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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็น    : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด     : Mo 12 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 90 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์

ระดับพื้นฐาน 
ผลลัพธ์  : ประชาชนในพื้นท่ี 40 จังหวัดได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์และการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม  

2. การสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพผ่าน
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  

3. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) และต าบล
ที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และ รพ.ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย  

 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
  จากเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน ซึ่งก าหนดไว้คือ “ร้อยละ 75 
ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน” จากผลการประเมินฯ พบว่า จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 52.63 (40 จังหวัด) และอยู่ระหว่างการด าเนินการ ร้อยละ 47.37 (36 
จังหวัด) และเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพเป็นรายเขตในการด าเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละ 75 ของจังหวัดมีระบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน” พบว่า 
เขตที่มีจังหวัดการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน คือ เขต 1 ,5  และ 7 และเขตที่มีจังหวัดอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ คือ เขต 2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 และ 12 ดังกราฟท่ี 1 
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การด าเนินงานของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ใน 6 ประเด็น พบว่า จังหวัดมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน (EHA) ร้อยละ 81.58 (62 จังหวัด) จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 80.26 (61 จังหวัด) 
จังหวัดมีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 73.68 (56 จังหวัด) 
จังหวัดมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร้อยละ 75          
(57 จังหวัด) จังหวัดมีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Active Communities) ร้อยละ 59.21 (45 จังหวัด) และจังหวัดมีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ร้อยละ 
55.26 (57 จังหวัด) ตามล าดับ ดังกราฟท่ี 2  

 

 3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success)  
1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ (ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับพื้นท่ี) 
2. การสนับสนุนเครื่องมือ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ส่วนกลางกับพ้ืนที่ (Website Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม) และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ คู่มือ/
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที 

3. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากกระทรวงและกรม ในการก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และเป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2561 

 
4. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

1. การขาดแคลนก าลังคน ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงท าให้มี
ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ระบบฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย และมีความซ้ าซ้อนกัน เป็นการสร้างภาระงาน 
ให้พ้ืนที่ในการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขและองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญของการมฐีานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพ้ืนที่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งให้ความส าคัญกับเรื่องอ่ืนมากกว่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)  
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4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
จ านวนมาก เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบประปา
โรงพยาบาล และมีภาคเอกชนที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดจ านวนจ ากัดและ              
ไม่ครอบคุลมพื้นที ่จึงท าให้เกิดการผูกขาดราคาค่าบริการเก็บขน และไม่มีการแข่งขันด้านคุณภาพ
และการบริการ 

5. หน่วยบริการสาธารณสุขยังไม่สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้
ครอบคลุมประเด็นการจัดบริการเชิงรุก 

 
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา (What Next) 

1. ประสานความร่วมมือระดับนโยบายกับกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)             
ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นนโยบายส าคัญของกรมส่งเสริม           
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ผลักดันการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่               
เห็นความส าคัญของการมีฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ 

 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

1. จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการภาครัฐ (จังหวัดเชียงราย) 
2. ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง (ต าบลโพธิ์ซ้ายร่มเย็น อ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา / ต าบลโบสถ์โกร่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / ต าบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง) 
3. ฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายต้นแบบ ส าหรับการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
4. การจัดการพิษตะกั่วในโรงงานหลอมตะกั่ว และมีการรวมกลุ่ม Lead health group                    

จังหวัดสมุทรปราการ 
5. รูปแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อใน รพ.สต. อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี

ประสิทธิภาพ ท าให้ รพ.สต. มีที่พักขยะติดเชื้อครบ 100% 
6. ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่ อบต.นาชุมแสง จังหวัดขอนแก่น 
7. ธนาคารขยะ ที่เทศบาลต าบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 
8. งานศพพวงหรีดต้นไม้ ที่เทศบาลต าบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 

 
 7. ผู้รับผิดชอบ/เขียนรายงานผล 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอรโ์ทรศัพท์ Email 
1 นางสาว

พาสนา 
ชมกลิ่น 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนช านาญการ 

กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ 
กรมอนามัย 

02-5904202     
084-7141092 
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