รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 5 /2564
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวสุกัญญา
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
คณะวาป
ฟองออน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ
2. นายสมภพ

เรืองเจริญ
สุทัศนวิริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ติดราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายพูลสินธุ
2. นายจรณะ

พงษประเทศ
มังคะตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการ
ระบาดของ Covid 19 เปนขออางในการทำงานที่ไมได ตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเข า กับ
สถานการณ
1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอม
กัน เก็บขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด
1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน
โดยใหหัวหนากลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย
แตอาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

วาระที่ 1
ที่

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประเด็น/ขอสั่งการ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการระบาดของ Covid
19 เปนขออางในการทำงานที่ไมไดตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเขากับสถานการณ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอมกัน เก็บ
ขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน โดยใหหัวหนา
กลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย แต
อาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.4 ขอมูลตางๆ ที่จะตองสงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหสงใหผูอำนวยการศูนยฯ ทบทวนกอน

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.5 มาตรการ Work from home ใหหัวหนาพิจารณาพฤติกรรมความเสี่ยงของเจาหนาที่ในกลุมงาน ใน
การปฏิบัติงานหรือการเดินทาง เชน การเดินทางจากขนสงสาธารณะ เปนตน

ทุกกลุมงาน/

ดังนั้น มอบงานจ.จัดทำมาตรการเสนอผูอำนวยการศูนยฯ ลงนามและประกาศเพื่อใหเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค Covid 19 ใหแกเจาหนาที่
1.6 การสงทีมจากโรงพยาบาลศูนย ไปชวยจังหวั ดสมุ ทรสาครในชวงสถานการณแพรร ะบาดของโรค
Covid 19
หากเจาหนาที่ทานใดในศูนยฯมีความประสงคอยากจะไปชวย ใหแจงความประสงคใหคณะ กบศ
ทราบ ผานทางหัวหนากลุม โดยการไปชวยจะตองไมกระทบกับงานประจำ

รับทราบ

งานจ.

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

25 มกราคม 64

- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 รอยละ 38.10
- เปาหมาย รอยละการเบิกจาย (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

รอยละ 40.00

- เพื่อบรรลุเปาหมาย ศอ.8 ตองการอีก 234,084 บาท
- หากทุก Cluster ดำเนินการตามแผนเดือน มกราคม 2564
(923,248 บาท) จะทำใหรอยละการเบิกจายสูงขึ้นถึง

รอยละ 45.60

- มอบกลุมยุทธฯตรวจสอบแผนงาน C2 เศรษฐกิจพิเศษ สรุปและรายงานใหผอ.ทราบ
3.2 รายงานความกาวหนาของกลุมอำนวยการ

- การตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ มอบหมาย กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการประสานกับทางโรงพยาบาล
3.3 การติดตามผลการลง doc
- ผลการลง doc เปนไปตามแผน ขอใหแตละกลุมดำเนินการตอไป

ทุกกลุมงาน

25 กุมภาพันธ 64

รับทราบ

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.4 ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมที่จะจัดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- กลุมแมและเด็ก มีการจัดประชุมเรื่องนม กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการนำรอง 7 จังหวัด โดย
จะจัดประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ซึ่งเดิมเลื่อนมาจากเดือนมกราคม) การประชุมนี้สามารถ กลุมแมและเด็ก
บูรณาการเขากับกลุมวัยทำงานไดหรือไม

10 กุมภาพันธ 64

- แผนอัคคีภัย ใหจัดภายในเดือนกุมภาพันธนี้ โดยมอบกลุมอำนวยการประสานหาที่จัด (15 หรือ 16
กลุมอำนวยการ
กุมภาพันธ)

10 กุมภาพันธ 64

3.5 ติดตามความกาวหนาของคณะกรรมการศูนยคาดการณ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนยคาดการณ ขอใหเลื่อนไปกอนจนกวาสถานการณการแพร
ระบาดของโรค Covid 19 จะดีขึ้น และใหทุกกลุมงานเตรียมขอมูลยอนหลังในหัวขอที่เลือกไว
3.6 ติดตามความกาวหนาของ Healthy workplace
- จากการประเมิน 5ส. ภายในองคกร รอบที่ผานมา พบวา ยังมีสวนที่ตองแกไข 3 เรื่อง
1) บางโตะยังมีของวางกองอยูบนโตะ
2) ยังมีของอยูใตโตะ
3) หลักการ 5ส การใช label ตองใชแบบเดียวกัน และมีการแจงลำดับการขนยายของเมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉิน
ทางทีมผูประเมินไดมีการแจงใหหนางานทราบและใหแกไข
- การประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 จะเปนวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.7 ติดตามความกาวหนาของคณะทำงาน SEhRT

