รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 3 /2564
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นางสาวสุกัญญา
9. นายวิรุท
10. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
คณะวาป
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

วาระการประชุม

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

วาระที่ 1

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กรณีคุณโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยฯ จะเกษียณในสิ้น
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
ป
ง
บประมาณ
2565
นี
้
ในส
ว
นนี
้
ใ
ห
ท
ำการถ
า
ยทอดงานให
ค
ุ
ณ
สุ
ภ
าภรณ
ลมู
ล
ศิ
ล
ป
รองผู

อ
ำนวยการศู
น
ย
ฯ
ทราบ
คุณโสพรรณ เรืองเจริญ
อีกทาน เพื่อรักษาการและรับผิดชอบงานหนาที่ดังกลาว
และ งานการเจาหนาที่
- ใหกำหนดการ rotate training นิติกรเขากลุมงาน โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2565 มอบหมายงานการ
เจาหนาที่
วาระที่ 2

1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 24.16 ซึ่งเปาหมายเดือนธันวาคม
รอยละ 25
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding รอผลพิจารณาการอุทธรณ จาก
กรมบัญชีกลาง
- งบเงินกู 1 รายการ หุนยนตฆาเชื้อโรคดวยแสง UV-C เพื่อปองกันฯ ดำเนินการอยูในขั้นตอนการตรวจรับในวันที่
7 ธันวาคม 2564
- เงินบำรุง ผลการดำเนิน งานของฟ ตเนสของเดือนพฤศจิ กายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดื อน 7 ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 8 ราย รวมเปนเงินจำนวน 7,420 บาท คา OT 4,920 บาท รายไดหลังหักคา OT 2,500
บาท
3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน แตอาจจะมีลาชาในบางกลุมงาน
ดังนั้นใหหัวหนากลุมตรวจสอบการลงขอมูลโครงการของกลุมงานทุกอาทิตย

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 การติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
5.2.1 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ใหปรับแผนบางโครงการใหดำเนินการในเดือนธันวาคม
5.2.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมวัยเรียนวัยรุน
- กิจกรรมวันเด็กในเดือนมกราคม อาจจะไมมีการจัดกิจกรรม ตองรอกรมชี้แจงอีกครั้ง

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.2 การติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
5.2.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมวัยเรียนวัยรุน
- ตามแผนจะมีการจัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 6 ครั้ง ใชงบประมาณ
จำนวน 130,000 บาท ในเดือนมกราคม 2565
5.2.3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยสูงอายุ
- ตามแผนจะมีการจัดรณรงคกาวทาใจและลงประเมิน CFS
- ตามแผนจะมีการจัดอบรมแมชี ในวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564
5.2.4 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
- การดำเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับสถานการณ Covid เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแลวใหสรุปผลและรายงานลงใน
ระบบของกรม (Google form)
- ในการประชุม EOC มีการเนนเรื่อง PM 2.5 โดยใหกำกับติดตามสถานการณและมีการประชาสัมพันธสื่อสารให
ประชาชนรับทราบ พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงานลงในระบบกรม ในสวนนี้มอบหมายคุณปรียาพร สรางไร เปน
ผูรับผิดชอบ
- การดำเนินงานประเมิน CFS ที่จัดหวัดหนองคายในเดือนธันวาคม
- มีการตรวจประเมิน 5ส ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
- ตามแผนจะมีการอบรมประเมิน EHA จังหวัดนครพนม ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564
- ตามแผนจะมีการอบรมประเมิน EHA จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน HL
เปาหมายและกรอบการดำเนินงาน ตองรอกรมชี้แจง
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
กลุมและจำนวนผูเขารับการคัดเลือกแบงประเภทได ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
โดยเมื่อพิจารณาจากเกณฑการคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติของแตละประเภทมีดังนี้
- ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติงาน 2 คน

ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปคัดเลือกนายอภิชิต ศรีอวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เปนคนดีศรี
อนามัยของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- ขาราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 1 คน

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปวา ไมมีผูมีเหมาะสมในการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประเภทขาราชการ
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน เนื่องจากไมมีผลงานโดดเดน
- ประเภท พนักงานราชการ 1 คน

ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปวา ไมมีผูมีเหมาะสมในการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประเภทพนักงานราชการ
เนื่องจากไมมีผลงานโดดเดน

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พศ-2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-AssessmentITA)
- รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-11

มติที่ประชุม
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายวิรุท นนสุรัตน)
ผูต รวจรายงานการประชุม

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ 5

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการงาน
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอม 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
มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (เดือนธันวาคม 2564) รายละเอียด ดังนี้
1) จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงรอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลง ของอัตรา
ปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม ในเวทีการประชุมขับเคลื่อนการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดดังนี้
ผลการดำเนินงาน
วันที่ 27–29 กันยายน 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ
ป อ งกั น โรค และอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม เขตสุ ข ภาพที ่ 8 ป ง บประมาณ พ.ศ.2565 โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปนประธาน พรอมมอบ
นโยบายการดำเนินงานเพื่อใหมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สรางความเขมแข็งในพื้นที่และบูรณาการจัดการ
สุขภาพเพื่อความยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสาร
เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ให เ กิ ด
การบูรณาการและสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สำนักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิต
ที่ 8 อุดรธานี สำนักการแพทยเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการขับเคลื่อน
การดำเนิ น งานให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และประสบผลสำเร็ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม
ประกอบดวย ศูนยวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ผานระบบออนไลน
Cisco Webex Meeting ณ หองประชุมทองกวาวชั้น 3 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผูเขารวมประชุม>>
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
สำนักการแพทยเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูเขารวมประชุม 50 คน

ปญหาอุปสรรค >>ไมมี
แนวทางการแกไข>>ไมมี
กิจกรรม 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมปญหามลพิษทางอากาศในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ปงบประมาณ 2565 จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ปงบประมาณ 2565 จังหวัดนครพนม ผานระบบ Video Teleconference โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจง
รายละเอียดแผนการดำเนินงาน กิจกรรมคัดเลือกชุมชนตนแบบรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสงเสริมใหมี
ระบบประเมิ น และคาดการณ ผ ลกระทบต อสุขภาพ แลกเปลี่ย นประเด็น การพัฒ นาดำเนิน งานดานอนามั ย
สิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุข ภาคีเครือขาย ชุมชน ทองถิ่น
และประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ สามารถปรับตัวไดทันตอเหตุการณ ผูรวมประชุมประกอบดวย และผูที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมดอกจาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผูเขารวมประชุม >>ผูแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม
ปญหาอุปสรรค >>
- การประสานงานระหวางหนวยงานยากตองมีหนังสือเปนรายลักษณอักษร
- หนังสือเชิญประชุมไมถึงเทศบาลเมืองนครพนมจึงไมสามารถเขารวมประชุมได และติดราชการ
- ไมมีขอมูลในการคัดเลือกชุมชนที่จะดำเนินการเปนชุมชนตนแบบ
แนวทางการแกไข>>
- สงหนังสือผานระบบและแจงผูรับผิดชอบงานโดยตรงพรอมโทรประสานยืนยันตบรับเขารวมประชุม
- จัดทำแนวทางคัดเลือกชุมชนตนแบบในการดำเนินงานใหชัดเจน

