


 

 

คาํนาํ 
 

 ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายบูรณาการการดําเนินงานของกระทรวงฯ เพ่ือมุ่ง
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาปัญหาสุขภาพประชาชน โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการด้านต่าง ๆ  
ร่วมกันคิด วิเคราะห์สถานการณ์ กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณจากทุกกรม เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ประเด็นงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นับเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่ได้รับความสําคัญว่าเป็นปัจจัยกําหนดสุขภาพที่จําเป็นต้อง
บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น และผลักดันการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ         
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์และแผนงานระหว่างผู้เก่ียวข้อง       
ทุกระดับ คณะกรรมการบริหารแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทํา“คู่มือการ
ดําเนินงานแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558” ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมผลักดัน       
การดําเนินงานภายใต้แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย “ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และความเจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อม” อันจะส่งผลให้       
คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และมีอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี ได้ต่อไป 

 เอกสารฉบับน้ี นําเสนอภาพรวมของแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต้ังแต่ข้อมูล
สถานการณ์ปัญหา ทั้งภาพรวมและรายเขตบริการสุขภาพ  กรอบแนวคิดการดําเนินงาน มาตรการการแก้ไข
ปัญหา แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดสําคัญของแผนฯ  
คณะผู้จัดทํา จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะสามารถสร้างความเข้าใจและเกิดประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องตามสมควร 
และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดทําเอกสารฉบับน้ี ไว้ ณ โอกาสน้ี 
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บทนํา 
 ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพและระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนท้ังด้านผลลัพธ์เชิงสุขภาพ และความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จึงกําหนดให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการการดําเนินงาน 
โดยจัดกระบวนการและกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2558 ที่ยึด
การแก้ไขปัญหาปัญหาสุขภาพประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก และใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการด้าน ต่าง 
ๆ 15 ด้าน ร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
บูรณาการการทํางานและงบประมาณ ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และตําบล  ประเด็นงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นับเป็น 1 ใน 15 ประเด็น ที่ได้รับความสําคัญว่าเป็นปัจจัยกําหนดสุขภาพที่ต้องบูรณา
การการทํางานร่วมกัน ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการ
แพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือผลักดันการทํางานทั้ง
ภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ครั้งน้ี เกิดขึ้นได้โดยใช้กลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์
ในรูปของคณะกรรมการบูรณาการด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนการทํางานร่วมกันต้ังแต่
การกําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ การจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานและติดตามประเมินผล ที่มีความเป็น
เอกภาพ สามารถตอบสนองตัวช้ีวัดด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558     
ที่กําหนดไว้ดังน้ี 

วิสัยทัศน์: ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ:  
1) กําหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและ  การ

จัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกํากับประเมินผล  
2) จัดระบบบริการ ต้ังแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุม 

และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ  
เป้าประสงค์:  

1) อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2) อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี 

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน : ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องรวมท้ังสิ้น 15 ประเด็น ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย มีประเด็นที่เก่ียวข้อง 5 ประเด็น ได้แก่ 

1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
2) กลุ่มเด็กวันเรียน (5-14 ปี) 
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3) กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี) 
4) กลุ่มวัยทํางาน (15-59 ปี 
5) กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้มีประเด็นที่เก่ียวข้อง 7 ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ 
2) ด้านระบบริการระดับทุติยภูมิ 
3) ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค 
4) ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
5) ด้านการป้องกันและบําบัดรักษายาเสพติด 
6) ด้านการต่างประเทศและอาเซียน 
7) ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ มีประเด็นที่เ ก่ียวข้อง                    
3 ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านพัฒนาบุคลากร 
2) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยการดําเนินงานแต่ละด้าน ต้องบูรณาการการบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้กําหนดไว้ 

 แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นแผนการดําเนินงานที่เน้นการบริหารจัดการปัจจัย
กําหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในเชิงการป้องกัน เน่ืองจากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าภาระโรคต่าง ๆ ร้อยละ 24 และการเสียชีวิต ร้อยละ 23 เป็นผลจากปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบมากย่ิงขึ้นในประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น และมุ่ง
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพอันเน่ืองจากสถานการณ์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เพ่ิม
ทวีคูณ ในขณะที่ศักยภาพการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งระบบยังมีข้อจํากัด และต้องการ
ความร่วมมือการดําเนินงานข้ามหน่วยงาน ทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  ดังจะนําเสนอรายละเอียด
ในบทต่อไป แผนบูรณาการฯ จึงเป็นความหวังที่จะช่วยให้การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้ทันเวลา 
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บทท่ี 1  
สถานการณสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 
 1.1   สถานการณภาพรวม 

โรคอันเน่ืองจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 3 โรค ประกอบด้วย 1) โรคระบบทางเดินอาหาร              
2) โรคระบบทางเดินหายใจ และ 3) พิษจากสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช พบว่าในช่วง ปี 2555-2557 อัตราการ
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร ยังคงมีแนวโน้มสูง พบมากในจังหวัดแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว และจังหวัดที่มีชุมชนแรงงานต่างด้าวหนาแน่น เช่น ตาก 
ระนอง    เป็นต้น และอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ แม้ว่าโดยรวมมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังเป็นสาเหตุ
การป่วย สูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ และพบว่า ในปี 2555 มีอัตราป่วยสูงสุดในภาคเหนือ รองลงมา คือ 
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)  (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข, 2555) อัตราป่วยจากการ
ได้รับพิษสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชสูงที่สุด คือ จังหวัดตาก จันทบุรี  และอุทัยธานี  ตามลําดับ (สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพฯ, กรมควบคุมโรค, 2554)   ซึ่งพบมากในเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่การเกษตรมากของภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคกลาง    

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมีความ
ชัดเจนและรุนแรงข้ึน ดังจะเห็นได้จากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากมลพิษ ที่ถูกปล่อยจาก
ครัวเรือน ชุมชน การประกอบกิจการในชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งโดยที่ไม่ต้ังใจและต้ังใจ  ซึ่งส่วน
หน่ึงอาจเกิดจากการหย่อนประสิทธิภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาที่ควรได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง  ปัญหาโดยภาพรวมพบว่า  

 ขยะมูลฝอย : ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี  แต่ไม่มีการจัดการ 
ที่ดี พบการเทกองขยะมูลฝอยในที่โล่ง โดยไม่ถูกสุขลักษณะ และเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอยบ่อย ๆ              
การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือและของเสียอันตรายในที่สาธารณะ โดยปี 2556 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 26.8 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.04 ล้านตัน ท้องถิ่นสามารถกําจัดได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 27 ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 19 ที่เหลืออีกร้อยละ 54 ถูกกําจัดไม่ถูกต้อง เช่น การเผา
กลางแจ้ง เทกองในบ่อดินหรือพ้ืนที่รกร้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) นอกจากน้ันยังพบปัญหาการนําของเสีย
อันตรายทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป จากปัญหาดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้กําหนดพ้ืนที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจํานวนมาก ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี 
และนครปฐม ที่ต้องดําเนินการสํารวจ ประเมิน เพ่ือจัดทําแผนงานในการฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดมูลฝอย 

นอกจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแล้ว มูลฝอยติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐและคลินิก ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของมูลฝอยติดเช้ือที่สําคัญ ในปี 2556 มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเกิดขึ้น
ประมาณ 43,800 ตัน (ยกเว้นกทม.) รูปแบบการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือใช้วิธีการต่างๆ กันไปทั้งการเผาในเตาเผา
ของโรงพยาบาล การเผาในเตาเผาของอปท.  และการจ้างเอกชน โดยมูลฝอยติดเช้ือสามารถกําจัดได้ประมาณ
ร้อยละ 78.75 มูลฝอยติดเช้ือที่เหลือถูกลักลอบทิ้งในสถานที่สาธารณะปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป เน่ืองจากขาด
ระบบการควบคุมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือของบริษัทรับจ้างเอกชน ในการขนส่งและนําไปกําจัดและ
ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะรับดําเนินการได้ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในท่ี
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สาธารณะกรมอนามัยได้กําหนดให้สถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายในสังกัดกระทรวงฯ 
ที่มีการจ้างเอกชนดําเนินการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ ให้ใช้เอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious 
Waste Manifest System) ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือให้การจัดการ
มูลฝอยเติดเช้ือมีระบบกํากับดูแลและรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 

 ความสะอาดของอาหารและน้ําบริโภค : ที่จําเป็นต้องให้ความสําคัญ คือ การขยายตัว
ของบริการตู้นํ้าหยอดเหรียญ ที่ให้บริการกระจายทั่วไปในชุมชน และยังไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐาน จากการสํารวจคุณภาพนํ้าจากตู้นํ้าหยอดเหรียญในเขต กทม. โดยกรมอนามัย พบว่า ร้อยละ 52.9 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ําบริโภคเช่นเดียวกับการขยายตัวของตลาดนัดที่พบมากทั่วไป ทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท และท้องถิ่นยังไม่มีการกํากับดูแล การจัดบริการให้เป็นไปตามสุขลักษณะ จึงเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ประชาชน  สถานที่ผลิตนํ้าแข็งส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน นํ้าที่ใช้ผลิตนํ้าแข็งไม่มีคุณภาพหรือมีการปนเป้ือนเช้ือ
โรค การขนส่งและเก็บนํ้าแข็งโดยใช้พาหนะหรือภาชนะที่ไม่สะอาด หรือมีการนําขวดนํ้าด่ืม นํ้าอัดลม ผักหรือ
เน้ือสัตว์ แช่รวมกันอยู่ในถังนํ้าแข็ง และจากการสํารวจสถานที่ผลิตนํ้าแข็ง เทศบาลทั่วไประเทศ พบว่า ร้อยละ 
80 มีการปนเป้ือนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน               
การปนเป้ือนของน้ําแข็งบริโภคอาจเกิดจากการผลิตนํ้าแข็งจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานและจากสถิติของกรม
ควบคุมมลพิษปี 2553 – 2557 พบการร่ัวไหลของแอมโมเนียจากโรงน้ําแข็งและสถานที่ผลิตอาหาร จํานวน 18 
ครั้ง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

 ข้อร้องเรียนจากเหตุรําคาญ : ในปี 2556 มีเรื่องร้องเรียนจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งของกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย และอ่ืน ๆ รวม 
จํานวน 1,938 เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง  เสียงดัง นํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล       
มูลฝอย และของเสียอันตราย  ซึ่งตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  การจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น แต่จากการศึกษาวิจัย และการสํารวจของหลายหน่วยงาน พบว่า ท้องถิ่นยังไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก  เน่ืองจากขาดความเข้าใจและทักษะทั้งด้านวิชาการ และ          
การบังคับใช้กฎหมายฯ  จากการรวบรวมข้อมูลการบังคับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรม
อนามัย ในปี 2557 พบว่า อปท. จํานวนมากยังไม่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างย่ิง 3 อันดับ
แรก คือ มูลฝอยติดเช้ือ  แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงทําให้มีเรื่องร้องเรียน
บางส่วน  ส่งเรื่องเข้ามาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือขอให้สนับสนุนและกํากับดูแลท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหา 

 พื้นที่เสี่ยงมลพิษ :  การเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่งผลให้การจัดระบบบริการสังคมของเมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงสถานประกอบกิจการในครัวเรือนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่
ในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบ่อยครั้งที่พบว่าไม่มีระบบการจัดการที่ดี และไม่ดําเนินการตามกฎหมายกําหนด
ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัย
ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ 
กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควันและเสียงคิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือ กากของเสียและสารอันตรายร้อยละ 
10 และปัญหาน้ําเสียร้อยละ 5 นอกจากน้ีปัญหาพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ทั้งพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน พ้ืนที่ในเขตอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ 
รวมถึงพ้ืนที่ที่มีการปนเป้ือนสารเคมีทางการเกษตรซึ่งเป็นผลพวงจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
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การขยายตัวของเมืองที่ขาดการวางแผนที่ดี ส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนตามมา เช่น พ้ืนที่มาบตาพุด แม่ตาว คลิต้ี เป็นต้น  ในปี 2557 กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ได้
ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยง โดยมีประเด็นปัญหาเส่ียง ที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน  5 ประเด็น คือ 1) 
มลพิษอากาศ  2) เหมืองทองคํา 3) พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ํา 4)  เหมืองเก่า 
แคดเมียม สารหนู ตะก่ัว  5) ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ที่ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหามลพิษต่าง ๆ  รวมถึง การสื่อสารและการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว 

 การจัดการน้ําเสียในโรงพยาบาล : พบว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน
ใหญ่ใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) มากท่ีสุด  ระบบบําบัดนํ้าเสียฯ
มากกว่า 1 ใน 4 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย และน้ําทิ้งจากโรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในทุกพารามิ เตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ งของโรงพยาบาลตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 28 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งฯ ด้านแบคทีเรีย ร้อยละ 18  
โดยมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการที่ผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่อาจ
ละเลยการเดินระบบฯ บางช่วง ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เคยได้รับการอบรมด้านการดูแล
ระบบบําบัดนํ้าเสีย จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการดูแลควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียไม่มีประสิทธิภาพและนํ้าทิ้งไม่
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ยังพบว่าเกิดจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียชํารุดและมีการดัดแปลงระบบฯ จากแบบแปลนที่ก่อสร้างไว้เดิมไปเป็นระบบอื่น ผู้ดูแลไม่เข้าใจ
วิธีการดูแลระบบฯ  

 การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขของท้องถ่ิน :  พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนใหญ่ยังออกข้อกําหนดของท้องถิ่นและดําเนินการตามกฎหมายยังไม่ครบถ้วน 
ทําให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาต่างๆ บ่อยคร้ัง เช่น ปัญหาการ
ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือหรือกากของเสียอุตสาหกรรม การร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญที่ได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุได้รับ
อันตรายหรือเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับการที่ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ผู้ประกอบกิจการสามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนได้มากขึ้น หากไม่มีการจัดการที่ดีปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนจะย่ิงทวีความรุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้างจนยากที่จะแก้ไขได้โดยเฉพาะปัญหาการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมายโดยในพ้ืนที่ขนาด
เล็กที่ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินงาน เน่ืองจากบุคลากรมีน้อย ขาดความรู้ในการดําเนินงานตามขั้นตอน
ของกฎหมาย และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ในปี 2556 คณะกรรมการสาธารณสุขได้พิจารณาจึง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่และให้มีการดําเนินงานท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน ระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบและกํากับดูแลงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะเป็นส่วนผลักดันให้การบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม อสธจ. ยังต้องการการพัฒนาศักยภาพและการ
ดําเนินงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 สภาพการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข :  ในช่วงที่ผ่านมา การดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีหลายหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ที่มีภารกิจเก่ียวข้อง และมีความพยายามที่จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทั้งระดับกรมในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัด แต่ในภาพรวมก็ยังขาดทิศทาง 
นโยบายระดับกระทรวงที่ชัดเจน และไม่มีเอกภาพ รวมทั้ง มีข้อจํากัดในการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เป็นเกิด
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จากส่ิงแวดล้อม และการดําเนินงานระดับพ้ืนที่ พบว่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ ซึ่งเป็นกลไกที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข  มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
จํากัด  ในระดับจังหวัด มีบุคลากรด้านน้ี เฉลี่ยจังหวัดละ 1-2 คน และมีเพียง 30 จังหวัด ที่มีกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม (กรมอนามัย, 2556)  ทําให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการและกฎหมายสาธารณสุขกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  นอกจากน้ี ยังส่งผลให้การวินิจฉัยโรคจากส่ิงแวดล้อมของแพทย์ไม่สามารถทําได้ครบ
วงจรในพ้ืนที่เสี่ยง เน่ืองจากไม่มีข้อมูลวิเคราะห์เช่ือมโยงสถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และปัญหาขาดความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการ
ตรวจสอบวินิจฉัยผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในกรณีมี
การเจ็บป่วย 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เกิดขึ้นทั้งจากสภาพปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอของแหล่งกําเนิดมลพิษ ปัญหาด้านการบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ศักยภาพการจัดการและแก้ไขปัญหาของบุคลากรสาธารณสุขเอง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม และหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร
รุ่นอนาคตได้อีกด้วย 
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1.2  สถานการณรายเขตสขุภาพ 

 

 

1) สรุปสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อม 
 มูลฝอยทั่วไป  จากการสํารวจสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลทุกระดับทั่วประเทศ 
โดยเน้นการสํารวจบ่อขยะขนาดใหญ่ที่จัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง พบว่า ในเขตสุขภาพที่ 1 มีบ่อขยะจํานวน 
152 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือนของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม และจากการ
จัดลําดับจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมสูงสุด 10 อันดับ พบว่าจังหวัดแพร่อยู่ในอันดับที่ 8  

มูลฝอยติดเชื้อ ประมาณร้อยละ 36.33 ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล 
การจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และการเผาในเตาเผาของอปท. ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเตาเผาไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือใน
ที่สาธารณะ   

เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรําคาญด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมอันดับ 2 จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมมลพิษ. 2554)   

พื้นที่เสี่ยง พบว่ามีปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี คือ ปัญหาหมอกควันพบในทุกจังหวัด โดย
จังหวัดเชียงรายและลําปาง มีค่าเฉล่ีย PM10 สูงสุด คือ 50 μ/m3 และจังหวัดพะเยาและลําปาง มีค่า PM10 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ ปัญหาความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่พบ คือ 
การปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้าบริโภคในจังหวัดพะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย 
พบมีค่าเกินมาตรฐานร้อยละ 80.8, 22.4, 9.3, 6.5, 5.5และ 2.7 ตามลําดับ การร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล ในจังหวัดเชียงรายและลําพูน และผลการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ 
พบการปนเป้ือนชองโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 48.18  การตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผัก ผลไม้ ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 0.55 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 361 แห่ง  พบว่ามีการออกเทศบัญญัติมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก คือ1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 89.55 2) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ร้อยละ 77.00 3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ร้อยละ 73.17 และมีการออกเทศบัญญัติ 
น้อยที่สุด 3 ลําดับ คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 8.01 2) การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อย
ละ 22.65  3) การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 43.93  ทั้งน้ี พบว่าท้องถิ่นในจังหวัดน่านและ
แม่ฮ่องสอน ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ  
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบอัตราป่วยด้วยโรคอุจาระร่วงอย่างแรง 2,644.11 ต่อแสน

ประชากร และโรคอาหารเป็นพิษ 271.75 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร
สูง ระหว่างปี 2551-2556 คือ จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน 

 โรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยด้วนโรคระบบทางเดินหายใจ
สูงอันดับที่ 4 ใน 10 อันดับ (สถิติสาธารณสุข, 2553) จังหวัดเชียงรายและลําปางมีความเสี่ยงต่อสุขภาพใน
ระดับปานกลาง คือ มีความเสี่ยงต่อกลุ่มเสี่ยง มีผลกระทบต่อสุขภาพในอาการเบ้ืองต้น ได้แก่ ระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน ได้แก่ อาการไอ หายใจลําบาก และระคายเคืองตา  จังหวัดพะเยาและลําปางมีความเสี่ยงต่อ

เขตสุขภาพที ่1 เชียงราย นา่น พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน เชยีงใหม่ 
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สุขภาพอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มีความเสี่ยงต่อกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจส่วนบน  

 การป่วยจากสารกําจัดศัตรูพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยจาการกําจัดศัตรูพืช อันดับที่ 9 
ใน 10 อันดับ  (กรมควบคุมโรค, 2554) 

 
 
 

1) สรุปสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อม 
มูลฝอยทั่วไป   พบว่ามีบ่อขยะจํานวน 77 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง และการ

ปนเป้ือนของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม  
มูลฝอยติดเชื้อ พบว่าประมาณร้อยละ 50.18 ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของ

โรงพยาบาล จ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และเผาในเตาเผาของ อปท. ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเตาเผาไม่
มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือ
ในที่สาธารณะ  

เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรําคาญด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมอันดับ 9 จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมมลพิษ. 2554)   

พื้นที่เสี่ยง จังหวัดตาก เป็น 1 ใน 9 จังหวัดเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน และเป็นจังหวัดที่พบการ
ปนเป้ือนสารแคดเมียม จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และ อุตรดิตถ์ พบมีการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่ง
นํ้าบริโภคเกินค่ามาตรฐานร้อยละ33.4, 10.6, 5.2 และ 2.2 ตามลําดับ  จังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก มีการ
ทําเหมืองแร่ทองคํา อาจเสี่ยงต่อผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ พบการปนเป้ือนชองโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 41.06 การตกค้างของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผัก ผลไม้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 1.85 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 117 แห่ง  พบว่ามีการออกเทศบัญญัติ
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร้อยละ 80.25  2) กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 75.31 3) สถานที่จําหน่ายอาหาร ร้อยละ 64.20 มีการออกเทศบัญญัติน้อยที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 11.11 2) การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 27.16 3) การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 37.04 เทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลกยังไม่มีการออกเทศ
บัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง  1,892.16 ต่อแสน 

และโรคอาหารเป็นพิษ 212.14 ต่อแสนประชากร  จังหวัดตากมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารสูง 
ระหว่างปี 2551-2556 

 การป่วยจากสารกําจัดศัตรูพืช จังหวัดตาก มีอัตราป่วยจาการกําจัดศัตรูพืช อันดับที่ 1          
จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมโรค, 2554) และดําเนินการสํารวจภาวะพิษของแคดเมียมในประชากรจํานวน 
6,748 ราย พบว่า ผู้ที่มีระดับแคดเมียมในปัสสาวะสูงกว่าปกติ  837 ราย และจากการซักประวัติ พบว่า มีการ
บริโภคข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ที่อาจปนเป้ือนสารแคดเมียม   
 
 

 เขตสขุภาพที ่2    ตาก เพชรบูรณ ์สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
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1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 
 มูลฝอยทั่วไป  มีบ่อขยะจํานวน 12 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากการเผา และการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม   

มูลฝอยติดเชื้อ  ประมาณร้อยละ 90.02  ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของ
โรงพยาบาล การจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และการเผาในเตาเผาของอปท. โดยจังหวัดนครสวรรค์มีเตาเผา
ของบริษัทเอกชนที่สามารถกําจัดมูลฝอยติดเช้ือได้ ในอัตรา30 ตัน/วัน  ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
เกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ   

พื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครสวรรค์ พบการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้าบริโภคเกินค่ามาตรฐาน   
ร้อยละ 2.4 และมีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดอุทัยธานี พบปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลและการปนเป้ือนสารหนูในแหล่งนํ้า และในจังหวัดพิจิตร พบว่ามีประชาชนจํานวนหน่ึงได้รับ
ผลกระทบการทําเหมืองแร่ทองคํา 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมด จํานวน 127 แห่ง มีการออกเทศบัญญัติมากที่สุด 
พบว่า 3 ลําดับแรก คือ1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ร้อยละ 73.58  2) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ร้อยละ 69.81  3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ร้อยละ 65.09  มีการออกเทศบัญญัติ น้อย
ที่สุด 3 ลําดับ  คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 5.66  2) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย     ร้อยละ 
14.15  3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 46.23  เทศบาลในจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาทยังไม่มี
การออกเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินหายใจ พบว่า จังหวัดอุทัยธานี มีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูง

อันดับที่ 3 จาก 10 อันดับ (สถิติสาธารณสุข, 2553)  
 การป่วยจากสารกําจัดศัตรูพืช จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร มีอัตราป่วยจาการกําจัด

ศัตรูพืช อันดับที่ 3, 4และ 10 จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมโรค, 2554) 
 โรคพิษจากโลหะหนัก จังหวัดพจิิตรตรวจพบโลหะหนัก ได้แก่ แมงกานีส สารหนู และปรอท ในน้ํา

ผิวดินและน้ําใต้ดิน และพบผู้ป่วยด้วยโรคผื่นภูมิแพ้สัมผสัมอัีตราสูง และตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับโรค
พิษจากสารหนู 

 
 

 

 
1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 

 มูลฝอยทั่วไป  มีบ่อขยะจํานวน 62 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากการเผา และการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม และจากการจัดลําดับจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมสูงสุด 10 อันดับ 
พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในอันดับที่ 4 และมีจังหวัดที่ต้องดําเนินการตามยุทธศาสตร์เร่งด่วนด้าน

เขตสุขภาพที ่3   กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ ชยันาท 

เขตสุขภาพที ่4  นนทบุรี  ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบรุี สิงห์บุร ี
                             สระบุร ี นครนายก 
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การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม
จํานวนมาก ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี  

มูลฝอยติดเชื้อ  พบว่าประมาณร้อยละ 68.25 ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของ
โรงพยาบาล การจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และการเผาในเตาเผาของอปท. โดยจังหวัดนนทบุรี มีเตาเผาของ
อบจ.นนทบุรี ที่สามารถเผามูลฝอยติดเช้ือ ได้ในอัตรา 7.2 ตัน/วัน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเตาเผาของ
เอกชนสามารถเผามูลฝอยติดเช้ือได้ในอัตรา 7.2 ตัน/วัน  ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดการลักลอบ
ทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ 

เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรําคาญด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อมอันดับ 3 และ 4 จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมมลพิษ. 2554) 

พื้นที่เสี่ยง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกอบการรับซ้ือและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์มูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จํานวน 40 ราย พบการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้าบริโภคเกินค่ามาตรฐานร้อย
ละ 12.2 และ 3.0 ในจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ  

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาล ทั้งหมดจํานวน 117 แห่ง  มีการออกเทศบัญญัติมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก  คือ 1) การกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 94.74  2) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ร้อยละ 90.23  3)  สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  ร้อยละ 87.97 และมีการออกเทศบัญญัติ 
น้อยที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 14.29 2) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย     
ร้อยละ 47.37 3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 61.65  จังหวัดลพบุรียังไม่มีการออกเทศบัญญัติ
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   

2) สถานะสุขภาพ 
 การป่วยจากสารกําจัดศัตรูพืช จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรีมีอัตราป่วยจาการกําจัดศัตรูพืช 

อันดับที่ 5 และ 6 ตามลําดับ จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมโรค, 2554) 
 

 

 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม  
 มูลฝอยทั่วไป   มีบ่อขยะจํานวน 2 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม มีอัตราการผลิตมูลฝอยทั่วไป 3,713 ตันต่อวัน และได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เพียงร้อยละ 25.67 โดยจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรีและราชบุรี มีปริมาณการเกิด   มูล
ฝอยค่อนข้างสูง และจากการจัดลําดับจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมสูงสุด 10 อันดับ พบว่า จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี อยู่ในอันดับที่ 3, 6 และ 7 ตามลําดับ  และมีจังหวัดที่ต้องดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่
ถูกต้องและตกค้างสะสมจํานวนมาก ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ จังหวัดนครปฐม  

มูลฝอยติดเชื้อ พบว่า มีมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดจากโรงพยาบาล 5,408 กิโลกรัมต่อวัน โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 ใช้วิธีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ โดยวิธีการจ้างบริษัทเอกชน
เก็บขนและกําจัด และมีโรงพยาบาลท่ีกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยการเผา ร้อยละ 12.5 

เขตสุขภาพที ่5   กาญจนบุร ีนครปฐม ราชบุร ีสุพรรณบุรี ประจวบคีรขีันธ์    
                              เพชรบรุี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
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เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และระยองเป็นจังหวัดที่มีการร้องเรียน
เหตุรําคาญด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 6, 7 และ 8 ตามลําดับ จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดสมุทรสาคร สุพรรณบุรี และเพชรบุรี พบมีการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้า
บริโภคเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 34.3, 26.8, และ 10.6 ตามลําดับ จังหวัดกาญจนบุรีพบการปนเป้ือนของสาร
ตะก่ัวในแหล่งนํ้า และจังหวัดสุพรรณบุรี พบการปนเป้ือนสารหนูในแหล่งนํ้า และจากการสุ่มประเมินคุณภาพ
นํ้าบริโภค (ปี พ.ศ. 2555)  พบว่า นํ้าฝน นํ้าประปา นํ้าบรรจุถัง และนํ้าบาดาล มีการปนเป้ือนด้านแบคทีเรีย 
สูงถึงร้อยละ 95.3 และผลสุ่มตรวจการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 4.37 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาล ทั้งหมดจํานวน 203 แห่ง ที่มีการออกเทศบัญญัติมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก  คือ 1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 91.50  2) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ร้อยละ 86.27  3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ร้อยละ 83.013   มีการออกเทศบัญญัติ
น้อยที่สุด คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 9.15  2) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 23.53  
3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 48.37 เทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม่มีการออกเทศ
บัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 1,919.34ต่อแสนและ

โรคอาหารเป็นพิษ 108.66 ต่อแสนประชากร สมุทรสาครและสมุทรสงครามมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
อาหารสูง ระหว่างปี 2551-2556 

 โรคระบบทางเดินหายใจ  พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงครา มีอัตราป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูง เป็นอันดับที่1, 2 และ 6 ตามลําดับ จาก 10 อันดับ (สถิติสาธารณสุข, 2553)  

 การป่วยจากสารกําจัดศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี มีอัตราป่วยจาการกําจัด
ศัตรูพืช อันดับที่ 7 และ 8 ตามลําดับจาก 10 อันดับ (กรมควบคุมโรค, 2554) 
 

 
 

 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 
 มูลฝอยทั่วไป  มีบ่อขยะจํานวน 56 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในท่ีโล่งและการปนเปื้อน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม และจากการจัดลําดับจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมสูงสุด 10 อันดับ 
พบว่า จังหวัดสมุทรปราการและปราจีนบุรี อยู่ในอันดับที่ 2 และ 9 ตามลําดับ  

มูลฝอยติดเชื้อพบว่าประมาณร้อยละ 89.99 ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของ
โรงพยาบาล การจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และการเผาในเตาเผาของอปท. โดยจังหวัดชลบุรี มีเตาเผาของ
เทศบาลเมืองพัทยา ที่สามารถเผามูลฝอยติดเช้ือได้ในอัตรา 7.2 ตัน/วัน และ จ.สมุทรปราการ มีเตาของ
บริษัทเอกชน ที่สามารถเผามูลฝอยติดเช้ือได้ในอัตรา 5 ตัน/วัน ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดการ
ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ 

เขตสุขภาพที ่6   สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี สระแก้ว ระยอง   
                              จันทบุรี ตราด ชลบุรี
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เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรําคาญด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เป็นอันดับที่ 5 จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

พื้นที่เสี่ยง จังหวัดระยองและจันทบุรี พบมีการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้าบริโภคเกินค่า
มาตรฐาน ร้อยละ 2.7 และ 1.6 ตามลําดับ จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี มีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในชุมชน 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาล ทั้งหมดจํานวน 117 แห่ง พบว่าที่มีการออกเทศบัญญัติ
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร้อยละ 80.25  2) กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 75.31   3) สถานที่จําหน่ายอาหาร ร้อยละ 64.203 ตามลําดับ   และที่มีการออกเทศบัญญัติ
น้อยที่สุด คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 11.762) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 27.06  
3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 53.53  เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราและตราด ไม่มีการออก
เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง  2191.29 ต่อแสน

ประชากรและโรคอาหารเป็นพิษ 158.20 ต่อแสนประชากร  จังหวัดระยองและฉะเชิงเทรามีอัตราป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินอาหารสูง ระหว่างปี 2551-2556 

 โรคระบบทางเดินหายใจพบว่า จังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา มีอัตราป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจสูงอันดับที่5และ 10 ตามลําดับ จาก 10 อันดับ (สถิติสาธารณสุข, 2553)  

 การป่วยจากสารกําจัดศัตรูพืช จังหวัดจันทบุรี มีอัตราป่วยจาการกําจัดศัตรูพืช อันดับที่ 2  
จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมโรค, 2554) 

 

 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 
 มูลฝอยทั่วไป   มีบ่อขยะจํานวน 18 บ่อ ที่ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม  

มูลฝอยติดเชื้อ  ประมาณร้อยละ 89.99 ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล 
การจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และการเผาในเตาเผาของ อปท. โดยจังหวัดขอนแก่น มีเตาเผาของเทศบาลนคร
ขอนแก่นที่สามารถเผามูลฝอยติดเช้ือได้ในอัตรา 0.7 ตัน/วัน  ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดการ
ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ  

เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรําคาญด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ10 จาก 10 อันดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ และขอนแก่น มีผู้ประกอบการรับซื้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์มูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จํานวน 288 ราย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ประกอบการ จังหวัดร้อยเอ็ด     
มีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการทําโรงไฟฟ้าชีวมวล  ด้านสุขาภิบาลอาหารพบการปนเป้ือนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะ มากถึง ร้อยละ 50.71  และพบการตกค้างของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในผัก ผลไม้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 2.44 

เขตสุขภาพที ่7 ขอนแก่น มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด กาฬสินธ์ุ 



13 | คู่มือการดําเนินงาน  แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 

 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 255 แห่ง  พบว่าเทศบาลมีการออกเทศ
บัญญัติ มากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อย
ละ 83.64  2) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ร้อยละ 69.70  3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร ร้อยละ 64.85   และเทศบาลมีการออกเทศบัญญัติน้อยที่สุด คือ 1) การจัดการมูลฝอย  ติดเช้ือ 
ร้อยละ 7.88  2) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 20.61  3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อย
ละ 48.48  เทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ  
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 1872.27 ต่อแสน และ

โรคอาหารเป็นพิษ 310.81 ต่อแสนประชากร จังหวัดขอนแก่นมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารสูง 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 

 พบการปนเป้ือนของโลหะหนัก ประเภทสารหนู และตะกั่ว ในดินและนํ้าผิวดิน ในจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  

 

 

 
1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 

 มูลฝอยทั่วไป   มีบ่อขยะจํานวน 18 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม  

มูลฝอยติดเชื้อ ประมาณร้อยละ 95.28 ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล 
การจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด และการเผาในเตาเผาของ อปท. โดยจังหวัดอุดรธานี มีเตาเผาของเทศบาลนคร
อุดรธานี ที่สามารถเผามูลฝอยติดเช้ือได้ในอัตรา 1 ตัน/วัน ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดการลักลอบ
ทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ 

พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดสกลนคร และอุดรธานี  มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการทําโรงไฟฟ้า     
ชีวมวล   และพบว่าบางชุมชนในจังหวัดเลย เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ทองคํา ด้าน
สุขาภิบาลอาหารพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะ ร้อยละ 48.41 
และการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 1.16  

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 117 แห่ง  เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติ
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ  1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ร้อยละ 80.25  2) กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 75.31  3) สถานที่จําหน่ายอาหาร ร้อยละ 64.20 และที่มีการออกเทศบัญญัติน้อยที่สุด คือ    
1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 7.41 2) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 24.69 3) การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 40.47  เทศบาลในจังหวัดนครพนมและหนองคาย ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติ
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

 
 
 

เขตสุขภาพที ่8  เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
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2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 1737.05 ต่อแสน

ประชากร และโรคอาหารเป็นพิษ 269.81ต่อแสนประชากร  จังหวัดอุดรธานี และนครพนมมีอัตราป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินอาหารสูง ระหว่างปี 2551-2556 

 พบการปนเป้ือนของไซยาไนต์แมงกานีส และสารหนู ในจังหวัดเลยเกินเกณฑ์มาตรฐานนํ้า   
ผิวดินและพบมีสารไซยาไนต์ในเลือดของประชาชนบางกลุ่ม เกินค่ามาตรฐาน จํานวน 124 ราย จาก 758 ราย 
 

 

 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 
มูลฝอยทั่วไป  มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นประมาณ 3,600 ตัน/วัน หรือ ประมาณ 1.314 ล้านตัน/ปี โดย 

จังหวัดนครราชสีมา ผลิตมากที่สุด ประมาณ 1,479 ตัน/วัน หรือประมาณ 539,835 ตัน/ปี รองลงมา คือ
จังหวัดบุรีรัมย์ 839 ตัน/วัน หรือ 306,235 ตัน/ปี จังหวัดสุรินทร์ 669 ตัน/วัน หรือ 244,185 ตัน/ปี และ
จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณมูลฝอยน้อยที่สุด คือ ประมาณ 610 ตัน/วันหรือ 222,650 ตัน/ปี (กรมควบคุมมลพิษ, 
2551)  มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีการกําจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพียงประมาณร้อยละ 14.08  ส่วนที่เหลือไม่ได้
กําจัดหรือได้รับการกําจัดแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และจากการสํารวจสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลทุกระดับทั่วประเทศ โดยเน้นการสํารวจบ่อขยะขนาดใหญ่ที่จัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง พบว่า มีบ่อ
ขยะจํานวน 33 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือนของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม 

