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การจัดการมูลฝอยเป-นประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีทุกหน4วยงานท่ีเก่ียวข5องต5องประสาน 
ความร4วมมือกันเพ่ือแก5ไขป9ญหาอย4างเร4งด4วน กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด5านการจัดการมูลฝอยทุกประเภท โดยกรมอนามัย  กรมควบคุมโรค  และสํานักบริหารการสาธารณสุข    
และในป� 2558 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึน 53,868 ตัน ได5รับการกําจัดถูกต5องเพียงร5อยละ ๖๕ 
นอกจากนี้ ยังพบป9ญหามูลฝอยติดเชื้อจากแหล4งกําเนิดอ่ืนๆ เช4น คลินิก/โรงพยาบาลสัตวH และ รพ.สต. ท่ียังไม4
สามารถรวบรวมเข5าสู4ระบบจัดการได5ครอบคลุมท้ังหมด 
 ผลการดําเนินงานของจังหวัดตามข5อสั่งการ/ข5อเสนอแนะของผู5ตรวจราชการกระทรวง จากการตรวจ
ราชการ รอบท่ี 1 ได5แก4 1) ให5จัดทํา Roadmap การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท้ังระบบโดยขับเคลื่อนผ4าน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 2) ให5จัดทําฐานข5อมูลกํากับ ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 
รวมท้ังคลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาลสัตวH 3) ให5ควบคุมกํากับบริษัทเอกชนท่ีให5บริการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให5ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 4) ให5สร5างต5นแบบการจัดการขยะท่ีเป-นแหล4งกําเนิดทุกประเภท 5) ให5ผลักดัน
และสนับสนุนให5องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ินออกบัญญัติท5องถ่ินในการจัดการสิ่งปฏิกูล และ 6) ให5มีการวาง
แผนการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน (ครัวเรือน) และให5ความรู5แก4ประชาชน  พบว4า ทุกจังหวัดให5ความสําคัญกับ
ป9ญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ   
มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต5องตามกฎกระทรวงว4าด5วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ร5อยละ ๙๒.๓๔ 
ซ่ึงมีการผลักดันประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขับเคลื่อนผ4านการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.) มีการส4งเสริมให5ท5องถ่ิน และชุมชน เข5าร4วมกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย เช4น โครงการบ5านสะอาด 
อนามัยดี ชีวีสมบูรณH นอกจากนี้ ได5มีการผลักดันและสนับสนุนให5 องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน (อปท.) ออก
ข5อบัญญัติท5องถ่ินในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีการให5ความรู5แก4ชุมชนเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย   
ติดเชื้อท่ีถูกต5อง อย4างไรก็ตามยังมีป9ญหาเรื่องการจัดทําฐานข5อมูลมูลฝอยติดเชื้อท่ียังไม4ครอบคลุมสถานบริการ
การสาธารณสุขขนาดเล็กและโรงพยาบาลสัตวH  รวมถึงกรณีโรงพยาบาลท่ีจ5างเอกชนดําเนินการยังไม4นําเข5าข5อมูล
การติดตาม ควบคุม กํากับการขนส4งมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชนในระบบ Infectious Waste Manifest 
System เท4าท่ีควร 
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1. การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต%แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณาการ 
การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล%อม ด%านการจัดการขยะ ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.1 การจัดทําแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ9การปฏิบัติ กฎหมาย   
  ๑.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี 1  
   มีการดําเนินงานเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล5อม เพ่ือดูแล
สุขภาพประชาชนท่ีอาจจะได5รับผลกระทบต4อสุขภาพ โดยพัฒนาระบบการให5บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล5อม และถ4ายทอดให5หน4วยบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยงสามารถดําเนินงานได5 ซ่ึงดําเนินการภายใต5 ๓ ตัวชี้วัด 
ได5แก4 
    1. ร5อยละ ๓๐ ของโรงพยาบาลศูนยH/โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ัวประเทศ สามารถจัดบริการ    
อาชีว-อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5 
   2. ร5อยละ ๕๐ ของจังหวัดมีระบบจัดการป9จจัยเสี่ยงด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพผ4านเกณฑH 
ในระดับดีข้ึนไป (ประเด็นท่ี ๕ มีการส4งเสริมให5มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5ตามมาตรฐาน 
ใน ๓๖ จังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง) 
   3. ร5อยละ ๓๐ ของประชาชนและผู5ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง        
๘ จังหวัด ได5รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ  
   จากการตรวจติดตาม พบว4า มีการดําเนินงานภายใต5แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล5อม 
ป�งบประมาณ ๒๕๕๙ ในโครงการแก5ไขป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและสิ่งแวดล5อม ซ่ึงมีโครงการ
ย4อยในการดําเนินงาน ๒ โครงการ โดยเน5นรูปแบบในการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือให5เกิดการดําเนินงานอย4างเป-น
รูปธรรม รายละเอียดดังนี้ 
   ๑) โครงการเฝ>าระวัง ป>องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล%อม  
    ๑.๑)  การเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชนและผู5ประกอบอาชีพ  
คัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ๘ จังหวัด เพ่ือให5หน4วยบริการสุขภาพสามารถตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงทางสุขภาพประชาชนและผู5ประกอบอาชีพได5 โดยความร4วมมือขององคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน โดย
ดําเนินการแต4งต้ังคณะทํางานพัฒนาแนวทางการดําเนินงานเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
การคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพของประชาชน เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือและรูปแบบในการดําเนินงานการคัดกรองสุขภาพประชาชนฯ เช4น แบบสํารวจ/แบบคัดกรองผู5มี
ความเสี่ยงในการทํางานของผู5ประกอบอาชีพเก็บคัดแยกและรีไซเคิลขยะ คู4มือท้ิงขยะถูกท่ี ปลอดภัย ห4างไกล
จากโรค แผ4นพับการดูแลสุขภาพตนเองสําหรับประชาชนท่ีอาศัยรอบพ้ืนท่ีคัดแยกและรีไซเคิลขยะ เป-นต5น   
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือประสานข5อมูลและหารือถึงแนวทางการเฝfาระวังทางสุขภาพในประเด็นมลพิษจากขยะ ทดสอบ
เครื่องมือคัดกรองและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานเก็บคัดแยกขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และทดสอบแบบสํารวจทางสุขภาพของประชาชน รอบๆ บ4อขยะไทรน5อย จังหวัดนนทบุรี 
รวมท้ังทดสอบแบบคัดกรองและแบบสํารวจทางสุขภาพในประชาชนและผู5ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกสH จังหวัดกาฬสินธุH ถ4ายทอดองคHความรู5และชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานให5แก4บุคลากร
สาธารณสุขระดับพ้ืนท่ี และคัดกรองสุขภาพประชาชนและผู5ประกอบอาชีพสัมผัสขยะใน ๘ จังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง 
โดยทีมสํานักงานปfองกันควบคุมโรค และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงหน4วยงานท่ีเก่ียวข5องเป-น
ผู5ดําเนินการ  

ผลการตรวจติดตาม 
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    ๑.๒) การคุ5มครองสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล5อม  (๓๖ จังหวัด
เสี่ยง)  (ดําเนินการภายใต5ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี ๑๗ : จังหวัดมีระบบจัดการป9จจัยเสี่ยงด5าน
สิ่งแวดล5อมและสุขภาพ ในประเด็นท่ี ๕ มีการส4งเสริมให5มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5ตามมาตรฐาน
ใน ๓๖ จังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง) โดยดําเนินการพัฒนาการดําเนินงานด5านเวชศาสตรHสิ่งแวดล5อม พัฒนาศักยภาพ
หน4วยบริการสุขภาพในการตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อม พัฒนาแนวทางการเฝfาระวัง 
ปfองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 8 จังหวัด เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางสุขภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝfาระวังและดูแลสุขภาพ
ประชาชนผู5ได5รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองทองคําในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดรอยต4อ ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง ป�งบประมาณ ๒๕๕๙ ร4วมกับกรมอนามัย พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร/เครือข4ายด5านโรคและภัยสุขภาพเพ่ือแก5ไขป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและ
สิ่งแวดล5อม สนับสนุน/เสริมสร5างการดําเนินงานเพ่ือแก5ไขป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและ
สิ่งแวดล5อม โดยการพัฒนาสื่อวิชาการและองคHความรู5สนับสนุน/ส4งเสริมการดําเนินงานเฝfาระวัง ปfองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี ได5แก4 แนวทางการเฝfาระวังสารตะก่ัวในศูนยHเด็กเล็กสําหรับครูพ่ีเลี้ยง    
แนวทางการปfองกันสารตะก่ัวสําหรับผู5ปกครอง แนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อม สําหรับ
บุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง 2559) เป-นต5น และติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานการเฝfาระวังและ
แก5ไขป9ญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล5อมและขยะ  
   ๒) โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนAวยบริการสุขภาพเพ่ือแก%ไขปCญหามลพิษ
ท่ีสAงผลกระทบตAอสุขภาพและส่ิงแวดล%อม ดําเนินการพัฒนาองคHความรู5เจ5าหน5าท่ีของสํานักงานปfองกัน
ควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลให5สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล5อม โดยการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
ของหน4วยบริการสาธารณสุขให5กับหน4วยงานเครือข4ายท่ีเก่ียวข5องท่ัวประเทศ วางแผนการดําเนินงานร4วมกับ
สํานักงานปfองกัน ควบคุมโรค เพ่ือติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนา
มัยของโรงพยาบาลศูนยH/ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบล รวมท้ังบูรณาการ
ตรวจประเมินร4วมกับมาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อม พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน4วย
บริการภาคเอกชน โดยศึกษาสถานการณHการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือนํามาเป-น
ข5อมูลในการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาลเอกชนต4อไป และพัฒนาระบบ
บริการอาชีวอนามัย โดยเน5นการรับ-ส4งต4อผู5ปoวยโรคจากการทํางานและโรคจากสิ่งแวดล5อม 
  1.1.2 ความก%าวหน%าการดําเนินการในการตรวจติดตามรอบท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) โครงการเฝ>าระวัง ป>องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล%อม  