กิจกรรม 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมประเด็นปญหาสุขาภิบาลอาหารและน้ำใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย ผานระบบ Video Teleconference ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนกิจกรรมคัดเลือกชุมชนตนแบบรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางเมืองสุขภาพดี ยกระดับอาหารสะอาด ปลอดภัย ใสใจสุขภาพ และตลาดนัด นาซื้อ (Health Market)
และจัดการคุณภาพน้ำบริโภคที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี พรอมทั้งสงเสริมใหจังหวัดมีระบบประเมินและคาดการณ
ผลกระทบตอสุขภาพ รวมแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับคือ เจาหนาที่สาธารณสุข ภาคีเครือขาย ชุมชน ทองถิ่น และประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ ในการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการปกปองคุมครองดานอนามัยสิ่งแวดลอมปรับตัวทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ผูเขารวมประชุม >> ผูแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล
สระใคร และองคการบริหารสวนตำบลสระใคร
ปญหาอุปสรรค >>
- สัญญาณอินเตอร
- ผูเขารวมประชุมตองโหลดระบบออนไลน Cisco Webex
แนวทางการแกไข>>
- อัดวีดีโอการประชุมพรอมทั้งจัดทำสรุปรายงานการประชุม สงใหแกผูเขารวมประชุมทุกทาน

กิจกรรม 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมประเด็นปญหาสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พรอมทั้งจัดทำแผนในการแกไขปญหา ปงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหนางสุภาภรณ ลมูลศิลป รองผูอำนวยการ (ฝายบริหาร) พรอมเจาหนาที่กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ประชุม
จั ด ทำแผนและขอบเขตการดำเนิ น งานด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด หนองคาย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันคนหาปญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่ สำหรับใชวางแผนการ
ดำเนินการและจัดทำโครงการ กิจกรรมตางๆ ที่เปนการเฝาระวังและลดผลกระทบจากโรคอาหารและน้ำเปนสื่อ
รวมทั้งสื่อสารใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสระใคร และองคการบริหารสวนตำบลสระใคร กำกับสถาน
ประกอบการใหประเมินตนเองผานแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus และ COVID FREE SETTING เพื่อเปน
การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอการแพร
ระบาด COVID-19 ใหมีความปลอดภัยกอนเตรียมความพรอมในการเปดบานเปดเมือง ณ หองประชุมโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยจัดกิจกรรมภายใตมาตรการ DMHTTA อยางเครงครัด
ผูเขารวมประชุม >>ผูแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสระใคร
องคการบริหารสวนตำบลสระใคร แกนนำชุมชน อสม.และผูประกอบการ จำนวน 30 คน
ปญหาอุปสรรค >> ไมมี
แนวทางการแกไข>> ไมมี

กิจกรรม 5 อบรมใหความรูการจัดทำหองปลอดฝุนและการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

อบรมใหความรูการจัดทำหองปลอดฝุนและการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนประธานเปด
การอบรมใหความรูการจัดทำหองปลอดฝุนและการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ผานระบบออนไลน
Teleconference พรอมทั้งนางสาวชุลีกร คงบุญ หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวั ดนครพนม รวมเปนเกีย รติในพิธี เปดการอบรมในครั้ งนี้ ดำเนิน การโดยกลุ มพัฒนาอนามั ย
สิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อเปนการสรางความรอบรูเกี่ยวกับฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการจัดทำหองปลอดฝุนใหแกภาคีเครือขายและแกนนำ
อสม. พรอมทั้งมีการรวมกันจัดทำแผนการดำเนินงานและกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยลดและปองกันผลกระทบจาก
PM 2.5 ในชุ มชนในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ จังหวัดนครพนม ณ โรงแรมแมโขง เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
หัวขออบรม ประกอบดวย การบรรยาย มีท้งั หมด 3 หัวขอ ไดแก
- บรรยาย “แหลงกําเนิด และผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” โดย นางสาวปรียาพร สรางไร
- บรรยาย “การติดตามคุณภาพอากาศ หลักการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ในบรรยากาศและภายในอาคาร โดย นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
- บรรยาย “มาตรฐานที่เกี่ยวของในการตรวจใหคําแนะนําการจัดสภาพแวดลอมใหปลอดฝุน สําหรับบานเรือน
และอาคารสาธารณะ” โดย นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
2. กิจกรรมฐานใหความรู มีทั้งหมด 3 ฐาน ไดแก
- การจัดทำหองปลอดฝุนและวิธีตรวจสอบคาฝุนในบรรยากาศ โดย นางสาวเบญจวรรณ จันทพล

- การใหคําแนะนําดูแลปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากฝุน PM 2.5 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง
โดย นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ
- ประสิทธิภาพและวิธีการใชหนากากแตละประเภท โดย นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
3. กิจกรรมกลุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้
- ปญหาที่เกิดจากฝุนในชุมชนของทานมีอะไรบาง
- อาการเมื่อไดรับฝุนเขาสูรางกายเปนอยางไร อันตรายหรือไม
- กลุมเสียง/สถานที่เสี่ยงในชุมชน
- กิจกรรมที่จะชวยลดและปองกันฝุน PM 2.5
- บทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานในการทำกิจกรรมดังกลาว (คนในครอบครัว,แกนนำ อสม./แกนนำชุมชน,
เทศบาลเมืองนครพนม,หนวยงานสาธารณสุข เชน PCU โรงพยาบาล สสจ.)
ผูเขารวมประชุม >>
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม PCU อำเภอเมืองนครพนม เทศบาลเมือง
นครพนม และแกนนำ อสม.จำนวน 30 คน
ปญหาอุปสรรค >>
- ผูเขารวมประชุมไมกลาแสดงความคิดเห็นสวนใหญจะมีแตผูนำ ที่เสนอความคิดเห็นเปนสวนใหญ
- ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนผูสูงอายุไมถนัดในการใช APP เฝาระวังมลพิษทางอากาศ
- โทรศัพทไมรองรับในการโหลด APP เฝาระวังมลพิษทางอากาศ
แนวทางการแกไข>>
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมใหผูเขาประชุมรูจักกันทำใหกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
- ทำ one page แจงเตือนคุณภาพอากาศรายวัน
- สอยการดูสภาพอากาศส เชน มองดูภูเขาถาเห็นแสดงวาอากาศดี ถามองไมเห็นแสดงวามีฝุนมาก

กิจกรรม 6 ลงพื้นที่เก็บขอมูลสถานการณมลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมลงพื้นที่เก็บขอมูลฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขอมูลโรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
และเรื ่ องร องเรี ย นเหตุ ร ำคาญที ่ เ กิ ดจากฝุน PM 2.5 โดยมีว ัตถุป ระสงคเพื่อเก็บ ขอมูล พื้น ฐานดานอนามัย
สิ่งเเวดลอม ขอมูลโรคที่เกี่ยวของกับฝุน PM2.5 เชน กลุมโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ กลุมโรคผิวหนัง
อักเสบ กลุมโรคตาอักเสบเเละกลุมโรคมะเร็งปอด เปนตน รวมถึงขอมูลกลุมเสี่ยงที่จะตองเฝาระวังหากมีคาฝุน
ละออง PM 2.5 เกินคามาตรฐาน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพ นำไปสูการวิเคราะหและกำหนดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตนเเบบเฝาระวังความเสี่ยงจากฝุน PM 2.5 สรางความรอบรูดานสุขภาพ
ในเเกนนำชุมชน อสม. ประชาชน สามารถสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พรอมทั้งดูเเลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนตนเองได ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม
ผูเขารวมประชุม >>
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, โรงพยาบาลนครพนม, PCU นครพนม และเทศบาลเมือง
นครพนม
ปญหาอุปสรรค >>
- เปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน

ประเด็นปญหาที่คนพบในพื้นที่ เผาขยะ/บุหรี่/จุดธูป/เทียนในวัด/ควันจากรถยนต/ควันจากการ
ปงยาง/ฝุนขามแดน/รถบรรทุก/ฝงลาวโมหิน/กอไฟทำอาหาร
แนวทางการแกไข>>
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานใหมในประเด็นเฝาระวังมลพิษทางอากาศ
- กิจกรรมหรือแผนที่จะดำเนินการแกไขปญหาฝุนในชุมชน
ปลูกตนไม/ลดและแยกขยะในชุมชน/ทำปุยหมัก/เลี้ยงไสเดือน/รณรงคใหความรูประชาชน
วางดอกไมแทนการจุดธูป/กำจัดฝุนในบาน/ ไมเผาขยะ/มีผาคลุมรถบรรทุก,ลางลอรถบรรทุก,ลด
ความเร็วรถบรรทุก/ซอมถนนที่ชำรุด/ดับเครื่องขณะเติมน้ำมัน/ลดการจุดธูปเทียน/เปลี่ยนวิธี
ประกอบการอาหารจากเตาถานเปนแกส/ปดคลุมโรงสีไมใหฝุนกระจาย/ตรวจสภาพรถเป น
ประจำ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
-แตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวังมลพิษทางอากาศในชุมชน
-