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะทำงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- การลงพื้นที่ของทีม Operation ขอใหการลงพื้นที่ครั้งนั้นๆเก็บขอมูลใหครบทุก Setting ดังนั้นให
หัวหนากลุม Operation แตละทีมประสานกับกลุมสิ่งแวดลอม (คุณเบญจวรรณ) เพื่อที่จะจัดแผน
สถานที่ และปรับตารางแผนใหระบุอำเภอทีจ่ ะลง
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

ประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

รับทราบ

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคประจำเดือนเปนไปตามการดำเนินงานปกติ ไมมีแนวโนมสูงเกินกำหนด
5.2 เรื่องแจงทราบจากกลุม
- การจัดประชุม กรณีคืนเงินเกิน 20% ที่พบปญหา เกิดจากการที่กลุมเปาหมายแจงวาจะเขาพัก
แตไมไดพัก ทำใหคาโรงแรมที่พัก ไมตรงตามที่วางแผนไว ดังนั้นในสวนนี้ ขอใหผลักดันใหใชบัตร
เครดิตของหนวยงานในการชำระ โดยมอบใหกลุมยุทธฯประสานและสำรวจโรงแรมที่สามารถรับ
การจายดวยบัตรเครดิตของหนวยงานโดยไมเสียคาชารต (ทำเนียบโรงแรม) แจงในการประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.3 การปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม
สืบเนื่องจากมีขาราชการโอนยาย ทำใหตองมีการปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม ตามมติคณะ กบศ.
จึงไดขอสรุป ดังนี้
1. นายสมภพ สุทัศนวิริยะ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ใหปฏิบัติหนาที่
ที่ปรึกษางานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
2. นายจรณะ มังคะตา ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
อำนวยการ
3. นายพัฒนพงศ ฟองออน ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายสมภพ สุทัศนวิริยะ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะ กบศ

-

เห็นชอบ

1

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ 5

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
6 เดือนแรก ปงบประมาณ 2564
ณ เดือนมกราคม 2564
1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
กิจกรรม 1.1 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2564 ผาน
ระบบออนไลน (VDO Conference) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดายเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 7 จังหวัด โดย
มีหัวขอการประชุมชี้แจง 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 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก ในเวทีการขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ 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 รวมทั้งประสานแผนแตละหนวยงานเพื่อจะบูรณา
การทำงานรวมกัน โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตำบล สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เจาของสถานบริการ ศูนยวิชาการทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน
มีผูเขารวมงาน รวมทั้งสิ้น 300 คน ทั้งนี้ไดรับเกียรติประธานพิธีเปดโดย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ
สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 8 ศูนยวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 นำเสนอนโยบายของแตละหนวยงาน
พรอมทั้งชี้แจงทิศทางการดำเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานทราบ โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ไดมีการ
แบงประชุมกลุมยอยโดยกลุมอนามัยสิ่งแวดลอมมีผูเขาประชุมไดแกหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย พรอมผูรับผิดชอบ ผูเขารวมประชุมไดรับองคความรู ทิศทางการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอม ป 2564 สามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อแกไขปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ และเตรียมเจาหนาที่เขารับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมตอไป

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
อนามัยสิ่งแวดลอม
มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการ/
ดำเนินงานของศูนย
วิชาการ
น้ำอุปโภคบริโภค

การดำเนินงานของพื้นที่
ประปาหมูบา นมีหลายรูปแบบ การบริหารจัดการ
แตกตางกัน
มีการถายโอนการบริหารปรปาจัดการใหแกทองถิ่น
แลสวนใหญโอนใหชุมชน
ดูแล

GAP
การดำเนินงาน
คาใชจายในการตรวจทางหองปฏิบัติการไมเพียงพอ
การสงตรวจที-่
หองปฏิบัติการกรมอนามัย
ความแตกตางในการตรวจวัดและคามาตรฐาน
การตรวจวัดของกรม
อนามัย และ ทสจ

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/

หมายเหตุ

อยากใหประปาหมูบานได มาตรฐานของกรมอนามัย
จัดทำคูมือ-การดำเนินงานเรื่อง
น้ำ ของ อปท.
การสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำ

หนวยงาน:
ทรัพยากรรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดหนองคาย
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มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการ/
ดำเนินงานของศูนย
วิชาการ

