
การประชุมจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ
ดา้นสาธารณสขุ ปี ๒๕๖๔     

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม
และอาชวีอนามยั

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู

๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 
ณ หอ้งประชุมดอกป๊าน

๑.



๑.การด าเนนิงานการเฝ้าระวงัผลกระทบตอ่สขุภาพจากภาวะ
หมอกควนั

สถานการณ์ /ผลการด าเนนิงาน 

ปี ๒๕๖๓ คา่ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ 

เกนิคา่มาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร 
ระหวา่งเดอืน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ 

๑.๑ การเฝ้าระวงั ผูไ้ดร้บัผลกระทบตอ่สขุภาพจากภาวะหมอกควนั   

รพ.๘ แหง่ (รอ้ยละ ๑๐๐) 
รพ.สต. ๗๑ แหง่ (รอ้ยละ ๑๐๐) 

๑.๒ การจดัท าหอ้งปลอดฝุ่ น ในหนว่ยบรกิารสาธารณสขุ

รพ. ๘ แหง่ 
๑ ต าบล ๓ Safe room  

รพ.สต.๗๑ แหง่/ สถานศกึษา ๔๗ แหง่/ อปท. ๕๘ แหง่

๑.๓ การสนบัสนนุหนา้กากอนามยั  (๓๐,๐๐๐ ชิน้) ๒.



สถานการณ์ /ผลการด าเนนิงาน

โรงพยาบาลมหีอ้งปลอดฝุ่ น (Safe room) 
ทีไ่ดม้าตรฐาน

ระดบัคะแนน
๑ = มแีผนการด าเนนิงาน
๒ = ม ี๑ จดุ และก าลงัพฒันา
๓ = ม ี๑ จดุทีไ่ดม้าตรฐาน
๔ = ม ี๑ จดุ ผา่นมาตรฐานและมแีผนพฒันาเพิม่
๕ = มมีากกวา่ ๑ จดุทีผ่า่นมาตรฐาน                 

และเป็นตน้แบบทีด่เีดน่
ผลการด าเนนิงาน

- รพ.ป่าซาง = ๕ คะแนน
- รพ.บา้นโฮง่ = ๔ คะแนน
- รพ.ลี ้ = ๔ คะแนน
- รพ.แมท่า = ๓ คะแนน
- รพ.บา้นธ ิ    = ๕ คะแนน
- รพ.ทุง่หวัชา้ง = ๓ คะแนน
- รพ.เวยีงหนองลอ่ง = ๕ คะแนน ๓.



สถานการณ์ /ผลการด าเนนิงาน
รอ้ยละของ รพ.สต.ในพืน้ทีม่หีอ้งปลอดฝุ่ น 

(Safe room)  ทีไ่ดม้าตรฐาน
ระดบัคะแนน

๑ = นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๕๐
๒ = รอ้ยละ ๕๐ - ๙๙
๓ = รอ้ยละ ๑๐๐ ของต าบลในพืน้ที่
๔ = รอ้ยละ ๑๐๐ ของต าบล  และผา่นมาตรฐาน   
๕ = รอ้ยละ ๑๐๐ ของต าบล ผา่นมาตรฐาน 

เป็นตน้แบบดเีดน่ หรอืมนีวตักรรม
ผลการด าเนนิงาน

- สสอ.เมอืงล าพนู = ๔ คะแนน
- สสอ.ป่าซาง = ๔ คะแนน 
- สสอ.บา้นโฮง่ = ๔ คะแนน
- สสอ.ลี ้ = ๕ คะแนน
- สสอ.แมท่า = ๔ คะแนน
- สสอ.บา้นธ ิ = ๔ คะแนน
- สสอ.ทุง่หวัชา้ง = ๔ คะแนน
- สสอ.เวยีงหนองลอ่ง = ๔ คะแนน

๔.



Gap Analysis
๑. เป้าหมายของโรงพยาบาล ควรเป็นโรงพยาบาลทกุ

ระดบั
๒. โรงพยาบาลเป็นองคก์รใหญ ่มหีอ้งปรบัอากาศหลาย

หอ้ง ควรจะมหีอ้งปลอดฝุ่ นมากกวา่ ๑ จดุ
๓. เป้าหมายของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 

ควรจะมหีอ้งปลอดฝุ่ นทกุแหง่ และใชก้ารได้

มาตรการในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ
๑. มกีารใชเ้ครือ่งมอืวดัคา่ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM

2.5) ในหอ้งปรบัอากาศทกุหอ้ง เพือ่เสนอผลการตรวจวดัตอ่
ผูบ้รหิาร ใหม้กีารพฒันาเป็นหอ้งปลอดฝุ่ นทีไ่ดม้าตรฐาน   

๕.