กิจกรรม 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมเขตสุขภาพที่ 8
ยังไมไดดำเนินการ

กิจกรรม 8 อบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามในการจัด การเหตุรำคาญและหลักสูตรการ
ตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้นทะเบียน ระหวางวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงาน
ปจจุบันปญหาเหตุรำคาญในเขตสุขภาพที่ 8 มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมลพิษสิ่งแวดลอม
เชน ฝุนละออง เสียงดัง กลิ่นเหม็น น้ำเสีย เปนตน ทั้งนี้รวมไปถึงกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ หากไมมี
การดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย สถานประกอบการตางๆ อาจกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสงผล
กระทบตอสุขภาพความเปนอยูและสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ในการปองกันหรือแกไขปญหาเปนอำนาจหนาที่ของ
เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ดังนั้นผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่จำเปนตองมีศักยภาพ
ทั้งในเชิงวิชาการ และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในประกอบการพิจารณาดำเนินการอยางถูกตอง
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เห็นความสำคัญของการจัดการปญหาเหตุ
รำคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล อมจึงไดจัดการอบรมอบรมเทคนิ ค
การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามในการจัดการเหตุรำคาญ และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้น

ทะเบียน โดยไดรับเกียรติจาก แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนประธานเปด
การประชุม เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ไดรับความรู การตรวจวัดเสียงรบกวน
การตรวจวัดกลิ่นรบกวน พรอมขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบกลิ่น กิจกรรมอบรมประกอบดวย บรรยายหลักการ
และเทคนิคตรวจวัดกลิ่นรบกวน ผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหนาที่จาก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น รวม 50 คน โดยได ร ั บ การสนั บ สนุ น วิ ท ยากรจากสำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อม
กรมอนามัย ระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมทองกวาว ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
กิจกรรมอบรมประกอบดวย
1. บรรยายหลักการและเทคนิคตรวจวัดกลิ่นรบกวน จำนวน 4 ชัว่ โมง
2. เทคนิคการตรวจวัดเสียง 2 ชั่วโมง
3. ฝกปฏิบัติขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น 4 ชั่วโมง
4. ฝกปฏิบัติการตรวจวัดเสียงดวยเครื่อง sound level meter จำนวน 2 ชั่วโมง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมฯ
1. ขอมูลผูเขารวมประชุม
- ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 26.9
- ภายในกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 73.1
2.ระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในการจัดอบรม
ดานเนื่อหาการอบรม
2.1 ความนาสนใจหัวขอจัดอบรม
- มากที่สุด รอยละ 59.6
- มาก รอยละ 40.4
2.2 ความรูที่ไดรับ
- มากที่สุด รอยละ 73.1
- มาก รอยละ 26.9
2.3 การนำไปใชประโยชน/ประยุกตใชกับงาน
- มากที่สุด รอยละ 69.2
- มาก รอยละ 30.8
ดานวิทยาากร
2.4บรรยายชัดเจน ตรงประเด็น สอดคลองกับหัวขออบรม
- มากที่สุด รอยละ 63.4
- มาก รอยละ 34.6
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.5ความสามารถในการถายทอด
- มากที่สุด รอยละ 63.4

- มาก รอยละ 34.6
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.6 สื่อที่ใชในการอบรม
- มากที่สุด รอยละ 57.6
- มาก รอยละ 38.4
-ปานกลาง รอยละ 2.0
-นอย รอยละ 2.0
ดานการจัดการ
2.7สถานที่
- มากที่สุด รอยละ 57.6
- มาก รอยละ 40.4
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.8อุปกรณเเละสื่อ
- มากที่สุด รอยละ 59.6
- มาก รอยละ 38.4
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.9อุปกรณเเละสื่อ
- มากที่สุด รอยละ57.8
- มาก รอยละ 32.6
-ปานกลาง รอยละ 9.6
ปญหาอุปสรรค >>
- จำนวนงบประมาณจัดประชุมจำจัด ปญหาเรื่องกลิ่นจากโรงงานยางพาราครอบคลุมหลายยพื้นที่
ดังนั้น อยากใหเจาหนาที่ที่อยูในพื้นที่ที่มีปญหาเขารับการอบรมและขึ้นทะเบียน เพราะการยืมตัว
เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานขามเขตพื้นที่ยาก
- เครื่องมือไมเพียงพอตอการใชงาน
- มาตรการปองกัน COVID-19 เนื่องดวยตองใชเครื่องมือรวมกัน comfort seals ไมเพียงพอ
แนวทางการแกไข>>
- จังหวัดไหนมีปญหามากใหพื้นที่ตั้งงบจัดอบรมประมาณศูนยสนับสนุนวิทยากรและเครื่องมือใน
การจัดอบรม
- เตรียม comfort seals เพิ่มอยางนอย 1 คน/1ชิ้น และเตรียมผาปยกแอกกอฮอลในการเช็ด
กอน-และหลังใชเครื่องมือทุกครั้ง
- เพิ่มการตรวจ ATK กอนเขาอบรมภายในเวลา 24 ชม.
- เนนย้ำมาตรการ DMHTTA อยางเครงครัดตลอดระยะเวลาการอบรม
-

กิจกรรม 9 อบรมพัฒนา ครู ก การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหนางสุภาภรณ ลมูลศิลป รองผูอำนวยการ (ฝายบริหาร) พรอมเจาหนาที่กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม จัดอบรม
พัฒนา ครู ก การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดรับ
ความรู สามารถถายทอดความรูการเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค ทราบถึงสถานการณปญหา สาเหตุการเกิดปญหา
เปนการกระตุนใหเกิดการควบคุมปองกันแกไขปญหาคุณภาพนํ้าใหสะอาด รวมไปถึงการดูแลระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ ผูเขารับการอบรมประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุข และเจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม 50 คน โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากบริ ษัท เอบี ซายเอกซ (ประเทศไทยจำกัด ) ณ หองประชุ ม
ทองกวาว ชั ้ น 3 ศู น ย อนามั ย ที ่ 8 อุ ดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจัดกิจ กรรมภายใตมาตรการ
DMHTTA อยางเครงครัด
ผูเขารวมประชุม >>เจาหนาที่สาธารณสุข ครู รร. กพด.และเจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 50
คน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมฯ
1. ขอมูลผูเขารวมประชุม
1.1 เพศ
- ชาย รอยละ 45.9
- หญิง รอยละ 54.1

1.2 อายุ
- 20 – 30 ป รอยละ 29.7
- 31 – 40 ป รอยละ 18.9
- 41 - 50 ป รอยละ 43.2
- 51 - 60 ป รอยละ 8.1
1.3 ระดับการศึกษา
- ต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 10.8
- ปริญญาตรี รอยละ 62.2
- ปริญญาโท รอยละ 27.0
2.ระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในการจัดอบรม
2.1 หัวขอบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการอบรม
- มากที่สุด รอยละ 45.9
- มาก รอยละ 43.2
- ปานกลาง รอยละ 10.8
- นอย รอยละ
-นอยที่สุด รอยละ
2.2 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความตองการ
- มากที่สุด รอยละ 29.7
- มาก รอยละ 51.4
- ปานกลาง รอยละ 16.2
- นอย รอยละ 2.7
2.3 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
- มากที่สุด รอยละ 40.5
- มาก รอยละ 45.9
- ปานกลาง รอยละ 10.8
- นอย รอยละ 2.7
2.4 การบริการ/อำนวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่
- มากที่สุด รอยละ 56.8
- มาก รอยละ 37.8
- ปานกลาง รอยละ 5.4