มูลฝอยติดเชื้อ  จากการสํารวจปริมาณมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 82 แห่ง  ในปี 
2556 พบว่า มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือทั้งหมด 7,554.09 กิโลกรัม/วัน เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัด
นครราชสีมา มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือมากที่สุด 3,496.95กิโลกรัม/วัน ร้อยละ 46.29 รองลงมาคือ จังหวัด
สุรินทร์ 1,702.34 กิโลกรัม/วัน บุรีรัมย์1,305.00 กิโลกรัม/วัน และชัยภูมิ 1,049.80กิโลกรัม/วัน คิดเป็น   
ร้อยละ 22.53 17.28  และ 13.90 ตามลําดับ และ ปี 2554-2556  พบปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือ  
ในที่สาธารณะหรือนําไปกําจัดอย่างไม่ถูกวิธี เช่น  มีการนํามูลฝอยติดเช้ือไปทิ้งในโกดังร้าง ที่เทศบาลบ้านด่าน 
อ.บ้านด่าน  และทิ้งที่สวนป่าสาธารณะเขาพนมดิน อ.ท่าตูม และวิธีการจัดการมูลฝอยฯ ของโรงพยาบาล   
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.1  กําจัดโดยว่าจ้างบริษัทเอกชน และยังไม่มีการนําใบกํากับขนส่งมูลฝอยติดเช้ือไปใช้
ควบคุมกํากับ  และจากการสํารวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือเชิงคุณภาพ ตามกฎกระทรวง  พบว่ามี
โรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ คิดเป็นร้อยละ 63.4    

สิ่งปฏิกูล  จากการเก็บข้อมูล อปท. 182 แห่ง ในปี 2555 พบว่ามีบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 
85.5 โดยส่วนใหญ่ให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดําเนินการ ร้อยละ 86.8  มีการให้บริการกําจัดสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 66.1 
ลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ยังคงเป็นปัญหา คือ ร้อยละ 72.6 มีการนําไปทิ้งในสวน ไร่นา ป่า เขาหรือที่ทาง
สาธารณะต่าง ๆ  เทศบาลมากกว่าคร่ึง ไม่มีระบบการติดตามในขณะที่เทศบาลส่วนมากจัดการไม่ได้มาตรฐาน 
มีต้นแบบที่ดี เพียง1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา   ส่วนการพัฒนาส้วมสาธารณะพบว่าในปี 2556      
มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง ร้อยละ 42.57  ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายภาพรวมของประเทศ  

เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ    จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ 
จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามลําดับ โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมาที่สุด คือ กลิ่นเหม็น  

เขตสุขภาพที ่9    ชัยภูมิ บุรรีมัย์ นครราชสีมา สุรินทร ์
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พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์   มีผู้ประกอบการรับซื้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์มูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จํานวน 435 ราย  นอกจากน้ัน ยังมีโอกาสได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังงาน  
ชีวมวล จํานวน 17 แห่ง  และยังมีบางแห่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตโรงงาน  มีแหล่งที่ต้ังกระจายอยู่ในพ้ืนที่ 
4 จังหวัด  คือ นครราชสีมา 7 แห่ง  จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 5 แห่ง และสุรินทร์ 4 แห่ง เช้ือเพลิง
ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแกลบ มันสําปะหลัง กากอ้อย ซังข้าวโพด และเศษไม้ ไม้สับ ขี้เลื่อย และฟาง นอกจากน้ัน ยัง
พบการปนเป้ือนของโลหะหนักประเภทสารหนู และตะกั่วในดินบริเวณพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสุขาภิบาล
อาหาร พบการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะ ร้อยละ 48.41 พบการ
ตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 6.79  และผลการตรวจด้าน
กายภาพและชีวภาพของตลาดนัด พบว่า ด้านกายภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทางกายภาพระดับพ้ืนฐาน 
ทั้ง 4 จังหวัด ด้านชีวภาพ ปี พ.ศ. 2555-2557 สุ่มตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารจํานวน 499 
ตัวอย่าง พบตัวอย่างอาหารไม่ผ่านมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 58.92 และสุ่มตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากมือ
ผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 236  ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐานเฉล่ีย  ร้อยละ 49.15 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 216 แห่ง  มีเทศบาลที่การออกเทศบัญญัติ
มากที่สุด ลําดับแรก คือ1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร้อยละ 88.54  2) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ร้อยละ 80.25  3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ร้อยละ 77.07 และมีการออกเทศบัญญัติน้อยที่สุด 
3 ลําดับแรก  คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 2.552) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 19.11 
3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 45.86   เทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติ
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 2099.20 ต่อแสน

ประชากร  และโรคอาหารเป็นพิษ 222.20 ต่อแสนประชากร  จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์มีอัตราป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินอาหารสูง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 

 รายงานผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในเลือดของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับซื้อรื้อและคัด
แยกขยะอันตราย (E-waste) ในตําบลแดงใหญ่  โดยโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ พบว่ามีผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ขวบ 
ตรวจพบสารตะกั่วในเลือดอยู่ในขั้นอันตราย 
 
 

 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 
 มูลฝอยทั่วไป   มีบ่อขยะจํานวน 33 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม  

มูลฝอยติดเชื้อ  พบว่าประมาณร้อยละ 79.21 ของมูลฝอยติดเช้ือได้รับการกําจัดโดย วิธีการเผา      
ทั้งในเตาเผาของโรงพยาบาล เตาเผาของ อปท. และจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด ปัญหาการจัดการมูลฝอย     
ติดเช้ือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และเกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ 

เขตสุขภาพที ่10   มุกดาหาร ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
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พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ประกอบการรับซ้ือและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์    
(E-waste) แต่ยังไม่ทราบจํานวนที่แท้จริง และมีการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการทําโรงไฟฟ้าชีวมวล   

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 169 แห่ง  เทศบาลที่มีการออกเทศบัญญัติ 
มากที่สุด 3 ลําดับแรก  คือ  1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 84.30  2) การจัดการสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 
78.51 3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ร้อยละ 56.20 และที่มีการออกเทศบัญญัติ น้อยที่สุด 3 
ลําดับแรก คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 8.26 2) การควบคุมแห่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ 28.10 
3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 26.45 เทศบาลในจังหวัดยโสธรยังไม่มีการออกเทศบัญญัติเรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 2446.30 ต่อแสน

ประชากร และโรคอาหารเป็นพิษ 373.23 ต่อแสนประชากร  จังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญมีอัตราป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินอาหารสูง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2556 

 

 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม  
 มูลฝอยทั่วไป   มีบ่อขยะจํานวน 7 บ่อ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและการปนเป้ือน
ของน้ําชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม และจากการจัดลําดับจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมสูงสุด 10 อันดับ 
พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 

มูลฝอยติดเชื้อ  พบว่าประมาณร้อยละ 90 ของมูลฝอยติดเช้ือในเขต ถูกกําจัดด้วยวิธีการเผา ทั้งการ
เผาในเตาเผาของโรงพยาบาล  เตาเผาของอปท. และการจ้างเอกชนเพ่ือนําไปกําจัด ปัญหาการจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเตาเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และเกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในที่สาธารณะ 

พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และกระบ่ี พบมีการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้า
บริโภคเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 6.7, 3.1, 1.9 และ 0.6 ตามลําดับ จังหวัดชุมพรและกระบี่ มีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการทําโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปนเป้ือนของสารหนูในแหล่งนํ้า
บริโภคและจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง พบการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และ
ภาชนะ ร้อยละ 25.61 พบการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
2.72 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน  มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 172 แห่ง  เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติ
มากที่สุด พบว่า 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   คิด
เป็น ร้อยละ 83.19  2) สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ร้อยละ 74.34  3) การจําหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ ร้อยละ 69.91 และมีการออกเทศบัญญัติ น้อยที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการมูลฝอย   
ติดเช้ือ ร้อยละ 4.42 2) การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ15.04 3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ ร้อยละ 48.67 เทศบาลในจังหวัดกระบ่ี พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติเรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

 

เขตสุขภาพที ่11 ชุมพร ระนอง สุราษฎรธ์านี กระบี่ พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 
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2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 1740.65 ต่อแสน

ประชากรและโรคอาหารเป็นพิษ 60.35 ต่อแสนประชากร   จังหวัดระนองและภูเก็ตมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินอาหารสูง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 
 
 
 
 

1) สถานการณ์ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม  
 มูลฝอยทั่วไป มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 4,894.40 ตัน/วัน (ปี 2556) ได้รับการกําจัดถูกต้องเพียง   
ร้อยละ 30.07 และมีแหล่งรวบรวมมูลฝอย หรือบ่อขยะ เพียง 13 แห่ง ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากจํานวน
บ่อขยะทั้งหมด 162 แห่ง อปท.ส่วนใหญ่กําจัดด้วยวิธีการการเทกองบนพ้ืน ทําให้เกิดปัญหาด้านสุขาภิบาล 
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์แมลงนําโรค และจากการจัดลําดับจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมสูงสุด 10 
อันดับ พบว่าจังหวัดสงขลา อยู่ในอันดับที่ 1 

มูลฝอยติดเชื้อ   พบว่าการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนใหญ่จะบริหารใน
รูปแบบ CUP โดย รพ.สต. คัดแยกและขนส่งนํามาเก็บรวบรวมไว้ที่โรงพยาบาล มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเกิดขึ้น 
ประมาณ 3.32 ตัน/วัน  ถูกกําจัดทั้งหมดในเตาเผา เครื่องน่ึงฆ่าเช้ือของสถานพยาบาลรัฐ เตาเผาของเทศบาล 
และเตาเผาเอกชน แต่เตาเผาทั้งหมดที่มีอยู่ มีสภาพเส่ือมโทรมและไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จังหวัดยะลา มีเตาเผาของเทศบาลนครยะลา ที่สามารถเผามูล
ฝอยติดเช้ือได้ ในอัตรา 0.4 ตัน/วัน จังหวัดปัตตานี มีเตาเผาของบริษัทเอกชน ที่สามารถเผามูลฝอย   ติดเช้ือ
ได้ ในอัตรา 0.8 ตัน/วัน และจังหวัดสงขลา มีเตาเผาของบริษัทเอกชน ที่สามารถเผามูลฝอยติดเช้ือได้ในอัตรา 
0.3 ตัน/วัน ส่วนการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือโดยบริษัทเอกชน ยังไม่มีการใช้ใบกํากับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ัน มูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลเอกชน คลินิก ห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลสัตว์ ยังไม่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

สิ่งปฏิกูล  พบว่าเทศบาลร้อยละ 85.71 มีรถสูบสิ่งปฏิกูลบริการ ทั้งของท้องถิ่นในเขต นอกเขตและ
ของเอกชน โดยมีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ทั้งหมด 6 แห่ง ใช้งานได้ 5 แห่ง และมีเทศบาลร้อยละ 19.05 ที่ใช้
บริการบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ที่เหลือร้อยละ 80.95 ปล่อยสิ่งปฏิกูลทิ้งในแหล่งนํ้า สวยยาง หรือสวน
ปาล์มของเอกชน โดยไม่ได้นําไปบําบัดให้ปลอดเช้ือโรคและไขหนอนพยาธิ และมีส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน 
HAS ร้อยละ 66.56  

เรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ  ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ร้อยละ 88.89 รองลงมา
คือ นํ้าเสียชุมชน 50.79 และเสียงดัง  ร้อยละ 42.86 

พื้นที่เสี่ยง  จังหวัดสงขลา พบมีการปนเป้ือนสารฟลูออไรด์ในแหล่งนํ้าบริโภคเกินค่ามาตรฐาน      
ร้อยละ 6.5 จังหวัดยะลาได้รับผลกระทบจากการทําโรงไฟฟ้าชีวมวลและจากการสุ่มตรวจหาการตกค้างของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 9.21การสุ่มตรวจคุณภาพนํ้าบริโภค    (ปี 
2556) พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 74 และสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าจากตู้นํ้าหยอดเหรียญ พบว่า ร้อยละ 50 ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานด้านแบคทีเรีย 

การออกเทศบัญญัติของท้องถ่ิน   มีเทศบาลทั้งหมดจํานวน 174 แห่ง พบว่าเทศบาลมีการออกเทศ
บัญญัติมากที่สุด 3 ลําดับแรก  คือ1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 84.43  2) การจัดการมูลฝอย 

เขตสุขภาพที ่12   สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง นราธิวาส ปตัตาน ียะลา 
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ร้อยละ 22.13  3) สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ร้อยละ 72.95 และ 3 ลําดับที่มีการออกเทศ
บัญญัติน้อยที่สุด คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 8.20  2) การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ร้อยละ
13.93 3) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร้อยละ 54.10   เทศบาลในจังหวัดพัทลุงและสตูล ไม่มีการออก
เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  นอกจากน้ี ในภาพรวม แม้พบว่าท้องถิ่นร้อยละ 45.71 มีการออก
เทศบัญญัติแล้ว แต่การบังคับใช้ตามกฎหมายก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

2) สถานะสขุภาพ 
 โรคระบบทางเดินอาหาร พบว่ามีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 1645.01 ต่อแสน

ประชากร และโรคอาหารเป็นพิษ 54.04 ต่อแสนประชากร  จังหวัดปัตตานีมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
อาหารสูง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 

 โรคระบบทางเดินหายใจพบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูง
อันดับที่ 8 จาก 10 อันดับ (สถิติสาธารณสุข, 2553)  
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การจัดการมูลฝอยทั่วไป

     ปญหาท่ียังคงอยู

ปริมาณมูลฝอยเพ่ิมขึ้น
ทุกปี/

การกําจัดไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล

มลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการกําจัดไม่

ถูกต้อง

มูลฝอยตกค้าง สะสม 
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลง

และพาหะนําโรค

การบังคับใช้
กฎหมายของท้องถ่ินยังไม่

มีประสิทธิภาพ

จังหวัดท่ีจะมี
การแกไข

ปญหาเรงดวน 
(คสช)

เขต
บริการ
สุขภาพ

อยุธยา 1

สระบุรี 4

ลพบุรี 4

นครปฐม 5

10 จังหวัดท่ีมี
ปญหามูลฝอย
ตกคางสะสมสูง 

เขต
บริการ
สุขภาพ

สงขลา 12

สมุทรปราการ 3

กาญจนบุรี 4

นครศรีธรรมราช 11

สุราษฎรธานี 11

ราชบุรี 4

เพชรบุรี 4

แพร 10

ปราจีนบุรี 3

อยุธยา 1

 

 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ

เตาเผาเอกชน 
(capacity 50.8 ตัน/วัน

เตาเผาราชการ
(capacity 48.1 ตัน/วัน
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1
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4
เขต 
5
เขต 
6
เขต 
7
เขต 
8
เขต 
9
เขต 
10

เขต 
11

เขต 
12

จํานวนมูลฝอยติดเช้ือทัง้หมด ถูกกําจัด

จํานวน (ตนั/ป)

     ปญหาทีย่ังคงอยู

1. ปริมาณเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง/ ถกูปลอยทิ้ง 26.5 ตัน/วัน 
2. การควบคุมการขนสงเพื่อนําไปกําจัดยังไมดีพอทําใหเกดิการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะหรือทิ้ง
รวมกับขยะทั่วไป
3. เตาเผาชํารุด/ไมไดมาตรฐาน ทาํใหเกิดมลพิษตอสุขภาพ

ปริมาณมูลฝอย 40,657 ตัน/ป  หรือ 111 ตัน/วัน  
ถูกกําจัด 84.5 ตัน/วัน  (74.87 %)
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พื้นท่ีเส่ียงเรื่องผลภาวะ
เขตฯ จังหวัด ประเภทความเสี่ยง

1 เชียงใหม
แพร 
ลําพูน 
แมฮองสอน
พะเยา 
ลําปาง

1) ฟลูออไรด
2) หมอกควนั

เชียงราย 
นาน

1) หมอกควนั

2 ตาก 1) ฟลูออไรด 2) หมอกควัน         
3) แคดเมียม

เพชรบูรณ 1) ฟลูออไรด 2) เหมืองทอง 

พิษณุโลก 
สุโขทัย

1) ฟลูออไรด

3 อุทัยธานี 1) สารหนู 2) โรงไฟฟาชีวมวล

พิจิตร 1) เหมืองทอง

4 อยุธยา 1) โรงไฟฟาชีวมวล
2) ขยะอิเล็กทรอนกิส

สระบุรี 1) มูลฝอยอนัตราย 
2) ฝุนละออง

5 สุพรรณบุรี 1) ฟลูออไรด 2) สารหนู 

สมทุรสาคร 1)  ฟลูออไรด

ประจวบคีรี
ขันธ

1) โรงไฟฟาชีวมวล

กาญจนบุรี 1) ตะกั่ว

เพชรบุรี 
นครปฐม 
ราชบุรี

1) ฟลูออไรด

ระยอง 1) ฟลูออไรด 
2) อุตสาหกรรมปโตรเคมี

ชลบุรี 1) ฟลูออไรด

ฉะเชิงเทรา 1) ฟลูออไรด

เขต
ฯ

จังหวัด ประเภทความเสี่ยง

7 ขอนแกน 1) ขยะอิเล็กทรอนกิส 2) โรงไฟฟาชีวมวล

กาฬสินธุ 1) ขยะอิเล็กทรอนกิส

รอยเอ็ด 1) โรงไฟฟาชีวมวล

8 เลย 1) เหมืองทอง  2) โรงไฟฟาชีวมวล

อุดรธานี 1) โรงไฟฟาชีวมวล

หนองคาย 1) พ้ืนที่ดานชายแดน

9 บุรีรมัย 1) ขยะอิเล็กทรอนกิส 2) โรงไฟฟาชีวมวล

ชัยภูมิ 1) ขยะอิเล็กทรอนกิส

สุรินทร 1) โรงไฟฟาชีวมวล

10 อุบลฯ 1) ขยะอิเล็กทรอนกิส 2) โรงไฟฟาชีวมวล

11 ระนอง 1) ฟลูออไรด  2) พ้ืนที่ดานชายแดน

สุราษฎรฯ 1) ฟลูออไรด

พังงา 1) ฟลูออไรด

12 สงขลา 1) โรงไฟฟากาซธรรมชาติ 2) ฟลูออไรด

ยะลา 1) ฟลูออไรด

     ปญหาทีย่ังคงอยู

1. ไมมีระบบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางตอเนื่อง
ในพื้นที่เส่ียง
2. ขาดฐานขอมูลความเส่ียงและผลกระทบตอสุขภาพ
3. ศักยภาพทมีปฏบิัติการตอบโตและแกไขปญหาอุบัติภยั
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  

 

เร่ืองรองเรียนเหตุรําคาญ 

เขตฯ จังหวัด

1 เชียงใหม (2)

2 พิษณุโลก (9)