EHA

การดำเนินงานของพื้นที่
สนทช เปนหนวยงานหลักดานการบริหารจัดการน้ำ
โดย
ผาน พชอ ในทุกจังหวัด .
-การตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน
ทางสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดมีการ
จัดเก็บและนำเสนอขอมูล
หนาเว็บไซตรายจังหวัด

GAP
การดำเนินงาน

ศูนยคาดการณ

หมายเหตุ

ประปาหมูบานมีหลาย รูปแบบ การบริหารจัดการ
แตกตางกัน
การสงตรวจคุณภาพน้ำทางหองปฏิบัติการของ
กรมอนามัยรอผลตรวจ
คอนขางใชเวลานาน

สสจ. ไมมีงบประมาณ ในการ
ตรวจเฝาระวังดานอาหาร
และน้ำ เนนใหทองถิ่น
จัดสรรงบซื้อน้ำยาตรวจ
อาหารและน้ำเอง
-การประสานงานกับ
ทองถิ่นมี

สิ่งปฏิกลู

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/

อยากใหเพิ่มเติม อบต. เขามา- หนวยงาน ; สสจ.
ในการประเมินดวย
เลย
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ทองถิ่นจังหวัด
อยากใหมีการเพิ่มคะแนนแ-ละ
ประเด็นในหมวดอื่นๆทั้ง 9
ประเด็นดวย

ความลาชา มีขอจำกัด
การจัดทำแผนตองมีความรวดเร็วกวา เพื่อเสนอให
ทันชวงบรรจุแผนของ
ทองถิ่น
การจัดการสิ่งปฏิกลู ใน
การจัดการสิ่งปฏิกลู ติด-อยากไดแนวทางการจัดการที่
ระดับพื้นที่ของสถาน
เชื้อใน รพ.สต. อาจจะยัง ถูกตองและชัดเจน
บริการ (.รพ.สต)
ไมไดมาตรฐาน
จัดทำคูมือ/มาตรฐานการ.จัดการสิ่งปฏิกูลของ รพ.สต
บูรณาการดำเนินงานรวมกับกรม สถ. และกองทุน
สิ่งแวดลอม
ไมมีประเด็น พื้นที่ดำเนินการไดตามแผนงานที่วางไว
จะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาสของกรมควบคุมมลพิษเพิ่มขึ้นใน 2 จังหวัด ไดแก
นครพนมและสกลนคร

หนวยงาน : สสจ.
นครพนม

หนวยงาน :
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดสกลนคร
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มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการ/
ดำเนินงานของศูนย
วิชาการ
จังหวัดปจจัยเสี่ยง
โครงการพระราชดำริ
อาหาร
ขยะติดเชื้อ

ปฐมภูมิพชอ./รพ./
.สต

การดำเนินงานของพื้นที่
จะดำเนินการเก็บขอมูล
และประเมินในชวงตรวจ
ราชการรวมกับ สคร.
หนวยงาน : สสจ เลย.
มีบริษัทหลายแหงในการเก็บขน เพื่อการกำจัด

การดำเนินงานจะมอง
ภาพรวมเชิงระบบ ซึ่งสวน
ใหญดำเนินการตามปกติ

GAP
การดำเนินงาน

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/
รวมบูรณาการดำเนินงานกับ
สคร .

หมายเหตุ
หนวยงาน : สคร 8

ไมมีประเด็น พื้นที่ดำเนินการไดตามแผนงานที่วางไว
ไมมีประเด็น พื้นที่ดำเนินการไดตามแผนงานที่วางไว
บริษัทเก็บขนมีปลายทาง- หนวยงาน : สสจ เลย.
ที่นำไปกำจัดคอนขางไกล -กำกับติดตามบริษัทเก็บขนให
ขนบางแหงไมไดทำตาม
ดำเนินการตามกฎหมาย/
มาตรฐานที่กำหนด
มาตรฐาน
รวมใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขตในการ
ผลักดัน เรื่อง ศูนยรวมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของ ทน.
อุดรธานี
บูรณาการดำเนินงานรวมกับกรม สถ เสนอการจัดทำ .1
จังหวัด 1 ระบบกำจัด
หนวยงาน :
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร
การใหขอมูลเชิงวิชาการกับผู-
ใหบริการและรวบรวมขอมูล
เสนอให รพ. และเขตสุขภาพ
ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 63-จะมี
การประชุมบูรณาการงาน
ระหวางกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น สนทช .
มหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ
และภาคีเครือขายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
บางพื้นที่หากมีการบริหาร- - เชื่อมโยงงานทุกสวนกับภาคี หนวยงาน : สสจ .
จัดการได หนวยงาน
นครพนม
เครือขายใหเปนระบบ โดย
ระดับสูงขึ้นไปไมคอยสนใจ จัดทำเปนขอเสนอแนะเชิง
ประชาชนยังขาดความนโยบายใหผูบริหารระดับ
รอบรูดานสุขภาพและ
จังหวัดสั่งการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน งบประมาณ ความรู
ดานวิชาการใหเจาหนาที่
รพ.สต. (น้ำ อาหาร ขยะ
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มาตรการเปาหมาย/
แนวทางการ/
ดำเนินงานของศูนย
วิชาการ