    ๑.๑)  การเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชนและผู5ประกอบอาชีพ   
คัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ๘ จังหวัด โดยดําเนินการติดตามผลการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพของ
ประชาชนและผู5ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 8 จังหวัด ได5แก4 จังหวัดอุบลราชธานี 
กาฬสินธุH บุรีรัมยH ขอนแก4น กาญจนบุรี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช และพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนและ 
ผู5ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 8 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 11,522 คน โดย ป� 2559 มี
เปfาหมายการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพฯ รวมท้ังสิ้น 3,457 คน (คิดเป-นร5อยละ 30) ซ่ึงจากข5อมูลการติดตาม
ผลการดําเนินงานผ4านกรอบการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานเวชศาสตรHสิ่งแวดล5อม ได5รับรายงานสรุปผล
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพฯ ดังต4อไปนี้ 1. ผลการคัดกรองสุขภาพประชาชน 2,769 ราย พบว4า ส4วน
ใหญ4มีความเสี่ยงทางสุขภาพตํ่า 1,871 ราย (ร5อยละ 67.6) รองลงมาคือ มีความเสี่ยงทางสุขภาพสูง 282 ราย 
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(ร5อยละ 13.8) และไม4มีความเสี่ยงทางสุขภาพ 516 ราย (ร5อยละ 18.6)  2. ผลการคัดกรองสุขภาพของผู5
ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะท่ัวไป 246 ราย พบว4า การได5รับความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพอันดับแรก 
คือ บริเวณท่ีทํางานมีฝุoนละอองหรือควัน 177 ราย (ร5อยละ 72) รองลงมา คือ ในการทํางานต5องยกของหนัก 
172 ราย (ร5อยละ 69.9) มีความเครียดจากการทํางาน 120 ราย (ร5อยละ 48.8) เคยได5รับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บจาก
การทํางาน 77 ราย (ร5อยละ 31.3) และทํางานกลางแจ5งหรือสัมผัสความร5อนจากแสงแดด  67 ราย (ร5อยละ 
27.2) ตามลําดับ และผลการคัดกรองสุขภาพของผู5ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสH 554 ราย 
พบว4า การได5รับความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพอันดับแรก คือ ในการทํางานต5องยกของหนัก 459 ราย (ร5อยละ 
82.9) รองลงมา คือ บริเวณท่ีทํางานมีฝุoนละอองหรือควัน 411 ราย (ร5อยละ 74.2) เคยได5รับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ
จากการทํางาน 277 ราย (ร5อยละ 50) มีความเครียดจากการทํางาน  268 ราย (ร5อยละ 48.4) และได5รับ
ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนจากการทํางาน 215 ราย (ร5อยละ 38.8) ตามลําดับ ท้ังนี้ การคัดกรองสุขภาพ
ของผู5ประกอบอาชีพฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช5ผลการดําเนินงานการตรวจสุขภาพป� 2558 ของพนักงานท5าย
รถขยะของเทศบาลฯ 116 ราย จากกิจกรรม Kick off ขยะ ซ่ึงผลการตรวจสุขภาพพบว4าความผิดปกติส4วนใหญ4 มี
ระดับคลอเลสเตอรอลสูง (ค4า CHO > 200 mg/dl) 60 ราย (ร5อยละ 51.8) รองลงมาคือระดับน้ําตาลในเลือดสูง 
(ค4า FBS > 99 mg/dl) 46 ราย (ร5อยละ 39.7) (ข5อมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2559)  
        ๑.๒) การคุ5มครองสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล5อม (๓๖ จังหวัดเสี่ยง)  
(ดําเนินการภายใต5ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี ๑๗ : จังหวัดมีระบบจัดการป9จจัยเสี่ยงด5านสิ่งแวดล5อมและ
สุขภาพ ในประเด็นท่ี ๕ มีการส4งเสริมให5มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5ตามมาตรฐานใน ๓๖ จังหวัดพ้ืนท่ี
เสี่ยง) โดยดําเนินการ ดังนี้  
     1.2.1) ประชุมเพ่ือแก5ไขป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและสิ่งแวดล5อม 
      1) ขับเคลื่อนระบบและกลไกอนามัยสิ่งแวดล5อมและอาชีวอนามัย  
      2) คณะทํางานพัฒนาการดําเนินงานเวชศาสตรHสิ่งแวดล5อม  

   3) ปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงานการเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพจากเหมืองทองคํา  

4) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการรับสัมผัสสารตะก่ัวในเด็กปฐมวัย 

1.2.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร/เครือข4ายด5านโรคและภัยสุขภาพเพ่ือแก5ไขป9ญหา
มลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและสิ่งแวดล5อม 

   1) อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง) ป�งบประมาณ 
2559 ระหว4างวันท่ี 13 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ มีพยาบาลวิชาชีพจาก
ท่ัวประเทศเข5ารับการอบรมฯ จํานวน 50 คน 

  2) สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพทางห5องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการ
แก5ไขป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและสิ่งแวดล5อม ได5แก4 การเตรียมความพร5อมและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพห5องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 กรณีโทลูอีนในอากาศ 
   1.2.3) สนับสนุน/เสริมสร5างการดําเนินงานเพ่ือแก5ไขป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบ 
ต4อสุขภาพและสิ่งแวดล5อม โดยการพัฒนาและสนับสนุนสื่อสําหรับเกณฑH วิธีปฏิบัติในการรื้อถอนอาคาร 
ให5ปลอดภัย สําหรับผู5รื้อถอนและประชาชนและมลพิษสิ่งแวดล5อม พัฒนาองคHความรู5แนวปฏิบัติการจัดการ 
แร4ใยหินในประชาชน  
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   1.2.4) ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานการเฝfาระวัง และแก5ไขป9ญหาโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล5อม  

1) ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขและ 
ลงพ้ืนท่ีติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานเฝfาระวัง ปfองกันและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล5อม  
        2) ลงพ้ืนท่ีติดตามงานเหมืองทองคําในพ้ืนท่ีรอยต4อ 3 จังหวัด (พิจิตร 
พิษณุโลก และเพชรบูรณH)  

3) ลงพ้ืนท่ีติดตามสนับสนุนการดําเนินงานการเฝfาระวังและแก5ไขป9ญหา
โรคและสุขภาพ 4) ลงพ้ืนท่ีสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานพัฒนางานเวชศาสตรHสิ่งแวดล5อม และการ
จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมในโรงพยาบาล  

        5) ลงพ้ืนท่ีสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานพัฒนางานเวชศาสตรH
สิ่งแวดล5อม : ติดตามการดําเนินงาน กรณีเหมืองโปแตซ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และชัยภูมิ 

๒) โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนAวยบริการสุขภาพเพ่ือแก%ไขปCญหา
มลพิษท่ีสAงผลกระทบตAอสุขภาพและส่ิงแวดล%อม 

     2.1) ประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน4วยบริการสุขภาพเพ่ือแก5ไข
ป9ญหามลพิษท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพและสิ่งแวดล5อม 
               2.1.1) ประชุมรับรองผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ 5 และ 5 ต4อเนื่อง  
   2.1.2) พัฒนาแนวทางการรับ-ส4งต4อผู5ปoวยโรคจากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดล5อม 
      2.1.3) อบรมหลักสูตรการพัฒนาแนวทางรับส4งต4อผู5ปoวยโรคจากการทํางานและโรค
จากสิ่งแวดล5อม : การพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อมในโรงพยาบาลชุมชน 
    2.1.4) พัฒนาแนวทาง/มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับหน4วยบริการ
ภาคเอกชน 

   2.2) สนับสนุน เสริมสร5างการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยของ
หน4วยบริการสาธารณสุข โดยการจัดทําโล4และใบประกาศเกียรติคุณให5กับโรงพยาบาลท่ีผ4านการประเมิน และ
ดําเนินการจัดทําข5อมูลสถานการณHโรงพยาบาลเอกชน 

   2.3) ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานของหน4วยบริการสาธารณสุขเพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลศูนยH/ท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพ
ตําบล 
   โดยการดําเนินงานเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล5อม เพ่ือ
ดูแลสุขภาพประชาชนท่ีอาจจะได5รับผลกระทบต4อสุขภาพ โดยพัฒนาระบบการให5บริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล5อม และถ4ายทอดให5หน4วยบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยงสามารถดําเนินงานได5 ซ่ึงดําเนินการภายใต5  
๓ ตัวชี้วัด ได5แก4 
   1. ร5อยละ ๓๐ ของโรงพยาบาลศูนยH/โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ัวประเทศ สามารถจัดบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5 ผลการดําเนินงาน พบว4า รพศ./รพท. มีการจัดบริการฯ ผ4านเกณฑHการ
ประเมินฯ จํานวน 40 แห4ง จาก รพศ./รพท. ท้ังหมด 116 แห4ง คิดเป-นร5อยละ 34.48 ซ่ึงมากกว4าเปfาหมาย
ท่ีวางไว5 โดยสามารถจัดบริการด5านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อมให5แก4ประชาชนได5อย4างเป-นรูปธรรม 
ตามจํานวนโรงพยาบาลท่ีผ4านการประเมิน (ข5อมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2559) และจากการดําเนินงาน 
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พบว4า รพศ./รพท.  สามารถให5บริการตรวจสุขภาพผู5ประกอบอาชีพ 23,779 ราย ในสถานประกอบการ 
684 แห4ง โดยพบว4า สงสัยโรคจากการทํางาน 7,106 ราย (29.88%) (ท่ีมา : สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล5อม ข5อมูลเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559) และสามารถให5บริการตรวจสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเหมืองทองคํารอยต4อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณH และพิษณุโลก) 993 ราย (ท่ีมา : สํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล5อม ข5อมูลเดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2559)  