4 นนทบุรี (4)
ปทุมธานี (3)

5
นครปฐม (6)
สมุทรสาคร (7)
ระยอง (8)

6 สมุทรปราการ (5)

7 มหาสารคาม (10)

- กรุงเทพมหานคร (1)

จังหวัดท่ีมีการรองเรียนเหตุรําคาญดาน
มลพิษส่ิงแวดลอมสูงสุด 10 อันดับแรก 

(ป 2554)

ท่ีมา : รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย 
ป 2554, กรมควบคุมมลพิษ
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จํานวนเร่ืองรองเรียนรายเขตสุขภาพ 
ป 2556 

(ท้ังประเทศมีจํานวน1,938 เร่ือง) 

 1
• กล่ินเหม็น/ฝุนละออง

 2
• เสียงดัง/เสียงรบกวน

 3
• น้ําเสีย

 4
• มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล

 5
• ของเสียอนัตราย

5 ลําดับเร่ืองรองเรียนสูงสุด

     ปญหาทีย่ังคงอยู

1. การบังคับใชกฎหมายของทองถิ่นในการควบคุม
กิจการตางๆ ยังไมมีประสิทธิภาพ

2. บุคลาการทองถ่ินขาดทักษะในการดําเนินงาน
3. ยังไมมีคามาตรฐานเหตุรําคาญบางเร่ืองที่เปนปญหา
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จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคระบบทางเดนิอาหารสูง
พ.ศ.2551-2556

เขตฯ จังหวัด เขตฯ จังหวัด

1 เชียงราย 
แมฮองสอน

7 ขอนแกน

2 ตาก 8 อุดรธานี
นครพนม

3 - 9 นครราชสีมา
บุรีรัมย

4 - 10 อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ

5 สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

11 ระนอง
ภูเก็ต

6 ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี
ตราด

12 ปตตานี

 

 

444.09
457.41

498.16 499.16
489.53

473.34

410
420
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440
450
460
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490
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510

อัตราปวยดวยโรคระบบหายใจ (ตอประชากร 1,000 คน) 
ป พ.ศ.2550-2555

จังหวัดท่ีมีอัตราผูปวยนอกดวยระบบทางเดินหายใจสูง

     ปญหาทีย่ังคงอยู

1. กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ เปนกลุมโรคทีมี่อัตราผูปวยนอกมากเปนลําดับที่ 1 
2. ประชากรประมาณรอยละ 50 ปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ

10 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยดวยโรค
ระบบหายใจสูง (ป พ.ศ.2553)

เขตฯ จังหวัด

1 แมฮองสอน (4)

3 อุทัยธานี (3)

5
สมุทรสาคร (1)
สมุทรสงคราม (6)
นครปฐม (2)

6 ฉะเชิงเทรา (10)
ระยอง (5)

10 ศรีสะเกษ (7)
ยโสธร (9)

12 พัทลุง (8)
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52.15

3.32

34.95

24.53
19.37

23.53

55.23

22.18

28.47

36.55
39.04

43.64

22.36

รอยละผลการตรวจคัดกรองสารกําจดัศัตรูพืช รายเขตบริการ ป 2556

การไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช 

1. เฉล่ียรอยละ 22.36 ของเกษตรกร สัมผัสสารกลุม Organophosphate และ Carbamates  ใน
ระดับเส่ียงและไมปลอดภยั
2. ป 2546-2555 มีผูปวยไดรับพิษจากสารปองกนักาํจัดศัตรูพืช มีจํานวน 17,340 ราย และอัตรา
ปวย 2.35 ตอประชากรแสนคน

     ปญหาทีย่ังคงอยู

เขตฯ จังหวัด

1 แมฮองสอน (9)

2 ตาก (1)

3 อุทัยธานี (3)  
ชัยนาท (4)
กําแพงเพชร (10)

4 อางทอง (5) 
สิงบุรี (6)

5 สุพรรณบุรี (7)  
กาญจนบุรี (8)

6 จันทบุรี (2)

จังหวัดท่ีมีอัตราปวยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช สูงสุด 10 อันดับแรก (ป 2554)
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บทท่ี 2 
นโยบายและแผนระดับประเทศทีเ่กีย่วของ 
 

2.1 นโยบายรฐับาล 
 การดําเนินงานแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีความสอดคล้องและ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายข้อ
ที่ 5 ด้านการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ให้มีความทั่วถึง มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมา
รักษา  และนโยบายด้านที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ข้อ 9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย   ที่
เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้
มากท่ีสุด เร่งกําจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤตซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ใน
พ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ  สําหรับของ
เสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้
มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิด
อุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาด  ส่วนในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม  

2.2 นโยบายรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และ

นายแพทย์สมศักด์  ชุนหรัศมิ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ  กําหนดนโยบายด้านสุขภาพ โดยมีหลักการ
สําคัญ คือ 1) มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค 2) มุ่งเน้นทํา
ให้เร็ว ทําจริง ทําให้ได้ผล และมีผลต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน ตามแนวทางท่านนายกรัฐมนตรี 3) มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  4) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ ให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ  มีนโยบายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับแผนบูรณาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ นโยบายข้อ 7 การจัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ ในข้อ
ย่อย 7.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการภัยคุกคามทาง
สุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และ
การพัฒนากลไกควบคุมการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงงานอย่างเข้มงวด   
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2.3 แผนยทุธศาสตรอนามยัสิง่แวดลอมแหงชาต ิฉบบัที ่2 

              พ.ศ. 2555-2559 
   แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 และประกาศใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในช่วงระยะ 5 ปี  เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของการบูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งในเชิง
พ้ืนที่ เชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน  7 ด้าน คือ 1) คุณภาพอากาศ  
2) นํ้า การสุขาภิบาล และสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ    
7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ประเด็นดังกล่าว และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และมียุทธศาสตร์ที่สําคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 2) การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3) การเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 4) การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ        
5) การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผน         
สู่การปฏิบัติ และดําเนินการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระยะคร่ึงแผนฯ และสิ้นสุดแผนฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

  การดําเนินงานภายใต้แผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในภาพรวม สามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนระดับประเทศท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวได้ เน่ืองจากเป็น
ดําเนินงานที่มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานบริการและการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  เพ่ือลด
ภาระโรคและการเสียชีวิต อันเน่ืองจากปัจจัยกําหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม  ดังข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
ที่ประมาณการณ์ว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ร้อยละ 24 และส่งผลต่อการเสียชีวิต       
ทั่วโลก ร้อยละ 23 
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3.2 เปาประสงคและผลลพัธ 

3.2.1   เป้าประสงค์   ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.2.2   ผลลพัธ์    ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน (Healthy 

Environment) และอัตราป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง 
 

3.3 ตวัชีว้ดัระดบัตาง ๆ  

ระดับกระทรวง ระดับเขตสขุภาพ ระดับจังหวัด 

1. กระทรวงสาธารณสุขมี
ระบบฐานข้อมูล สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ระบบเฝา้ระวังด้านสิ่งแวดลอ้ม
และสขุภาพ 

1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุก
ระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
 
2. เขตสุขภาพ มีระบบฐานขอ้มูล 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ     
ตามกฎหมาย 

1. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.)ทุกจังหวัด ดําเนินงานตาม
อํานาจหนา้ทีท่ี่กําหนด 

2.ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมี
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเช้ือที่
เกิดจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับการควบคุม กํากับ 
การเก็บขน และกําจัดที่ถูกต้อง 

4. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
และระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
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บทท่ี 4   
มาตรการสาํคญัและกจิกรรมหลกั 

 

4.1  มาตรการสาํคญั 
มาตรการการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะเน้นจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพ (ตามบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข) ดังน้ี 
4.1 .1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย   โดยปรับปรุงกฎหมายสาธารณสุข และ

ออกกฎกระทรวงฯ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ใช้ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จัดทํา
คําแนะนําทางวิชาการ และเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด        
ในการทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขกําหนด  ตลอดจนประสานความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในจังหวัด 

4.1.2  พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยสนับสนุน
รูปแบบกระบวนงานมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้อปท. ประเมินแนะนําเพ่ือการพัฒนา และประเมินรับรอง
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนอปท.ในการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีและสร้าง
เครือข่ายระหว่างพ้ืนที่ 

4.1.3  พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อม และบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของสถาน
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยเน้นการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือและการจัดการ นํ้าเสีย ที่
เกิดจากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจัดทําฐานข้อมูลมูลฝอยติด
เช้ือและระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งการกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการจัดการของสถานพยาบาล
ได้ และการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้เป็นไปตามแนวทางที่
กําหนด และสามารถรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดล้อมจากการทํางาน และให้บริการแก้ไขปัญหา
สุขภาพจากสาเหตุดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประชากรกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 

   4.1.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย สื่อสารสาธารณะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยเน้นให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง สสจ. สสอ. และ รพ. ดําเนินการ
เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  สามารถ
ประสานการจัดการกรณีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน การสื่อสารความเสี่ยงและ   
ให้ข้อมูลเพ่ือการเตือนภัยต่อสุขภาพและพัฒนาระบบสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพ่ือการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมของหน่วยบริการ
สาธารณสุข การพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องรวมถึงการนําข้อมูล และผลการ
กํากับติดตาม มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด เขต และ
ระดับประเทศเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.5   เสริมสร้างอํานาจภาคประชาชน โดยส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน(อสม.) ประชาชน และชุมชนในการเฝ้าระวัง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที ่

4.1.6 สร้างกลไกการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เชื่อมโยงทุกระดับ  โดยยกระดับ
สถานะของคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งมีองค์ประกอบของกระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้เป็น
กลไกระดับประเทศในการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ  และร่วมขับเคลื่อนแผน
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ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมาย  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และจัดให้มีกลไกการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยครอบคลุมทุก
จังหวัด  เพ่ือสนับสนุนท้องถิ่นในการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ ให้สามารถดําเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปการดําเนนิงานตามมาตรการสาํคญั 
มาตรการสําคัญ กลุ่มเป้าหมาย

ดําเนินการ 
ผลลพัธ์/ผลผลติ ผลลพัธท์ี่คาดหวัง ผลลพัธท์างสขุภาพ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย 
2. พัฒนาระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครอง
ส่วน 

ท้องถ่ิน 

- การออกข้อบังคับ
ท้องถ่ิน 
- มีกระบวนงานการ
จัดบริการได้มาตรฐาน 

องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินดําเนินการตาม
กฎหมายและเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 

3. พัฒนาระบบการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
จัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมของหน่วย
บริการสุขภาพ 

โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- มีการดําเนินงานตาม
กฎหมาย 

 

สธ.จัดบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เฝ้าระวัง เตือนภัย 
สื่อสารสาธารณะ และ
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา 
 
 

สสจ./สสอ. 

 

 

 

 

- มีการจัดการมีระบบเฝ้า
ระวัง 
- มีกลไกในระดับพ้ืนท่ี 
- มีหน่วยรองรับกรณี
ฉุกเฉิน 
 
 

สธ. มีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์ และ
ระบบเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

5. เสริมสร้างบทบาท
ภาคประชาชน 

ภาคประชาชน/
ชุมชน 

- อสม.มีความรู้ มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง/ส่งเสริม
การปรับพฤติกรรม ปชช. 
- ปชช. มีส่วนร่วมและมี
พฤติกรรมฯ ท่ีถูกต้อง 

ประชาชนมีความรู้
ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

6. สร้างกลไกการ
ดําเนินงานสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ท่ีเชื่อมโยง
ทุกระดับ 

หน่วยงาน
ภายนอก/ภาคี

เครือข่าย 

- การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
- มีกลไกการดําเนินงานท่ี
เชื่อมโยงท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
กระทรวงฯ 

มีแผนระดับประเทศท่ี
เชื่อมโยงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

Healthy 
Environment 
“ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ” 

 การจัดบริการ
ของอปท.ได้
มาตรฐาน 

 โรงพยาบาล
ดําเนินงานได้
มาตรฐาน 

 มีระบบเฝ้า
ระวัง

Health Impact 
“โรคจาก

สิ่งแวดล้อม
ลดลง” 

 โรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

 ความเสี่ยงจาก
การกําจัด
ศัตรูพืช 
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4.2 กิจกรรมหลกัจําแนกรายมาตรการ 

มาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กิจกรรมสําคัญ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมาย 

1.  ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุก
ระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน  
(ระดับเขตสุขภาพและจังหวัด) 
2.  คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.)ดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนด (ระดับ
จังหวัด) 

1. พัฒนา ปรับปรุงและผลักดันการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คําแนะนํา
คณะกรรมการสาธารณสุข และมาตรฐานทางวิชาการ 
2. จัดทําคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานด้านกฎหมายฯ ของ อปท. 
4. พัฒนาหลักสูตร วิชาการ นวัตกรรม จัดการความรู้ และต้นแบบการดําเนินงานด้าน
กฎหมาย 
5. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานฯระดับจังหวัด 
6. สนับสนุนวิทยากร คู่มือ เอกสารวิชาการ ชุดความรู้ 

กรมอนามัย 
 

 

5. สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.) 
6. จัดทําสถานการณ์การออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต 
7. พัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ด้านวิชาการและกฎหมาย 
8. พัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้านวิชาการและการบังคับใช้กฎหมาย 
9. สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของอสธจ.รายภาค 
11. ส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการจัดการ  
เหตุรําคาญให้แก่ สสจ. สสอ. และ อปท. 

เขตสุขภาพ 
 

12. จัดประชุมอสธจ. อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ และ
แนวทางที่กําหนด 
12. สนับสนุนและให้คําปรึกษา อปท. ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น /การบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนจากเหตุรําคาญ 

จังหวัด 
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13. จัดทําสถานการณ์การออกข้อบัญญัติของอปท.ระดับจังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมี
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน  
(ระดับกระทรวงเขตสุขภาพและ) 

1. จัดทํามาตรฐานกระบวนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับ อปท. 
2. พัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์ และระบบการประเมินรับรองฯ  
3. พัฒนาหลักสูตรAuditors, Instructors และความรู้พื้นฐานของระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(EHA) 
5. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Auditors) ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
6. จัดทําระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศ ของการพัฒนาคุณภาพระบบฯ ของ อปท.
ระดับประเทศ 
7. พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม  จัดการความรู้ และต้นแบบการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
8. สนับสนุนวิทยากร คู่มือ เอกสารวิชาการ ชุดความรู้ 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

9. พัฒนาขีดความสามารถสสจ. เพื่อเป็น Instructors 
10. ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท. 
11. ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ สสจ.สสอ. และ อปท. 
12. พัฒนา อปท. ต้นแบบ 
13. ติดตามผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.  
6. จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพระบบฯ ของ อปท. ระดับเขต 

เขตสุขภาพ 

9. ให้คําแนะนํา สนับสนุนการพัฒนา และประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ อปท. 
10. ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 
11. จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพระบบฯ ของ อปท.  
 

จังหวัด 
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3. พัฒนาระบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
จัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการ
สุขภาพ 

 

1.  ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 
(ระดับเขตสุขภาพ) 
2. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการควบคุม กํากับ 
เก็บขน และกําจัดที่ถูกต้อง (ระดับ
จังหวัด) 

1.ฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ และระบบบําบัดสําหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินและรับรองระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับเขตและ
จังหวัด 
3. สํารวจสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและระบบบําบัดน้ําเสียของรพ. และประเมิน
เชิงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อและระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล 
5. พัฒนาต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
6. สนับสนุนแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
7. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนามาตรฐานงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
9. พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. จัดทําระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เฝ้าระวังโรคจากการทํางาน 

กรมอนามัย 

 

11. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กําหนด 
12. กํากับ ติดตามการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 
13. สํารวจเชิงคุณภาพโดยร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อและระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข

เขตสุขภาพ 
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ปัญหา ระดับเขต 
14. จัดทําฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อ เฝ้าระวังการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในเขตฯ 
15. พัฒนาต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
16. จัดทําฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเขตฯ 
17.จัดทําฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อและระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัด 
18.สนับสนุนโรงพยาบาล.ในพื้นที่ ในการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
19. สนับสนุนการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรในรพ.สต. 
20. จัดทําฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

ระดับจังหวัด 
 

4. เฝ้าระวัง เตือนภัย สื่อสาร
สาธารณะ และสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหา 

 

 

 

1. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
ฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ระดับ
กระทรวง) 
2. เขตสุขภาพและจังหวัด มีระบบ
ฐานข้อมูลและสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ระดับเขต
สุขภาพและจังหวัด) 

1.จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาฯ 
2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านการเฝ้าระวังด้านและการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
5. วิเคราะห์ และพยากรณ์สถานการณ์ เพื่อการสื่อสาร และเตือนภัย 
6. พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม จัดการความรู้ หลักสูตรและต้นแบบการดําเนินงาน 
7. พัฒนาความร่วมมือภาคเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงฯ 
8. พัฒนาระบบกลไกการเชื่อมโยงการสื่อสาร เตือนภัย 
8. สํารวจสถานการณ์ฯ ระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง 
9. วิเคราะห์และจัดทํารายงานสถานการณ์ระดับประเทศ 
10.จัดทําคู่มือ แนวทางการจัดทําสถานการณ์ระดับเขต และจังหวัด และคู่มือ  แนวทางการ
การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
11.จัดทําสื่อ และชุดความรู้เพื่อการสื่อสาร เตือนภัย 

กรมอนามัย 
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12. จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาฯ ระดับเขต 
13. จัดทําฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และวิเคราะห์สถานการณ์ฯ ระดับเขต 
14. สนับสนุนจังหวัดในการดําเนินการเฝ้าระวัง เตือนภัย และสื่อสารสาธารณะในพื้นที่เสี่ยง 
15. พัฒนาศักยภาพทีมแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยของจังหวัด 
16. กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
17. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

เขตสุขภาพ 

18. จัดทําระบบข้อมูล และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด 
19. ตั้งทีมดําเนินการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 
20.พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสอ.และ รพสต. ด้านการเฝ้าระวังฯ 
21. สื่อสาร และเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ 

จังหวัด 

 

5. เสริมสร้างบทบาทภาค
ประชาชน 

มี อสม. ดีเด่นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  
(ระดับจังหวัด) 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและเตือนภัยฯ 
2. จัดทําชุดความรู้ด้านการเฝ้าระวังฯสําหรับประชาชน 
3. จัดทําเกณฑ์การสรรหา อสม.ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กรมอนามัย 

 

 