การดำเนินงานของพื้นที่

ประเด็นอื่นๆ

- ผูบริหารใหมีการ
ดำเนินงานแบบ R&D

เหมืองแร

จะมีการจัดประชุมแผน
เกี่ยวกับเหมืองแอง
สกลนคร

GAP
การดำเนินงาน

สิ่งที่ทำตอไปขอเสนอแนะ/

หมายเหตุ

ปฏิกูลเพื่อไมใหเกิด (
ผลกระทบทางชุมชน
เพิ่มการสื่อสารความรู-
ประชาชนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม ใหเกิด HL กับ
ประชาชน
- อยากใหการสนับสนุนน้ำยา
ตรวจเฝาระวังอาหารและน้ำ
บุคลา-กรดาน อวล .
- ใหมีจุดมุงเนนในการ
หนวยงาน : สสจ .
คอนขางนอย แตภาระงาน ดำเนินงานระดับเขตในทิศทาง
นครพนม
เยอะ และทำงาน
เดียวกัน มูลฝอยติดเชื้อ,ระบบ)
อาชีวอนามัยรวมดวย
บำบัดสิ่งปฏิกลู ) โดยเปน
ในบางแหงผูบริหารระดับ- ขอเสนอเชิงนโยบาย
ลางลงมาไมปฏิบตั ิตามการ มีการเสนอขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมสะทอนกลับไปยัง
สั่งการจากผูบริหาร
เขตสุขภาพ
ระดับสูง
ติดตามแผนยุทธศาสตรอีสาน
)SDA( นัดคุยกันที่จังหวัด
หนองคาย วันที่ 9 ธ.ค.63

