งหมด 714 แหง แบงออกเปน
เทศบาลเมือง จำนวน 10 แหง เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลตำบล 237 แหง อบต. 465 แหง
รายละเอียดดังตารางที่ 6 นี้
ตารางที่ 2 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
อบต
นครพนม
0
1
21
81
บึงกาฬ
0
1
17
39
เลย
0
2
27
71
สกลนคร
1
0
65
74
หนองคาย
0
2
17
48
หนองบัวลำภู
0
1
23
43
อุดรธานี
1
3
67
109
• ความตองการ/ ความคาดหวัง
จากขอมูลการปฏิบัติงานในพื้นที่ในป 2564 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดวิเคราะหความตองการ
และความคาดหวัง ผูรับบริการภายนอก คือ สสจ. ทุกแหง ดังนี้
ประเด็น
เหตุการณที่พบ
โอกาสพัฒนา
ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวน
เสีย
-ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด
จังหวัด รอยละ 100 ของ
- อบรมความรูทางดานวิชาการ เทคนิคในการ
จัดการ จังหวัดผานเกณฑระดับ กอนจังหวัดจำโครงการ
จัดการปญหาปญหามลพิษทางอากาศ
เพื่อทำใหโครงการ
ปจจัย ดีมาก จากเปาหมาย
- คำแนะนำการดำเนินการอาหารปลอดภัย และ
สอดคลอง และตอบ
เสี่ยง รอยละ 60
การอบรมผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร
ตัวชี้วัดรวมถึงแกปญหาใน ขอมูลวิชาการดานการจัดการตามกฎหมาย
พื้นที่รวมกับ สคร.
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กรณี สถานที่
-อบรม online การบันทึก สะสม จำหนาย ยางพารา
ขอมูลผานระบบ google
- การอบรมเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
form
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แกจังหวัดเนื่องจาก
- ศูนยอนามัยและ สคร. อบรมพัฒนาศักยภาพ
เปลี่ยนผูรับผิดชอบ และ
ทีมเจาหนาที่ทีมระดับจังหวัดและอำเภอ
การเตรียมขอมูล
- การปองกัน และแกไขปญหาฝุนละอองขนาด
สถานการณอนามัย
เล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกี่ยวของ
สิ่งแวดลอม
กับหลายหนวยงาน เชน มาตรการการควบคุม
-จังหวัดไมมีงบประมาณใน และลดมลพิษดานการคมนาคมและขนสง การ
เผาในที่โลง มาตรการการบังคับใชกฎหมาย เปน
การจัดประชุม คสจ. งบ
ตน บางมาตรการคาบเกี่ยวกันไมบูรณาการใน
ควรใหศูนยกระจายใหแต
ละจังหวัด
การแกปญหา ไมสามารถกำกับติดตามการแกไข
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ประเด็น

เหตุการณที่พบ

อาหาร 1. สถานประกอบการ
ปลอดภัย หลายแหงใน setting
อาหารริมบาทวิถี และ
ตลาดนัด ปดทำการ
เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของ
COVID-19 ทำใหการ
พัฒนาไมตอเนื่อง
2. สวมสาธารณะบาง
แหงยังไมไดมาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ
เทาที่ควร
อปท - อปท.ในเขตสุขภาพที่
8 สมัครเขารับการ
ประเมิน 56 แหง
จากทั้งหมด 714
แหง
- อบต.ในเขตสุขภาพที่
8 สมัครเขารับการ

โอกาสพัฒนา

ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวน
เสีย
-เพิ่มกลไก การขับเคลื่อน
ปญหาไดเนื่องจากบางมาตรการเปนของ
งานอนามัยสิ่งแวดลอม
หนวยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข
ตามบริบทจังหวัด
- การเฝาระวังสุขภาพจากขอมูล Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ไม
-ไมควรเปลี่ยนแปลง
สามารถเลือกขอมูลไดตามชวงเวลา (รายวัน
รายละเอียดตัวชี้วัดบอย
รายสัปดาห) ใหสอดคลองกับการวิเคราะห
ทำใหจังหวัดสับสน
สถานการณ
- การลงพื้นที่ดำเนินการเฝาระวังสุขาภิบาล
อาหาร รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมให
ความรวมมือ
- ชุดตรวจดานอนามัยสิ่งแวดลอมภาคสนาม
เชน อ 11 อ13 อ31 เปนตน
- ตองการทีมพี่เลี้ยงประจำจังหวัด
- ระบบฐานขอมูล/โปรแกรมดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
1. ขยายพื้นที่เปาหมาย ยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนการ
อาหารริมบาทวิถี จังหวัด ดำเนินงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่เดิม อยางนอย
ละ 1 แหง ตลาดนัด 1 ระดับ ในสถานประกอบการพื้นที่เปาหมายเดิม
จังหวัดละ 5 แหง และ
พัฒนารานอาหารตาม
เกณฑ CFGT Plus
(กฎกระทรวง 61) จังหวัด
ละ 5 แหง

