
การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข
การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาหารปลอดภัย

นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 



ภารกิจ

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน

เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน



จ านวนผู้ป่วยโรคหอบหืด 
ที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดล าพูนปี พ.ศ. 2562 
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มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

จ านวนผู้ป่วย (ราย)
โรคหอบหืด

หมายเหตุ ข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 19 วัน 



จ านวนผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 
ที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดล าพูนปี พ.ศ. 2562
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มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

จ านวนผู้ป่วย (ราย)

โรคถุงลมโป่งพอง

หมายเหตุ ข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 19 วัน 



1. จัดเตรียม Safety Zone

2. จัดส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้แก่ท้องถ่ินจังหวัด เพื่อจัดเตรียมหน้ากากอนามัย

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน

เป้าหมาย
3 safe Zone( โรงเรียน /อปท./รพ.สต. )

จ านวน
(แห่ง)

ผลการด าเนิน
(แห่ง)

หน่วยบริการสาธารณสุข 88 88

โรงเรียน 51 33

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 57 4

รวม 196 125



การบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม
ด้านการแพทย์ 

การสื่อสารความเสี่ยง 

จัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควัน 

• เฝ้าระวัง
สถานการณ์
คุณภาพอากาศ

• ผลกระทบต่อ
สุขภาพ
โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยง 

• จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้
ท้องถิ่นจังหวัด

• จัดคลินิกเฉพาะโรค จัดเตรียม
หน้ากาก ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ที่มารับบริการในรพ.และรพ.สต

• จัดเตรียม Safety Zone หน่วย
บริการสาธารณสุข เพิ่มความชื้น
รอบอาคาร และนอกอาคาร

• แจ้งเตือนประชาชน 
พร้อมให้ค าแนะน า
การปฏิบัติตน

• สร้างความตระหนัก
เรื่องฝุ่นและการ
ป้องกันตนเองใน
กลุ่มเสี่ยง

ตัวชี้วัด หน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกแห่ง มีแผนการลดผลกระทบ การเฝ้าระวัง และตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน จากภาวะหมอกควันไฟป่า จังหวัดล าพูน

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โครงการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด 

ระดับประเทศ 
• ปี 2561 มีผู้มีงานท า จ านวน 38.30 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 21.20 ล้านคน โดยเป็นเกษตรกรรม 11.70 ล้านคน 
• ปี 2560 พบว่า มีปริมาณการน าเข้าของวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นกว่า 3.74 หมื่นตัน เมื่อเทียบกับปี 2559
• ปี 2560 พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษสารเคมีก าจัดศตัรูพืช มีอัตราป่วย 16.81 ต่อแสนประชากร

ระดับจังหวัด
• อัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2562 อัตราป่วย 10.89 ต่อแสนประชากร

พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
พร้อมทั้งการขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายเพื่อการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่มีอันตรายสูง และมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

ภารกิจ

สถานการณ์



กลยุทธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร

การขับเคลื่อนนโยบายยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3 ชนิด

กิจกรรมหลัก 1) พัฒนาเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในจังหวัด
2) จัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้าน
เกษตรกรรม 
ในระดับจังหวัด
3) ใช้กลไกของ คกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ.2562กากับติดตาม
และรายงานข้อมูลในการ
ชี้เป้ากลุ่มเสีย่ง/พื้นท่ีเสีย่ง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  โดยอสม.

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน/อสม./ชุมชน เพื่อการเฝ้า
ระวังและจัดการความเสี่ยงจากการใช้/สัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร สู่การยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 
3 ชนิด
1) สนับสนุนการดาเนินงานการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง 
ผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ผ่าน 
กลไก พชอ.
2) ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ผ่านโครงการ
กองทุนสุขภาพท้องถิน่
3) เสริมสร้างศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวังและจัดการความ
เสี่ยง ผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร

ตัวชี้วัด 1. มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 1 เรื่อง 
2. รับแจ้งข่าวผ่านคลินกิสารเคมีเกษตรทุกโรงพยาบาล
3. มีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัย/รายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โครงการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด 



แนวทางการจัดการขยะของโรงพยาบาล

ขยะของโรงพยาบาล

ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

-ของมีคม เช่น เข็มฉีดยา 
ใบมีด
-วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่า
จะสัมผัสกับเลือด 
ส่วนประกอบของเลือด สาร
น้้าจากร่างกายมนุษย์ เช่น 
ส้าลี    ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ 
และท่อยาง

เลือด น้้าหนอง น้้า
จากการล้างแผล

รกของทารก
เกิดใหม่

เอกชนรับไปก้าจัด

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย

โถชักโครกส้าหรับท้ิง
ขยะติดเชื้อน้้า

เทศบาลรับไปก้าจัด

รวบรวมที่จุดพัก

เทศบาลรับไปก้าจัด

ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก

แม่บ้านแยก
น้าไปขาย

หมักท้าปุ๋ย

รวบรวมที่จุดพัก

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธก์ารจัดการขยะ



ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562

อ าเภอ ปริมาณ

รพท./รพช.