หนวยงาน :
ทรัพยากรรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดสกลนคร

ปญหาอุปสรรค
- หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมเขารวมไมครบ เนื่องจากติดราชการอื่น
- ควรใหเจาหนาที่ทุกคนในกลุมงานเขารวมใหครบเนื่องจากจะไดใหขอมูล และเขาใจแผนที่ตนเองตอง
ไปดำเนินการบางครั้งผูมาแทนถายทอดไมครบ
แนวทางการแกไข
- ควรหลีกเลี่ยงแผนการประชุมของศูนยวิชาการอื่น
กิจกรรม 1.3 จัดประชุมพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้
ผลการดำเนินงาน
การประชุมพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2564 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองคความรู และสรางความมั่น ใจ ใหแกทีม
ผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานทั้งการรวบรวมขอมูล และพัฒนาระบบเฝาระวังโรค รวมไปถึงพัฒนา
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กลไกด า นการป องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหหนวยงานำนักงานสาธารณสุข สามารถบังคับใชกฎหมายดานโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจาดสิ่งแวดลอม ชี้แจงแนวทางการการดำเนินงานระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่
สงผลกระทบตอสุขภาพในระดับจังหวัด
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย สสจ. ในเขตสุขภาพที่ 8 ทั้งหมด 50 คน
ปญหาอุปสรรค
ผูเขารวมประชุม สสจ. บางจังหวัดมี 1 กลุมงาน บางจังหวัดคาบเกี่ยวงานกันมี 2 กลุมงาน ควร
เชิญมาใหครบ
แนวทางการแกไข
ผูรับผิดชอบงานวางแผนพัฒนาตอในชวง 6 เดือนหลัง โดยลงติดตามและลงพื้นที่เพื่อรวมแกไข
ในพื้นที่ตอไป
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. โดย
ไดเกียรติจวิทยากรจากสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมมาบรรยายและฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
การจัดการป ญหาเหตุ รำคาญ ในเขตสุขภาพที่ 8 สวนใหญจะพบว าเป นปญหาเรื่ อง กลิ่นเหม็น จาก
กองยางพารากอน ฟารมเลี้ยงไก เปนตนและปญหาเรื่องเสียงดังจากสถานประกอบการรานอาหารและ
แสดงดนตรีสด ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เนื้อหาการอบรมประกอบดวย
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลิ่นและผลกระทบตอสุขภาพ
2. หลักการตรวจวัดกลิ่นรบกวนตามกำหนดขอบเขตคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
3. แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบกลิ่นรบกวน
4. การประเมินคุณสมบัติและทดสอบการรับรูกลิ่นของผูตรวจสอบกลิ่น
5. เทคนิคการใชเครื่องตรวจวัดความเขมกลิ่นในบรรยากาศภาคสนามโดย
6. เทคนิคการตรวจวัดเสียงรบกวนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กำหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
7. แบงกลุมฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ผูเขารวมอบรมผานการขึ้นทะเบียนเปน “ผูตรวจสอบกลิ่นรบกวน” ของกรมอนามัย ทั้งสิ้น 40 คน พรอม
กับไดรับเกียรติบัตรเขารวมอบรม สามารถนำไปจัดการเหตุรำคาญ รองเรียนเรื่องกลิ่นได
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กิ จ กรรมที ่ 1.5 อบรม “หลั ก สู ต รการอบรมเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562”ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม
จันทรกะพอ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเข าอบรมมีความรู ความเข าใจถึ งหลั กการ ความจำเปนและการบังคั บ ใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข
3. เพื ่ อให ผ ู  เ ข า อบรมมี ความรู  ความ เขาใจถึงหลักวิช าการในการควบคุม และจัด การดานอนามั ย
สิ่งแวดลอมตามสารบัญญัติหมวดที่ ๓ ถึง หมวดที่ ๙
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน ประกอบดวย เจาหนาที่จาก สสจ. สสอ. อปท. โดยไดเกียรติจวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อดีตรองผูอำนวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลเชียงรากนอย หัวหนากลุมสงเสริมการใชกฎหมายสาธารณสุข ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการทำงาน โดย
ไมตองเพิ่งศูนยวิชาการ ปฏิบัติตามขั้นตอนรองเรียน/เหตุรำคาญ/อุทธรณ ไดถูกตอง กลาที่จะใชกฎหมาย อปท.
เห็นความสำคัญ EHA นำไปประยุกตใชจัด การงานด านอนามัยสิ่งแวดลอมไดอย างมีประสิ ทธิภาพและไม ถูก
รองเรียน มีเครือขายในทำงานดำเนินงานดานกฎหมาย มีผูผานการอบรมและไดรับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 50 คน
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กิจกรรม 1.6 ประชุมพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในการเฝาระวังฝุนละอองและ COVID – 19
ในชุมชน
อยูระหวางดำเนินการวางแผนจัดการประชุม เดือนกุมภาพันธ 2564
กิจกรรม 1.7 ผลการดำเนินการเยี่ยมเสริมพลัง กำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัด มี
ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก พรอมกับ
การตรวจราชการรอบที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2564 ณ หองประชุม
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
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วันที่ 13-15 มกราคม 2564 นางสุภาภรณ ลมูลศิลป หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
และนางสาวศิริพร ศรีเทวิณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ลงพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามตัวชี้วัด 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก ตามตัวชี้วัดและนโยบายอื่นที่สำคัญดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 และการแกไขปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเปาหมายที่ กำหนด ณ หองกลุมงานอนามัยสิ่งแวดล อมและอาชีวอนามัย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดร มีเจาหนาที่ทั้งสิ้น 5 คน
กิจกรรม 1.8 มีแผนการลงพื้นที่ประเมินตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก รวมกับสำนักงานควบคุมปองกัน
โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี พรอมกับการตรวจราชการรอบที่ 2
ดำเนินการอยูระหวางการศึกษาแบบฟอรมประเมินตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของจังหวัดมีระบบ
จัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพตาม 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

รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จ
ตามคาเปาหมายของตัวชี้วัด)
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 19 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก
ไตรมาส 1 รอยละ 100 ของจังหวัด มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพ ผานเกณฑระดับพื้นฐาน โดยมีผลงาน ดังนี้

ขอมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
จังหวัดทั้งหมด 7 แหง ผานระดับพื้นฐานขึ้นไป 7 แหง คิดเปนรอยละ 100 ผานคาเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 2 รอยละ 50 ของจังหวัด มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพ 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

