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โดย นพ.วชริะ เพ็งจันทร์
กรมอนามัย วันที่ 15 ตุลาคม 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชมุการมอบหมายนโยบายด าเนนิงานกระทรวงสาธารณสขุ
ปีงบประมาณ 2559

"ทศิทาง แนวทาง การด าเนนิงาน
กลุม่ภารกจิดา้นพฒันากาสาธารณสขุ

และหวัหนา้งานในก ากบั"



พัฒนากฎหมาย/
อสธจ.

ระบบข้อมูล/   การเฝ้า
ระวัง/ประเมินความเสี่ยง

ระบบบริหารจัดการของ
เสียจากสถานบริการ

สาธารณสุข

พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชาชนผูไ้ด้รบั

ผลกระทบ

ร้อยละ 50  ของจังหวัด มีระบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม และ

สุขภาพระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 100 ของ รพ.สังกัด กสธ. มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน

ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับ
มีการควบคุม ก ากับ
การจัดการสิ่งปฏิกูล

ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศมีความเข้มแข็ง

จังหวัดจัดการตนเองด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

อปท. มีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน

กรม อ. กรม คร. กรม พ.

ประชาชนมีความตระหนักรู้
และมีส่วนร่วมในการจัดการ

ปัญหา

(Sources) (Pathways) (Receptors)

แผนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2559
ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ของแผนฯ

มาตรการ
ส่งเสริม อปท.ในการ

จัดบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม /
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

สป (สบรส.)หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



2.2 อนามยัสิง่แวดลอ้ม

ประชาชนไดร้บัการปกป้องคุม้ครองทางดา้น
สขุภาพ
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การจดัการมลูฝอยท ัว่ไป

ปญัหาทีย่งัคงอยู่

ปรมิาณมลูฝอยเพิม่ข ึน้ทกุ
ปีและการก าจดัไมถ่กูหลกั
สขุาภบิาล

มลพษิและผลกระทบตอ่
สขุภาพจากการก าจดัไม่
ถกูตอ้ง

มลูฝอยตกคา้งสะสม เป็น
แหลง่เพาะพนัธุแ์มลงและ
พาหะน าโรค

การบงัคบัใชก้ฎหมายของ
ทอ้งถิน่ยงัไมม่ี
ประสทิธภิาพ

จงัหวดัทีต่อ้งมี
การแกไ้ข

ปญัหาเรง่ดว่น
6 จว.

เขต
สขุภาพ

อยธุยา 4

สระบรุ ี 4

ลพบรุี 4

ปทมุธานี 4

นครปฐม 5

สมทุรปราการ 6

10 จงัหวดัทีม่ปีญัหา
มลูฝอยตกคา้งสะสมสงู

เขต
สขุภาพ

สงขลา 12

สมทุรปราการ 6

กาญจนบรุี 5

นครศรธีรรมราช 11

สรุาษฎรธ์านี 11

ราชบรุี 5

เพชรบรุ ี 5

แพร่ 1

ปราจนีบรุ ี 6

อยธุยา 4



พืน้ทีเ่ส ีย่ง 3 กลุม่หลกั ในระยะแรก



พืน้ทีเ่สีย่งทีต่อ้ง
เฝ้าระวงั

รายชือ่จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีเ่สีย่ง

พืน้ทีเ่หมอืงทอง เขต 2 เพชรบรูณ์ พษิณุโลก
เขต 3 พจิติร
เขต 8 เลย

พืน้ทีเ่หมอืงเกา่ เขต 2 ตาก (แมส่อด)  
เขต 5 กาญจนบรุี
เขต 11 นครศรธีรรมราช

พืน้ทีท่ ีม่ปีญัหาขยะ
อเิลคทรอนคิส์

เขต 7 กาฬสนิธุ ์
เขต 9 บรุรีมัย ์
เขต 10 อบุลราชธานี

*พืน้ทีเ่ส ีย่งรายจงัหวดั ในระยะแรก

พืน้ทีเ่สีย่งตอ่สขุภาพจาก
มลพษิสารเคมแีละสารอนัตราย



*พืน้ทีเ่ส ีย่งรายจงัหวดั ในระยะแรก (ตอ่)

พืน้ทีเ่สีย่งทีต่อ้ง
เฝ้าระวงั

รายชือ่จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีเ่สีย่ง

ฝุ่ นหนา้พระลาน เขต 4 สระบรุ ี

หมอกควนั เขต 1 เชยีงใหม่ เชยีงราย
แพร่ ล าพนู แมฮ่อ่งสอน
พะเยา นา่น ล าปาง
เขต 2 ตาก

มลพษิอากาศจาก
โรงไฟฟ้าชวีมวล

เขต 5 ประจวบครีขีนัธ์
เขต 7 รอ้ยเอ็ด
เขต 9 บรุรีมัย ์ สรุนิทร ์

พืน้ทีเ่ส ีย่งตอ่สขุภาพจาก
มลพษิทางอากาศ



*พืน้ทีเ่ส ีย่งรายจงัหวดั ในระยะแรก(ตอ่)

พืน้ทีเ่สีย่งทีต่อ้ง
เฝ้าระวงั

รายชือ่จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีเ่สีย่ง

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ เขต 2 ตาก
เขต 6 สระแกว้ ตราด
เขต 10 มกุดาหาร
เขต 12 สงขลา

พืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม เขต 4 พระนครศรอียธุยา
เขต 5 สมทุรสาคร
เขต 6 ชลบรุี ฉะเชงิเทรา
ปราจนีบรุ ี ระยอง
สมทุรปราการ