ปริมาณ

รพ.สต.

ปริมาณ

คลินิก

รวมปริมาณ

มูลฝอยติดเช้ือ

ราคาค่าเก็บขน 

ส่งก าจัดบ.เอกชน

ค่าใช้จ่ายการเก็บขน 

ส่งก าจัดบ.เอกชน

1.เมืองล าพูน 214,421 5,213 1,057 220,691 12 2,648,292
2.ป่าซาง 19,667.9 2,562.1 255 22,485 15 337,275
3.บ้านโฮ่ง 12,303.10 1,159.8 100 13,562.9 15 203,443.5
4.แม่ทา 6,851.6 1,523.5 278.5 8,653.6 12 103,843.2
5.ลี้ 14,357 3,057 18 17,432 15 261,480
6.ทุ่งหัวช้าง 6,371 2,075 0 8,446 16 135,136
7.บ้านธิ 7,611 310 142 8,063 12 96,756
8.เวียงหนองล่อง 3,218.5 619 120 3,957.5 12 47,490
9.รพ.หริกุญชัยฯ 34,748.1 0 1,617.9 36,366 18 654,588
10.รพ.ศิริเวช 10,112 0 120.9 10,232.9 19 194,425.1

รวม
349,889.9 4,682,729



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การจัดการขยะ

แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน  
(แห่ง)

จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 79 

โรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล /คลินิกต่างๆ

2
139

โรงพยาบาลสัตว์ /คลินิกรักษาสัตว์
รวม 

17
236  



• มีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทั้งจังหวัด
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคัดแยก จัดเก็บ ขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
• ให้สุขศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ออกจากขยะอื่นๆ
• ทีมเยี่ยมบ้านของสถานบริการสุขภาพ ให้ความรู้ญาติ ผู้ป่วย ติดตามการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดบ้าน

ติดเตียงในชุมชน
• โรงพยาบาล/รพ.สต. ทุกแห่ง มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม จัดเก็บ และส่ง

ก าจัด 
• โรงพยาบาล ภาครัฐและเอกชน มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทุกแห่ง 

การด าเนินงาน /การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดล าพูน  



การจัดการขยะติดเชื้อ จากแหล่งก าเนิด

ถังใส่เข็ม

ขยะติดเชื้อ
ประเภทวัสดุมีคม 

ขยะติดเชื้อ
ประเภทไม่มีคม 

แม่บ้านเก็บและชั่งน้ าหนัก
ทุกวัน 

รวบรวมไว้โรงพักขยะติดเชื้อ

เอกชนรับจ้างขนไปก าจัด 

ส่งก าจัดโดยการเผา
ในเตาเผาท่ีมีอุณหภูมิสูง 

บ.โชติฐกรณ์ จ.นครสวรรค์



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการอาหารปลอดภัย

ภารกิจ
ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค

สถานการณ์

1. การเฝ้าระวังอาหารแปรรูป/อาหารสด พบว่า สารฆ่าแมลงในผัก /ผลไม้
2. ผู้บริโภคไม่ตระหนักความปลอดภัยในการเลือกซื้ออาหาร  



ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายการ ตัวอย่าง ผ่าน ตัวอย่าง ผ่าน ตัวอย่าง ผ่าน

อาหารสด 1,995 1,916 1,876 1,872 2,355 2,300

อาหารแปรรูป 253 252 244 241 239 238

ยา 12 11 5 1 21 17

เครื่องส าอาง 58 45 28 26 78 78

15



ผลการด าเนินงาน
ออกตรวจสอบเฝ้าระวังร้านจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถนนคนเดิน ตลาดหนอง
ดอก ร่วมกับเทศบาลเมืองล าพูน และ
เครือข่ายภาคประชาชน



สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
(อาหาร ยา เครื่องส าอาง) 

ที่ตลาดหนองดอก ร่วมกับเทศบาลเมืองล าพูน



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการอาหารปลอดภัย
กลยุทธ์ การสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารความเสี่ยง การเฝ้าระวังความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก ▪ กลไกการขับเคล่ือนงานอาหารปลอดภัยผ่าน
ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และระดับ
จังหวัด 

▪ แผนเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่อาหาร

▪ พัฒนาศักยภาพการเช่ือมโยง
ข้อมูลความเสี่ยงและสร้าง
ความตระหนักของเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพและโฆษณา

▪ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนตระหนักและรู้จัก
ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วย
โรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
ผ่านสื่อต่างๆ

▪ ตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหารในแหล่งจ าหน่าย ได้แก่ 
ตลาดสด ตลาดนัด และร้านค้า
ส่ง ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน
ในอาหารสด ณ แผงจ าหน่าย 
ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย
อาหารแปรรูป น้ าดื่มและ
น้ าแข็ง ในสถานท่ีผลิต ตรวจ
เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารใน
ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด

▪ มีการด าเนินงานการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ ์GREEN 
& CLEAN Hospital  

ตัวชี้วัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศตัรูพืช (เป้าหมาย ร้อยละ 90)



ขอบคุณครับ