50
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จังหวัดทั้งหมด 7 แหง ผานระดับดี 0 แหง คิดเปนรอยละ 0 ยังไมผานคาเปาหมายตามตัวชี้วัด
2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม 2.1 ประสานนโยบายรวมกับ สสจ. สถานประกอบการ และทองถิ่น เพื่อคัดเลือกพื้นที่
เปาหมายในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
ผลการดำเนินงาน

ปญหาอุปสรรค
1. อปท. พื้นที่เปาหมายบางแหงยังไมทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
2. ศอ. ไมไดรวมลงชี้แจงทุกจังหวัดในพื้นที่
แนวทางแกไข
1. ชี้แจงนโยบาย และสิ่งที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ
2. ประสานงานผาน สสจ. ซึง่ เปนตัวแทนจังหวัดในการประสานนโยบาย รวมถึงให
คำแนะนำทางดานวิชาการ หรือสนับสนุนองคความรูใหกับพื้นที่ผานเครือขาย สสจ. หรือหนวยงาน
สาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2.2 ติดตามการดำเนินงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานเพื่อยกระดับการดำเนินงาน
ผาน Google Form อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง : ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
รอยละ 100
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ปญหาอุปสรรค
ผลการประเมิ น ตนเองที่ ต อบกลับ ผ านระบบ Google Form มีความผิดพลาด แปลผล
ไมถูกตอง
แนวทางแกไข
ศอ. นำขอมูลดิบมาแปลผลใหมอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกตอง กอนรายงานใหพื้นที่และ
เครือขายทราบ
กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมความรวมมือการดำเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good
Health) และตลาดนัดนาซื้อ (Healthy Market) สูวิถี New Normal รวมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อพัฒนาแผงลอยจำหนายอาหารริมบาทวิถี และ
ตลาดนัด นาซื้อ ใหไดมาตรฐานและเปนตนแบบของเขตสุขภาพที่ 8
ปญหาอุปสรรค
พื้นที่ตนแบบยังดำเนินการไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
แนวทางแกไข
เยี่ยมเสริมพลั งให คำแนะนำ และสนับสนุนขอมูลทางวิชาการและการดำเนิ นงาน พรอมทั้ ง
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ใหกับพื้นที่เพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
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รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด
Outcome : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 100
เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
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 ใหมีความรอบรู
ด า นการจั ด ระบบบริ การอนามั ยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น EHA/อบต. นา อยู
ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอรท อ.เมือง จ.หนองคาย
ผลการดำเนินงาน : ผูเขาประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค กรปกครองสวนท องถิ่ น
จำนวน 40 คน ผูเขาประชุมรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปญหา : ผูเขาประชุมมาไมครบตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากไมไดรับหนังสือเชิญ
แนวทางแกไข : มีการประสานการเขารวมประชุมผานทางโทรศัพท เพื่อติดตามผูเขารวมประชุม
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กิจกรรมที่ 3.2 อบรม “หลักสูตรการอบรมเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562”ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563
ณ หองประชุมจันทรกะพอ
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงหลักการ ความจำเปนและการบังคับ ใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข
3. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความ เขาใจถึงหลักวิชาการในการควบคุมและจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมตามสารบัญญัติหมวดที่ ๓ ถึง หมวดที่ ๙
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน ประกอบดวย เจาหนาที่จาก สสจ. สสอ. อปท. โดยไดเกียรติจวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อดีตรองผูอำนวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ผูอำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลเชียงรากนอย หัวหนากลุมสงเสริมการใชกฎหมายสาธารณสุข ศูนยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปใชใน
การทำงาน โดยไมตองเพิ่งศูนยวิชาการ ปฏิบัติตามขั้นตอนรองเรียน/เหตุรำคาญ/อุทธรณ ไดถูกตอง กลา
ที่จะใชกฎหมาย อปท. เห็นความสำคัญ EHA นำไปประยุกตใชจัดการงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและไมถูกรองเรียน มีเครือขายในทำงานดำเนินงานดานกฎหมาย มีผูผานการอบรมและ
ไดรับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 50 คน