2.5 ระยะเวลาการอบรม สอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร
- มากที่สุด รอยละ 56.8
- มาก รอยละ 24.3
- ปานกลาง รอยละ 16.2
-นอยที่สุด รอยละ 2.7
2.6 อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
- มากที่สุด รอยละ 21.6
- มาก รอยละ 56.8
- ปานกลาง รอยละ 21.6
2.7 สถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสม
- มากที่สุด รอยละ 43.2
- มาก รอยละ 45.9
- ปานกลาง รอยละ 5.4
- นอย รอยละ 2.7
-นอยที่สุด รอยละ 2.7
2.8 ทานคาดวาจะนำความรูความเขาใจ ทักษะที่ไดรับในครั้งนี้ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
- มากที่สุด รอยละ 24.3
- มาก รอยละ 54.1
- ปานกลาง รอยละ 21.6
ขอเสนอแนะ >>
1. ควรมีทบทวนใหทุกๆป เพื่อจะไดแนวทาง นำไปปฏิบัติงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาการมากกวานี้
3. สถานที่อบรมอยูไกล
สิ่งที่จะดำเนินการตอ >>
1. แผนตรวจคุณภาพน้ำ รร. กพด. 7 จังหวัด โดยนำเครื่อง DR 900 ไปตรวจคุณภาพน้ำ 13
พารามิเตอร
2. ผลการตรวจคุณภาพน้ำ
3. รายงานผลการประเมินระบบประปาหมูบานตนแบบ 7 จังหวัด
4. แผนปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบประปาหมูบาน 7 จังหวัด
กิจกรรม 10 สำรวจสภาพแวดลอมและสุมเก็บตัวอยางน้ำบริโภคครัวเรือนสงทดสอบทางหองปฏิบัติการใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมไดดำเนินการ

กิจกรรม 11 นิเทศติดตามชุมชนตนแบบเฝาระวังสุขภาพจากปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม
ยังไมไดดำเนินการ
กิจกรรม 12 มีแผนการลงพื้นที่ประเมินรอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการ
ลดลง ของอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม รวมกับสำนักงานควบคุม
ปองกันโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี พรอมกับการตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2

รอแผนตรวจราชการรอบ 2
กิจกรรม 13 ผลการดำเนินการเยี่ยมเสริมพลัง กำกับติดตามรอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลง ของอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม
พรอมกับการตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2
รายงานกรมอนามัยตาม Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu4LSyiIaTKhQagbPN68zqP4h-_NHNXE0iEK5ZVWofhzeNQ/viewform
รายไตรมาส
- รอบที่ 1 รอบ 3 เดือน สงรายงานผาน Google Form ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
ลิงคผลการดำเนินงาน (ขอมูลดิบจาก Google Form) ป 2565
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwG6BdML11yODUNJ6YOF704owvDilIs8MnBcjaaXI/edit?usp=drive_web&ouid=117344290676532793987
ปญหาอุปสรรค >>
จังหวัดไมรายงานรอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลง ของ
อัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม ขอมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม
2564 จังหวัดนครพนมรายงานเพียงจังหวัดเดียว

แนวทางการแกไข>>
1. กำกับติดตามผาน line กลุม เครือขาย อวล.ศอ.8

2. กำกับติดตามและคืนขอมูลผานเวทีตรวจราชการ
รอบที่ 2 รอบ 6 เดือน สงรายงานผาน Google Form ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565
- ยังไมไดดำเนินการ รอบที่ 3 รอบ 9 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
- ยังไมไดดำเนินการ รอบที่ 4 รอบ 12 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 กันยายน 2565
- ยังไมไดดำเนินการ –
สรุปผลลัพธของตัวชี้วัด
จังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับ
สุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม

***อยูระหวางดำเนินการ***
2) จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ 2565
ผลการดำเนิ น งาน ศู น ย อนามั ย ที่ 8 อุดรธานี รว มกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จั งหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 8 องคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่เปาหมายที่สนใจ เขารวมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่ อน
ตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร
ปงบประมาณ 2565 ผานระบบ VDO Conference (WebEX Meeting) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการมอบนโยบายการดำเนินงาน และบรรยาย
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการดำเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารอื่นๆ

กิจกรรมที่ 2 ประสานนโยบายรวมกับ สสจ. สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อคัดเลือก
พื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางการดำเนินงาน คาดวาจะแลวเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2564
กิจกรรมที่ 3 ติดตามสถานประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ ผานระบบ Google Form
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางการดำเนินงาน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและยกระดับตามเกณฑมาตรฐาน เฝาระวังอาหารปลอดภัย และประเมินโดยเจาหนาที่ ครั้งที่ 1
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2565
กิจกรรมที่ 5 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูสัมผัสอาหาร ผานระบบ Teleconference
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและยกระดับตามเกณฑมาตรฐาน เฝาระวังอาหารปลอดภัย และประเมินโดยเจาหนาที่ ครั้งที่ 2
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
กิจกรรมที่ 7 รณรงค/เยี่ยมเสริมพลัง/ประชาสัมพันธกิจกรรมอาหารปลอดภัย พื้นที่เปาหมายที่ไดรับการประเมินระดับดีมาก
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2565
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการประเมินเพื่อใหกรมอนามัยรวบรวมขอมูลตอไป
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2565
ผลลัพธตัวชี้วัด จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑคะแนนเทียบกับระดับ
ความสำเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
รอยละของการ 60 70 80 90 100
ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
มาตรฐานผาน
google form
***อยูระหวางดำเนินงาน***
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี เปนประธานเปดการประชุมแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA) ป ง บประมาณ 2565 ผ า นระบบ Video Teleconference

ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการจัดการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลน้ำอุปโภคบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย และเจาหนาที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 ทั้งจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ และรับสมัครองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการประเมิน (เทศบาล/อบต.)
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางการดำเนินงาน ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
กิจกรรมที่ 3 อบรมผูประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สสจ./สสอ./สถจ./ทสจ.)
ผลการดำเนินงาน วันที่ 20 – 22 และ 27 - 29 ธันวาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายใหนางสุภาภรณ ลมูลศิลป รองผูอำนวยการ(ฝายบริหาร) พรอมเจาหนาที่
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม(EHA) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระดับจังหวัด
กิจกรรมอบรมประกอบดวยบรรยายขั้นตอนการดำเนินงาน การประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health Accreditation :EHA) และจัดทำแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด
เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดรับความรู แนวทางการประเมิน การใหคำปรึกษา และ
สามารถถายทอดความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานไดอยางยั่งยืน
ผูเขารับการอบรมประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ทองถิ่นจังหวัด และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ จังหวัด

นครพนม บึงกาฬ สกลนคร ณ หองประชุมศูนยประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม จำนวน 65 คน รุ  น ที ่ 2 ระหว า งวั น ที ่ 27 – 29 ธั น วาคม 2564 ในพื ้ น ที ่ จั ง หวั ด หนองคาย
หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานี ณ หองประชุมรวมน้ำใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง
จั ง หวั ด หนองคาย จำนวน 65 คน รวมทั ง สิ ้ น รวม 130 คน โดยจั ด กิ จ กรรมภายใต ม าตรการ DMHTTA
อยางเครงครัด
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมของผูเขารวมอบรมฯ
1.ขอมูลผูเขารวมประชุม
1.1 เพศ
- ชาย รอยละ 52.9
- หญิง รอยละ 47.1
1.2 อายุ
- ต่ำกวา 20 ป รอยละ - 20 – 30 ป รอยละ 41.2
- 31 – 40 ป รอยละ 29.4
- 41 - 50 ป รอยละ 17.6
- 51 - 60 ป รอยละ 11.8
1.3 ระดับการศึกษา
- ต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 5.9
- ปริญญาตรี รอยละ 76.5
- ปริญญาโท รอยละ 17.6
1.4 สังกัดหนวยงาน
- สสจ. รอยละ 29.4
- สสอ. รอยละ 58.8
- ทสจ. รอยละ 5.9
- สถจ. รอยละ 5.9
2.ระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในการจัดอบรม
2.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตร
- มากที่สุด รอยละ 29.4
- มาก รอยละ 70.6
- ปานกลาง รอยละ - นอย รอยละ -นอยที่สุด รอยละ –