   2. ร5อยละ ๕๐ ของจังหวัดมีระบบจัดการป9จจัยเสี่ยงด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพผ4านเกณฑH 
ในระดับดีข้ึนไป (ประเด็นท่ี ๕ มีการส4งเสริมให5มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5ตามมาตรฐานใน  
๓๖ จังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง) ผลการดําเนินงานป9จจุบันจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง ได5ทําการส4งข5อมูลประเมินตนเอง จํานวน 
32 จังหวัด คงเหลือ 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง เลย และอุดรธานี) โดยจังหวัดในพ้ืนท่ี 36 จังหวัดเสี่ยง มีการ
ดําเนินงานสนับสนุนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อม และมีผลในระดับการดําเนินงานเฉพาะข5อการประเมิน 
ท่ี 5 ดังนี้ ระดับ "ตํ่ากว4ามาตรฐาน" 9 จังหวัด (ร5อยละ 25) ระดับ "พ้ืนฐาน" จํานวน 2 (ร5อยละ 5.55) ระดับ 
"ดี"  4 จังหวัด (ร5อยละ 11.11) ระดับ "ดีมาก" 5 จังหวัด (ร5อยละ 13.88) และ ระดับ "ดีเด4น" 12 จังหวัด  
(ร5อยละ 33.33) โดยสรุปแล5วมีจังหวัดในพ้ืนท่ีเสี่ยงมีผลการประเมินตนเองท่ีได5ตั้งแต4ระดับ "ดี" ข้ึนไป จํานวน  
21 จังหวัด จากท้ังหมด 36 จังหวัด คิดเป-นร5อยละ 58.33 ซ่ึงมากกว4าเปfาหมายท่ีวางไว5 (ข5อมูล ณ วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2559) 
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   3. ร5อยละ ๓๐ ของประชาชนและผู5ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง  
๘ จังหวัด ได5รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการดําเนินงาน พบว4า ประชาชนและผู5ประกอบอาชีพ 
คัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ๘ จังหวัด ได5รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ จํานวน 3,910 
คน คิดเป-นร5อยละ 33.90 โดยผลการตรวจสุขภาพฯ อยู4ระหว4างการสรุปข5อมูลในภาพรวม เนื่องจากข5อมูล
ประชาชนท่ีได5รับการคัดกรองสุขภาพเป-นการรายงานข5อมูลในระดับ สคร. ซ่ึงอยู4ระหว4างการสรุปข5อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงภาพรวมในพ้ืนท่ี (ข5อมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2559) 

  1.1.3 ผลการดําเนินการตามข%อเสนอแนะ  
    จากการตรวจติดตามรอบท่ี 1 ผู5ตรวจราชการได5ให5ข5อเสนอแนะแก4หน4วยรับตรวจ ดังนี้  
ลําดับ ข%อสั่งการ/ข%อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1 ควรสนับสนุนการจัดบริการให5สถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับให5สามารถดําเนินการ
จั ด บ ริ ก า ร อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ 
เวชกรรมสิ่งแวดล5อมได5ตามเกณฑH (รพศ./รพท.
บางส4วนมีการดําเนินการแล5ว) ท้ังน้ีควรเน5น 
รพช. และ รพ.สต. ท่ีตั้งอยู4ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
หนาแน4น และพ้ืนท่ีเสี่ยงต4อมลพิษให5สามารถ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อม 
ท้ังเชิงรุกและเชิงรับได5 

   ดํ าเนินการสนับสนุนให5  รพศ./รพท. ทุกแห4 ง รพช. และ  
รพสต. ท่ีตั้งอยู4ในพ้ืนท่ีเสี่ยงมลพิษและมีความพร5อมในการจัดบริการ 
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อม โดยการจัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงาน สนับสนุนคู4มือ “มาตรฐานการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล5อม” และคู4มือ “การประเมินผลการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล5อม” จัดทํา Flow chart “การจัดบริการอาชีวอนามัยในหน4วย
บริการสาธารณสุข” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให5มีความรู5และ
สามารถดําเนินการได5 สําหรับหน4วยบริการท่ียังไม4พร5อมก็สามารถ
ประเมินตนเองตามแนวทางและเกณฑHมาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพร5อม 
มีการสร5างเครือข4ายและเช่ือมประสานการดําเนินงาน คัดกรองและส4ง
ต4อผู5ปoวย รวมท้ังมีการจัดตั้งคลินิกอาชีวอนามัย ท้ังน้ี รพศ./รพท. 
สามารถจัดบริการฯ ผ4านเกณฑHการประเมินฯ 37 แห4ง จาก 116 แห4ง 
(31.90%) 

2 ควรมี ก า ร จัด ทํ าฐานข5 อมู ลส ามารถระ บุ 
แหล4งมลพิษท่ีเป-นป9ญหา อาจจะใช5ฐาน ข5อมูลท่ี
มี อ ยู4 เ ดิ ม ห รื อ จั ด ทํ า ข้ึ น ม า ใ ห ม4  เ ช4 น  

   มีการจัดทําฐานข5อมูลแหล4งมลพิษท่ีเป-นป9ญหา โดยการสํารวจ
ข5อมูลสถานประกอบการท่ีอาจเป-นแหล4งกําเนิดมลพิษและสํารวจพ้ืนท่ี
เสี่ยง เช4น โรงไฟฟfาชีวมวล บ4อฝ9งกลบขยะ โรงโม4หิน เหมืองทองคํา 
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ลําดับ ข%อสั่งการ/ข%อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
โรงโม4  โรงสีข5าว โรงไฟฟfาชีวมวล โรงงาน
อุตสาหกรรม บ4อขยะ คัดแยกขยะ หลอมทอง 
หน4อไม5ป��บ ตีเหล็ก ทําหมอน ไม5กวาด ฯลฯ 
พร5อมท้ังระบุป9จจัยสาเหตุของมลพิษ และระดับ
ความเสี่ ยงผลกระทบต4อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล5อม 

เป-นต5น ประสาน/แลกเปลี่ยนข5อมูลกับหน4วยงานอ่ืนท่ีมีอยู4แล5ว เช4น 
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม
จังหวัด องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน สวัสดิการและคุ5มครองแรงงาน
จังหวัด เป-นต5น มีการจัดทําฐานข5อมูลสถานการณHด5านสิ่งแวดล5อมและ
สุขภาพของจังหวัด จัดทําฐานข5อมูลสารเคมี จัดทําแผนท่ี GIS โรงงาน
อุตสาหกรรม จัดทําโปรแกรมระบุท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม/ข5อมูล
พ้ืนฐาน ดําเนินการสํารวจข5อมูลประเมินความเสี่ยงด5านมลพิษ
สิ่งแวดล5อมท่ีอาจส4งผลกระทบต4อสุขภาพตามแบบประเมิน Env-Med 

3 ควรกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีให5ชัดเจน อาจดูจาก
ผลกระทบเป-นหลัก หรือวัดจากระยะรัศมีห4าง
จากแหล4งกําเนิด ควรมีการเปรียบเทียบระดับ
มลพิษดังกล4าวในแต4ละฤดูกาล และมีการ
สื่อสารเตือนภัยในช4อง ทางต4างๆ มี key 
massage ท่ีเข5ากับกลุ4ม เปfาหมาย 

   ดําเนินการวิเคราะหHข5อมูลและกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเสี่ยง/เป-นป9ญหา 
เช4น ป9ญหาพ้ืนท่ีฝุoนละออง ตําบลหน5าพระลาน จังหวัดสระบุรี เหมือง
ตะก่ัว อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป-นต5น สื่อสารความเสี่ยง
ให5กับประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบถึงผลกระทบต4อสุขภาพ วิธีการปfองกัน 
และสร5างความร4วมมือกับประชาชนให5รับทราบร4วมเฝfาระวังแก5ไขป9ญหา
ความเสี่ยงน้ัน ผ4านทาง Line ให5ความรู5ในเวทีการประชุม อสม. การ
ประชุมประชาคมหมู4บ5าน ประสานความร4วมมือกับสมัชชาองคHกร
เครือข4ายภาคประชาชน บูรณาการและดําเนินงานร4วมกับหน4วยงานท่ี
เก่ียวข5อง 

4 ควรมีการจัดการและดําเนินการเฝfาระวังป9จจัย
สิ่งแวดล5อมท่ีเป-นสาเหตุมลพิษแต4ละประเภท
ตามชนิดของแหล4งกําเนิด 

   ดําเนินการจัดการและเฝfาระวังป9จจัยเสี่ยงตามแหล4งกําเนิดมลพิษ
ร4วมกับหน4วยงานท่ีเก่ียวข5อง ในการดําเนินงาน วิเคราะหHข5อมูลเพ่ือหา
ป9จจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ดําเนินการจัดเก็บฐานข5อมูล เพ่ือดําเนินการจัดทํา
แผนการเฝfาระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยง เช4น พ้ืนท่ีเสี่ยงขยะ 8 จังหวัด (ขยะ
ท่ัวไป 5 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี, สมุทรปราการ, 
ขอนแก4น นครศรีธรรมราช และขยะอิเล็กทรอนิกสH 3 จังหวัด : 
กาฬสินธุH, บุรีรัมยH, อุบลราชธานี)พ้ืนท่ีเหมืองทองคํารอยต4อ 3 จังหวัด 
(พิจิตร, เพชรบูรณH, พิษณุโลก) และพ้ืนท่ีหมอกควันภาคเหนือ  

5 ควรตรวจคัดกรองสุขภาพและเฝfาระวังสุขภาพ
กลุ4มเสี่ยง โดยแบ4งออก เป-นระดับ เช4น กลุ4ม
เ สี่ ย ง ม า ก  ก ลุ4 ม เ สี่ ย ง ป า น ก ล า ง 
กลุ4มเสี่ยงน5อย ตามความเสี่ยงท่ีได5รับ และกลุ4ม
ประชาชนท่ัวไป (แยกเป-นกลุ4มเปราะบาง และ
กลุ4มสุขภาพดี) 

   ดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพและเฝfาระวังสุขภาพให5กับ
ประชาชนท่ีอาจได5รับผลกระทบ และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล5อม
ใ น พ้ื น ท่ี เ สี่ ย ง ม ล พิ ษ  เ ช4 น  ป9 ญ ห า ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก 
หมอกควัน ใช5การคัดกรองตามกลุ4มเสี่ยง ได5แก4 ผู5สูงอายุ ผู5ปoวย 
เด็ก และหญิงตั้งครรภH โดยตรวจคัดกรองสุขภาพและเฝfาระวัง
สุขภาพประชาชนและผู5ประกอบอาชีพคัดแยกขยะและรีไซเคิล
ขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 8 จังหวัด จํานวน 3,610 คน จาก 11,522 
คน (31.33%) 