-ขับเคลื่อนผาน อบจ. และ
ทองถิ่นจังหวัด
และ
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด
- หนุนเสริมทีม Auditor
และทีมพี่เลี้ยงระดับ
จังหวัด โดยการพัฒนา

-จังหวัดนครพนม ขอสนับสนุนวิทยากร และชุด
ทดสอบภาคสนามสนับสนุนการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-จังหวัดบึงกาฬ ขอสนับสนุนวิทยากร และจัด
อบรมใหเจาหนาที่สาธารณสุข/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และลงพื้นที่ใหคำแนะนำการ
ดำเนินงานแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ประเด็น

เหตุการณที่พบ

โอกาสพัฒนา

ประเมิน 51 แหง
จาก 456 แหง

ศักยภาพเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจนการประเมินและให
ขอเสนอแนะ
- กระตุนใหการเขารวม
ประเมินมากขึ้น

GREEN & 1. โครงสรางเกา ชำรุด
CLEAN อยูร ะหวางจัดทำแผน
Hospital ซอมบำรุง เชน หอง
สวม ระบบบำบัดน้ำ
เสีย เปนตน
2. รพ.อยูระหวาง
พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร
ใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงสถานที่
จำหนายอาหาร พ.ศ.
2561

1. โรงพยาบาลยกระดับ
การดำเนินงาน GCH โดย
การทบทวนผลการ
ดำเนินงานใหสมบูรณ และ
ตอยอดเปนนวัตกรรม
ตอไป
2. เชื่อมโยงการพัฒนา
งานรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาก
ขึ้น
3. ขยายผลการดำนินงาน

ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวน
เสีย
-จังหวัดสกลนคร ขอสนับสนุนวิชาการองคความรู
และวิทยากรเพื่ออบรมใหความรูภาคีเครือขาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมของจังหวัด
และเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ำการ
พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมเขาหาเสนอ
ในที่ประชุมสภาสันนิบาตเทศบาล
-จังหวัดหนองคาย ขอสนับสนุนสื่อการดำเนินงาน
และคูมือวิชาการในการปฏิบัติงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และขอสนับสนุนวิทยากรจัดอบรมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-จังหวัดเลย ตองการใหศูนยอนามัย ฯ ลงพื้นที่
ติดตามและใหคำแนะนำกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดลอม และชี้แนะแนวทางการดำเนินงานที่
เหมาะสมกับบริบทของทองที่ ที่มีการดำเนินงาน
เดนแตละดานที่แตกตางกันไป
-จังหวัดหนองบัวลำภู ขอสนับสนุนวิทยากรและ
เอกสารคูมือ เพื่อผลักดันตนแบบการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อำเภอละ 1 แหง
-จังหวัดอุดรธานี ขอใหจัดอบรมครู ก เพื่อให
คำแนะนำในระดับพื้นที่
-ยกระดับการพัฒนามาตรฐาน โรงพยาบาล
GREEN&CLEAN Hospital รอยละ 98
-ขยายผลการดำเนินงาน GREEN&CLEAN
Hospital จากโรงพยาบาลสู รพ.สต.
(GCSH)
1) ตองการใหศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสำหรับ
เจาหนาที่ใหม
2) ตองการใหศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สนับสนุนขอมูลวิชาการ เชน คูมือ แบบ
ประเมิน power point
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ประเด็น

เหตุการณที่พบ

โอกาสพัฒนา

ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวน
เสีย
3) ตองการใหศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สนับสนุนวิทยากร ผูเชี่ยวชาญในการสราง
ความรูความเขาใจ
4) ตองการใหศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี กำกับ
ติดตามตรวจประเมินอยางตอเนื่อง ทั้งแบบ
Online และ Onsite