 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการดําเนินงานเฝ้าระวังฯ 
6. พัฒนาต้นแบบการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเรื่องการเฝ้าระวังฯ 
7. พัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อดําเนินการด้านส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของประชาชน เช่น 
การคัดแยก และลดขยะในครัวเรือน 

เขตสุขภาพ 

 

8. อบรม อสม.ให้มีความรู้ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและมีบทบาทในการให้ความรู้เพื่อปรับ
พฤติกรรม ปชช. 
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังฯแก่แกนนําชุมชน 
10. สื่อสาร เตือนภัยให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังฯ 
11. สรรหา อสม.ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 

จังหวัด 
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6. สร้างกลไกการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่
เชื่อมโยงทุกระดับ 

มีโครงสร้างการดําเนินงานฯ         
ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงทุกระดับ  
(ระดับจังหวัด) 

1. พัฒนาให้มีระบบงานและกลไกการดําเนินงานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงทุกระดับ 
2. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 
3. สร้างเครือข่ายการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

กรมอนามัย 

 

4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และโครงสร้างการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ใน
ทุกจังหวัด 
5. สนับสนุนให้มี/เข้าร่วมในกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับเขตฯ 
6. กํากับ  ติดตาม และประเมินผล 

เขตสุขภาพ 

  7. กําหนดผู้รับผิดชอบหลักในโครงสร้างการดําเนนิงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย
ของจังหวัด 
8. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
9. สนับสนุนให้มี/เข้าร่วมในกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานฯ 
ระดับจังหวัด 

จังหวัด 
 

 

** หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างแต่ละกรมปรับงบฯ ขาลง) 
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บทท่ี 5  
การตดิตาม และประเมนิผล 

กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายมาตรการ และกิจกรรม
ภายใต้แผนฯ เป็นรายไตรมาส  โดยคณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ ที่แต่งต้ังขึ้นโดยกรมอนามัย ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานภายใต้แผนบูรณาการฯ จากกรมวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  โดยให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของแผนฯ ในระยะ 3  6  9 และ 12 เดือน และพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละระยะของ
ตัวช้ีวัด (รายละเอียดในภาคผนวก)  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PM แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/แผนควบคุมโรค/แผนคุม้ครองผู้บริโภค 
 คณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/ควบคุมโรค/คุ้มครองผู้บริโภค 
 ประธานคณะทํางานวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/ควบคุมโรค/

คุ้มครองผู้บริโภคฯ

Feed back 

M&E 
การดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 
แผนบูรณา 
การฯ และ
แผนปฏิบัติการ
(Action plan) 

M 3 เดือน 
- ประชุมติดตามฯ 
รายไตรมาส 
- ติดตามจาก
รายงานผลการ
ดําเนินงานจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

M 6เดือน 
- ประชุมติดตามฯ 
- ติดตามจาก
รายงานผลการ
ดําเนินงานจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับภาค 
 

M 9เดือน 
- ประชุมติดตามฯ 
- ติดตามจาก
รายงานผลการ
ดําเนินงานจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- Rapid Survey 
- นิเทศงาน 
 

E 12เดือน 
- Rapid Survey 
- ประชุมติดตามฯ 
- สรุปผล Rapid 
Survey /ผลการ
ดําเนินงานจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากคณะผู้นิเทศ  
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ภาคผนวก 
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1. คําอธิบายตวัชี้วดั 

KPI ระดับกระทรวง KPI ระดับเขตสุขภาพ KPI ระดับจังหวัด 

1. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
ฐานข้อมูล สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบ
เฝา้ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุก
ระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
2. เขตสุขภาพ มีระบบฐานขอ้มูล 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือตาม
กฎหมาย 

1. คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.)ทุกจังหวัด 
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนด 

2.ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุก
ระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเช้ือ
ที่เกิดจากโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับ           
การควบคุม กํากับ การเก็บขน 
และกําจัดที่ถูกต้อง 

4. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 
หมายเหตุ: KPI ระดับเขตและจังหวัด เป็นทางเลือกในการดําเนินงานตามสภาพปัญหาจริงของพ้ืนที่และ 
เพ่ือส่งผลต่อเป้าหมายระดับกระทรวง 
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Template ตัวชีว้ัดระดบักระทรวง 

ตัวชี้วัด 1. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

คํานิยาม 1. ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ โดยเป็น
ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ท่ีเชื่อมโยงทุกระดับต้ังแต่ส่วนกลาง เขตสุขภาพ และจังหวัด เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ รายงานท่ีรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึน
ในรอบปี  เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี  รวมท้ังประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ท่ีมีความสําคัญและเป็นท่ีสนใจของประชาชน  ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้ม  สถานการณ์ใน
อนาคต  พร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน  
3. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ มีข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมตามประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และนํามาวิเคราะห์  เผยแพร่  รวมท้ังนําผลไป
ใช้แก้ไขปัญหา โดยประเด็นงานสําคัญท่ีเน้นให้มีในระบบฐานข้อมูล  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ได้แก่  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยทั่วไป  ตลาดนัด 
น้ําบริโภค  ตู้น้ําหยอดเหรียญ  โรงนํ้าแข็ง มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข และพื้นท่ีเสี่ยง (พ้ืนท่ีท่ี
มีมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นสําคัญ      

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล  สํารวจ  และสุ่มตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 มีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 

 
  

Baseline data หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - - 

เกณฑ์การประเมิน :ประเมินผล 4 คร้ัง รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีหลักสูตรและคู่มือแนว

ทางการปฏิบัติงานการเฝ้า
ระวังฯ 

- มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

- มีข้อมูลสําหรับจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล และข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ   

- มีตัวระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ  

 

มีระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพระดับประเทศ  และมีการ
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดทําสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอําพร  บุศรังษี           
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   โทร 0 2590 4349 
2. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว      
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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    สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4128 
3. นางปรียานุช  บูรณะภักดี      
    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4261 
4. นางนัยนา  หาญวโรดม         
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
    สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย    โทร 0 2590 4607 
5. นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย   
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย     โทร 0 2590 4184 

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและจัดทํา
ข้อมูล 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้บันทึกข้อมูล นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  โทร.0 2590 4202 โทรสาร. 0 2590 4356 
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Template ตัวช้ีวัดระดับเขต 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
คํานิยาม เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง  

1. เทศบาล  (เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) ท่ีมีการดําเนินการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขท่ีกรมอนามัยกําหนด อย่าง
น้อย 1 ด้าน (ด้านท่ี 1- 4 คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 3. การ
จัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย)  
2. เทศบาลนั้นต้องมีเทศบัญญัติ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล 2) มูลฝอย 3) ตลาด 4) การ
จําหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ 5) ตู้น้ําหยอดเหรียญ 6) สถานท่ีผลิต/จําหน่ายน้ําแข็ง เพ่ือใช้
ดําเนินการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนท่ีโดยมีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจงัหวัด 
(อสธจ.) เป็นกลไกในการทําหน้าท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานบงัคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ระดับพ้ืนท่ี 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับในพ้ืนท่ีเขตฯ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลทุกระดับประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สํารวจ/ตรวจประเมิน 

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อปท./อสธจ. 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนเทศบาลทุกระดับ (ทน., ทม., ทต.) ในพ้ืนท่ีเขตฯ ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ด้าน และมีการออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องตามบริบทปัญหาของพ้ืนท่ี 
โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล 2) มูลฝอย 3) ตลาด 4) การจําหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ 
5) ตู้น้ําหยอดเหรียญ 6) สถานท่ีผลิต/จําหน่ายน้ําแข็ง 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนเทศบาลท้ังหมดในพ้ืนท่ีเขตฯ 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

จํานวนเทศบาลท่ีผ่านการประเมินระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อย่างน้อย 1 ด้าน) 

แห่ง - 9 140 
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เกณฑ์การประเมิน :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. 
- มีการติดตามการดําเนินงาน
ของ อสธจ. 

- นิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย 
สิ่งแวดล้อม อปท. 
- มีการติดตามการดําเนินงาน
ของ อสธจ. 

- ตรวจประเมินระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลทุกระดับ 
- มีการติดตามการ
ดําเนินงานของ อสธจ. 

- เทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 50 
- มีการติดตามการดําเนินงาน
ของ อสธจ. 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. โดยผู้ประเมินท่ีผ่านการอบรมการเป็น
ผู้ตรวจประเมินรับรองฯ 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
3. คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายธนชีพ  พีระธรณิศร์  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ  
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย   โทร 0 2590 4638 
2. นางสุนทรีย์  รักษาม่ันคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   โทร 0 2590 4319 
3. นางสาววิภา  รุจิจนากุล  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย   โทร 0 2590 4129 

ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 

ศูนย์อนามัยท่ี 1  -12 

ผู้บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยท่ี 1  -12 
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ตัวชี้วัด 2. เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

คํานิยาม 1. ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ โดยเป็น
ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ท่ีเชื่อมโยงทุกระดับต้ังแต่ส่วนกลาง เขตสุขภาพ และจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ รายงานท่ีรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนใน
รอบปี  เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี  รวมท้ังประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ท่ีมี
ความสําคัญและเป็นท่ีสนใจของประชาชน  ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้ม  สถานการณ์ในอนาคต 
พร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน  
3. ระบบเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ คือ มีข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และนํามาวิเคราะห์  เผยแพร่  รวมท้ังนําผลไปใช้แก้ไขปัญหา 
โดยประเด็นงานสําคัญท่ีเน้นให้มีในระบบฐานข้อมูล  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ระบบ
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ได้แก่  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยทั่วไป  ตลาดนัด  น้ําบริโภค  ตู้น้ําหยอด
เหรียญ  โรงนํ้าแข็ง มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข และพื้นท่ีเสี่ยง (พ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ในประเด็นสําคัญ      

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล  สํารวจ  และสุ่มตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 มีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - - 
 

เกณฑ์การประเมิน :ประเมินผล 4 คร้ัง รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

- มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ   

- มีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  

 

มีระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระดับเขต  และมีการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดทําสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอําพร  บุศรังษี           
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   โทร 0 2590 4349 
2. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว      
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4128 
3. นางปรียานุช  บูรณะภักดี      
    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4261 
4. นางนัยนา  หาญวโรดม         
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   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
    สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย    โทร 0 2590 4607 
5. นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย   
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย     โทร 0 2590 4184 

ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

เขตสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 

เขตสุขภาพ 

ผู้บันทึกข้อมูล นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  โทร.0 2590 4202 โทรสาร. 0 2590 4356 
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ตัวชี้วัด 3. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 
คํานิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลให้

ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยมีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาลใน 7 เร่ืองต่อไปน้ี 
1.  ด้านบุคลากร 
2.  การคัดแยกมูลฝอย 
3.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
4.  การเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
5.  ลักษณะของรถเข็นท่ีใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
6.  สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
7.  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
รวมถึงมีระบบควบคุม กํากับ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้อง เช่น การใช้เอกสารกํากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ท่ัวไป, รพ.ชุมชน ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สํารวจ ตรวจประเมินโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกสุขลักษณะ  ตามแบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล  

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/รพ. 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีได้
มาตรฐาน 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  A/B  X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

  - - - 

เกณฑ์การประเมิน : ประเมินวัดผล2 คร้ังรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รพ.สธ.ประเมินตนเองด้วยแบบ
ประเมินระบบคุณภาพการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.  

ศอ. 1  -12 และ สสจ. ประเมิน
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ 
รพ.สธ. เพ่ือให้คําแนะนํา  

ติดตามผลการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงของ รพ. 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อตามกฎหมายร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล โดยศูนย์อนามัย และ สสจ. 
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เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการทําลายเชื้อด้วยไอน้ํา ณ แหล่งกําเนิด 
4. เอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางศรีอรุณ  สุขเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  โทร. 02 5904128  

ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 

ศูนย์อนามัยท่ี 1  -12 

ผู้บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยท่ี 1  -12 
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Template ตัวชีว้ัดระดบัจังหวัด 
ตัวชี้วัด 1. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนด 
คํานิยาม คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

สาธารณสุข โดยใช้อํานาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมอบหมาย
ให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
       (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
       (2)  ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       (3)  ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถ่ินในการออกข้อกําหนดของท้องถ่ิน 
       (4)  ให้คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
       (5)  จัดทําโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      (6)  สนับสนุน ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและรายงานต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุขตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
      (7)  ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
      (8)  แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
      (9)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
ดําเนินงาน หมายถึง การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยใช้รูปแบบการประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการกําหนดมาตรการ แนวทาง วิธีการ กํากับติดตามและ
ประเมินผล 
โดยกําหนดให้ใช้การประชุมเป็นกลไกหลักเพ่ือระดมความเห็นและพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงาน
เร่ืองต่างๆที่ต้องการพัฒนาหรือเป็นปัญหาในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันการณ์ ซ่ึงมติหรือ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งย่อมมีผลผูกพันทางกฎหมายและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน 

เกณฑ์เป้าหมาย 76 จังหวัด  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การนิเทศ และรวบรวมรายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 จํานวนจังหวัดท่ีจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อย 6 คร้ัง และส่งรายงานสรุปการประชุมให้ศูนย์
อนามัย 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 

จังหวัด - - 32 
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เกณฑ์การประเมิน :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ประชุมและสรุปรายงานการ
ประชุม 

ประชุมและสรุปรายงานการ
ประชุม 

ประชุมและสรุปรายงานการ
ประชุม 

ประชุมและสรุปรายงานการ
ประชุม 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม และประเมินผล โดยทีมนิเทศ และศูนย์อนามัย จากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ
รายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข (พ.ศ. 2535 – 2554) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ร.ท.หญิงณิชารัศม์ิ  ปัญจจิตราพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
2. นายสุพจน์  อาลีอุสมาน  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
3. นางวิไลวรรณ  มาเจริญทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร. 02 590 4252, 02 590 4219, 02 590 4256  

ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้บันทึกข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
คํานิยาม เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง  

1. เทศบาล  (เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) ท่ีมีการดําเนินการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขท่ีกรมอนามัยกําหนด อย่าง
น้อย 1 ด้าน (ด้านท่ี 1- 4 คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 3. การ
จัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย)  
2. เทศบาลนั้นต้องมีเทศบัญญัติ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล 2) มูลฝอย 3) ตลาด 4) การ
จําหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ 5) ตู้น้ําหยอดเหรียญ 6) สถานท่ีผลิต/จําหน่ายน้ําแข็ง เพ่ือใช้
ดําเนินการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับในจังหวัด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลทุกระดับประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สํารวจ/ตรวจประเมิน 

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อปท./อสธจ. 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนเทศบาลทุกระดับ (ทน., ทม., ทต.) ในจังหวัด ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ด้าน และมีการออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องตามบริบทปัญหาของพ้ืนท่ี โดย
ครอบคลุมในเร่ือง คือ 1) สิ่งปฏิกลู2)มูลฝอย 3) ตลาด4) การจําหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ 5) ตู้
น้ําหยอดเหรียญ 6) สถานท่ีผลิต/จําหน่ายน้ําแข็ง 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนเทศบาลท้ังหมดในจังหวัด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
จํานวนเทศบาลท่ีผ่านการประเมินระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อย่างน้อย 1 ด้าน) 

แห่ง - 9 140 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. 

นิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย 
สิ่งแวดล้อม อปท. 

ตรวจประเมินระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลทุกระดับ 

มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 

 

วิธีการประเมินผล :  นิเทศ ติดตามผลโดยทีมนิเทศ 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
3. คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายธนชีพ  พีระธรณิศร์  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ  
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย   โทร 0 2590 4638 
2. นางสุนทรีย์  รักษาม่ันคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   โทร 0 2590 4319 
3. น.ส.วิภา  รุจิจนากุล  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย   โทร 0 2590 4129 

ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้บันทึกข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ตัวชี้วัด 3. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการควบคุม 
กํากับ การเก็บขน และกําจัดท่ีถูกต้อง 

คํานิยาม โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาลใน 7 เร่ืองต่อไปน้ี 
1.  ด้านบุคลากร 
2.  การคัดแยกมูลฝอย 
3.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
4.  การเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
5.  ลักษณะของรถเข็นท่ีใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
6.  สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
7.  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
รวมถึงมีระบบควบคุม กํากับ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้อง เช่น การใช้เอกสารกํากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ท่ัวไป, รพ.ชุมชน ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สํารวจ ตรวจประเมินโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกสุขลักษณะตามแบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล  

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ท่ัวไป, รพ.ชุมชน ) 

รายการข้อมูล 1 A = ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการ
ควบคุม กํากับ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้อง 

รายการข้อมูล 2 B = ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  A/B  X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
  - - -  



 

52 | คู่มือแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558  

เกณฑ์การประเมิน : ประเมิน1 คร้ังรอบ 12 เดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

‐ จํานวนรพ.ท่ีมีการใช้เอกสาร
กํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
(ตช.01/1 (สีฟ้า) และ           
ตช.01/2) 

‐ จํานวนอปท.(ท่ีรพ.ต้ังอยู่)        
มีการใช้เอกสารกํากับ            
การขนส่ง (ตช.04) 

‐ จํานวนอปท.ท่ีมีสถานท่ีกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อต้ังอยู่ มีการใช้
เอกสารกํากับการขนส่ง      
มูลฝอยติดเชื้อ(ตช.05) 

‐ จํานวนรพ.ท่ีมีการใช้เอกสาร
กํากับการขนส่งมูลฝอย      
ติดเชื้อ(ตช.01/1 (สีฟ้า) และ 
ตช.01/2) 

‐ จํานวนอปท.(ท่ีรพ.ต้ังอยู่)     
มีการใช้เอกสารกํากับ            
การขนส่ง (ตช.04) 

‐ จํานวนอปท.ท่ีมีสถานท่ีกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อต้ังอยู่ มีการใช้
เอกสารกํากับการขนส่ง     
มูลฝอยติดเชื้อ(ตช.05) 

‐ จังหวัดมีฐานข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
ท่ีได้รับการควบคุม 
กํากับ การเก็บ ขน 
และกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อท่ีถูกต้อง 

ร้อยละ 100 ของมูลฝอย    
ติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขได้รับ    
การควบคุม กํากับ การเก็บ 
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ท่ีถูกต้อง 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล โดยศูนย์อนามัย และ สสจ. 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการทําลายเชื้อด้วยไอน้ํา ณ แหล่งกําเนิด 
4. เอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางศรีอรุณ  สุขเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  โทร. 02 5904128  

ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้บันทึกข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

 
 
 
 
 
 

ณ 15 ตุลาคม 2557 
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ตัวชี้วัด 4. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