6 ควรพัฒนาศักยภาพเจ5าหน5าท่ีตามความต5องการ
แต4ละพ้ืนท่ี ให5ทราบเก่ียวกับ ป9จจัยสาเหตุ 
อันตราย การปfองกัน การปฐมพยาบาล การ
ประเมินความเสี่ยง การดําเนินงานเวชศาสตรH
สิ่งแวดล5อม รวมถึงระบบการส4งต4อ 

   ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพเจ5าหน5าท่ี และจัดอบรมให5
ความรู5กับเจ5าหน5าท่ีเป-นประจําทุกป� ตามความต5องการของพ้ืนท่ีและ
ตามประเด็นป9ญหาของพ้ืนท่ี มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู5 เช4น พ้ืนท่ี
เสี่ยงเหมืองทองคํา ได5มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู5ดูแลระบบ
ประปาหมู4บ5าน พัฒนาศักยภาพ อสม. การดําเนินการเฝfาระวังและ
แก5ไขป9ญหาสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล5อม พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในการดําเนินการเฝfาระวังและแก5ไขป9ญหาสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล5อม และจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อม เป-นต5น 
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ลําดับ ข%อสั่งการ/ข%อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
7 จังหวัดควรจัดทําแผนการเฝfาระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยง

และระบุความเสี่ยงด5านมลพิษสิ่งแวดล5อมของ
จังหวัดเพ่ือจัดทําแผนเฝfาระวัง เช4น การเฝfา
ระวังผลกระทบต4อสุขภาพในกรณีฝุoน หมอก
ควัน ฯลฯ และจัดทําข5อมูลสถานะสุขภาพของ
ประชากรกลุ4ม เสี่ยง และเตรียมเครื่องมือ
อุ ปกรณH ใ นก า รต ร วจ เ ฝf า ร ะ วั ง ท า งด5 า น
สิ่งแวดล5อม 

   ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการเฝfาระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงเป-น
ประจําทุกป� โดยจัดทําแผนตามประเด็นป9ญหาของพ้ืนท่ี มีการ
เตรียมความพร5อมและการเฝfาระวังผลกระทบต4อสุขภาพอย4าง
ต4อเน่ือง มีข5อมูลสถานะสุขภาพของกลุ4มเสี่ยง จัดทําแผนออกเยี่ยม
บ5านและแผนตรวจสุขภาพโดยทีมหมอครอบครัว จัดทําโปรแกรม
การเฝfาระวังโรคตามรหัส ICD10 และเตรียมเครื่องมือตรวจเฝfา
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล5อม 

  1.1.4 ปCญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ%ามี) 
  1) การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล%อม 
           1.1) ระบบการคัดกรองผู5เข5ารับบริการด5านโรคจากสิ่งแวดล5อมยังไม4ชัดเจน หรือทําได5ยาก  

(ซ่ึงโรงพยาบาลพยายามพัฒนา แต4ก็ยังไม4สําเร็จ จึงเน5นเชิงรุกมากกว4า) และปชช. ยังไม4มีความรู5เรื่องโรค 
จากสิ่งแวดล5อม และข5อจํากัดของเวลาในการซักประวัติ  

      1.2) การจัดเก็บข5อมูลและบันทึกข5อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล5อม  
ไม4สามารถลงข5อมูลได5 เนื่องจากไม4มีแพทยHวินิจฉัย  

              1.3) โรงพยาบาลไม4มีแพทยHอาชีวเวชศาสตรH ทําให5การวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลไม4สามารถ
ระบุโรคได5 รวมถึงบุคลากรในกลุ4มงานบางแห4งมีไม4เพียงพอตามกรอบภาระงานท่ีกําหนดตามกรอบโครงสร5างงาน 
5 ด5าน 

      1.4) การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล5อม ยังไม4ครบวงจรและยังไม4
เชื่อมโยงระบบกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพระดับตําบล 

      1.5) โรงพยาบาลท่ีทําการตรวจประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล5อมเน5นท่ีกระบวนการทํางาน ยังไม4เข5าใจเก่ียวกับเกณฑHประเมินจึงเตรียมข5อมูลไม4ครอบคลุมและ
ชัดเจน (เนื่องจากเป-นเกณฑHใหม4 ป� 2559) 

 2) จังหวัดมีระบบจัดการปCจจัยเส่ียงด%านส่ิงแวดล%อมและสุขภาพ 
     2.1) การสนับสนุนการจัดบริการของจังหวัด ยังขาดการสื่อสารข5อมูลด5านมลพิษ

สิ่งแวดล5อมในพ้ืนท่ีแก4โรงพยาบาลต4างๆ 
     2.2) บางจังหวัดยังไม4ทราบประเด็นป9ญหามลพิษสิ่งแวดล5อม และยังขาดองคHความรู5 

ด5านผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล5อมต4อสุขภาพ และโรคท่ีต5องเฝfาระวังตามป9ญหามลพิษสิ่งแวดล5อมในพ้ืนท่ี 
     2.3) การลงพ้ืนท่ีติดตามงาน ความก5าวหน5าโดยส4วนกลาง จังหวัดคิดว4าเป-นการตรวจ

ประเมินแล5ว จึงทําให5คณะผู5ตรวจประเมินสับสนกับการให5ข5อมูลของจังหวัด 
 3) การดูแลสุขภาพประชาชนท่ีสัมผัสขยะในพ้ืนท่ีเส่ียง 8 จังหวัด 
     3.1) จังหวัด เรื่องขยะท่ีไม4ได5ถูกกําหนดให5เป-นพ้ืนท่ี Hot zone มีสิ่งสนับสนุนและ

งบประมาณไม4เพียงพอ และการขอใช5งบประมาณยุ4งยาก เนื่องจากความชัดเจนรายละเอียดของงบประมาณท่ี
โอนลงมาในจังหวัด จึงถูกนําไปใช5ในกิจกรรมงานอ่ืน  

      3.2) บ4อขยะเอกชน ต5องทําหนังสือขออนุญาตเจ5าของบ4อขยะ เกิดความยุ4งยาก และ
ไม4ได5รับความร4วมมือในการดําเนินงาน เช4น จังหวัดสมุทรปราการ 
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      3.3) องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน ส4วนใหญ4ไม4มีการข้ึนทะเบียนและสํารวจแรงงานอิสระ  
(ซาเล5ง) ทําให5ยากต4อการคาดการณHเปfาหมายในการดําเนินการ 

      3.4) สิทธิการรักษาไม4ครอบคลุมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เช4น ตรวจปอด หู ตา 
เนื่องจาก สตง. ไม4อนุมัติให5ประกันสังคมเบิกจ4ายในบางรายการ 

       3.5) การรายงานข5อมูลผลการดําเนินงานจากบางพ้ืนท่ีค4อนข5างล4าช5า เนื่องจากข5อจํากัด 
ด5านบุคลากรและภาระงานในพ้ืนท่ี 

      3.6) แบบคัดกรองไม4ครอบคลุมบางประเด็น เช4น การระบุชื่อหมู4บ5าน สิทธิการรักษา 
เป-นต5น 
  1.1.5 ความเห็นของท่ีปรึกษาผู%ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคสAวนอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง (ถ%ามี) 
ไม4มี 
  1.1.6 ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ%ามี) 

 1) การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล%อม 
      1.1) จัดสรรจํานวนบุคลากรให5เพียงพอต4อภาระงานตามโครงสร5าง 5 งาน 
      1.2) ใช5กลไกเครือข4ายอาชีวอนามัยระดับจังหวัดจัดบริการให5ครบวงจร 
      1.3) ปรับเกณฑHประเมินท่ีวัดผลลัพธHได5อย4างแท5จริง ลดการตรวจสอบเอกสาร บูรณาการ

เกณฑHท่ีเก่ียวข5อง 
     1.4) พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน วางแผนการตรวจประเมินในพ้ืนท่ีในแต4ละ สคร. ไม4ซํ้าซ5อนกัน 
      1.5) พัฒนาระบบการคัดกรอง การรับรักษา การส4งต4อ และการติดตามผู5ปoวยโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล5อม  
 2) จังหวัดมีระบบจัดการปCจจัยเส่ียงด%านส่ิงแวดล%อมและสุขภาพ 
      2.1) พัฒนาและสร5างศักยภาพองคHความรู5เรื่องเวชศาสตรHสิ่งแวดล5อมแก4บุคลากรในระดับ

เขต และจังหวัด 
       2.2) กําหนดนโยบายการทํางานท่ีชัดเจนสู4การปฏิบัติ เพ่ือความคล4องตัวในการปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ี  

 3) การดูแลสุขภาพประชาชนท่ีสัมผัสขยะในพ้ืนท่ีเส่ียง 8 จังหวัด 
             3.1) ควรโอนงบประมาณโดยตรงให5กับหน4วยงานท่ีทํางานจริง โดยหน4วยงานนั้นต5องมี

แผนงานรองรับ 
            3.2) ควรมีการทบทวนแบบคัดกรอง เช4น เพ่ิมคําถามเก่ียวกับสิทธิของผู5ตอบแบบสํารวจ  

ชื่อหมู4บ5าน การปรับแบบสรุปความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน ฯลฯ 
      3.3) ควรมีช4องทางเพ่ือผลักดันและเพ่ิมสิทธิการดําเนินงานในประเด็นการตรวจสุขภาพ 
เช4น X-ray ปอด ฯลฯ 
  1.1.7 ผลผลิตและผลลัพธ9ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการสAงผลให%เกิดการขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดล%อม ด%านการจัดการขยะ ยุทธศาสตร9จังหวัด/ยุทธศาสตร9กระทรวง ดังนี้  
   1) โรงพยาบาลศูนยH/โรงพยาบาลท่ัวไป สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล5อม จํานวน 40 แห4ง และจากการดําเนินงาน พบว4า รพศ./รพท. สามารถให5บริการตรวจสุขภาพผู5
ประกอบอาชีพ 23,779 ราย ในสถานประกอบการ 684 แห4ง โดยพบว4า สงสัยโรคจากการทํางาน 7,106 ราย 
(29.88%) (ท่ีมา : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล5อม ข5อมูลเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559) 
และสามารถให5บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเหมืองทองคํารอยต4อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณH และ
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พิษณุโลก) 993 ราย (ท่ีมา : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล5อม ข5อมูลเดือนตุลาคม 2559 - 
กรกฎาคม 2559)    