เหมอืงโปแตช เขต 8 อดุรธานี
เขต 9 ชยัภมู ิ

พืน้ทีโ่รงไฟฟ้า
ถา่นหนิ

เขต 1 ล าปาง
เขต 11 กระบี่
เขต 12 สงขลา

พืน้ทีท่ ีค่าดวา่จะมปีญัหา
สิง่แวดลอ้มกบัสขุภาพ



ตัวชี้วัด Small Success ผลลัพธ์
ที่เกิดกับประชาชน

3 เดือน 6-9 เดือน 12 เดือน

ร้อยละ 50 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสีย่ง
ด้านสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพระดับดขีึ้นไป

ร้อยละ 50 ของจังหวัดมี
การประเมินตนเองเกีย่วกับ
การจดั การปัจจัยเสีย่งดา้น
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ร้อยละ 50 ของจังหวัดมี
กระบวน การจัดการ
ปัจจัยเสีย่งด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ร้อยละ 50 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสีย่ง
ด้านสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป

ประชาชน 32.56 ล้านคน
ได้รับการดูแล คุ้มครอง
สุขภาพจากปัญหาขยะและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 100  ของ รพ.
สังกัด กสธ.      มีการ
จัดการ มูลฝอยติด
เชื้อ ตามมาตรฐาน

มีแผนแม่บทการจัดการมลู
ฝอยตดิเชื้อ

-มีการจัดการมูลฝอยตดิ
เชื้อ เช่น มีการควบคุม
ก ากับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ
-มีการประเมินบริษัทเก็บ
ขนและก าจัดฯ

รพ.สธ. มีการจัดการมูล
ฝอยตดิเชื้อตามมาตรฐาน

ประชาชนทุกคนไดร้ับการดูแล
สุขภาพจากผลกระทบท่ีเกดิ
จากปัญหามูลฝอยตดิเชื้อ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุก
ระดับมีการควบคุม ก ากับ
การจดัการสิ่งปฏิกลู

มีแผนแม่บทการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล

เทศบาลออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเรื่อง การจดัการ
สิ่งปฏิกลู

เทศบาลทุกระดับมีการ
ควบคุมก ากับการจดัการสิง่
ปฏิกูล

ประชาชน 13.81 ล้านคน
ได้รับบริการด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและไม่มีความเสีย่งจาก
สิ่งปฏิกลูปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม



โครงการส าคัญ กรมอนามัย
1. ฟันเทียมพระราชทานและการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

-สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุ
-พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้สามารถจัดกิจกรรมส าหรับสมาชิกดูแลอนามัยชอ่งปากตนเอง

2. ควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน

- สนับสนุนยาเม็ดเสรมิไอโอดีนในหญงิตั้งครรภ์ และหญงิให้นมบตุร
- ประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน้า

3. พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ในถ่ินทุรกันดารฯ (กพด.) 

- ส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
- พัฒนานักเรียน ครู ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร

4. สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ -การปรับปรงุ/สรา้งสว้ม
- จัดการขยะ น้ าเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่ม และ สุขาภิบาลอาหาร

โครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ สนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย

- เปิดตัวโครงการ / ตรวจแนะน าสถานประกอบการ
ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ตามนโยบายรฐับาล

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ



ถนนอาหารปลอดภยัและตลาดสดนา่ซือ้

- มถีนนอาหารปลอดภยัและตลาดสดผา่น
เกณฑม์าตรฐาน ในพืน้ที่ 12 เมอืง
ตอ้งหา้ม... พลาด และ 64 จงัหวดั

- รณรงคล์ด ละ เลกิ ใชภ้าชนะ
โฟมบรรจอุาหาร

- พฒันาสถานประกอบการดา้นอาหารใน
ทา่อากาศยานใหไ้ดม้าตรฐาน

2.3 งานตามนโยบายส าคญัของรฐับาล



12 เมอืงตอ้งหา้ม.....พลาด ไดแ้ก่

ภาคกลาง/ตะวนัออก : ตราด จนัทบรุี ราชบรุี สมทุรสงคราม
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื :  บรุรีมัย ์ เลย
ภาคเหนอื :  เพชรบรูณ์ ล าปาง นา่น
ภาคใต้ :  ชุมพร นครศรธีรรมราช ตรงั

เป้าหมาย :  12 จงัหวดั (12 เมอืงตอ้งหา้มพลาด)   จงัหวดั
ละ 1 ถนน และ 1 ตลาด



*เกณฑถ์นนอาหารปลอดภยั

ดา้นสขุาภบิาลอาหาร

*รา้นอาหารและแผงลอยจ าหนา่ย
อาหาร ผา่นเกณฑ์ (Clean Food 
Good Taste)

*ไมม่กีารจ าหนา่ยเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลแ์ละบหุรี่

*ไมใ่ชภ้าชนะโฟมบรรจอุาหาร    
(No Foam)

*มกีารจดับรกิารชอ้นกลาง
*มกีารจดับรกิารสว้มสะอาด
*มกีารจดับรกิารอา่งลา้งมอื

ดา้นการทอ่งเทีย่ว

*มป้ีายชือ่รา้น/แผง ๒ ภาษา

*สามารถสือ่สารกบันักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่ง
นอ้ย ๒ ภาษา

*มรีายการอาหารอยา่งนอ้ย ๒ ภาษา

*มรีะบบการรักษาความปลอดภัย
*จัดใหม้ถีังดับเพลงิทีพ่รอ้มใชง้าน
*มกีารจัดสนิคา้เป็นหมวดหมู่
*จัดใหม้จีุดบรกิารขอ้มลูส าหรับ
นักทอ่งเทีย่ว