คํานิยาม 1. ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ โดยเป็น
ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ท่ีเชื่อมโยงทุกระดับต้ังแต่ส่วนกลาง เขตสุขภาพ และจังหวัด เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ รายงานท่ีรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึน
ในรอบปี  เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี  รวมท้ังประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ท่ีมีความสําคัญและเป็นท่ีสนใจของประชาชน  ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้ม  สถานการณ์ใน
อนาคต  พร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน  
3. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ มีข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมตามประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และนํามาวิเคราะห์  เผยแพร่  รวมท้ังนําผลไป
ใช้แก้ไขปัญหา โดยประเด็นงานสําคัญท่ีเน้นให้มีในระบบฐานข้อมูล  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ได้แก่  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยทั่วไป  ตลาดนัด 
น้ําบริโภค  ตู้น้ําหยอดเหรียญ  โรงนํ้าแข็ง มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข และพื้นท่ีเสี่ยง (พ้ืนท่ีท่ี
มีมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ในประเด็นสําคัญ      

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด / อปท. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล  สํารวจ  และสุ่มตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / อปท. 
รายการข้อมูล 1 มีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
  - - - 

 

เกณฑ์การประเมิน :ประเมินผล 4 คร้ัง รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

- มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ   

- มีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  

 

มีระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระดับเขต  และมีการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดทําสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอําพร  บุศรังษี           
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   โทร 0 2590 4349 
2. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว      
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4128 
3. นางปรียานุช  บูรณะภักดี      
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    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4261 
 
4. นางนัยนา  หาญวโรดม         
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
    สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย    โทร 0 2590 4607 
5. นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย   
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย     โทร 0 2590 4184 

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานประมวลผลและจัดทํา
ข้อมูล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ผู้บันทึกข้อมูล นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  โทร.0 2590 4202 โทรสาร. 0 2590 4356 
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2. แนวทางการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 

การจัดทําสถานการณส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในปีงบประมาณ 2558 กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการดําเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีแผนงานระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดําเนินการศึกษาสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย    
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มีความชัดเจนและ
บูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง  
กรมอนามัย เขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
และภารกิจที่สําคัญในการดําเนินการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้สามารถนําข้อมูลจากการศึกษา
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ ไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและใช้ใน
การดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และนําข้อมูลไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการและแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ได้ต่อไป  

คํานิยาม : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ รายงานที่รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่
เกิดขึ้นในรอบปี เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี รวมท้ังประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    
ที่มีความสําคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนรวมท้ังการคาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต พร้อม
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

1. วัตถุประสงค์หลัก 
1.1 เพ่ือให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ 
1.2 เพ่ือให้เขตสุขภาพ มีข้อมลูถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับเขต 
1.2 เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับประเทศ 

2. ขอบเขตและระดับของการจัดทําสถานการณ์ด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
 ขอบเขตและระดับของการศึกษาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ออกเป็น 4 ระดับคือ 

1) การจัดทําสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับประเทศ เป็นการจัดทําสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในภาพรวมระดับประเทศ โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์จากเขตบริการสุขภาพท้ัง 12 แห่ง
และข้อมูลในระดับประเทศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศ ข้อมูลจํานวนพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น  หน่วยงานส่วนกลางดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตามประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างๆ ในระดับประเทศ เพ่ือดําเนินการควบคุม แก้ไขปัญหา 
กําหนดนโยบาย แผนดําเนินงานอย่างบูรณาการระดับประเทศ   

2) การจัดทําสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับเขตสุขภาพ เป็นการจัดทําสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรายเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพ โดยเขตบริการสุขภาพแต่ละแห่งรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการสํารวจของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติงานการจัดทําสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดลอ้ม
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และข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในภาพรวมของเขต รวมทั้งวิเคราะห์และจัดทํารายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของแต่ละศูนย์ ฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และนําข้อมูลไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับ
เขตได้ต่อไป 

3) การศึกษาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัดเป็นการศึกษาสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ (76 จังหวัด) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับจังหวัด และข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในภาพรวมจังหวัด โดยใช้ 
แบบสํารวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ที่มีสิ่ง
คุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและเร่ืองร้องเรียนข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพรายประเด็น 
รวมท้ังข้อมูลสุขภาพ เน่ืองจากสิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในแต่ละจังหวัดอาจมีความหลากหลาย
ตามบริบทและโครงสร้างทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในระดับจังหวัดจึงเป็นการศึกษาสถานการณ์ที่ขอบเขตของพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงจากหลาย
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น จังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดน ที่มีการไหลของประชากรจากประเทศเพ่ือน
บ้านเข้ามา ควรรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องปัญหาการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา การจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย 
รวมไปถึงการระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา เป็นต้น 
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ 
3.2 เขตสขุภาพ มีรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับเขต 
3.3 กระทรวงสาธารณสุขมรีายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพในระดับประเทศ 

4. วิธีการดําเนินงาน 
1. ส่วนกลางจัดส่งแบบสํารวจสถานการณ์ให้เขตสุขภาพ เพ่ือประสานและส่งต่อให้สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สํารวจและรวบรวมข้อมูล

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบสํารวจสถานการณ์ตามตัวช้ีวัดหลักด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ  

3. เขตสุขภาพ รวบรวมจากแบบสํารวจสถานการณ์ฯ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและบันทึก
ข้อมูล ประมวลผล และจัดทํารายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับเขตและสรุปรายงาน
เสนอส่วนกลาง ต่อไป  
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กระบวนการ คําอธบิาย หลักฐานประกอบ 
 -เขตสุขภาพ ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
-  สสจ.นําแบบสํารวจสถานการณ์ ไปใช้รวบรวมข้อมูล 
 
 
- เขตสุขภาพรวบรวม ประมวลผลข้อมลูและจัดทํา
รายงาน รวมทั้งส่งต่อให้ส่วนกลาง    

- หนังสือราชการจากเขต
สุขภาพ ถึง สสจ. 
 
- แบบสํารวจฯ ที่กรอกข้อมลู
แล้ว  
 
- ไฟล์บันทึกข้อมูล และรายงาน
สถานการณ์  

 
5. การรายงานผลการดําเนนิงาน 
 รายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบฟอร์ม
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: มีข้อมูลสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) 

6. รูปเล่มรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
คําชี้แจง ข้อมลูสถานการณ์ควรเป็นปัจจุบันมากที่สุดซึ่งแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอาจมีช่วงเวลา
ของการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เทา่กันจึงแบ่งข้อมูลเป็น3ประเภทคือ 

- ข้อมูลจากแบบสํารวจสถานการณ์ตามตัวช้ีวัดหลักด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
- ข้อมูลทีส่ํารวจเพ่ิมหรือเก็บตัวอย่างตรวจเช่นประเด็นอาหารและน้ําเป็นต้น 
- ข้อมูลสถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ที่มีสิ่งคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและเรื่องร้องเรียน

รวมทั้งข้อมูลสขุภาพ 
 รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  มีจํานวนทั้งหมด 4 สว่น ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมลูพ้ืนฐานทั่วไป สถานการณ์ด้านทรัพยากรและกําลังคนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมลูสถานการณ์สิง่แวดล้อมและสุขภาพรายประเด็น และรายพ้ืนที่   
 ส่วนที่ 3 ข้อมลูสถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ที่มีสิ่งคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและเรื่อง 
             ร้องเรียน 
ส่วนที่ 4 ข้อมลูสุขภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป สถานการณ์ด้านทรัพยากรและกําลงัคนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1.1 โครงสร้างและองคป์ระกอบของผูร้ับผดิชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือเป็นงานท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มงานอ่ืน  
2) จํานวนผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  
3) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และจํานวนคร้ังการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด  
1.2 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของจังหวัด 

เร่ิมต้น 

กรอกข้อมูล 

สรุปข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานการณส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพรายประเด็น และรายพื้นที่   
 

  ประเด็น เนื้อหา 
1. การจัดการมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 

(1) ปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นในจังหวัด 
(2) ปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับการเก็บขน 
(3) ร้อยละของมูลฝอยทั่วไปได้รับเก็บขน 
(4) จํานวน อปท. ที่ให้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
(5) จํานวนสถานที่กําจัดมูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยอันตราย และมลูฝอยติดเช้ือระบุ

ช่ือสถานที่ต้ัง ขนาด และวิธีของแต่ละแห่ง 
2. การจัดการสิ่งปฏิกูล
และส้วมสาธารณะ 
 

(6) จํานวนหลังคาเรือนที่มีส้วมใช้ 
(7) ร้อยละของหลังคาเรือนที่มีส้วมใช้ 
(8) จํานวนหลังคาเรือนที่ได้รับบริการสูบสิ่งปฏิกูล  
(9) จํานวน อปท. ที่ให้บริการสูบและกําจัดสิ่งปฏิกูล  
(10) จํานวน อปท. ที่บําบัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที ่ถูกหลักสุขาภิบาล  
(11) จํานวนสถานที่ที่มีส้วมสาธารณะทั้งหมด และที่ผ่านมาตรฐาน HAS ตาม 
setting ต่างๆ  

3. การจัดการเหตุรําคาญ   
 

(12) จํานวนอปท. ที่มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเหตุรําคาญ  
(13) จํานวนอปท.ที่มีฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนเหตุรําคาญ 
(14) จํานวนเรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญทั้งหมด และที่ได้รับการจัดการและแก้ไขจน

เป็นที่ยุติ 
4. การสุขาภิบาลอาหาร 
4.1 การสขุาภิบาลตลาด 
- ตลาดประเภทที่ 1 
- ตลาดประเภทที่ 2 
(ตลาดนดั) 

(15) จํานวนตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมด 
(16) จํานวนตลาดประเภทที่ 1 ที่ได้รับใบอนุญาต 
(17) จํานวนตลาดประเภทที่ 2 ทั้งหมด 
(18) จํานวนตลาดประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาต 
(19) จํานวนตลาดประเภทที่ 2 ที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด ของกรมอนามัย 

   4.2 การสุขาภิบาล
อาหารสําหรับสถาน
ประกอบการด้านอาหาร 
- ร้านอาหาร 
- แผงลอยจําหน่ายอาหาร
- โรงอาหารในโรงเรียน 

(20) จํานวนร้านอาหารทั้งหมด 
(21) จํานวนร้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาต 
(22) จํานวนร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย 
(23) จํานวนร้านอาหารที่เคยส่งผูส้ัมผสัอาหารเข้ารับการอบรมด้านสุขาภิบาล

อาหาร 
(24) จํานวนแผงลอยจําหน่ายอาหารท้ังหมด 
(25) จํานวนแผงลอยจําหน่ายอาหารท่ีได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
(26) จํานวนแผงลอยจําหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ของกรมอนามัย 
 (27) จํานวนแผงลอยจําหน่ายอาหารท่ีเคยส่งผู้สมัผัสอาหารเข้ารับการอบรมด้าน

สุขาภิบาลอาหาร 
(28) จํานวนโรงเรียน/สถาบันการศึกษาทั้งหมด / จํานวนโรงอาหารในโรงเรียน/

สถาบันการศึกษา 
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  ประเด็น เนื้อหา 
(29) จํานวนโรงอาหารในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดด้าน

สุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย 
(30) จํานวนโรงอาหารในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เคยส่งผู้สัมผัสอาหารเข้า

รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 
   4.3 การเฝา้ระวังด้าน
แบคทีเรียในอาหาร 

(31) จํานวนตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจและที่พบเช้ือ Coliform bacteria   ใน
อาหารปรุงสําเร็จ /อาหารพร้อมบริโภค  เครื่องด่ืม (ยกเว้น เคร่ืองด่ืมใน
ภาชนะ ที่บรรจุปิดสนิทและมีเครื่องหมาย อย.) เช่น เครือ่งด่ืมที่ตักขาย นํ้า
ป่ันนํ้าแข็ง มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร 

5. น้ําบริโภคสะอาด 
 

(32) จํานวนหลังคาเรือนที่มีนํ้าด่ืมสะอาด ปลอดภัยเพียงพอตลอดปี  
(33) จํานวนระบบประปาทั้งหมด (ประปาภูมิภาค/หมู่บ้าน/เทศบาล)  
(34) จํานวนระบบประปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาด่ืมได้ กรม

อนามัย 
(35) จํานวนสถานประกอบการนํ้าด่ืมบรรจุขวด 
(36) จํานวนตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสถานการณพ์ื้นทีเ่สี่ยง และเรื่องร้องเรียน 

3.1 ข้อมูลสถานการณ์พืน้ทีเ่สี่ย อธิบายลักษณะสถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยง ลักษณะผลกระทบ/ความรุนแรงของ
ปัญหา และการจัดการแก้ไข โดยให้ระบุ  

- ข้อมูลที่ต้ัง (เช่น พ้ืนที่กําจัดขยะ)  
- อธิบายลักษณะปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น 
- แหล่งกําเนิดมลพิษ  

ตัวอย่างพืน้ที่เลี่ยง/พื้นที่ที่มีมลพิษสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสขุภาพ เช่น ต่อไปนี้  
‐ พื้นที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง (จากหมอกควัน/จากการขนถ่ายถ่านหิน/โรงโม่หิน/โรงไฟฟ้าชีวมวล) 
‐ พื้นที่เสี่ยงจากสารเคมีรั่วไหล (จากการขนส่ง/โรงน้ําแข็ง/อุตสาหกรรมห้องเย็น หรือการปนเป้ือน

สารเคมี จากการประกอบกิจการเหมืองเก่า/ การลักลอบทิ้งสารเคมี/แหล่งคัดแยกขยะ 
electronics) 

‐ พื้นที่ที่มีโครงการรุนแรงที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือมีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
‐ พื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน โรคระบาด 

อุบัติภัยจากสารเคมี/วัตถุอันตราย วาตภัย สึนามิ แผ่นดินยุบตัว แผ่นดินไหว  
3.2 ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาข้อร้องเรียนเหตุรําคาญ 

ลักษณะและจาํนวนปัญหาข้อร้องเรียนเหตุรําคาญทั้งหมดที่สสจ. ได้รับ จํานวนปัญหาเหตุรําคาญที่ 
สสจ. ได้จัดการแก้ไขจนเป็นที่ยุติ และจํานวนปัญหาข้อร้องเรียนเหตุรําคาญจําแนกรายประเด็น (เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง/เสียงรบกวน ฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน นํ้าเสีย มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย ความ
สั่นสะเทือน เป็นต้น)   
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลสขุภาพ  

จํานวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เก่ียวข้อง ทุกกลุ่มอาย ุ (ราย) ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม
สถานการณ์ด้านสุขภาพ ตัวอย่างโรคท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

 
ตัวอย่าง โรคและการบาดเจ็บที่เก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ 
รายชื่อโรคและการบาดเจ็บ ความเก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ 
การติดเช้ือของ                   
ทางเดินหายใจ 

- มลพิษอากาศภายในอาคารจากควันเผาไหม้เช้ือเพลิง 
- มลพิษอากาศภายนอกอาคาร 
- ควันบุหรี่  
- การจัดการที่อยู่อาศัย 

โรคอุจจาระร่วง อหิวาตกโรค  
โรคบิด  

- การสุขาภิบาลอาหาร 
- คุณภาพนํ้าบริโภค  สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน คุณภาพนํ้าอุปโภค การ

จัดการของเสียจากสัตว์ และการปฏิบัติทางการเกษตร 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โรคมาลาเรีย - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการระบายนํ้า การปรับระดับที่ดิน การ

ออกแบบที่เหมาะสมของอ่างเก็บนํ้า  
- การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการพืช การจัดการของเสีย  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ลดการติดต่อโรคของมนุษย์จากสัตว์พาหะนําโรค 

การติดเช้ือพยาธิในระบบ
ทางเดินอาหาร 

- การจัดการสิ่งปฏิกูล   การปนเป้ือนสิ่งปฏิกูล 
- คุณภาพนํ้าบริโภคและสุขอนามัย 
- การสุขาภิบาลอาหาร 

โรคพยาธิใบไม้ในเลือด 
(Schistosomiasis) 

 

- การจัดการสิ่งปฏิกูล  
- ระบบคุณภาพนํ้าประปาปลอดภัย  
- การชลประทานและการปฏิบัติทางการเกษตรอ่ืน ๆ  
- การป้องกันเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผสักับนํ้าที่ปนเป้ือน                                

(เช่น การสวมใส่รองเท้ายาง) 
โรคเท้าช้าง (Lymphatic 
filariasis)  

- การปรับเปลี่ยนการระบายนํ้าและระบบน้ําเสีย 
- การเก็บนํ้าจืดและโครงการชลประทาน  
- แมลงพาหะนําโรค 

โรคไข้เลือดออก - การบริหารจัดการแหล่งนํ้ารอบ ๆ บ้าน เช่น การเอานํ้าจากภาชนะเปิด         
และขยะ 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โรคไข้สมองอักเสบ 
(Japanese encephalitis) 

- การจัดการพ้ืนที่ชลประทานและการจํากัดการเข้าถึงของพวกเขาไปยังฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ 

HIV/AIDS และ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ุ 

- พ้ืนที่ชายแดน การติดต่อโรคผ่านผู้ให้บริการทางเพศและแรงงานข้ามชาติ 



 

61 | คู่มือแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558  

รายชื่อโรคและการบาดเจ็บ ความเก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ 
ไวรัสตับอักเสบ B และ C - การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ บี ผ่านผู้ให้บริการทางเพศและแรงงานข้ามชาติ 

- การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ บีและซี ของบุคลากรทางการแพทย์จากอุบัติเหตุ
เข็มแทง 

โรคปอด / วัณโรค - การสัมผัสอนุภาคในอากาศ เช่น ซิลิกาหรือฝุ่นถ่านหินของคนงานเหมืองแร่
และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับใยหิน  

- การจัดการสถานที่ เช่น เรือนจํา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล 
ภาวะการตายปริกําเนิด การสัมผสักับควันบุหรี่ สารเคมี และมลพิษอากาศของแม่ 
ความผิดปกติแต่กําเนิด การสัมผสักับสารเคมี รังสี และมลพิษทางอากาศของแม่ 
มะเร็ง 
 

การสัมผสักับสารเคมี มลพิษอากาศนอกและในอาคาร ควันบุหรี่ รังสี รังสี
อัลตราไวโอเลต (ความเสี่ยงในการทํางานและสถานที่อ่ืน ๆ ) 