16

กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ
โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ใหแก เจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จำนวน 35 คน
ผลการดำเนินงาน : ผูเขาประชุมมีความรูและศักยภาพในการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
ปญหา : ผูเขาประชุมมาไมครบตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
Covid-19 ทำใหไดขอมูลที่ตองการไมครบถวนทุกแหง
แนวทางแกไข : ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามขอมูลใหครบทุกแหง
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กิจกรรมที่ 3.4 ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำประปารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามมาตรฐานประปาดื่มไดและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำไปสูมาตรฐาน 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. ผูบริหารอปท. วาง พนักงานไมสามารถตัดสินใจได เชน การซื้อเครื่องจักร เครื่องมือขนาด
ใหญ
2. ผูรับผิดชอบงานขาดองคความรูในการตรวจเฝาระวังคุณาภาพน้ำรายวัน
3. ไมไดตั้งงบประมาณหรือไมไดจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพ
4. ขาดการซอมบำรุงอยางตอเนื่อง
แนวทางแกไข
1. ศูนยอนามัยใหขอเสนอแนะและแนวทางการเฝาระวังคุณภาพน้ำเบื้องตนสำหรับ อปท.
2. ศูนยอนามัยสนับสนุนสนุบสนุนชุดอุปกรณในการตรวจเฝาระวังน้ำบางสวน
กิจกรรมที่ 3.5 ประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA/อบต.
นาอยู) สำหรับ อปท. ที่สนใจสมัครเขารวมโครงการ จำนวนอยางนอย 15 แหง
• อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จ
ตามคาเปาหมายของตัวชี้วัด)
องคกรปกครองสวนถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- จำนวนอปท.ทั้งหมดในพื้นที่ 714 แหง อปท. ที่สมัครเขารับการประเมิน EHA มีจำนวนทั้งสิ้น 38
แหง คิดเปนรอยละ 5 (ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2564)
- จำนวน อบต. ทั้งหมดในพื้นที่ 465 แหง อบต.ที่สมัครเขารวมโครงการ อบต. นาอยูและประเมิน
ตนเอง มีจำนวนทั้งสิ้น 29 แหง คิดเปนรอยละ 6 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
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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
4. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประเด็น > โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH
กิจกรรม 4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ป 64 (Tele Conference)
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดายเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 7 จังหวัด โดย
มีหัวขอการประชุมชี้แจง 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
มีการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ จัดทำรางคำสั่ง อยูระหวางเสนอตอทานผูตรวจ
ราชการเขตสุขภาพที่ 8 ลงนาม
กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8 (Tele Conference)
วางแผนการประชุมในเดือนกุมภาพันธ 2564
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กิจกรรมที่ 4.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
บริการสาธารณสุข เขตสุขภาที่ 8 แยกรายจังหวัด ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดฯ (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อเปน
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ สูการปฏิบัติ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงไดจัดทำโครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข ป 2564 และมีกำหนดการ
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไป
ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมใหถึงชุมชน และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริม
สุขภาพแกประชาชนในพื้นที่ตอไป
ในปงบประมาณ 2563 ที่ผานมา โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 8
ไดเขารวมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเปน GREEN & CLEAN Hospital ทั้ง 92 แหง
และนอกสังกัด 4 แหง โดยผานมาตรฐานฯ ระดับดี 19 แหง ระดับดีมาก 40 แหง และระดับดีมาก Plus 33 แหง
อีกทั้งโรงพยาบาลเปนหนวยงานที่ใหการบริการประชาชนตลอดเวลา ในแตละวันจะมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
ของเสียจำนวนมาก ซึ่งอาจผลกระทบตอเจาหนาที่ ผูรับบริการ สิ่งแวดลอมและชุมชน เพื่อเปน การ
สงเสริม สนับสนุนใหมีการปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพจากการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล
โดยมุงเนนการจัดการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมทั้งลดกาซเรือน
กระจกซึ่งเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนจากกิจกรรมของโรงพยาบาล และเพื่อรองรับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงไดจัด“การอบรม
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด
ประจำป 2564” ขึ้น เพื่อพัฒนาองคความรูและสรางความมั่นใจ ใหแกผูรับผิดชอบงาน นำไปประยุกตใช
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมจนเกิดเปนนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยน และขยาย
ผล เชื ่ อมโยงการทำงานกั บ ชุ มชนในพื้น ที่ โดยผูเขารว มอบรม จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล อำเภอละ 3 ทาน ทั้งนี้
ไดรับเกียรติวิทยากร สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8
อุดรธานี และศูนยวิทยาศาสตรแพทยที่ 8 อุดรธานี โดยการอบรมประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม G&C Hospital ปงบประมาณ 2564 โดย อ.กนกอร ศรีจันทวงษ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. แนวทางการดำเนินการตรวจเฝาระวังอาหารและน้ำระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน โดย โดย อ.ทวีชัย ศิริพวงสะกะ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และ อ.ภีมภูริ
ปทมธรรมกุล ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล อมใน
สถานพยาบาล โดย อ.กาญจนา แสนตะรัตน สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
4. ขั ้ น ตอนการจั ด การเหตุ ร ำคาญด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มสำหรั บ เจ า หน า ที ่ ส าธารณสุ ข
โดย อ. ทศพร ภูชมศรี ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
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5. วิธีการตรวจยาฆาแมลงในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย
โดย อ. อัจจิมา ทองบอ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
6. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดย อ.ธวัช เหล็กกลา ศูนยสนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
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
9 ธันวาคม 2563
บึงกาฬ
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 55 คน
14 ธันวาคม 2563
หนองบัวลำภู
จนท. สสจ. รพ รพ.สต. สสอ. จำนวน 30 คน
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ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะการดำเนินงาน
1. มีผูเขารวมอบรม มีขอกังวลเรื่องการจัดการขยะอันตรายของโรงพยาบาลเนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบางแหงไมทราบบทบาท
2. ผูเขาอบรมมีขอสงสัยเรื่องการจัดอบรมผูสัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ.
2561 วาบุคคลที่มีคุณสมบัติใดบางที่สามารถเปนวิทยากรได และขอทราบแนวทางการจดการอบรม
เพิ่มเติม
3. ผูเขาอบรมมีขอสงสัยเรื่องขั้นตอนการจัดทำบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข
4. มีผูเขารวมอบรม มีขอกังวลเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ ซึ่งศูนยอนามัย จะวางแผนรวมพัฒนาหนา
งานรวมกับโรงพยาบาลตอไป
การแกไขปญหา
1. ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะนำปญหาเรื่องการจัดการขยอันตรายของโรงพยาบาลไปสื่อสารใน
เวทีระดับจังหวัด หรือการประชุมรวมกับผูบริหารทองถิ่นตอไป ทั้งนี้ใหหนวยงานสาธารณสุขประสาน
คูขนาดไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นควบคูกันไปดวย
2. ศูนยอนามัยที่ 8 ใหขอเสนอแนะเรื่องคุณสมบัติวิทยากรและเสนอแนวทางใหสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจัดทีมวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ มีการพัฒนาศักยภาพในทีมวิทยากร โดยที่
ศูนยอนามัยที่ 8 ยินดีสนับสนุนชุดความรูและวิทยากรเพื่อนำไปอบรมผูสัมผัสอาหารตอไป
3. นิติกรใหขอเสนอเรื่องแนวทางการจัดทำบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข ทั้งนี้ สสจ.จะประสานงาน
สำรวจรายชื่อจนท.ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย รวบรวมรายชื่อแลหลักฐานเสนอใหทานผูวาราชการ
จังหวัดลงนามออกบัตรใหในลำดับตอไป
กิจกรรมที่ 4.5 ประเมินติดตามการดำเนินงาน GCH เขตสุขภาพที่ 8 และคัดเลือกนวัตกรรม GREEN
มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564
กิจกรรมที่ 4.6 คัดเลือกนวัตกรรมระดับเขต และเชิดชูเกียรติ
มีแผนการดำเนินงานในเดือนมิถนายน – สิงหาคม 2564