2) จังหวัดในพ้ืนท่ีเสี่ยง 36 จังหวัด มีระบบการจัดการป9จจัยเสี่ยงด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพ 
ผ4านเกณฑHในระดับดีข้ึนไป ตามข5อมูลการประเมินตนเอง ได5จํานวน 21 จังหวัด 
   3) ประชาชนและผู5ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ๘ จังหวัด ได5รับการ 
คัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ จํานวน 3,910 คน และได5รับความรู5ในการปfองกันตนเอง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

1.2 เพ่ิมศักยภาพการเก็บ และกําจัด 
  ๑.2.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี 1 
   เน5นการติดตามเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงพบว4า ร5อยละ 76.39 ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (728 แห4ง จาก 953 แห4ง) มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต5อง แต4ยังพบป9ญหาใน
การบริหารจัดการ เช4น สถานบริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก (รพช. , รพ.สต.) ไม4มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
จําเป-นต5องจัดส4งให5 โรงพยาบาลขนาดใหญ4เป-นผู5รวบรวม  ซ่ึงเป-นการเพ่ิมภาระค4าใช5จ4ายในการกําจัดของ
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลท่ีอยู4ห4างไกลยังพบป9ญหาเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อตกค5างเกิน 7 วัน จังหวัดยังไม4มี
ฐานข5อมูลเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก มูลฝอยติดเชื้อในชุมชนกําจัดไม4
ถูกต5อง และรวมกับมูลฝอยท่ัวไป เป-นต5น จึงมีข5อสั่งการ/ข5อเสนอแนะเพ่ือการตรวจติดตามในรอบท่ี 2        
ท่ีสําคัญ คือ 1) ให5จัดทํา Roadmap การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท้ังระบบโดยขับเคลื่อนผ4านคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 2) ให5จัดทําฐานข5อมูลกํากับ ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน รวมท้ังคลินิก 
สถานพยาบาล โรงพยาบาลสัตวH 3) ให5ควบคุมกํากับบริษัทเอกชนท่ีให5บริการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อให5ปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีกําหนด 4) ให5สร5างต5นแบบการจัดการขยะท่ีเป-นแหล4งกําเนิดทุกประเภท 5) ให5ผลักดันและ
สนับสนุนให5องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ินออกข5อบัญญัติท5องถ่ินในการจัดการสิ่งปฏิกูล และ 6) ให5มีการวาง
แผนการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน (ครัวเรือน) และให5ความรู5แก4ประชาชน   
  1.2.2 ความก%าวหน%าการดําเนินการในการตรวจติดตามรอบท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
   จังหวัดส4วนใหญ4ดําเนินการตามข5อสั่งการ/ข5อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขท่ีให5ไว5 
ภายหลังการตรวจราชการฯ รอบท่ี 1 โดยมีผลการดําเนินงาน คือ  

มาตรการที� 2 : การเพิ�มศกัยภาพการจดัเก็บและกําจดั สถานการณ์ของประเทศ

กําจัดไมถ่กูตอ้ง

 50 %

 31 %

กําจัดถกูตอ้ง

 18 %

ใชป้ระโยชน์

มลูฝอยท ั�วไป ปี 2558 ปรมิาณ 26.85 ลา้นตนั
(เพิ�มขึ3น 0.66 ลา้นตนั  จากปี 2557)

ไม่ไดรั้บการกําจัด

มลูฝอยตดิเชื3อ ปี 2558 ปรมิาณ 53,868 ตนั
(เพิ�มข ึ3น 1,721 ตนั จากปี 2557  )

57 %
17%

19%

6

1 % 0.006

รพ.รัฐ

%

%

คลนิกิคน

รพ. เอกชน

รพ.สต.

สถานพยาบาลสตัว์
หอ้งปฏบิัตกิาร
เชื'ออันตราย

ภาพประกอบจากอนิเตอรเ์น็ต

อตัราการเกดิ 1.13 กก./คน/วนั อตัราการเกดิ 0.8 กก./เตยีง/วนั

โทรทัศน์

เครื,องปรับอากาศ
ตูเ้ย็น

เครื,องซกัผา้

เครื,องเลน่
วซีดี/ีดวีดีี

คอมพวิเตอร์

โทรศพัท์
190  กลอ้งถ่ายรูป 
         ดจิติอล

กําจัดถกูตอ้ง

กําจัด
ไมถ่กูตอ้ง

%

%

ปัญหา
ทิ3งรวมกบัมูลฝอยท ั�วไป

ของเสยีอนัตรายจากชุมชน (ขยะอเิล็กทรอนกิส)์
ปี 2558  ปรมิาณ 591,000  ตนั

(เพ ิ�มขึ3น 14,000 ตนั จากปี 2557)
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๒๑๙ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะท่ี 1-5  
 

สถานการณก์ารจดัการมลูฝอยตดิเชื3อ

สถานบรกิารการสาธารณสขุ       
53,868 ตนั/ปี

สถานพยาบาลสตัว ์
301 ตนั, 1 %

คลนิกิ
10,018 ตนั, 19 %

หอ้งปฏบิตักิารเชื3ออนัตราย
3 ตนั, < 1 %

โรงพยาบาลรฐั
29,514 ตนั, 57 %
โรงพยาบาลเอกชน
8,890 ตนั, 17 %

รพ.สต.
3,321 ตนั, 6 %

ผูป่้วยรกัษาตวัที�บา้น

ทิ3งปะปนกบัมูลฝอย
ท ั�วไป

ระบบกํากบัการขนสง่ 
(Manifest System)

รพ.
แม่ขา่ย

ขนสง่โดย ทอ้งถิ�น

ขนสง่โดย เอกชน

กําจดัเอง
ณ แหลง่กําเนดิ

เตาเผา อปท. 10 แหง่ 
1. กรุงเทพมหานคร  2. อบจ.นนทบุร ีจ.นนทบุรี
3. ทน.เชยีงใหม่      4. ทน.อุดรธานี  
5. ทน.ขอนแกน่       6. ทน.ภูเก็ต 
7. ทน.ยะลา            8. ทม.น่าน   
9. ทม.วารนิชําราบ   10. ทม.สพุรรณบุร ี 

เตาเผาเอกชน 6 แหง่
1. บรษัิท อคัคปีราการ จํากดั (มหาชน)  
2. บรษัิท ที,ดนิบางปะอนิ จํากดั  
3. หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ 
    ซสิเท็ม 
4. บรษัิท โชตฐิกรณพ์บูิลย ์จํากดั           
5. บรษัิท นวิโชคอํานวย จํากดั 
6. บรษัิท การจัดการสิ,งแวดลอ้มภาคใต ้จํากดั

 เตาเผา 
- ทอ้งถิ�น 9 แหง่
- เอกชน 6 แหง่

เตาเผา รพ. 
37 แหง่

การทาํลายเชื3อดว้ย   
ไอนํ 3า 4 แหง่
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1. โครงพฒันาระบบการจดัการขยะ
ใหถ้กูสขุลกัษณะ (18.75 ลบ.)

2. โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ขยะตดิเชื3อและของเสยีทางการ

  แพทย ์ใหถ้กูสขุลกัษณะ (20.62 ลบ.)

3. โครงการสง่เสรมิการจดัการนํ3าเสยี
ใหถ้กูสขุลกัษณะลดผลกระทบตอ่
สขุภาพ (9.75  ลบ.)

4. โครงการเฝ้าระวงัผลกระทบตอ่
สขุภาพในพื3นที�วกิฤตดิา้นมลพษิอากาศ
(2.45  ลบ.)

5. โครงการกํากบั ตดิตาม การ
ดําเนนิงานดา้นอนามยัสิ�งแวดลอ้มและ
ขยะ (1.89 ลบ.)

การเพิ�มศกัยภาพการจดัเก็บและกําจดั
� เทศบาลผา่นการประเมนิการพัฒนาคณุภาพระบบบรกิารอนามัยสิ,งแวดลอ้ม (EHA) ดา้นการ

จัดการมลูฝอย (ทั,วไป, ตดิเชื'อ, อันตราย)  รอ้ยละ 43.65 (1,065 แหง่ จาก 2,440 แหง่)
� มตีน้แบบบา้นสะอาด อนามัยด ีชวีสีมบรูณ ์22 ชุมชน
� มชีมุชนตน้แบบการพัฒนาการจัดการยาและเภสัชัณฑ ์ในชมุชน 8 ชุมชน
� มมีต ิอสธจ. เรื,อง การจัดการมลูฝอยทั,วไป จํานวน 19 จงัหวดั

� มลูฝอยตดิเชื'อไดรั้บการกําจัดถูกตอ้ง รอ้ยละ 92.34 (รพ. สังกัด สธ. 880 แหง่ จาก 953 
แหง่)

� มสีถานบรกิารการสาธารณสุขตน้แบบดา้นการจัดการของเสยี ประเภทสารเคม ีและ เภสัช
ภัณฑ ์5 แหง่

� มมีต ิอสธจ. เรื,อง การจัดการมลูฝอยตดิเชื'อ จํานวน 46  จงัหวดั

� เทศบาลมกีารออกขอ้บัญญัตทิอ้งถิ,นเพื,อควบคุมกํากับการจัดการสิ,งปฏกิูลและมลูฝอย รอ้ย
ละ 82.75 (2,020 แหง่ จาก 2,441 แหง่)

� มมีต ิอสธจ. เรื,อง การจัดการสิ,งปฏกิลู จํานวน 46 จงัหวดั

� จังหวัดเฝ้าระวังผลกระทบตอ่สขุภาพจากมลพษิอากาศ กรณีฝุ่ นหนา้พระลาน จ.สระบรุี
� มมีต ิอสธจ. เรื,อง การจัดการมลพษิในพื'นที, จํานวน 6 จงัหวดั

� มรีะบบสารสนเทศอนามัยสิ,งแวดลอ้มของประเทศไทย (National Environmental Health 
Information System :  NEHIS)
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๒๒๐ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะท่ี 1-5  
 

ภาชนะรองรบั
แยกประเภท 

เก็บรวบรวมและ
เคลื�อนยา้ย ขนและกําจดั

• พนกังานทําความสะอาดเก็บ
รวบรวมมลูฝอยจากภาชนะรองรบั
และเคลื�อนยา้ยไปยงัที�พกัรวมมลู
ฝอยท ั�วไป เพื�อรอการขนนําไปกําจดั 
สว่นมลูฝอยรไีซเคลิรอจําหนา่ยตอ่ไป

• เก็บขนและรบัไปกําจดั
   โดยเทศบาลนครนนทบรุี

แนวทางการจดัการมลูฝอยกรมอนามยั

  อาคารและพื3นที�ท ั�วไป 
� มลูฝอยท ั�วไป
� มลูฝอยนํากลบัมาใชใ้หม่
   (รไีซเคลิ)

  โรงอาหาร 
�  มลูฝอยท ั�วไป
�  มลูฝอยนํากลบัมาใชใ้หม่
   (รไีซเคลิ)
�  มลูฝอยอนิทรยี ์                 
   (เศษอาหาร เศษผกัผลไม)้
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  1.2.3 ผลการดําเนินการตามข%อเสนอแนะ  ท่ีผู5ตรวจราชการให5ไว5ในรอบท่ี 1 

ลําดับ ข%อสั่งการ/ข%อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1      ควรจัดทํา Roadmap ในการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือของจังหวัดท้ัง
ระบบ โดยนําเสนอประเด็นขับเคลื่อน
ในคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.) 

     ทุกจังหวัดมีการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเช้ือผ4านการ
ประชุม อสธจ. แล5ว และได5มีการกําหนดแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
ของจังหวัดซ่ึงอยู4ระหว4างการจัดทําระบบ และ Roadmap ให5เป-นรูปธรรม 
และพบว4าส4วนใหญ4บริหารจัดการโดยกําหนดให5 โรงพยาบาลขนาดใหญ4ใน
พ้ืนท่ีเป-นแม4ข4าย รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการการสาธารณสุข
ขนาดเล็ก (รพ.สต. และคลินิก) เพ่ือดําเนินการกําจัดต4อไป ส4วนรูปแบบการ
กําจัดข้ึนอยู4กับศักยภาพของโรงพยาบาล และ อปท. เช4น โรงพยาบาลกําจัดเอง, 
อปท. กําจัดเอง, กําจัดโดยบริษัทเอกชน เป-นต5น 

2      ควรจัดทําฐานข5อมูลและกํากับ 
ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเช้ือใน
ชุมชน รวมท้ังคลินิกโรงพยาบาลสัตวH 

     ทุกจังหวัดมีฐานข5อมูลเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือแล5ว แต4ยังไม4ครอบคลุมสถาน
บริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก (รพ.สต., คลินิก, โรงพยาบาลสัตวH) และเอกชน 
ซ่ึงจังหวัดได5เริ่มสํารวจข5อมูลเพ่ิมเติม และบูรณาการข5อมูลกับหน4วยงานท่ี
เก่ียวข5อง เพ่ือพัฒนาระบบฐานข5อมูลให5ครอบคลุมต4อไป 

3      ควรติดตามประเมินผลอย4 าง
ต4อเน่ือง เพ่ือให5มีการบริการเก็บขน
มูลฝอยติดเช้ืออย4างสม่ําเสมอ และ
ช4วยควบคุมเอกชนให5ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

1. จังหวัดส4วนใหญ4มีแผนนิเทศและติดตามการดําเนินการตามกฎกระทรวงว4า
ด5วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีอย4าง
ต4อเน่ืองทุกป� 

2. จังหวัดส4วนใหญ4ใช5ระบบ Infectious Waste Manifest System และระบบ
เอกสารรายงานของบริษัทเอกชน ในการควบคุมกํากับ และตรวจติดตามการ
ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในพ้ืนท่ี 

3. จังหวัดส4วนใหญ4ให5มีการบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีเก็บขน และกําจัด 
ในทุกข้ันตอน 

4. จังหวัดส4วนใหญ4ให5โรงพยาบาลประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
ของผู5ให5บริการเก็บขน 

 
 
 



๒๒๑ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะท่ี 1-5  
 

รพ.ท ั3งหมด (แหง่) 109 48 56 79 68   78   80  92  91 74 83 83 12

ผ่าน 109 43 54 76 65   74  71  83  91 67 83 58 6

ไมผ่่าน 0 5 2 3 3  4  9  9 0 7 0 25 6

โรงพยาบาลเป้าหมาย : รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สงักดักรมวชิาการ จํานวน 953 แหง่

ผา่นการประเมนิมาตรฐาน*  880 แหง่ (รอ้ยละ 92.34)

ที�มา  : 1) การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คณะที� 4) รอบที� 2 ปี 59 
          2) ระบบรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการ กรมอนามยั ปี 2559 
หมายเหตุ : * มาตรฐานการจดัการมูลฝอยตดิเชื3อสาํหรบัโรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกําจดัมูลฝอยตดิเชื3อ พ.ศ. 2545

กทม.

(ขอ้มูล ณ 2 ก.ย. 59)
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4      ควรสร5างต5นแบบการจัดการขยะ
ท่ี เ ป- น แห ล4 ง กํ า เ นิ ด ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ
ครัวเรือน สถานท่ีราชการ สถาน
ประกอบการด5วยโครงการ/กิจกรรม
ต4างๆ เช4น โรงพยาบาลลดโลกร5อน 
ชุมชนสะอาด เป-นต5น 

     จังหวัดส4วนใหญ4ได5ส4งเสริมชุมชนต5นแบบการจัดการมูลฝอย ภายใต5
โครงการต4างๆ เช4น  
- ตําบลต5นแบบบูรณาการด5านส4งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล5อม 
- โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร5อน (GREEN & CLEAN Hospital) 
- โครงการชุมชนต5นแบบ Zero Waste  
- โครงการบ5านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณH  
- โครงการ อสม. ตาวิเศษ 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน EHA ด5านการจัดการมูลฝอย 

5      ควรมีการวางแผนการจัดการขยะ
ติดเช้ือในชุมชน (ครัวเรือน) โดยการ
ให5ความรู5แก4ประชาชนโดยการอบรม
ผ4านโรงเรียน อสม. และวางระบบการ
รวบรวมเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติด
เช้ือชุมชน 

     จังหวัดส4วนใหญ4มีการกําหนดแนวทาง และวางระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือจากครัวเรือน เพ่ือรวบรวมเข5าสู4โรงพยาบาลแม4ข4าย และให5ความรู5แก4  
อสม. เพ่ือถ4ายทอดองคHความรู5แก4ครัวเรือนในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือจาก
ครัวเรือนท่ีถูกต5อง  
 
 

6 ควรผลักดันและสนับสนุนให5 อปท. 
ออกข5อบัญญัติท5องถ่ินในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและให5มีการบังคับใช5 มีการ
ควบคุม กํากับติดตาม รวมท้ังตรวจ
สุขลักษณะของระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
ก4อนออกใบอนุญาตให5ผู5ประกอบการ
รถสูบสิ่งปฏิกูล 

     ทุกจังหวัดมีการขับเคลื่อนประเด็นให5 อปท. มีการออกข5อบัญญัติท5องถ่ิน 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ผ4านการประชุม อสธจ. และผู5ว4าราชการจังหวัดมี
นโยบายให5หน4วยงานท่ีเก่ียวข5องเร4งรัดให5 อปท. ดําเนินการ โดยมีการ
สนับสนุนให5 อปท. ดําเนินการ EHA ด5านการจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือให5 อปท. มี
ความเข5าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการออกข5อบัญญัติท5องถ่ินดังกล4าว 
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  1.2.4 ปCญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม  
   ๑) การคัดแยกขยะ : 
       - ยังไม4คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อตามประเภท และมีการท้ิงมูลฝอยประเภทอ่ืนรวมกับมูลฝอยติดเชื้อ 

 - โรงพยาบาลขนาดเล็กขาดงบประมาณในการก4อสร5างและปรับปรุงสถานท่ีพัก และเก็บ
รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

 - ถุงและภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม4เป-นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ 
   ๒) การขนส4ง :  
    - หน4วยงานรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อยังดําเนินการไม4ได5ตามมาตรฐาน และไม4ได5ขออนุญาตจาก อปท. 
    - ระบบควบคุมกํากับการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อยังไม4มีประสิทธิภาพเท4าท่ีควร 
    - โรงพยาบาลท่ีห4างไกล พบการตกค5างของมูลฝอยติดเชื้อเกิน 7 วัน  
    - การขนส4งมูลฝอยติดเชื้อในระยะทางไกลอาจเกิดการลักลอบท้ิงได5 
   ๓) การกําจัด :  
    - เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล , อปท. และบริษัทเอกชน ยังไม4ได5ตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด ซ่ึงส4งผลต4อคุณภาพสิ่งแวดล5อมและสุขภาพประชาชนบริเวณใกล5เคียง 
    - การกําจัดแบบทําลายเชื้อด5วยไอน้ํา (Autoclave) ยังไม4ได5รับความม่ันใจด5านความ
ปลอดภัยเพ่ือนําไปท้ิงเป-นมูลฝอยท่ัวไป 
    - การออกข5อบัญญัติท5องถ่ินเพ่ือใช5ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ยังไม4
ครอบคลุมทุกแห4ง 
  1.2.5 ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   1) จังหวัดควรผลักดันการจัดการอนามัยสิ่งแวดล5อมผ4านกลไก อสธจ. โดย 
   - มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย4างถูกต5องจากทุกแหล4งกําเนิด, จัดทําข5อมูลสถานการณHและ
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนครอบคลุมทุกแหล4งกําเนิด, การบริหารจัดการในภาพรวมระดับจังหวัด 
   - มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย4างถูกต5อง 
   2) จังหวัดผลักดัน ให5 อปท. มีการออกข5อบัญญัติท5องถ่ิน และบังคับใช5 เพ่ือควบคุมกํากับการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   3) จังหวัดควรผลักดัน ส4งเสริม สนับสนุนให5 อปท. มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล5อม (Environmental Health Accreditation : EHA) 
   4) จังหวัดส4งเสริมให5ผู5เก่ียวข5องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีการบันทึกข5อมูลในระบบ 
Manifest online เพ่ือกํากับการขนส4งมูลฝอยติดเชื้อ และปfองกันการลักลอบท้ิง โดยมีข5อมูลเพ่ือการจัดการ
ต4อไป 
 