2.2 ดานการถายทอดความรู
- มากที่สุด รอยละ 47.1
- มาก รอยละ 52.9
- ปานกลาง รอยละ - นอย รอยละ –
- นอยที่สุด รอยละ 2.3 การบริการ/อำนวยความสะดวก
- มากที่สุด รอยละ 41.1
- มาก รอยละ 47.1
- ปานกลาง รอยละ 11.8
- นอย รอยละ –
- นอยที่สุด รอยละ 2.4 ภาพรวมการอบรม
- มากที่สุด รอยละ 35.3
- มาก รอยละ 64.7
- ปานกลาง รอยละ
- นอย รอยละ –
- นอยที่สุด รอยละ คิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.ควรลงพื้นที่ทดสอบประเมินจริง
2.เนื้อหาอัดแนนเกินไป

กิจกรรมที่ 4 ประเมินรับรองโดย สสจ./สสอ./สถจ./ทสจ. (คะแนน LPA รอยละ 60 ขึ้นไป และรอยละ 80 ขึ้น
ไป ที่ไมไดรับการสุมจากศูนยอนามัยฯ)
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน วันที่ 20-22 และ 27-29 ธ.ค.64 ก.พ. - มิ.ย. 65
กิจกรรมที่ 5 ศูนยอนามัยฯ สรุปผลการประเมินสงให กรมอนามัย
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน ก.ค. 65
กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานการรับรองระดับเกียรติบัตร
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน ก.ย.65
กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตสุขภาพที่ 8
ผลการดำเนินงาน
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปน
ประธานเปดการอบรม อบรมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตสุขภาพที่ 8
จัดโดยกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ โรงแรมเวลาดี (VELA Dhi Udon Thani)
จังหวัดอุดรธานี

สิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความ
รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น ซึ่งหาม ถาย เท ทิ้งในที่สาธารณะนอกจากในที่ที่ราชการสวน
ทองถิ่นจัดไวให สิ่งปฏิกูลนอกจากจะมีกลิ่นเหม็นนารังเกียจแลว หากจัดการไมถูกสุขลักษณะจะสงผลกระทบ
ดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน หากสิ่งปฏิกูล ปนเปอนลงสูแหลงน้ำอาจกอใหเกิดโรคตางๆได เชน โรค อุจจาระ
รวง (Diarrhea) และโรคพยาธิใบไมตับ (Liver Fluke) ซึ่งพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุสำคัญ ที่ใหเกิดโรคมะเร็งทอ
น้ำดี (Cholangiocarcinoma) ซึ่งคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งทอน้ำดีและตับสูงเปนอันดับที่ 1 เฉลี่ยปละ 14,000
ราย คิดเปนประมาณ 38 รายในแตละวัน และ พบวามะเร็งตับชนิดมะเร็ งเซลลทอน้ ำดีน ั้นสูงเปน อัน ดับ 1
โดยเฉพาะที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหเกิดการกอมะเร็งอยางชาๆใชเวลาประมาณ 20-30 ป โดย
ผูปวยที่แสดงอาการเปนมะเร็งสวนใหญ มักเปนระยะ สุดทายซึ่งทำใหรักษาไดไมทันทวงทีกอใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเปนอยางมาก
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกำหนดแผนยุทธศาสตรทศวรรษกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งตับและ
ทอ น้ำดี พ.ศ.2559-2568 โดยมีมาตรการสำคั ญเปน อั นดับแรก คือ การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดระบบ
สุขาภิบาล การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะเพื่อตัดวงจรพยาธิ โดยจัดใหมีบอบำบัดสิ่งปฏิกูลสำหรับ
พื้นที่ผานเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล เพื่อใหอัตราความชุกของโรค พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในคน
และความชุกในตัวออนไมเกินรอยละ 1 ในป 2568
ซึ่งจากขอมูลสะสมระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ในเขตสุขภาพที่ 8 อันประกอบไปดวย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู
อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลทั้งหมด 54 ระบบ สามารถดำเนินการได
ปกติเพียง 36 ระบบ ไมสามารถใชงานได 18 ระบบ เนื่องจากชำรุด หลายแหงไมสามารถดำเนินการบำบัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมเปนไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ไมสามารถระบุแหลงกำจัดที่ชัดเจนได อีกทั้งยังพบอุบัติการณการ
ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลโดยไมผานการบำบั ดในหลายพื้ นที่ ซึ่งเปนสาเหตุสำคั ญที่ยั งไมสามารถตัดวงจรพยาธิ ใ บไม
และปญหาโรคติดตออื่นๆตามมา
ดังนั้น ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในฐานะหนวยงานวิชาการ ที่ทำหนาที่ในการสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นให สามารถจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ได ตามบทบาทหนาที่ที่กฎหมายกำหนด จึงไดมี
การจัดอบรมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตสุขภาพที่ 8 ขึ้น โดยมีผูเขารวม
งาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบไปดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในจังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม ทั้งนี้ไดรับเกียรติวิทยากร
จาก สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี องคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลหวยหลัว เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม และเทศบาลตำบลนาขา

กระบวนการดำเนินงาน
1. การบรรยาย
- สถานการณปญหา ผลกระทบจากโรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งตับ เขตสุขภาพที่ 8
โดย สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
- หลักปฏิบัติในการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลและตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
โดย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล EHA 3002 และโมเดลการจัดการสิ่งปฏิกูล
โดย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. เวทีอภิปรายผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล
โดย 1. นายพีรพงษ จันทราเทพ
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตำบลหวยหลัว จังหวัดสกลนคร
2. นายสุนัน จากสถาน
ผูอำนวยการกองชาง
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
3. นางกษญา ชูดำ
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตำบลนาขา จังหวัดอุดรธานี
3. เวทีแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินงานระดับจังหวัดและระดับ อปท.
- โดย ผูเขารวมอบรมทั้ง 7 จังหวัด
บทเรียนที่ไดรับ
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล มีพื้นที่ไมเพียงพอกับปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
2. รถรวมนำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งรวมไมได
3. ระบบรางเลื่อนฝา โครงสรางชำรุด
ปจจัยความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. สมรรถนะการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูปฏิบัติงานหรือผูบริหาร
2. การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกองคกร
3. การผลักดันนโยบายของเครือขายสกลนครเมืองนาอยู
4. ความเขมแข็งของชุมชน
5. นโยบายของผูบริหาร
6. ความเพียงพอของทรัพยากร
7. สภาพแวดลอมเหมาะสม

แนวทางแกไข / แนวทางการพัฒนาตอ
 จังหวัด/อปท. รวมกันขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลอยางนอยอำเภอละ 1 แหง
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนใหครอบคลุมในพื้นที่
 จังหวัดกำกับติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมาย
 ศูนยอนามัย สนับสนุนขอมูลทางดานวิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชน ตัวอยางแบบแปลน
คูมือการทำงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยน ระหวางหนวยงาน เวทีพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน

ผลลัพธของตัวชี้วัด
หนวยงาน

ตัวชี้วัด

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
0.025 0.050 0.075 0.100 0.125
ศูนย รอยละของ
4
8
12
16
20
อนามัยที่ เทศบาล ที่
8
สมัครเขา
อุดรธานี รับการ
ประเมิน
EHA
(อยางนอย
1 ใน 9
ประเด็น
งาน:
ปงบ 65)
ผลงาน
-

***อยูระหวางวางแผนการดำเนินการรับสมัคร
หนวยงาน ตัวชี้วัด 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125
ศูนย รอยละ
9
10
11
12
13
อนามัยที่ ของ อบต.
8
ที่สมัคร
อุดรธานี เขารวม
โครงการ
และ
ประเมิน
ตนเอง
(ปงบ 6365)
ผลงาน
***อยูระหวางวางแผนการดำเนินการรับสมัคร***
4) โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH
กิจกรมที่ 1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8
ผลการดำเนินงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานปองกันและ
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 8 ทบทวนคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา GREEN & CLEAN Hospital
เขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวาง ผูตรวจราชการฯลงนาม

กิจกรรมที่ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ป 65 (online) รายจังหวัด
ผลการดำเนินงาน วางแผนดำเนินการในเดือนมกราคม 2565
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8 (online)
ผลการดำเนินงาน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ผูเขารวมประชุมประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา GREEN & CLEAN
Hospital เขตสุขภาพที่ 8 ครบทั้ง 7 และผูแทนจากศูนยวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 เขารวม โดยมีหัวขอการ
ประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้
1) ศู น ย อนามั ย ที ่ 8 อุ ดรธานี ได ดำเนิ น การนำเสนอสรุป ผลงานด านอนามัย สิ่ งแวดล อ มป 2564
และแนวทางการยกระดับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุขที่เปนมิตรตอ
สิ ่ ง แวดล อ ม โดยในป 2565 มี เ ป า หมายในการพั ฒ นางาน GREEN & CLEAN Hospital
ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ผานเกณฑ ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 98 และผานเกณฑระดับดี
มาก PLUS รอยละ 60 และมีการยกระดับมาตรฐาน G&C Hospital เปนระดับ Challenge และ
G&C Hospital ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
2) สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ไดดำเนินการนำเสนอแผนการดำเนินงานอาชีว
อนามัยในโรงพยาบาล โดยจะมีการบูรณาการกับศูนยอนามัยที่ 8 ในการลงพื้นที่เพื่อไมใหกระทบตอ
โรงพยาบาลมากเกินไป
3) สสจ.รวมแลกเปลี่ยนบูรณาการแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด / อภิปราย และซักถาม ประเด็น
o การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับเขตสุขภาพที่ 8
o แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ประเด็นการอบรมผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงฯ
o ตองการใหศูนยวิชาการบูรณาการแผนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกันเพื่อ จังหวัด
ทำงานงายขึ้น คลองตัวขึ้น
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำเสนอราง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 8 ป 2565 เพื่อใหผูเขารวมประชุมพิจารณาแกไข
เพื่อจะไดนำเสนอทานผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 ลงนามในคำสั่งฯ ตอไป
ปญหาอุปสรรค มีขอกังวลหากสถานการณโควิดกลับมาระบาดอีก ทำใหลงพื้นที่ประเมิน
ติดตามไมได
แนวทางแกไข ประเมินติดตามทางระบบ Online ตาม Time line เดิม

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล (หลักสูตรonline)
ผลการดำเนินงาน ประสานภาคีเครือขายผูรับผิดชอบงานในโรงพยาบาลใหเขารวมกับสำนักอนามัย
สิง่ แวดลอม กรมอนามัย ดำเนินการอบรมแบบ Online มีแผนในเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป

กิจกรรมที่ 5 ประเมินติดตามการดำเนินงาน GCH เขตสุขภาพที่ 8 และคัดเลือกนวัตกรรม GREEN
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2565 เปนตนไป
สรุปรายงานผลลัพธตัวชี้วัด โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH (5 เดือนแรก)
หนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

ระดับ
รพ.ผานเกณฑ
ระดับดีมากขึ้น
ไป รอยละ
ผลงาน

รอบการ
ประเมิน
5 เดือนแรก

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
92.4
92.8
93.2
93.6
94
92.39

-

-

-

ผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปจจุบัน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 ผานเกณฑ G&C ระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ 92.39 และผานเกณฑระดับดีมาก PLUS รอยละ 42.39 และโรงพยาบาลนอกสังกัดฯ ที่เขารวม GCH
ไดแก รพ.คายประจักษศิลปาคมผานระดับดีมาก PLUS รพ.คายกฤษณสีวะรา ดีมาก PLUS รพ.รักษสกล ระดับดี
5) การดำเนินงานควบคุมกิจกรรม/กิจการใหดำเนินการตามมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
COVID-19
กิจกรรมที่ ๑ แตงตั้งคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี
ผลการดำเนินงาน
มี ก ารทบทวนรายชื ่ อ คณะกรรมการ จั ด ทำคำสั ่ ง ศู น ย อ นามั ย ที ่ ๘ อุ ด รธานี ที ่ ๕๕๑/๒๕๖๔
เรื่อง คณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ ๘
อุดรธานี ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานเปนไปตามสถารการณปจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/12cgmZiVE8WGRXy-KtOrEGpOXvH_GVXnm

-

ในสวนของการประชุม คณะกรรมการมีแผนการประชุมคณะกรรมการใน เดือนมกราคม 256๕
 แตงตั้งคณะทำงานระบบบัญชาการเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคฯ เขตสุขภาพที่ ๘
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ ที่ 356 /๒๕๖๔ และอยูระหวางการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ
เพื่อจัดทำคำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 8 ใหเปนปจจุบัน
https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_file/20211119111549.pdf

กิจกรรม ๒ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการใชงานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ปองกัน
โควิด (Thai Stop COVID Plus) และมาตรการสำหรับองคกร หรือ COVID Free Setting (CFS) ผานระบบ
ออนไลน (VDO Conference) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน
๘๐ คน รวม 7 จังหวัด โดยมีหัวขอการประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้

1) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ชี้แจงการดำเนินงานและวัตถุประสงคในการประชุมเพื่อรองรั บให
ผูประกอบกิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ไดดำเนินการเพื่อปองกัน การแพรระบาด
ของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด พื้นที่ที่ทำการเปดประเทศ
2) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดชี้แจงการใชงานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ปองกัน
โควิด (Thai Stop COVID Plus) และมาตรการสำหรับองคกร หรือ COVID Free Setting (CFS)
ผานแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย
3) มีการตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็นการดำเนินงาน ไดแก
a. บทบาทหนาที่ของผูประเมิน
b. การลงทะเบียนผูประเมิน
c. ระยะเวลาในการประเมิน
d. พื้นที่ที่ตองดำเนินการ
ปญหาอุปสรรค
• ระบบในการลงขอมูลมีปญ
 หา (ระบบไมเสถียร)
• ผูประกอบการไมเขาใจขั้นตอนการลงประเมินตัวเอง
• ผูประกอบการจำรหัสเขาระบบไมได
• เจาหนาที่ยังไมเขาใจขั้นตอนการลงประเมิน
แนวทางแกไข ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดระบบการประสานงานและผูประสานงาน เพื่อใหคำปรึกษา
และตอบขอซักถามการดำเนินงานใหกับภาคีเครือขายผูประเมินและผูประกอบการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนการลง Operation ผานระบบ
Operation ของกรมอนามัย ดังภาพ

https://eoc.anamai.moph.go.th/th/operation-team/

วันที่ลงพื้นที่

เวลา

กิจกรรม

ประธาน

9-11 พ.ย. 64

09.00น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นางสาวอริณรดา ลาดลารานอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม

จังหวัดอุดรธานี (นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล

15-16 พ.ย. 64

09.00น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน รานอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม

จังหวัดหนองคายนายภีมภูริ ปทมธรรมกุล

17-18 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นางสาวสุกัญญา คณะวารานอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม

จังหวัดเลย (เชียงนายทวีชัย ศิริพวงสะกะ

24 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน โรงงานเกลือ

จังหวัดอุดรธานี (อนางสาวมาลินี ลามคํา

24 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน โรงงานน้ําตาล

จังหวัดอุดรธานี (อนายพูลสิน พงษประเทศ

25 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน โรงงานน้ําตาล

จังหวัดอุดรธานี (อนายพูลสิน พงษประเทศ

30-พ.ย.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปาอําเภอเมือง จ สสจ.อุดรธานี

2-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอเมือง จสสจ.อุดรธานี

นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ

7-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอทาบอ สสจ.หนองคาย

นางสาวเบญจววณ จันทพล

8-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอศรีเชียงสสจ.หนองคาย

นางสาวเบญจววณ จันทพล

9-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอสังคม จสสจ.หนองคาย

นางสาวเบญจววณ จันทพล

13-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอเมือง จสสจ.หนองคาย

นางสาวปรียาพร สรางไร

14-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอเมือง จสสจ.หนองคาย

นางสาวปรียาพร สรางไร

13 - 17/12/2564

สถานที่

ภาคีเครือขาย ผูประสานงานหลัก

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม น.ส.สุกัญญา คณะวาป รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา จังหวัดเลย สสจ.เลย

นางสาวปรียาพร สรางไร

วันเรียนวัยรุนทั้งกลุม

7-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอหนองหสสจ.อุดรธานี

แมและเด็กทั้งกลุม

9-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอประจัก สสจ.อุดรธานี

แมและเด็กทั้งกลุม

20-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปาอําเภอกุมภวาปสสจ.อุดรธานี

แมและเด็กทั้งกลุม

ตารางแสดง แผนการลง Operation ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี
ปญหาอุปสรรค
• เจาหนาที่ทีม operation ของศูนยมีแผนการดำเนินงานปกติที่ตองดำเนินงานในชวงที่ลง OP
การแกไขปญหา
• ดำเนินงานปกติควบคูไปกับการลง operation ไปพรอมกัน
กิจกรรมที่ ๔ ลงกำกับติดตามมาตรการ กำกับ ติดตามการสุมประเมินการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
โควิด-19 รายงานผลการกำกับติดตาม
การลงพื ้ น ที ่ ก ำกั บ ติ ด ตามมาตรการการป อ งกั น โรคโควิ ด -19 สถานประกอบการ
ตลาด รานอาหาร หางสรรพสินคา แหลงทองเที่ยวและศาสนสถาน ในเขตพื้นที่เปดเมืองพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ ๘ไดแก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และเลย รวมกับสำนักงานสาธารณสุข และอปท.ในพื้นที่ เพื่อเนน
ย้ำใหสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อยางเครงครัดทั้ง 3 ดาน ไดแก
1.COVID Free Environment สิ ่ ง แวดล อ มปลอดภั ย 2.COVID Free Personnel พนั ก งานปลอดภัย
3.COVID Free Customer ผูใชบริการปลอดภัย พรอมรณรงคส ถานประกอบการที่ย ังไม ได ประเมิ น
ต า ม ม า ต ร ก า ร ด ั ง ก ล  า ว โ ด ย ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง ไ ด  ผ  า น ช  อ ง ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต
stopcovid.anamai.moph.go.th ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ประเมินผานเกณฑ สามารถพิมพใบรับรอง
ผล 1) Thai Stop COVID Plus 2) ใบรับรอง COVID Free Setting หรือ TSC2+ 3) สติ๊กเกอร COVID
Free Setting ติดไวหนาราน เพื่อแสดงใหเห็นอยางชัดเจน รองรับการทองเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธให
ผูประกอบการและนักทองเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค COVID-19 อยางเครงครัด คุมเขม
ตนเองขั ้ น สู ง สุ ด Universal Prevention เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งต อ การแพร ร ะบาดของโรค COVID-19
หลังจากเปดเมืองทองเที่ยวตอไป

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

การรายงานผลการดำเนินงานผานระบบรายงานผล ในแบบรายงานผลการดำเนินงานทีมปฏิบัติการระดับ
พื้นที่ กรณีรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 และการติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือขาย
ผาน ไลน
แบบรายงานผลการดำเนินงานทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ กรณีรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LDwkuD7UYkijL4Y1u_GAC36KcgzPLKXAy5y
OsSxFPI/edit#gid=49324349
ปญหาอุปสรรค
• เครือขายที่รวมลง OP ยังไมมีรหัสผานของเจาหนาที่ ตองใชรหัสของ เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8
ในการลงประเมินโดยเจาหนาที่
• สถานประกอบการบางแหงยังไมเขาใจถึงวิธีการประเมินตัวเองผานแพลตฟอรม Thai Stop
COVID Plus กรมอนามัย
การแกไขปญหา
• ชี้แจงวิธีการขอ User และ password ผานเว็บไซด ของกรมอนามัย
• แนะนำ หนางานในชวงเวลาที่ลง OP รวมถึงเสนอใหเจาหนาที่ ชี้แจงหรือเปดคลิป VDO สาธิต
วิธีการประเมินใหกับสถานประกอบการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๕ สงเสริม ขับเคลื่อนใหหนวยงานระดับจังหวัดและพื้นที่สื่อสาร ประชาสัมพันธใหผูประกอบ
กิจการเขามาประเมินตนเองในแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus
ขับเคลื่อนการดำเนินงานและประชาสัมพันธผานภาคีเครือขาย โดยใช แอบปริเคชั่น ไลน

ปญหาอุปสรรค กิจกรรมที่ ๖ มหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเปดเมืองเปดประเทศ ดวยมาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร
(COVID Free Setting) ดานการทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ
ผลการดำเนินงาน
วั น ที ่ 16 ธั น วาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีร กูล รองนายกรัฐ มนตรีแลรัฐ มนตรีว าการกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานเปดมหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเปดเมืองเปดประเทศ ดวยมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องคกร (COVID Free Setting) ดานการทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการ
จังหวัดเลย กลาวตอนรับ และนายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปนผูกลาวรายงาน
ซึ่งมหกรรมขับเคลื่อนนโยบายฯ พื้นที่ทองเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนการบูรณาการรวมกัน ระหวาง
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และหนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัด
เลย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ ดานการทองเที่ยวและกิจ การที่
เกี่ยวของตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และประชาสัมพันธสรางกระแสการเตรียมความ
พรอมของสถานประกอบการในการเปดประเทศ ซึ่งมีกิจการที่ผานการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร
(COVID Free Setting) ประกอบด ว ย โรงแรม โฮมสเตย/ เกสตเฮาส รานจำหนายอาหาร อาหารริมบาทวิถี
ตลาดสด แหลงทองเที่ยว รานเสื้อผา/เครื่องประดับ และรานขายของชำ รวมทั้งสิ้น 116 แหง ผูเขารวมงาน
ประกอบดวย นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมคณะผูบริหารทั้งสวนกลาง และ
สวนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมถึง
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดรณรงคใหสถานประกอบการ แตละประเภทไดถือปฏิบัติตาม
มาตรการ COVID Free Setting ใหครอบคลุมทั้ง 3 ดานไดแก 1.สิ่งแวดลอมปลอดภัยมีการทำความสะอาดจุด
สัมผัสรวม ทุก 1-2 ชั่วโมง หมั่นทำความสะอาดสินคา ระบบปรับอากาศมีการระบายอากาศที่ดี 2.พนักงาน
ปลอดภัย ใหพนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมากอนอยูในชวง 1-3
เดือน หรือทําการตรวจคัดกรอง ดวย ATK ทุก 7 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA 3.ผูรับบริ ก าร
ใหคัดกรองความเสี่ยงกอนเขารานผานระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ที่ทางราชการกำหนดเปนการ

