
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 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 าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพผ่ าน
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 

 
 
 

แบบรายงาน ตก. 2 
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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 ร้ อยละ 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. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 
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ภาพรวม
ประเทศ 

 เป้าหมาย 8 5 5 8 8 8 5 7 4 5 7 7 76 

 ผลงาน 6 3 1 5 7 3 3 1 3 3 1 4 40 

 อัตรา
ร้อยละ 

75 60 20 62.50 87.50 37.50 75 14.29 75 60 14.29 57.14 52.63 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง

บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน ซึ่งก าหนดไว้คือ “ร้อยละ 75 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน” ใน 6 ประเด็น โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  

1) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  พบว่า จังหวัด
ส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่ได้ลงในระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย (NEHIS) โดยเรียงตามล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ ข้อมูลการจัดการมูลฝอยทั่วไป ข้อมูล
การจัดการเหตุร าคาญ ข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ า
บริโภค ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข ข้อมูลการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลการจัดการ
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สุขาภิบาลอาหาร และข้อมูลการจัดการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความน่าเชื่อถือและทันสมัยของข้อมูล และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาพรวม           
ของประเทศไทย โดยมีการก าหนดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้เป็นข้อมูลความรู้ 
(Knowledge) ที่จะน าไปสู่การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพ้ืนที่ ทั้งนี้ ประเด็นงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่จังหวัดมีการด าเนินงานเฝ้าระวังฯ จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของจังหวัดและปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่  
ซึ่งบางจังหวัดอาจมีการเฝ้าระวัง มากกว่า 1 ประเด็น และประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดส่วนมาก
ด าเนินการเฝ้าระวังฯ ในพ้ืนที่ทั่วไป ได้แก่ การเฝ้าระวังการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ าบริโภค/น้ าประปา การจัดการเหตุร าคาญ (ฟาร์มสุกร) ส่วนประเด็นงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดส่วนมากด าเนินการเฝ้าระวังฯ ได้แก่ การเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ (พ้ืนที่หมอกควัน 9 จังหวัด /พ้ืนที่ฝุ่นพระลาน 1 จังหวัด /พ้ืนที่ฝุ่นละออง 4 จังหวัด ) 
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากพ้ืนที่ เหมืองแร่ทองค า การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากพ้ืนที่เหมือง          
โพแทช การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา
ของพ้ืนที่ ได้แก่ การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือกเกษตรกร การเฝ้าระวังสารโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบายส าคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวังการลดละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
เป็นต้น 

2) มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงาน            
ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงการด าเนินงาน มีแผนการประชุม/จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยด าเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลในประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือเป็นปัญหาของพ้ืนที่  
เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการ           
น้ าบริโภค การจัดการเหตุร าคาญ เป็นต้น และการส่งเสริม/สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยทั่วไป การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น มีมติจากการประชุมและมีการติดตามการด าเนินงานตามมติของ              
คณะกรรมการฯ และมีการจัดท ารายงานการประชุมฯ ส่งมายังคระอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฎิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดรูปแบบในการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการฯ เพ่ือ           
บูรณาการการท างานในพ้ืนที่ในรูปแบบการแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ในพ้ืนที่  

3) มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย พบว่า จังหวัดมีฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการการสาธารณสุข และมีข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการของแหล่งก าเนิดต่างๆ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพสต.) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน 
และสถานพยาบาลสัตว์ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4) มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) พบว่า จังหวัดมีแผน    
การด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีการถ่ายทอด
สื่อสารนโยบายให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 50 ประเด็นงานส่วนใหญ่            
ที่ อปท. ผ่านการประเมินฯ ได้แก่ EHA 4001-4002/ EHA 1001/ EHA 2001-2003 ตามล าดับ รวมทั้ง                
มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่  ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม                   
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร ประเด็นงานส่วนใหญ่ที่ อปท. ผ่านการประเมินฯ ได้แก่ EHA 
4001/ EHA 1001 ตามล าดับ และเป็นต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5) มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) พบว่า จังหวัดมีแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนให้ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนระยะยาว ส่วนใหญ่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของต าบล
มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพ้ืนที่ และ       
มีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย                 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

6) มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม พบว่า จังหวัดมีการส ารวจ /
เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อม และจ านวน            
ผู้ประกอบอาชีพในพ้ืนที่ มีข้อมูลด้านสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงหรือแหล่งมลพิษในพ้ืนที่ มีการจัดท าแผนงานฉุกเฉิน
ด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้/ข้อมูลวิชาการมีการสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม/โรค             
จากสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ และการสนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการ 
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ ทั้งนี้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ได้แก่ มลพิษทางอากาศ (ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ฝุ่นละอองหน้าพระลาน ฝุ่นละอองกรุงเทพฯ และปริมณฑล ) 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พ้ืนที่เหมืองแร่ทองค า พ้ืนที่เหมืองแร่โพแทส พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และปัญหาส าคัญของพ้ืนที่นั้นๆ ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
พ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม (การรั่วไหลของสารตะก่ัว) เป็นต้น  
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
1. ผู้บริหารระดับจังหวัดไม่เห็นความส าคัญต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การด าเนินงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
4. ขาดกระบวนการควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

เนื่องจากตัวชี้วัดประกอบด้วย           
ตัวชี้วัดย่อย 6 ประเด็น ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นมีเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ที่แตกต่างกัน/รายละเอียดเยอะ/เกณฑ์
การประเมินผลภาพรวม เป็นการ
ประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ท าให้มีการด าเนินงานไม่ครอบคลุม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

- เร่งรัดและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
- มีข้อเสนอต่อเจ้าภาพตัวชี้วัดใน
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดใหม่ เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนนิงานในพื้นที่
ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. ประสานความร่วมมือระดับนโยบายกับกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)             

ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นนโยบายส าคัญของกรมส่งเสริม           
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่               
เห็นความส าคัญของการมีฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ 

7. 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 
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