1.3 การเสริมสร%างศักยภาพ และถAายทอดองค9ความรู% 
  ๑.3.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี 1 
   มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนยH เขตสุขภาพละ ๑ 
จังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก นครสวรรคH นนทบุรี สมุทรสาคร บุรีรัมยH  ระยอง กาฬสินธุH สกลนคร 
อุบลราชธานี พังงา และสตูล  โดยภายในจังหวัดหนึ่งๆ จะมีการดําเนินงานภายใต5 (ก) เครือข4าย CUP/และ
เครือข4ายโรงพยาบาล เช4น ในจังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลแม4ข4าย จํานวน ๒ แห4ง คือโรงพยาบาลแม4ข4ายทุ4งหว5า 
ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลลูกข4ายคือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลมะนัง และ
โรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลท่ีอยู4ในเครือข4าย มากําจัดด5วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลทุ4งหว5า  



๒๒๓ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะท่ี 1-5  
 

โรงพยาบาลแม4ข4ายละงู ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลท4าแพ โรงพยาบาลควนโดน และ
โรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลในเครือข4าย มากําจัดด5วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สําหรับ
โรงพยาบาลสตูลยังจัดส4งบริษัทเอกชนนําไปกําจัดด5วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อท่ีอําเภอหนองจิก จังหวัดป9ตตานี 
โดยโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลในเครือข4ายจะนํามูลฝอยติดเชื้อมาส4งท่ีโรงพยาบาลสตูลเพ่ือนําไปกําจัด
ร4วมกัน เนื่องจากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อต4อวันมีจํานวนมาก จะเพ่ิมภาระการทํางานให5กับโรงพยาบาลแม4ข4าย
และ (ข) เครือข4ายระดับจังหวัด เช4นจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากท5องถ่ินมีศักยภาพในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มี
การดําเนินการโดยการให5เอกชนโดยบริษัทไทยเอ็นไวรอนเมนทH จะทําการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลในจังหวัดทุกแห4งมากําจัดโดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององคHการบริหารส4วนจังหวัด 
  1.3.2 ความก%าวหน%าการดําเนินการในการตรวจติดตามรอบท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) แผนยุทธศาสตรHการพัฒนาสุขาภิบาล สิ่งแวดล5อม และความปลอดภัย ๔ ด5าน ๑) มูลฝอย 
๒) น้ําเสีย ๓) สิ่งแวดล5อม, ภูมิทัศนH และพลังงาน ๔) ความปลอดภัยของอาคารในโรงพยาบาล โดยจัดทํา
ร4วมกับเขตสุขภาพ ผู5แทน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 
   2) แผนยุทธศาสตรHการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียในหน4วยงานกระทรวงสาธารณสุข ป� พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
   3) แนวทางในการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย รวม ๒๓ แห4ง และแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
เฉพาะท่ี ๑๐ แห4ง 
   4) จังหวัดต5นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนยH ๑๒ จังหวัด (เขตละ ๑ จังหวัด) 
   การขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยแบบศูนยHรวม มีการคัดเลือกจังหวัดต5นแบบโดยผู5ตรวจราชการ
กระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1-12 เขตละ 1 จังหวัด มีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานไว5 3 รูปแบบ คือ  
   รูปแบบท่ี 1 แบบ Province  คือ จังหวัดเป-นศูนยHกลางในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อท้ัง
จังหวัด มาเก็บรวบรวมไว5ในสถานท่ีพักเพียงแห4งเดียว เพ่ือรอกําจัดต4อไป  
   รูปแบบท่ี 2 แบบ Node เป-นการรวมกลุ4มของโรงพยาบาลในการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือ
รอกําจัด ณ โรงพยาบาลแม4ข4าย ตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมถึงเครือข4าย รพ.สต. 
   รูปแบบท่ี 3 แบบ CUP เป-นการบริหารจัดการท่ีเบ็ดเสร็จในตัว โดยมีโรงพยาบาลแม4ข4าย 
กํากับดูแล รพ.สต. ท่ีเป-นลูกข4ายท้ังหมด ต้ังแต4การเก็บขนจาก รพ.สต. มาไว5ท่ีโรงพยาบาลแม4ข4าย เพ่ือส4งต4อ
ให5กับเอกชนท่ีรับกําจัดหรือทําการกําจัดเองต4อไป 
   สําหรับการดําเนินงานในป�นี้ เน5นไปท่ีการบริหารจัดการข5อมูลในพ้ืนท่ี ครอบคลุมถึงคลินิกท่ีมี
มูลฝอยติดเชื้อแต4ไม4รวมถึงคลินิกสัตวH มีการจัดทําแผนนโยบาย แผนในระดับจังหวัด แผนการปฏิบัติการเชิงรุก 
การพัฒนาองคHความรู5ในรูปของการเก็บขน ขนย5าย แก4ผู5กําจัดและผู5คัดแยก เพราะหัวใจสําคัญของมูลฝอยติดเชื้อ
คือการคัดแยก หากสามารถคัดแยกไม4ให5มีมูลฝอยชนิดอ่ืนมาปนเป��อน ก็สามารถลดค4าใช5จ4ายในการจัดการได5 โดย
เน5นการคัดแยกท่ีจุดกําเนิดเพ่ือปfองกันการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ รวมไปถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก
ผู5ปoวยติดบ5านติดเตียงในชุมชน มีการขนส4งท่ีดําเนินการเอง ได5แก4 เอกชน โรงพยาบาลแม4ข4าย และโรงพยาบาล
ลูกข4าย 
   การขับเคล่ือนการจัดการมูลฝอยและส่ิงแวดล%อม ๗๖ จังหวัด ได5แก4 
   1) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยท่ัวไป มีการจัดทําฐานข5อมูล ติดตามและประเมิน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถผู5รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล/จังหวัด/อําเภอ เพ่ือส4งเสริมให5เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายสนับสนุนให5มีการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไประดับครัวเรือน/ชุมชน หรือส4งเสริมให5มีการพัฒนาชุมชนต5นแบบการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
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   2) การส4งเสริมให5ท5องถ่ินมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล5อมได5มาตรฐาน (EHA) โดยการจัด
ประชุมชี้แจงนโยบายให5แก4ผู5บริหารขององคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน อบรมเพ่ิมศักยภาพเจ5าหน5าท่ีผู5รับผิดชอบงาน
อนามัยสิ่งแวดล5อม ของ อปท. เพ่ือเป-น Practitioner ท่ีมีประสบการณHและความชํานาญ ประเมินคุณภาพ EHA 
ของ อปท. ตามเกณฑHการรับรองคุณภาพฯ ระดับพ้ืนฐาน จัดทําฐานข5อมูล ประสานงานและติดตามการดําเนินงาน 
EHA 
   3) การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมสนับสนุนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อมในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนข5อมูล/ป9จจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล5อมท่ีอาจส4งผลกระทบต4อสุขภาพและอ่ืนๆ เพ่ือใช5
ในการเฝfาระวังปfองกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล5อม 
   การขับเคล่ือนการจัดการส่ิงแวดล%อมในพ้ืนท่ีเส่ียง ๓๖ จังหวัด ได5แก4 
   1) พ้ืนท่ีเสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย (ป9ญหาขยะอิเล็คทรอนิค, เหมืองทอง, 
เหมืองเก4า, เหมืองโปแตส) โดยการเฝfาระวังป9จจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล5อมและห4วงโซ4อาหาร ตรวจคัดกรองและ
เฝfาระวังทางสุขภาพ ใช5ประโยชนHข5อมูลจากการเฝfาระวังฯ เช4น การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารเตือนภัย 
แจ5งข5อมูลผลการเฝfาระวังด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพแก4ประชาชนและหน4วยงานในพ้ืนท่ี  จัดทํารายงาน
สถานการณH และสนับสนุนเพ่ือให5เกิดการจัดการป9ญหา เช4น การนําเสนอข5อมูลการเฝfาระวังผ4านกลไกท่ีมีใน
พ้ืนท่ี เช4น อสธจ. คณะกรรมการต4างๆ  เพ่ือให5เกิดการจัดการแก5ไขป9ญหาและพัฒนาศักยภาพเจ5าหน5าท่ี และ
ภาคีเครือข4ายในพ้ืนท่ี  
   2) พ้ืนท่ีมลพิษทางอากาศ (ฝุoนหน5าพระลาน, หมอกควัน, โรงไฟฟfาชีวมวล) โดยการประชุม
ผู5เก่ียวข5องเพ่ือบูรณาการแก5ไขป9ญหาในพ้ืนท่ี เฝfาระวังคุณภาพอากาศ (จากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ หรือการ
สุ4มตรวจด5วยคุณภาพอากาศด5วยวิธีอ่ืนๆ) เฝfาระวังผลกระทบต4อสุขภาพ และตรวจคัดกรองทางสุขภาพ จัดทํา
แผนท่ีความเสี่ยงด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพ กรณีฝุoนหน5าพระลาน ใช5ประโยชนHข5อมูลจากการเฝfาระวังฯ เช4น 
การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารเตือนภัย การจัดประชุมแจ5งข5อมูลผลการเฝfาระวังด5านสิ่งแวดล5อมและ
สุขภาพแก4ประชาชนและหน4วยงานในพ้ืนท่ี และจัดทํารายงานสถานการณH และสนับสนุนเพ่ือให5เกิดการจัดการ
ป9ญหา เช4น การนําเสนอข5อมูลการเฝfาระวัง ผ4านกลไกท่ีมีในพ้ืนท่ี เช4น อสธจ. คณะกรรมการต4างๆ 
   3) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ (5 จังหวัด ได5แก4 ตาก สระแก5ว ตราด มุกดาหาร สงขลา) โดยการ
รวบรวมข5อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) ด5านสิ่งแวดล5อมและสุขภาพ (ข5อมูลผลการศึกษาจากหน4วยงานต4างๆ) 
การเฝfาระวังด5านสิ่งแวดล5อม โดยการสํารวจ/สุ4มตรวจตัวอย4างด5านสิ่งแวดล5อม กรณีท่ีข5อมูลท่ีรวบรวมจาก
หน4วยงานอ่ืนมีไม4เพียงพอการเฝfาระวังผลกระทบต4อสุขภาพกรณีท่ีพบว4ามีความเสี่ยง โดยพัฒนาศักยภาพ
เจ5าหน5าท่ีท่ีเก่ียวข5องจัดทํารายงานสถานการณH และสนับสนุนเพ่ือให5เกิดการจัดการป9ญหาด5านอนามัยสิ่งแวดล5อม
ในชุมชนแรงงานต4างด5าว เช4น การนําเสนอข5อมูลการเฝfาระวังผ4านกลไกท่ีมีในพ้ืนท่ี เช4น อสธจ. คณะกรรมการ
ต4างๆ 
   4) พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ) โดยการเฝfาระวังด5านอนามัยสิ่งแวดล5อมในกรณีท่ีพบว4าข5อมูลท่ีรวบรวมจาก
หน4วยงานอ่ืนๆ มีไม4เพียงพอควรตรวจคัดกรองเฝfาระวังสุขภาพกรณีท่ีพบว4ามีความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ีและจัดทํารายงานสถานการณH สนับสนุนเพ่ือให5เกิดการจัดการป9ญหา เช4น การ
นําเสนอข5อมูลการเฝfาระวัง ผ4านกลไกท่ีมีในพ้ืนท่ี เช4น อสธจ. คณะกรรมการต4างๆ 
   5) พ้ืนท่ีโรงไฟฟfาถ4านหิน (จังหวัดลําปาง กระบ่ี สงขลา) โดยการ 1) รวบรวมข5อมูลพ้ืนฐานด5าน
สิ่งแวดล5อมและสุขภาพ (baseline data) การเฝfาระวังด5านสิ่งแวดล5อม โดยการสํารวจ/สุ4มตรวจตัวอย4างด5าน
สิ่งแวดล5อมกรณีข5อมูลท่ีรวบรวมจากหน4วยงานอ่ืนมีไม4เพียงพอต4อการเฝfาระวังผลกระทบต4อสุขภาพกรณีท่ีพบว4ามี
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ความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพเจ5าหน5าท่ีท่ีเก่ียวข5อง จัดทํารายงานสถานการณHและสนับสนุนเพ่ือให5เกิดการจัดการ
ป9ญหา และจัดทํารายงานสถานการณH เช4น การนําเสนอข5อมูลการเฝfาระวังผ4านกลไกท่ีมีในพ้ืนท่ี เช4น อสธจ. 
คณะกรรมการต4างๆ  เพ่ือให5เกิดการจัดการแก5ไขป9ญหา 
   6) การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อม แบ4งออกเป-น กิจกรรมเชิงรุก โดยการค5นหาความเสี่ยงหรือ
ป9จจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล5อมหรือรวบรวมข5อมูลป9จจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต4อสุขภาพในพ้ืนท่ีจากหน4วยงานท่ี
เก่ียวข5อง การตรวจ คัดกรองและเฝfาระวังสุขภาพ ทําทะเบียนกลุ4มเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง และจัดทําโปรแกรม
การส4งเสริมสุขภาพและการปfองกันโรค มีการประสานงานร4วมกับหน4วยงานต4างๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือแก5ไขป9ญหาและ
กิจกรรมเชิงรับ ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล5อม  ได5ทําการคัดกรองและวินิจโรค การ
รักษาพยาบาล การส4งต4อเพ่ือการวินิจฉัยรักษา การให5คําปรึกษาทางด5านสุขภาพ รวมท้ังจัดทําระบบการจัดเก็บ
ข5อมูลด5านสุขภาพท่ีเก่ียวข5อง เนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล5อม (ICD10 ด5วยรหัส Y97) ได5ติดตามผลการประเมินความ
เสี่ยงอย4างเป-นระบบและต4อเนื่อง  
   7) พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพศ./รพท. ในการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอน
เร4ง ซ่ึงจะพัฒนาหลักสูตรให5สามารถสอบผู5ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายต4อไป 
  1.3.3 ผลการดําเนินการตามข%อเสนอแนะ 
   จากการตรวจราชการรอบท่ี 1 ผู5ตรวจราชการให5ข5อเสนอแนะแก4หน4วยรับตรวจ ดังนี้   