ความผิดปกติทางระบบ
ประสาทและสภาพจิตใจ  

- ภาวะซึมเศร้าจากความเครียดในการทํางาน  
- นอนไม่หลับจากการสัมผัสเสียง 
- โรคพาร์กินสันจากการสัมผัสกับสารเคมี 
- การใช้ยาเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กับสภาพแวดล้อมการทํางาน เช่น 

การทํางานในวงการบันเทิงหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
- ความผิดปกติของความเครียดหลังเผชิญภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว 

และอัคคีภัย 
- โรคลมชักการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการประกอบอาชีพ;  
- ปัญญาอ่อนจากการสัมผัสตะกั่วในวัยเด็ก 

ต้อกระจก - รังสีอุตราไวโอเลต 
โรคหลอดเลือดหัวใจ - ความเครียดในการทํางาน 

- ควันบุหรี่ 
- มลพิษอากาศ สารตะกั่ว 

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง - การสัมผัสกับฝุ่นและสารเคมีในที่ทํางาน  
- การสัมผัสกับมลพิษอากาศทั้งนอกและในอาคาร 

หอบหืด - การสัมผัสสิ่งคุกคามในอาคาร เช่น ไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้เช้ือรา ควันจาก
เช้ือเพลิงที่เป็นของแข็ง  

- ควันบุหรี่  
-  มลพิษอากาศนอกอาคาร  
-  อาชีพที่สัมผัสต่อสารก่อภูมิแพ้ 

โรคผิดปกติทางกล้ามเน้ือ ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพสําหรับ เช่น การสั่นสะเทอืน การดัด การยก
นํ้าหนักหนัก ซึง่ทําให้เกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอย โรคข้อเข่าเสื่อม และอาการ
ปวดหลัง  

การบาดเจ็บจากการจราจร
บนท้องถนน 

- นโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- การออกแบบถนน เช่น ทางจักรยาน  ป้ายเตือนภัยริมถนน สัญญาณ         

เดินเท้าข้าม  
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รายชื่อโรคและการบาดเจ็บ ความเก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ 
- โครงสร้างเมืองและความหนาแน่นประชากร 
-  การออกแบบถนนและยานพาหนะที่ไม่ดี การบํารุงรักษาถนน  
- มาตรการทางการจราจร เช่น เดินรถทางเดียวบนถนนแคบ จํากัด ความเร็ว 

การปิดถนน 
การบาดเจ็บจากความ          
เป็นพิษ 

- การจัดเก็บรักษาที่ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี  

หกล้ม พลัดตก ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมการทํางาน  
ไฟไหม้  - ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย  

- การออกแบบบ้าน (เช่น สัญญาณเตือนไฟไหม้)  
- ประเภทของตกแต่งบ้าน  

จมนํ้า - ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ (อุปสรรคทางกายภาพ  
การป้องกัน และช่วยเหลือบริการ) 

- สภาพแวดล้อม (เช่น หลุมที่ไม่มีการป้องกัน อ่างนํ้า) 
- นํ้าท่วม 
- มาตรการด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เก่ียวกับการขนส่งทางนํ้า 

การบาดเจ็บอ่ืนๆ - ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล (รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองจักรกล
การเกษตร) 

- สัตว์กัดต่อยและพืชมีพิษ  
- การสัมผัสกับรังสี โอโซน หรือกระแสไฟฟ้า  
- บรรยากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
- นํ้าท่วม 

การฆ่าตัวตาย - การเข้าถึง สารเคมีกําจัดแมลงหรือสารเคมีอ่ืนๆ และก๊าซพิษ 
การไม่ออกกําลังกาย - ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกําลังกาย เช่น การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว

สําคัญ สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง การออกแบบ
ทางเท้าและทางจักรยาน การเดินทางทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงสวนสาธารณะ  
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คํานยิาม : ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และนํามาวิเคราะห์ มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้ 
นําไปสื่อสารเตือนภัย รวมท้ังนําผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ จัดทําแนวทางควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาได้ 

ซึ่งในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข เน้นประเด็นที่จะต้องดําเนินงานเฝ้าระวัง ได้แก่ 
1. มูลฝอยทั่วไป  
2. มูลฝอยติดเช้ือ  
3. โรงน้ําแข็ง 
4. ตู้นํ้าหยอดเหรียญ 
5. นํ้าบริโภค 
6. ตลาดนัด 
7. มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข 
8. พ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่เหมืองทองคํา / พ้ืนที่เหมืองเก่า / พ้ืนที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศ / พ้ืนที่ที่มี

ความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ํา / พ้ืนที่ เสี่ยงกรณีขยะ 
Electronics) 

ทั้งน้ี การเฝ้าระวัง ควรแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้ ที่อธิบายด้วยแหล่งกําเนิด เส้นทางการรับสัมผัส และการเข้าสู่ร่างกาย (Source-Pathway-
Receptor) จนนําไปสู่การดําเนินการสื่อสารเตือนภัย มีการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้ต่อไป  

1. วัตถุประสงค์หลัก 
- เพ่ือให้สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดมีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพในพ้ืนที่ 
- เพ่ือให้เขตสุขภาพ มีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพระดับเขต 
- เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับประเทศ 

2. กรอบแนวทางในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ของแต่ละประเด็น มีดังน้ี  
1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจากข้อมูลที่มีในพ้ืนที่ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้รู้สภาวะที่แท้จริงในพ้ืนที่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
2) การกําหนดผู้รับผิดชอบ/ทีมทํางานเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยประกอบด้วยหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
3) การรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนการเก็บข้อมูล กําหนดขอบเขต ประชากรเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ใน

การสํารวจ การสํารวจ สุ่มตัวอย่างตรวจ นิยามตัวแปร ระยะเวลาการเก็บข้อมูล โดยทีมทํางานเฝ้าระวัง เป็นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลจาการเจ็บป่วยหรืออาการท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งตัวแปรด้านสิ่งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ ประกอบด้วย 

3.1) การวางแผนและการเตรียมการ เป็นการกําหนดแผนการดําเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนได้รับทราบ  

3.2) การกําหนดขอบเขตของการเก็บข้อมูล คือการกําหนดตัวแปรและข้อมูลที่จะต้องมีการ     
เก็บตามข้อมูลแกน ข้อมูลส่วนขยายและข้อมูลทางเลือก  

แนวทางการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 



 

64 | คู่มือแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558  

 

 

3.3) การเลือกวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ดังน้ันควรเลือกใช้ในกรณีที่มีอุปกรณ์และงบประมาณเพียงพอ และควรเลือก
ตัวช้ีวัดที่สามารถบ่งบอกได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นอกจากน้ีวิธีการตรวจวัดจะต้องได้
มาตรฐานและเช่ือถือได้และวิธีการตรวจวัดจะต้องง่าย สามารถทําได้ทุกแห่ง 

3.4) การกําหนดระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล ในขั้นน้ีควรกําหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้
ชัดเจน ซึ่งขึ้นกับลักษณะข้อมูล ช่วงเวลาที่ เหมาะสมอาจจะต้องพิจารณาในแง่การ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงตามปีปฏิทิน เหตุการณ์สําคัญๆ เช่น ช่วงเทศกาล 
และรวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เฝ้าระวังนํ้าแข็งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น   

3.5) การกําหนดจํานวนบุคลากร สิ่งต้องคํานึงคือ จํานวนบุคลากรที่จะเก็บข้อมูลต้องเหมาะสมกับ
จํานวนตัวอย่าง นอกจากน้ีผู้เก็บข้อมูลต้องได้รับการอบรมเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3.6) การทดสอบเครื่องมือ กรณีเครื่องมือเป็นเคร่ืองตรวจวัด ควรมีการปรับ (calibrate) 
เครื่องมือให้เที่ยงตรง เครื่องมือที่ตรวจวัดจะต้องได้มาตรฐานสากล และมีความน่าเช่ือถือ 

4) การรวบรวมข้อมูล จะต้องระบุแหล่งข้อมูล เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ของการเก็บข้อมูล 
โดยแบ่งชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บเป็น 2 แบบ คือ ข้อมูลทุติยภูมิ หรือข้อมูลที่มีการรวบรวมอยู่ก่อนแล้ว 
(Existing secondary data) และข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการรวบรวม ต้องมีการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลสําหรับการเฝ้าระวังโดยเฉพาะหรือต้องสุ่มตรวจเก็บเพ่ิมเติม (Primary data)  

  ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่แล้ว โดยทั่วไป ถูกจัดเก็บด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ จํานวนนํ้าประปา
หมู่บ้านจากกรมทรัพยากรนํ้า รายงานผู้เข้ารับการรักษาโรคและรายงานอัตราการตายจากสถานบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น การใช้ข้อมูลทุติยภูมิมีข้อดีคือ ไม่ต้องออกแบบหรือสร้างระบบใหม่ขึ้นมารองรับการ
รวบรวมข้อมูล แต่รายละเอียดของข้อมูลอาจไม่เพียงพอสําหรับที่จะใช้ในการเฝ้าระวัง จึงต้องมีการบูรณาการ
การใช้ข้อมูลกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่ครอบคลุมและเหมาะสม 

 ข้อมูลที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะ เช่น สมุดบันทึกสุขภาพ แบบสํารวจ
พ้ืนที่เสี่ยง แผนที่เสี่ยงจากภาวะมลพิษและสุขภาพของชุมชน (Risk Mapping) เครื่องมือตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือใช้ค้นหา ตรวจวัด ประเมินสถานการณ์ของสิ่งคุกคามฯ โอกาสการรับสัมผัสฯ และ
ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น 

5)  การวิเคราะห์ข้อมูล  ทีมทํางานเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยที่อย่าง
น้อยสามารถบอกสิ่งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความชุกหรืออุบัติการณ์หรือแนวโน้มของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงและความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ โดยมีการ
วิเคราะห์ได้ 2 ลักษณะ คือ   

5.1)   การวิเคราะห์เบ้ืองต้น เช่น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ที่เป็นร้อยละ กราฟ  และอัตราส่วน   
เป็นต้น  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างง่าย รวดเร็ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดได้ ข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วย
ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการวางแผนป้องกัน 
ควบคุมปัญหา เป็นค่าการวิเคราะห์ในลักษณะสรุป เช่น ผลรวม ร้อยละ และอัตรา เป็นต้น  
เช่น ปริมาณมูลฝอยทั่วไปท่ีเกิดขึ้น ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของมลพิษอากาศ สัดส่วนของ
ประชากรท่ีมีและใช้ส้วม ร้อยละของประชากรที่มีและใช้นํ้าสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ 
อัตราการเกิดการระบาดจากโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ํา อัตราการป่วยโรค
ท้องร่วงในเด็กอายุตํ่าว่า 5 ปี เป็นต้น 
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5.2)   การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง เช่น การใช้สถิติหาความสัมพันธ์ (เช่น  Regression)  เป็นต้น  ซึ่ง
ทํานายได้ว่าสารมลพิษที่เพ่ิมขึ้นหน่ึงหน่วยจะทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบที่มีอาการหน่ึง ๆ เกิดขึ้นก่ี
หน่วย เช่น ทุก ๆ 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรของ PM-10 ที่เพ่ิมขึ้น จะทําให้อัตราการป่วยด้วย
โรคหอบหือเพ่ิมขึ้น 100 คน เป็นต้น 

6) การายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ทีมทํางานเฝ้าระวัง สรุปรายงานผลการเฝ้าระวัง ตาม
แบบรายงานการดําเนินงานมาที่ส่วนกลาง กรมอนามัย  

6.1) กรณีสถานการณ์ไม่มีปัญหา ควรมีการเก็บข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังซ้ํา 
6.2) กรณีสถานการณ์มีปัญหา ต้องมีการจัดทํามาตรการและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อไป ข้อควรคํานึงในรายงานข้อมูล 
- ควรสรุปข้อมูลที่สําคัญและมคีวามหมาย 
- แสดงข้อมูลด้วยรูปภาพหรือกราฟ 
- แปลความหมายข้อมูล 
- แสดงค่าความเช่ือมั่นและความผิดพลาด 

7) จัดทํามาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาที่พบจากการเฝ้าระวังฯ มีหลายลักษณะ 
และต้องมีการดําเนินการร่วมกันทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่  

ดังน้ันจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสําหรับหน่วยงานส่วนกลาง และสําหรับหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ ดังน้ี  

7.1) กรณีเป็นบทบาทหน้าที่ของส่วนกลาง สามารถแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเฝ้าระวังได้โดย 
 (1) กําหนดนโยบายระดับชาติ  ใช้ในกรณีที่เกิดผลกระทบในวงกว้างหรือก่อให้เกิด   
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน 

 (2) จัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ฯลฯ  เพ่ือแก้ไข 
 (3) การดําเนินการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน  ใช้ในกรณีที่ต้องการหรือมีความ

จําเป็นที่ต้องดําเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ 
 (4) จัดทําระบบเตือนภัย  ระบบเฝ้าระวังต้องช้ีสังคมได้ว่า เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นน้ี 

แล้วสุขภาพจะเป็นอย่างไร    
 (5) พัฒนาองค์ความรู้ / ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือการแก้ไขปัญหา หรือการกําหนด

มาตรฐาน แนวทาง จนกระทั่งถึงการกําหนดกฎหมายที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหา (การดําเนินงานในระยะยาว)  
7.2) กรณีเป็นบทบาทของหน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เช่น เขตสุขภาพ สสจ.             

หรือ อสธจ. 
   (1) แจ้ง/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือแก้ไข ใช้ในกรณีที่ต้องการให้หน่วยงาน

รับผิดชอบที่เก่ียวข้องทราบและดําเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
   (2) กระตุ้น/ผลักดันให้เกิดการดําเนินการแก้ไข ใช้ในกรณีที่ต้องการให้หน่วยงาน

รับผิดชอบที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือเกิดการบูรณาการการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันทั้ง
ในเชิงรุกและรับ 
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8) การดําเนินการแก้ไขปัญหา  ดําเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่ต้ังไว้ 

9) หมดปัญหาในประเด็นที่เฝ้าระวัง  หากมีการดําเนินมาตรการ แนวทางหรือแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่ต้ังไว้ อย่างต่อเน่ือง และพบว่าผลการเฝ้าระวังมีแนวโน้มลดลง จนถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหาสําหรับ
พ้ืนที่ น้ัน ๆ ก็อาจเปลี่ยนประเด็นการเฝ้าระวังเป็นปัญหาอ่ืนต่อไป  

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ 
3.2 เขตสขุภาพ มีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพในระดับเขต 
3.3 กระทรวงสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับประเทศ 

4. การรายงานผลการดําเนนิงาน 
 รายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบฟอร์ม
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: มีระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 | คู่มือแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558  

 

 

 
 
 
คํานยิาม :  
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การดําเนินการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 7 องค์ประกอบได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การ
ดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นงานที่กรมอนามัยให้การรับรอง 9 ด้าน ประกอบด้วย 

1.ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
1.1 ในสถานทีจ่ําหน่ายและสะสมอาหาร 
1.2 ในตลาด 
1.3 ในการจําหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ 

2. ด้านการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค 
  2.1 การจัดการคุณภาพนํ้าประปา 
  2.2 การจัดการคุณภาพตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ 
 3. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
   3.1 ด้านการจัดการส้วมสาธารณะ 
  3.2 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

4.ด้านการจัดการมูลฝอย 
   4.1 ด้านการจัดการมูลฝอยทัว่ไป 
  4.2 ด้านการจดัการมลูฝอยติดเช้ือ 
  4.3 ด้านการจดัการมลูฝอยทีเ่ป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน 

5. ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉนิและภัยพิบัติ  
6. ด้านการจัดการเหตุรําคาญ 
7. ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
8. ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
9. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

  9.1 ด้านการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  9.2 ด้านการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
  9.3 ด้านการออกใบอนุญาต 
  9.4 ด้านการออกคําสั่งทางปกครอง 
  9.5 ด้านการเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี 

แนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ผู้ประเมินรับรอง หมายถึง บุคลากรกรมอนามัย(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ที่มีคุณสมบัติผู้ประเมินและผ่าน
การอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรอง 
การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท. คือ กรมอนามัยจะให้การรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินการ “ผ่าน” เง่ือนไขการรับรอง 
ดังน้ี 
 1. ผ่านการประเมินระดับพืน้ฐาน ต้องมีคะแนนขององค์ประกอบที่1-5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
องค์ประกอบที่ 6 และ 7 องคป์ระกอบละไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 2. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร ต้องมีคะแนนขององค์ประกอบที่ 1-5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
องค์ประกอบที่ 6 และ 7 องคป์ระกอบละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง  
1. เทศบาล (เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) ที่มีการดําเนินการอนามัย

สิ่งแวดล้อมผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขที่กรมอนามัยกําหนด
อย่างน้อย 1 ด้าน (ด้านที่ 1- 4 คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค 3. การ
จัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย)  

2. เทศบาลน้ันต้องมีเทศบัญญัติ โดยครอบคลุมในเร่ือง 1) สิ่งปฏิกูล 2) มูลฝอย 3) ตลาด 4) การ
จําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 5) ตู้นํ้าหยอดเหรียญ 6) สถานที่ผลิต/จําหน่ายนํ้าแข็ง เพ่ือใช้
ดําเนินการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่โดยมีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.) เป็นกลไกในการทําหน้าที่เป็นผู้ขับเคล่ือนการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ระดับพ้ืนที่ 

กระบวนการรบัรองคณุภาพระบบบริการอนามัยสิง่แวดล้อมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

(2) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากเอกสารคู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือศูนย์อนามัยที่1 –12 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม (http://env.anamai.moph.go.th) 

- เอกสารการสมคัร 
- เอกสารแนะนําการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามยัสิ่งแวดล้อม องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
- คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Standard Procedure Operating : SOP) 
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- คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- แบบประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดลองประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินที่กําหนด 
(4) ติดต่อกรมอนามัย หรือศนูย์อนามัยที ่1 – 12 เพ่ือขอรับการอบรม/ช้ีแจงทําความเข้าใจ/

คําแนะนําเพ่ิมเติม  
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยดําเนินการ ดังน้ี 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กําหนด หากพบว่าเรื่อง
ใดยังไม่อยู่ในระดับที่พอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุงและประเมินซ้ําได้ 
เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

(2) ประสานขอรับคําแนะนําเพ่ิมเติมจากกรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์อนามัย
ที่ 1 – 12) กรณีมีข้อสงสัยในการประเมินตนเอง  

(3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง “ผ่าน” ตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด ใหส้่งผล
การประเมินตนเองให้ศูนย์อนามัย และเตรยีมหลักฐานหรอืสิ่งที่ปรากฏ เพ่ือบ่งช้ีถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงของ
การดําเนินการตามประเด็นการประเมินทุกองค์ประกอบ 