ลดความเสี่ยง ในการแพรเชื้อโควิด-19 เพื่อใหสถานประกอบการ โรงแรมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เปดกิจการหรือ
จัดกิจกรรมไดอยางปลอดภัย

ปญหาอุปสรรค กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันโควิด-19
ของสถานประกอบกิจการ รอบ 5 เดือน/ 10 เดือน
7.1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันโควิด-19 ของสถาน
ประกอบกิจการ ในเวทีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เขารวม
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน ผูตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปนประธาน รวมดวย นายแพทยจรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุข
นิเทศก เขตสุขภาพที่ 8 พรอมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด ผูอำนวยการโรงพยาบาล ผูอำนวยการศูนยวิชาการ และผูที่เกี่ยวของในเขตสุขภาพที่ 8 การประชุมในครั้ง
นี้เปนการรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน R8- Sandbox การครอบคลุมในการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะใน
กลุม 608 พรอมเรงใหประชาชนรับวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 เพื่อรองรับการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ
Omicron เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 8 เปนพื้นที่ที่มีชาวตางชาติอาศัยและเดินทางเขามาทองเที่ยวจำนวนมาก

รวมถึ งเตรี ยมความพรอมในชว งเทศกาลปใหมในเรื ่องของมาตรการปองกั น COVID-19 ในแหล งท องเที่ยว
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอุบัติเหตุตางๆ โดยศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดใหขอเสนอแนะให ส ถาน
ประกอบการประเมิน COVID Free Setting ใหครอบคลุม รวมถึงใหมีการกำกับติดตามพรอมสรางความเขาใจให
สถานประกอบทำตามมาตรการในสวนที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน COVID Free Setting ทั้งนี้ยังมีพิธีลงนาม
ขอตกลง (MOU) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) ปงบประมาณ 2565
ระหวางผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย
สาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด เพื่อใหการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติ และสนองตอนโยบายของ
รัฐบาลในภารกิจที่รับผิดชอบ ณ หองประชุมภาสกร ศูนยประชุมมลฑาทิพย ฮอลล อุดรธานี

ผลการดําเนินงาน COVID FREE Setting
เขตสุขภาพที่ 8

CFS

8

แหง
ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564

ร้านอาหาร
ขอที่ 9 ในพื้นที่รับประทานอาหารที่มีพ ื้นที่จํากัด ระยะไมถึง 1 เมตร ใหทําฉากกั้น
โดยฉากกั้นตองไมเปนอุปสรรคตอการระบายอากาศ
ขอแนะนํา : ดําเนินการตามมาตรการ Distancing สําหรับรานที่มีพ ื้นที่ระหวางที่นั่ง -ที่นั่ง
และโตะ -โตะ ระยะไมถึง 1 เมตร ในสถานที่ปด ใหจัด ทําฉากกั้นระหวางที่นั่ง หรือโตะ โดย
คํานึงถึงการระบายอากาศเปนลําดับแรก
ขอที่ 10 จํากัด ระยะเวลาการนั่งรับประทานอาหาร ไมเกิน 2 ชั่วโมง
ขอแนะนํา : กําหนดระยะเวลาการนั่งรับประทานตอโตะ เชิงสัญ ลัก ษณหรือแจง ใหลูก คา
ทราบกอนรับรายการอาหาร
ขอที่ 16 พนัก งานทุก คนไดรับการคัด กรองความเสี่ยงดวยThai Save Thai หรือ
แอพพลิเคชั่นที่ราชการกําหนดทุก วัน
ขอแนะนํา : : ใหเจาของรานคัด กรองความเสี่ยง และกํากับ ติด ตามพนัก งานภายในราน
ผานแอพพลิเคชั่น หรือแบบสอบถามในแตละวัน ในกรณีมีค วามเสี่ยงสูงใหหยุด งาน
จนกวาจะไมพ บความเสี่ยง

รพ.สต.
ขอที่ 20 มีก ารกํากับ ติด ตาม บุค ลากรไมใ หรวมกลุม มีก ารเวนระยะหาง ขณะปฏิบัต ิงาน ขณะพัก หรือมีก ารเหลี่ยมเวลา
การพัก ในหองพัก เจาหนาที่ และงดรับประทานอาหารรวมกัน
ขอแนะนํา : ขณะพัก หรือชวงที่มีก ารเหลี่ยมเวลาการพัก ในหองพัก เจาหนาที่ ควรงดรับประทานอาหารรวมกัน

โรงพยาบาล
ขอที่ 28 มีก ารลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานที่ ดวยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกําหนด หรือจัด ใหมีสมุด สําหรับ
ลงทะเบียน
ขอแนะนํา : จัด ใหมีก ารลงทะเบียนดวยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือระบบที่ทางหนวยงานจัด ขึ้น หรืออาจใช
ระบบลงทะเบียนแบบสมุด บันทึก

ร้านค้าปลีก /ค้าส่ง
ขอที่ 7 จํากัด เวลาใชบริก าร ไมเกิน 1 ชั่วโมง
ขอแนะนํา : กําหนดเวลาที่เขาใชบริก ารแตละบุค คล โดยแสดงเปนลายลัก ษณอัก ษรหรือประกาศผานเสียงตามสาย
ภายในรานคา เพื่อลดระยะเวลาในการอยูใ นพื้นที่เสี่ยงของลูก คาที่เขามาใชบริก าร
ขอที่ 8 จัด ใหมีฉากกั้นระหวางพนัก งาน (แคชเชียร ) และลูก คา
ขอแนะนํา : ติด ตั้งฉากกั้นบริเวณแคชเชียร ระหวางจุด รับเงินและจุด รอรับสินคา
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ขอคนพบ

1. ผลการประเมินตนเองของรานอาหาร ไมผานการประเมินรอยละ
2.53ซึ่งสวนใหญไมมีการจํากัดระยะเวลาการนั่งรับประทานอาหาร
2. ผูประกอบการบางรายเลือกประเภทสถานประกอบการไมถูกตอง ทําใหขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานและ
Dashboard ไมตรงกัน
3. โรงพยาบาลบางแหงไมมีการลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานที่
4.สถานพยาบาลในชุมชน (รพ .สต.) ขาดการกํากับ ติดตาม บุคลากรไมใหรวมกลุม มีการเวนระยะหาง ขณะปฏิบัติงาน ขณะพัก หรือมีการเหลี่ยมเวลาการพักใน
หองพักเจาหนาที่ และงดรับประทานอาหารรวมกัน
5. รานคาปลีก/รานคาสง ไมมีการจัดใหมีฉากกั้น ณ จุดแคชเชียร และไมมีการจํากัดเวลาเขาใชบริการ
ขอเสนอแนะ
1. สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการถึงหลักการ
Social Distancingสําหรับรานที่มีพื้นที่ระหวางที่น-ั่งที่นั่ง และโตะ-โตะ ระยะไมถึง 1 เมตร ในสถานที่ปด ให
จัดทําฉากกั้นระหวางที่นั่ง หรือโตะ โดยคํานึงถึงการระบายอากาศเปนลําดับแรก
2. สสจ. และ อปท.ในพื้นที่ ชี้แจงการลงทะเบียนประเมินตนเองสําหรับผูประกอบการใหเขาใจ สามารถเลือกกิจกรรม
/กิจการไดถูกตองตามประเภทสถานประกอบการ
3. จัดใหมีการลงทะเบียนดวยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือระบบที่ท างหนวยงานจัดขึ้น หรืออาจใชระบบลงทะเบียนแบบสมุดบันทึก
4.เนนย้ํามาตรการในหนวยงานกับบุคลากรไมใหรวมกลุม ขณะปฏิบัติงาน ขณะพัก และงดรับประทานอาหารรวมกัน
5. เนนย้ํามาตรการDMHTTA ในสถานประกอบการทุกแหง
ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564

********************************************************************