23

สรุปรายงานผลลัพธตัวชี้วัด โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH
(ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จตามคาเปาหมายของตัวชี้วัด)
ระดับ
คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
รอบการ
หนวยงาน
ประเมิน
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
ศูนยอนามัยที่ 8 รพ.ผานเกณฑ 6 เดือนแรก 85.5
86
86.5
87
87.5
อุดรธานี
ระดับดีมากขึ้น
ไป รอยละ
ผลงาน
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แหง ผานระดับดีมากขึ้นไป 73 แหง คิดเปนรอยละ 79.35 (ต่ำกวาคาเปาหมาย)
ปญหาอุปสรรค >> เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม โรงพยาบาลมีความ
จำเปนในการใชพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจคัดกรองโรค กิจกรรมบางอยางตามเกณฑตองงดเวน เชน
GREEN Market การจัดทำแผนการตรวจเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนตน และยังไมพรอมสำหรับรับการ
ประเมิน
แนวทางการแก ไข >> อยู  ร ะหว างส งแบบเกณฑการประเมินใหโรงพยาบาลประเมิน ตนเอง และสำนักงาน
สาธาธารณสุขจังหวัดสงกลับมาใหศูน ยอนามัย ภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 และวางแผนการติดตามการ
ดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม 2564
*******************************************************************