+++ 

มาตรการในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ

๑. โรงพยาบาลทกุระดบั มจี านวนหอ้ง  ปลอดฝุ่ นทีไ่ด้
มาตรฐาน

๒. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลทกุแหง่ มหีอ้ง
ปลอดฝุ่ นทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งนอ้ย ๑ จดุ

๓. ส ารวจ Safe room 3 setting รพ.สต.
/ศนูยพ์ฒันาเด็ก  /โรงเรยีน (ส ารวจใหม ่รายชือ่ใหม)่

๔. จดัท าแผนออกตรวจประเมนิ Safe room 
มเีทา่ไร ?  ผา่นเทา่ไร

๕.การจดัซือ้ /จดัหา/ สนบัสนนุ Mask  ก าชบัการใช้

ตามกลุม่เป้าหมาย   PM 2.5

๖.



มาตรการในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ

๖. มกีารใชเ้ครือ่งมอืวดัคา่ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
ในหอ้งปรบัอากาศทกุหอ้ง เพือ่เสนอผลการตรวจวดัตอ่ผูบ้รหิาร 
ใหม้กีารพฒันาเป็นหอ้งปลอดฝุ่ นทีไ่ดม้าตรฐาน   

ตวัชีว้ดั
๑. โรงพยาบาลทกุระดบั มจี านวนหอ้ง  ปลอดฝุ่ นทีไ่ด้

มาตรฐาน รอ้ยละ ๘๐
๒. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลทกุแหง่ มหีอ้ง

ปลอดฝุ่ นทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งนอ้ย ๑ จดุ

๗.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

๒.โครงการ GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลใน
สงักดั

๕.๑.โรงพยาบาลสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ ในจงัหวดัล าพนู  

สามารถรกัษามาตรฐาน
และพฒันาใหไ้ดต้ามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital

สถานการณ์/ผลการด าเนนิงาน

๑.โรงพยาบาลพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ใหไ้ดต้ามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป รอ้ยละ ๑๐๐  (๘ แหง่)
ระดบัพืน้ด ี          รอ้ยละ    ๑๐๐    (๘ แหง่)

ระดบัดมีาก          รอ้ยละ    ๗๕     (๖ แหง่)
ระดบัดมีาก Plus รอ้ยละ    ๓๐      (๓ แหง่) ๘.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

GAP Analysis

โรงพยาบาลพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ใหไ้ดต้าม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

GAP ทีท่ าใหง้านไมบ่รรลุ

๒.๑  สถานการณ์การระบาดของโควดิ ๑๙ ท าใหก้าร
ออกตรวจประเมนิไมเ่ป็นไปตามแผน 

๒.๒ ส านกังานควบคมุโรคที ่๑ เชยีงใหม ่ไมม่แีผนออก
ตรวจประเมนิงานอาชวีอนามยั ของจงัหวดัล าพนู

๙.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

มาตรการในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ
๑.ทกุอ าเภอมแีผนการขบัเคลือ่นและประเมนิ (Re-accreditation)

๒. พฒันาตอ่ยอดโปรแกรมการประมวลผล สือ่อเิลคโทรนคิ/ระบบ 
GREEN & CLEAN Hospital

๓. จดัระบบพฒันาศกัยภาพ ดา้น GREEN & CLEAN Hospital
๔. กระตุน้ ใหท้อ้งถิน่ผลกัดนั หรอื ออกเทศบญัญตั ิการจดัการมูลฝอย

ตดิเชือ้
๕.การพฒันางานอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล (หอ้งครวั /โรงอาหาร)
๖. เยีย่มเสรมิพลงั/สนบัสนนุวชิาการ
๗. การตรวจประเมนิ พฒันายกระดบั
๘.ประกวดนวตกรรม ระดบัเขต

ตวัชีว้ดั 
๑.โรงพยาบาลพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ใหไ้ดต้ามเกณฑ์

GREEN & CLEAN Hospital
ระดบัดมีาก          รอ้ยละ    ๑๐๐     (๘ แหง่)
ระดบัดมีาก Plus รอ้ยละ     ๕๐      (๔ แหง่)