(4) แจ้งขอรับการประเมนิรับรองจากกรมอนามยัผ่านศนูย์อนามัยที ่1–12 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและรับรองโดยกรมอนามัย 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับกรมอนามัย เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเบ้ืองต้น หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

(2) กรมอนามัยดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 
สัมภาษณ์และตรวจการปฏิบัติ 
การบริการต่างๆ 

(3) กรมอนามัยแจง้ผลการประเมินรับรองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
(4) กรมอนามัยขึ้นทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองและออกใบ

ประกาศเกียรติบัตรรับรอง  
กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์

ตรวจการปฏิบัติจริง ณ หน่วยงานของผู้รับการตรวจประเมิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หากพบว่าหน่วยงานมี
หลักฐานตามท่ีปรากฏในรายงาน ผลการประเมินตนเอง หรือมีผลการดําเนินการจริง ณ หน่วยงาน กรมอนามัยจะ
ให้การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

ในการตรวจประเมิน เป็นการมองเชิงบวก กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อใด ก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณีที่ได้รับการรับรองฯ แล้วองค์กรสามารถพัฒนาต่อยอดตนเองเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาต่อไป 
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 2. กรณีโรงพยาบาลดําเนินการบําบัด/กําจัดทําลายมูลฝอยติดเช้ือเอง ให้ดําเนินการตามการกําจัดมูล
ฝอยติดเช้ือ ข้อ 25 ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2545 ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี  
  1) เผาในเตาเผา 
  2) ทําลายเช้ือด้วยไอนํ้า 
  3) ทําลายเช้ือด้วยความร้อน 
  4) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งควร
พิจารณาเลือกวิธีการกําจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
เช่น การทําลายเช้ือด้วยไอนํ้า ทั้งน้ีอาจพิจารณานําเคร่ืองอบไอนํ้าที่ไม่ได้ใช้งานในโรงพยาบาลแล้วนํากลับมา
ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือประโยชน์ในการน่ึงอบทําลายเช้ือในมูลฝอยติดเช้ือ 

โดยกรมอนามัยได้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเช้ือสําหรับโรงพยาบาล
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545ใน 7 ประเด็น ดังน้ี 

1.  ด้านบุคลากร 
2.  การคัดแยกมูลฝอย 
3.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
4.  การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ 
5.  ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ 
6.  สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
7.  การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 

ประเด็นการประเมินคุณภาพและคําชี้แจงการประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ 
ข้อที่ รายละเอียดทีต้่องประเมิน คําชี้แจง 
1 บุคลากร 

1.1 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

โรงพยาบาลมีการออกคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 คน ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข/สุขาภิบาล/
ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม หรือเคร่ืองกลเพื่อเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

1.2 ผู้ปฏิบัติงานเคลือ่นย้ายและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับ
การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก
แหล่งกําเนิดไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงาน
ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลได้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
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ข้อที่ รายละเอียดทีต้่องประเมิน คําชี้แจง 
2 การคัดแยกมูลฝอย 

2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ  
ณ แหล่งกําเนิด 

มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยท่ัวไปและ
มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ตาม
ชนิด และประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปะปนกับ
มูลฝอยอื่น 

2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่
มีคม 

มีการแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมและวัสดุ
ไม่มีคมในภาชนะบรรจุต่างหากจากกันอย่างถูกต้อง และ
ไม่ปะปนกัน 

3 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
3.1 ภาชนะบรรจุฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะ

เป็นกล่องหรือถังท่ีทําด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการ
แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด 
และป้องกันการร่ัวไหลของเหลวภายในได้ 

มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด
โกน ใบมีดผ่าตัด เก็บบรรจุในภาชนะประเภทกล่องหรือ
ถังท่ีทําด้วยวัสดุ แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ และ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มีการ
สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ 

3.2 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มี
ลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงทําจากพลาสติกหรือวัสดุ
อ่ืนท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี 
การรับน้ําหนัก กันน้ําได้ ไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซึม 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคม เช่น สําลี 
ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง เป็นต้น เก็บบรรจุใน
ภาชนะมีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงทําจากพลาสติก 
หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมี การรับน้ําหนัก กันน้ําได้ ไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซึม 

3.3 มีเคร่ืองหมายและคําเตือนท่ีบ่งบอกให้บุคคลท่ัวไป
ทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ มีข้อความสีดําขนาดท่ี
สามารถอ่านได้ชัดเจน “มูลฝอยติดเชื้อ” “ห้ามเปิด” 
“ห้ามนํากลับมาใช้อีก” และรูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรา
สัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศ 

3.4 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 
3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอ่ืนให้
แน่น 

การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมในถุงแดงมี
การบรรจุไม่เต็มถุง โดยบรรจุประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของ
ถุง เพ่ือเหลือเนื้อท่ีไว้จับยก และมัดปากถุงให้แน่นด้วย
เชือกหรือวัตถุอ่ืนให้แน่น 

3.5 มูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 
ส่วนของกล่อง 

การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมในกล่องมีการ
บรรจุไม่เต็ม โดยบรรจุประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง 
เพ่ือเหลือท่ีไว้ปิดฝาภาชนะและป้องกันการหกหล่น หรือ
แทงทะลุขณะปิดฝาภาชนะ 

3.6 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่อง
ใส่มูลฝอยติดเชื้อ) มีการใช้งานเพียงคร้ังเดียวและ
ทําลายพร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทถุงแดงและ
กล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อเม่ือใช้งานแล้วจะต้องทําลาย
พร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่มีการนํา
กลับมาใช้งานอีก 
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ข้อที่ รายละเอียดทีต้่องประเมิน คําชี้แจง 
4 การเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

4.1 ผู้ปฏิบัติงานเคลือ่นย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วยถุงมือยางหนา 
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้ม
แข้ง ในขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย
มูลฝอยติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีและใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

4.2 ใช้รถเข็นเคล่ือนย้าย ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ยกเว้นกรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึนน้อย 

ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีรถเข็นสําหรับ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ ทําด้วยวัสดุท่ีทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มี
แง่มุมอันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และสามารถทํา
ความสะอาดด้วยน้ําได้ มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวาง
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ต้องปิดฝาให้แน่นเพ่ือ
ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

4.3 มีการกําหนดเวลาและเส้นทางการเคล่ือนย้ายมูลฝอย
ติดเชื้อท่ีแน่นอน 

ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยรถเข็นสําหรับ
เคลื่อนย้าย ต้องมีการกําหนดเส้นทางการเคลื่อนย้าย
และเวลาท่ีทําการเคลื่อนย้ายท่ีแน่นอน และในระหว่าง
การเคล่ือนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือ
หยุดพัก ณ ท่ีใด ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยน 
หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

4.4 มีการทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณท่ีจัดไว้เฉพาะและน้ําเสียท่ี
เกิดจากการล้างทําความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

ต้องทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ ด้วยน้ําผสม
ผงซักฟอกและฆ่าเชื้อโรคโดยการผึ่งแดดให้แห้ง หลังการ
ใช้งานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามนํารถเข็นมูลฝอยติด
เชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน น้ําเสียท่ีเกิดจากการล้าง
รถเข็นระบายเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

5 ลักษณะของรถเข็นท่ีใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
5.1 มีพ้ืนและผนัง ทึบ ทําด้วยวัสดุท่ีทําความสะอาดได้ง่าย

ด้วยน้ํา และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์และแมลงนํา
โรคได้ 

ลักษณะของรถเข็นท่ีใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ทํา
ด้วยวัสดุท่ีทําความสะอาดได้ง่ายไม่มีแง่มุมอันจะเป็น
แหล่งหมักหมม ของเชื้อโรคและสามารถทําความสะอาด
ด้วยน้ําได้ มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพ่ือป้องกันสัตว์และ
แมลงเข้าไป 

5.2 มีข้อความสีแดงท่ีรถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้าม
นําไปใช้ในกิจการอ่ืน” 

รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีข้อความสี
แดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้าน
ว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนําไปใช้ในกิจการอ่ืน” 

5.3 มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณี
ท่ีตกหล่นประจํารถเข็น 

ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ท่ีตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือสําหรับใช้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณท่ี
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ข้อที่ รายละเอียดทีต้่องประเมิน คําชี้แจง 
มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาท่ีทําการเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

6 สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
6.1 เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่

ในท่ีท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกําจัด 
ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อท่ีเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก
อาคารอ่ืน สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
เพ่ือรอการขนไปกําจัดโดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
(1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในท่ีท่ีสะดวกต่อการขน
มูลฝอยติดเชื้อ ไปกําจัด 
(2) มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
(3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย 
(4) มีรางหรือท่อระบายน้ําท้ิงเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ํา
เสีย 
(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
(6 )  มีการป้องกันสัต ว์แมลงเ ข้า ไป  มีประตูก ว้าง
พอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพ่ือสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ี
บุคคลท่ัวไปไม่สามารถท่ีจะเข้าไปได้ 
(7) มีข้อความเป็นคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้
ชัดเจนว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือ
หน้าอาคาร 
(8) มีลานสําหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ําเสียจาก
การล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

6.2 พ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดได้ง่ายและมีการ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

พ้ืนและผนังของท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องทําด้วยวัสดุ
เรียบ ทําความสะอาดได้ง่ายมีรางหรือท่อระบายน้ําท้ิง
เชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควร
ตามขนาดของห้องหรืออาคารเ พ่ือสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ีบุคคล
ท่ัวไปไม่สามารถท่ีจะเข้าไปได้ 

6.3 มีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่าง
น้อย 2 วัน 

ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องมีขนาดกว้างเพียงพอ ท่ีจะ
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 

6.4 มีระบบป้องกันบุคคลท่ัวไปไม่ให้สามารถท่ีจะเข้าไปใน
ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้ 

ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ มีประตูกว้างพอสมควรตาม
ขนาดของห้อง หรืออาคารเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
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ข้อที่ รายละเอียดทีต้่องประเมิน คําชี้แจง 
และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไม่
สามารถท่ีจะเข้าไปได้ 

6.5 มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ํา
เสีย 

ในการออกแบบก่อสร้างท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องให้
สามารถล้างทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ ตลอดจน
พ้ืน ผนังห้อง โดยน้ําเสียท่ีเกิดจากการล้างทําความ
สะอาด ให้มีท่อหรือรางระบายน้ํา หรือรองรับน้ําให้ไหล
รวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

6.6 มีข้อความเป็นคําเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า 
“ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้า
อาคาร 

มีข้อความเป็นคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า 
“ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร
ท่ีเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

7 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
7.1 กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง. 

7.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถ่ินให้
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ 

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ราชการส่วนท้องถ่ินนั้น 

 7.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการ
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้งาน เช่น ถุงมือทนความร้อน ผ้ากัน
เปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง เป็น
ต้น ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานทําความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจ
สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 7.1.3 กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 
ห้องเผาท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องเผามูลฝอย 
และห้องเผาควันให้อยู่ไม่ตํ่ากว่า 760 และ 1,000 
องศาเซลเซียส ได้ตามลําดับหรือวิธีการทําลายเชื้อด้วย
ไอน้ําซ่ึงต้องตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2556 

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยการเผาในเตาเผาท่ีมี 2 
ห้องเผา ห้องเผาแรกเป็นห้องเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาท่ี
อุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 760 องศาเซลเซียส และห้องเผาท่ี
สองเป็นห้องเผาควันให้เผาที่อุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 1,000 
องศาเซลเซียส หรือวิธีการทําลายเชื้อด้วยไอนํ้าต้อง
ดํา เนินการให้ไ ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานทําลายเชื้ อ
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้
หมด มีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดย
การตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส
หรือบะซิลลัสซับทิลิส ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทาง
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ข้อที่ รายละเอียดทีต้่องประเมิน คําชี้แจง 
ชีวภาพในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 เป็น
ประจําทุกเดือน โดยให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้น
ให้ราชการส่วนท้องถ่ินทราบภายในวันท่ีห้าของทุกเดือน 

7.2 กรณีให้ผู้อ่ืนกําจัดให้ 
7.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานท่ีรับมูล
ฝอยติดเชื้อไปกําจัด ท่ีได้รับอนุญาตและเชื่อได้ว่ามีการ
นํามูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดด้วยวิธีท่ีอย่างถูกต้อง และ
ต้องมีการใช้งานเอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
(คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1852/2556) 

การ ใ ห้ผู้ อ่ื นนํ า มูลฝอยติด เชื้ อ ไปกํ าจั ดภายนอก
โรงพยาบาล จะต้องพิจารณาว่ามีหนังสือหรือเอกสาร
แสดงการอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระบุให้
หน่วยงานนั้นขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด ณ สถานท่ีท่ี
ชัดเจน ตรวจสอบได้ รายละเอียดดังนี้ 
- ชื่อหน่วยงาน/ท่ีอยู่ท่ีต้ังหน่วยงานรับทําการขน 
- ลักษณะของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อ 
- ชื่อหน่วยงาน/ท่ีอยู่ท่ีต้ังหน่วยงานกําจัด 
- วิธีในการกําจัด เช่น การเผากําจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา
จะต้องเป็นชนิด 2 ห้องเผาโดยห้องเผามูลฝอยและห้อง
เผาควัน จะต้องมีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 760 และ 1,000 
องศาเซลเซียสตามลําดับ 
- มีการใช้งานเอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อตาม
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1852/2556 
- ต้องมีมาตรการหรือการติดตามตรวจสอบว่ามีการ
นําไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดตามท่ีแจ้งไว้ 
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คํานิยาม   
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

สาธารณสุข โดยใช้อํานาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมอบหมายให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
       (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุข ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
       (2)  ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       (3)  ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น 
       (4)  ให้คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ัง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
       (5)  จัดทําโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      (6)  สนับสนุน ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่
ในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและรายงานต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
      (7)  ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เก่ียวข้องหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
      (8)  แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
      (9)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
การดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยใช้รูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการกําหนดมาตรการ แนวทาง 
วิธีการ กํากับติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้ใช้การประชุมเป็นกลไกหลักเพ่ือระดมความเห็นและ
พิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานเรื่องต่างๆท่ีต้องการพัฒนาหรือเป็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและทันการณ์ ซึ่งมติหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการฯในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงย่อมมีผลผูกพันทาง
กฎหมายและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนและกําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี  โดยกระบวนการดําเนินงานและรูปแบบการจัดประชุม เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (สําหรับฝ่าย
เลขานุการ) และคู่มือแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
 
 

แนวทางการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสขุจังหวัด 
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3. รายการสิ่งสนับสนุน/สื่อสิ่งพิมพ ์

มาตรการ สิ่งสนับสนนุ 
1. เพิ่มประสทิธิภาพการบังคบั
ใช้กฎหมาย 
 

1. พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 
2. หนังสือแนวทางการปฏิบัติงานพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
3. คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข (สําหรับฝ่ายเลขานุการ) 
4. คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

2. พัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับ
อปท. 
2. คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 
3. คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท. 
4. คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายการสาธารณสุข 
5. คู่มือวิชาการแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
6. คู่มือวิชาการการจัดการเหตุรําคาญ 
7. คู่มือมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
8. คู่มือการปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับ สสอ. 
9. คู่มือวิชาการการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
10. คูม่ือการจดัการสิ่งปฏิกูล   

3. พัฒนาระบบการจัดการ
อนามัยสิง่แวดล้อมใน
โรงพยาบาลและจัดบริการเวช
กรรมสิ่งแวดลอ้มของหน่วย
บริการสุขภาพ 
 
 

1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเช้ือหลักสูตรการป้องกันและ
ระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 
3. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเช้ือด้วยเทคโนโลยีการทําลายเช้ือ
ด้วยไอนํ้า ณ แหล่งกําเนิด 
4. เอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ (Manifest System)   
5. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขสีเขียว GREEN Hospital 
6. แนวทางการจัดการบริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7. แนวทางการจัดการอาชีวอนามัย 
8. คู่มือต้นแบบการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกรณีขยะอันตราย   

4. เฝา้ระวัง เตือนภัย สื่อสาร
สาธารณะและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหา 

1. แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่ 
2. แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้า   
3. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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มาตรการ สิ่งสนับสนนุ 
 4. คู่มือหลักการแนวคิดพ้ืนฐานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. คู่มือระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากผลพิษทางอากาศ 
6. แนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับ สสอ. 
7. คู่มือแนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่ 
8. แนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีหมอกควัน 
9. เอกสารแนวทางการจัดทํารายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม   

5. เสริมสรา้งบทบาทภาค
ประชาชน 
 

1. ความรู้จากชุมชน ลดหมอกควันด้วยมือเรา 
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
3. คู่มือประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับการป้องกันโรคที่เกิดจาก
อาหารและนํ้าเป็นสื่อ 
4. คู่มือพ.ร.บ.การสาธารณสุขสําหรับประชาชน 

6. สร้างกลไกการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่
เชื่อมโยงทุกระดับ 

1. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 
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คณะผูจัดทาํ 
 

ที่ปรกึษา 
1. ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย 
2. นายพิษณ ุ  แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย 
3. ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค 
4. นางสุรีย์  วงศ์ปิยะชน รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 
5. นางปริยะดา   โชควิญญู ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 
6. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย 
7. นางนันทกา  หนูเทพ  รก. ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย 
8. นายสมชาย  ตู้แก้ว  ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข   กรมอนามัย 
9. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี  ผู้อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ 
     สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

 
คณะผูจดัทาํ 
1. นางณีรนุช  อาภาจรัส สํานักอนามัยสิง่แวดล้อม   กรมอนามัย 
2. น.ส.รุจิรา  ไชยด้วง  สํานักอนามัยสิง่แวดล้อม   กรมอนามัย 
3. น.ส.อมรรัตน์  จันทร์ชูวงศ์ สํานักอนามัยสิง่แวดล้อม   กรมอนามัย 
4. นางพรสุดา   ศิริ  สํานักอนามัยสิง่แวดล้อม   กรมอนามัย 
5. นางปิยวรรณ  กุลโภคิน  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ   กรมอนามัย 
6. น.ส.เบญจวรรณ ธวัชสุภา  กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย   
7. น.ส.กรวิภา  ปุนณศิริ  กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย 
8. น.ส.ปิยะมาศ  ศุภโกศล  กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย 
9. นางมะลิลา  ตันติยุทธ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข   กรมอนามัย 
10. นางสุทธิดา    อุทะพันธ์ุ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม    กรมควบคุมโรค 
 