3. เนื่องจาก
ไปสูรพ.สต. และชุมชน
สถานการณการแพร
ภายใตเกณฑมาตรฐาน
ระบาดของ Covid-19 GREEN & CLEAN Subทำใหระบบการจัดการ district Health
ของเสียเกิด Workload Promotion Hospital
เชน ระบบบำบัดน้ำเสีย (GCsh)
ระบบกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อ เปนตน
• ความผูกพัน
ภาคีเครือขายงานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตสุขภาพที่ 8 ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และนอกสังกัดสาธารณสุข ใหความรวมมือกับศูนยอนามัยที่ 8 ทั้งในการรวมกันกำหนดนโยบายระดับ
เขตสุขภาพ การกำหนดแผนการขับเคลื่อนงาน ไปจนถึงการรวมกันพัฒนางานในพื้นที่ ดวยดีเสมอมา ทั้งนี้ ภาคี
เครือขายสามารถรองขอความชวยเหลือ ขอความรวมมือจากศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนกรณีเฉพาะ (Area
base) เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ได ทั้งดานวิชาการ และดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ครอบคุลม ประเด็น GREEN &
CLEAN Hospital สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาด พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกรองสวน
ทองถิ่น (EHA) การจัดการความเสี่ยงในระดับจังหวัดผานกระบวนการทางกฎหมาย โดยใช พรบ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2525 โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา
เครือขายงานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตสุขภาพที่ 8 ไดขอรับการสนับสนุน ทั้ง บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ในการดำเนินงานจัดการสภาพแวดลอมเพื่อควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคในพื้นที่และปจจัย
เสี่ยงตอสุขภาพอื่นๆ ซึ่งศูนยอนามัยที่ 8 ไดใหการสนับสนุนอยางเพียงพอตอความตองการของพื้นที่ เพื่อนำไป
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 โดยใชเทคนิคกระบวนที่เรียบ
งาย คือการติดตอประสานงานที่เขาถึงงาย ประสานงานแบบพี่นอง ทำงานแบบครอบครัว ทำใหภาคีเครือขายที่
รวมกันการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เกิดความผูกพันธ ขับเคลื่อนงานไดตอเนื่อง
สงตอขอมูล และวางแผนการพัฒนายกระดับไดดีขึ้นทุก ป ซึ่งการสนับสนุนการดำเนินงานในลักษณะนี้ ทำใหทั้งทีม
ศูนยอนามัยที่ 8 และภาคีเครือขาย พรอมใหความรวมมือ และสนุบสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนปจจัย
สำคัญใหการดำเนินงานเกิดความสำเร็จกอใหเกิดผลลัพธที่ดีตอสุขภาพของประชาชน
• ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ที่มีตอการใหบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ ของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รายละเอียด
ดังนี้
ดานระบบการใหบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ความพึงพอใจตอการใหบริการงาน GREEN & CLEAN Hospital อยูในระดับมาก รองลงมาคือ
มากที่สุด และพึงพอใจระดับปานกลาง
ความพึงพอใจตอการกำหนดนโยบายแกไขสภาพปญาในพื้นที่ตรงความตองการ อยูในระดับมาก
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และปานกลาง
และมากที่สุด

ความพึงพอใจในการสนับสนุนเครือขายในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก

ความพึงพอใจในความชัดเจน ไมยุงยากในการทำงานอนามัยสิ่งแวดลอม อยูในระดับมากและ
ปานกลาง รายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจตอนโยบบาย Green&Clean Hospital

รูปที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจตอนโยบาย Clean Food Good Taste
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รูปที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจตอนโยบายรานอาหารไดมาตรฐาน

รูปที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจตอนโยบายแผงลอยไดมาตรฐาน

รูปที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจตอนโยบายตลาดสดนาซื้อ
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รูปที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจตอคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจตอกฎกระทรวงการสุขาภิบาลอาหาร
• ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ
1. ตองการใหศูนยวิชาการบูรณาการงานใน setting โรงพยาบาลไปดวยกัน
2. มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการอนามัยสิ่งแวดลอมใหนองๆ ใหมๆ
3. ตองการใหศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี สนับสนุน เครื่องมือวิทยาศาสตร วิชาการ ตอไป
**********************************