๑๐.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

๓.โครงการเสรมิสรา้งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหท้อ้งถิน่และชุมชน  นา่อยู่

๓.๑. งานพฒันาคณุภาพระบบบรกิารดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้มองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (: EHA)

สถานการณ/์ผลการด าเนนิงาน

๓.๑.๑ เทศบาลมกีารพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยั
สิง่แวดลอ้ม (EHA) ระดบัพืน้ฐาน รอ้ยละ ๗๐  (๒๘ แหง่)

๓.๑.๒ อบต. มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มเพือ่ชุมชนและ
ทอ้งถิน่นา่อยู ่ รอ้ยละ ๑๐ (๒ แหง่)

๑๑.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

GAP Analysis
๓.๑.๑ เทศบาลมกีารพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยั

สิง่แวดลอ้ม (EHA) ระดบัพืน้ฐาน รอ้ยละ ๗๐  (๒๘ แหง่)
ผลงาน รอ้ยละ ๗๐  (๒๘ แหง่)

๓.๑.๒ อบต. มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มเพือ่ชุมชนและ
ทอ้งถิน่นา่อยู ่  รอ้ยละ ๑๐ (๒ แหง่)

ผลงาน รอ้ยละ   ๐  (๐ แหง่)

GAP ทีท่ าใหง้านไมบ่รรลุ
อบต.สมคัรเขา้รว่มโครงการ  ไมท่นัตามก าหนด 

และ ไมไ่ดก้รอกขอ้มลู ผา่นระบบออนไลน ์

๑๒.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

มาตรการหลกัในการขบัเคลือ่น /ประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ
- EHA
๑.พฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขา่ยในการประเมนิคณุภาพระบบ

บรกิาร
๒.พฒันา ประสาน และสง่เสรมิการใชเ้ครือ่งมอื คูม่อืวชิาการ/
คูม่อืการด าเนนิงาน

๓.เยีย่มเสรมิพลงั สนบัสนนุ และตดิตามงาน 
๔.การประเมนิตนเองของเทศบาล
๕.การตดิตามประเมนิรบัรอง ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั
ชุมชน

- อบต.ชุมชนทอ้งถิน่นา่อยู่
๖.ประชุมชีแ้จงการด าเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

๗.ประสานตดิตามเยีย่มเสรมิพลงั /ตดิตามงานและการลงขอ้มลู
ผา่นระบบออนไลน ์และพฒันาใหไ้ดต้ามเกณฑ์

๘.จดัท าฐานขอ้มลู การเรยีนรู ้และการรองรบัการประเมนิระบบ
ออนไลน์

๑๓.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

๔.โครงการพฒันายกระดบัระบบการจดัการสขุาภบิาลอาหาร
และการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว 

๔.๑.งานพฒันาสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร แผงลอย หอ้งอาหาร 

โรงแรม ตลาด ไดร้บัการประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารและน า้ 
๔.๒.งานพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street food good 

health) 

สถานการณ์/ผลการด าเนนิงาน

๓.๑.งานพฒันาสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร แผงลอย หอ้งอาหาร 
โรงแรม ตลาด ไดร้บัการประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารและน า้ 
(คลอบคลมุ รอ้ยละ๑๐๐)

๓.๒.งานพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street food good 
health) อาหารบนบาทวถิ ี๑ แหง่ / ๑ ตลาดนดั ๑ แหง่

๑๔.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

GAP Analysis

เป้าหมายผลผลติ/ตวัชีว้ดั

๒.๑.งานพฒันาสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร แผงลอย หอ้งอาหาร โรงแรม 
ตลาด ไดร้บัการประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารและน า้ (คลอบคลมุ รอ้ย
ละ๑๐๐)

๒.๒.งานพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street food good 
health) อาหารรมิบาทวถิ ี๑ แหง่ (ขว่งพระเจา้เพอ่เลอ่)

ตลาดนดั ๑ แหง่ (ตลาดนดัจตจุกัร)
คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายแลว้  อยูร่ะหวา่งด าเนนิการพฒันา

GAP ทีท่ าใหง้านไมบ่รรลุ
- ผูป้ระกอบการรา้นอาหารและแผงลอย เขา้รบัการอบรมแตล่ะปี 

ไมค่รอบคลมุ และบางรา้นใหผู้แ้ทนหรอืลกูจา้งมาแทน  

๑๕.



กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั

มาตรการหลกัในการขบัเคลือ่น /ประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ

- งานพฒันาสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร แผงลอย หอ้งอาหาร โรงแรม ตลาด 
ไดร้บัการประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร
และน า้  และ Street food good health 
๑.จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู/้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์

/ประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
๒.พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีผู่ด้ าเนนิการ

และยกระดบั ชมรมผูป้ระกอบการ
๓.ประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารและน า้ 
๔.กระตุน้ผลกัดนัใหห้นา่ยราชการสว่นทอ้งถิน่ใชก้ฎหมาย

(พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕) เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการ
ควบคมุก ากบั และด าเนนิงาน

๕.พฒันาระบบฐานขอ้มลู ใหเ้ป็นปจัจบุนั  ระบบเฝ้าระวงั ระบบ
คาดการณแ์ละสือ่สารเตอืนภยัดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม  
และการรองรบัชวีติวถิใีหม่

๑๖.



๕.โครงการขบัเคลือ่นมาตรการใชส้ารเคมทีาง
การเกษตรทีม่อีนัตรายสงู

สถานการณ์ /ผลการด าเนนิงาน 

กระทรวงสาธารณสขุประกาศจดุยนื แบนการใช ้๓ สารเคมทีาง

การเกษตร ไดแ้ก ่พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส และไกลโฟเชต เพือ่ปกป้อง
เกษตรกร และประชาชน ไมใ่หเ้จ็บป่วยหรอืเสยีชวีติ จากสารเคมอีนัตราย 

๑. รอ้ยละ ๑๐๐  ของหวดัมกีารมรีะบบรบัแจง้ขา่ว การใช/้ป่วยจากการ
สมัผสั สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนดิ (พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส ไกลโฟ
เสต) โดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile Application สูห่นว่ยบรกิาร (คลนิกิ
สารเคมเีกษตร/คลนิกิโรคจากการท างาน)

ผลการส ารวจสารเคมใีนครวัเรอืน  ปี ๒๕๖๓
หนว่ยบรกิาร  ๗๑  แหง่   รอบ ๑ ส ารวจ ๑ แหง่ ๒ ครวัเรอืน

(๑-๓๑ มค.๖๓)

รอบ ๒ ส ารวจ ๑ แหง่ ๑,๓๐๖ ครวัเรอืน

(๑-๒๑ กค.๖๓)

๑๗.



GAP Analysis

๑.สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19 ท าใหก้าร

ด าเนนิการตามตวัชีว้ดั ไมส่ามารถด าเนนิการไปตามแผนงาน 
- และมกีารระงบัการใชง้บประมาณตามแผนเดมิ

๒. การส ารวจครวัเรอืนทีไ่ดผ้ลจ านวนนอ้ย ไมม่กีารจดัอบรมผูท้ ี่
เก ีย่วขอ้ง รวมถงึผูร้บัผดิชอบงาน ระดบัอ าเภอ และ รพ.สต.
ท าใหไ้มม่กีารออกไปส ารวจดงักลา่ว 
แตใ่นการส ารวจรอบที ่๒ มกีารส ารวจมากขึน้

มาตรการหลกัในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ

๑.การจดัอบรมวธีกีารใชแ้อพลเิคช ัน่ ส าหรบัเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง
ในการลงพืน้ที ่เพือ่การส ารวจขอ้มลูการใชส้ารเคมใีนครวัเรอืน
ไดแ้ก ่จนท.สสอ.  จนท.รพ.สต. และ อสม.

๑๘.



มาตรการหลกัในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ

๒. แตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบระดบัอ าเภอ เพือ่ตดิตามการส ารวจการใช้

สารเคมใีนครวัเรอืน
๓. จดัอบรมเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง ในการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่กลุม่

งานอนามยัสิง่แวดลอ้มฯ ในการเขา้ใชแ้อพลเิคช ัน่ 
เพือ่ใหส้ามารถตดิตามผลและสรปุขอ้มลูได้

ตวัชีว้ดั
รอ้ยละ ๑๐๐  ของหวดั  มรีะบบรบัแจง้ขา่ว การใช/้ป่วยจากการ

สมัผสั สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนดิ (พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส 
ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile Application
สูห่นว่ยบรกิาร (คลนิกิสารเคมเีกษตร/คลนิกิโรคจากการท างาน)

๑๙.



ขอขอบคณุ

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม
และอาชวีอนามยั

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู

๒๐.