  

ลําดับ ข5อสั่งการ/ข5อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1 ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ป9ญหาอุปสรรคท่ีพบ
จากพ้ืนท่ี 

    กําหนดให5เป-นนโยบายและตัวช้ีวัดของจังหวัดในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ มี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดแยกและเก็บขน จากการติดตามการ
ดําเนินงานจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลพบว4า หน4วยบริการมีการคัดแยกมูลฝอย
ท่ีแหล4งกําเนิดร5อยละ ๙๙.๔๓ (N 530) ได5แก4 มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ัวไป มูล
ฝอยอันตราย 8.2 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากชุมชน เริ่มดําเนินการใน ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) ผู5ปoวยนํามูลฝอยติดเช้ือจากผู5ปoวยในชุมชน ใส4ภาชนะถุงแดงท่ี
จัดให5 มาส4งท่ี รพ.สต. ซ่ึงจะรวบรวมและนําส4ง รพ.แม4ข4าย เพ่ือรอกําจัดต4อไป 
และ ๒) รพ.สต. เก็บรวบรวมจากผู5ปoวยในชุมชนโดยผ4าน อสม. หรือบุคลากร
ทางการแพทยHท่ีไปเยี่ยมบ5าน นํามาพักไว5ท่ี รพ.สต. แล5วจึงส4งกําจัดผ4าน
โรงพยาบาลแม4ข4ายต4อไป ท้ังน้ี วิธีการขนส4งอยู4ในการพัฒนาให5เป-นท่ียอมรับ
ได5ตามมาตรฐาน    

2 การจัดการขยะตดิเช้ือจากชุมชน     การจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากชุมชน เริ่มดําเนินการใน ๒ รูปแบบ คือ     
๑) ผู5ปoวยนํามูลฝอยติดเช้ือจากผู5ปoวยในชุมชน ใส4ภาชนะถุงแดงท่ีจัดให5 มาส4งท่ี 
รพ.สต. ซ่ึงจะรวบรวมและนําส4งโรงพยาบาลแม4ข4าย เพ่ือรอกําจัดต4อไป และ 
๒) รพ.สต. เก็บรวบรวมจากผู5ปoวยในชุมชนโดยผ4าน อสม. หรือบุคลากรทาง
การแพทยH ท่ีไปเยี่ยมบ5าน นํามาพักไว5 ท่ี  รพ.สต. แล5วจึงส4งกําจัดผ4าน
โรงพยาบาลแม4ข4ายต4อไป ท้ังน้ี วิธีการขนส4งอยู4ในการพัฒนาให5เป-นท่ียอมรับ
ได5ตามมาตรฐาน 

3 มาตรการกําจัดขยะตดิเช้ือของจังหวัด      มาตรการในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของจังหวัดข้ึนอยู4กับบริบทของพ้ืนท่ี 
ระยะทาง ความใกล5 ไกล การเข5าถึงของเอกชน และความพร5อมของท5องถ่ิน มีผล
ต4อการเลือกวิธีการกําจัดท้ังสิ้น (กําจัดเอง, ส4งท5องถ่ิน, ส4งเอกชน) 
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  1.3.4 ปCญหา/อุปสรรคจากการดําเนินงาน 
   1) บุคลากรขาดความรู5ในการบํารุงรักษา (ระบบบําบัดฯ/เตาเผา) ทําให5เตาเผามูลฝอยติด
เชื้อ และระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด ก4อให5เกิดมลพิษและผลกระทบต4อสิ่งแวดล5อม สิ่งท่ีตามมาคือ ข5อร5องเรียน
จากชุมชน  
   2) ขาดพาหนะ (รถยนตH) และภาชนะในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ในการเก็บขนมูลฝอยติด
เชื้อท่ีถูกต5องตามมาตรฐานหรือกฎหมาย ท้ังจากชุมชนถึง รพ.สต. และ รพ.สต. ถึงโรงพยาบาลแม4ข4าย หรือ 
ระหว4างโรงพยาบาลท่ีอยู4ภายใน Node เดียวกัน 
   3) ขาดท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะอย4างยิ่งใน รพ.สต. นอกจากนี้ยังพบว4าโรงพยาบาลส4วน
ใหญ4 มีท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อไม4ได5มาตรฐาน หรือ ชํารุด 
   4) แหล4งกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อไม4เพียงพอและไม4ครอบคลุม ทําให5ไม4สามารถควบคุม
มาตรฐานของเอกชนท่ีรับไปกําจัดได5 และนอกจากนี้ท5องถ่ินท่ีรับกําจัดในพ้ืนท่ี เก็บค4าใช5จ4ายในการกําจัดสูง
กว4าเอกชน จึงต5องส4งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดนอกพ้ืนท่ี เช4น จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต5 ภาคเหนือ 
มากําจัดท่ีภาคกลาง (จังหวัดนครสวรรคH)  
   5) การเร4งรัดใช5งบประมาณในระยะเวลาจํากัด ส4งผลต4อประสิทธิภาพการทํางาน 
เนื่องจากว4าต5องทําทุกอย4างพร5อมๆ กันให5เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในขณะท่ีบุคลากรของจังหวัดมี
จํานวนน5อย (๑-๒ คน) รองรับกิจกรรมท้ังหมด  
   6) ภาระค4าใช5จ4ายในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลแม4ข4ายสูงข้ึน เนื่องจากต5อง
รับภาระมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนและ รพ.สต. เพ่ือมากําจัด  
   7) รพช. ขาดองคHความรู5การให5บริการเวชกรรม ENV  
   8) การออกข5อกําหนดของท5องถ่ินยังไม4ครอบคลุม  
  1.3.5 ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากสAวนกลาง  
   1) ควรนําคุณภาพมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล5อมของท5องถ่ินกําหนดไว5ในการตรวจประเมิน LPA 
เพ่ือให5ทุกท5องถ่ินสมัครใจเข5าร4วม มีการปรับมาตรฐานเพ่ือให5เข5ากับบริบทของ อบต. เช4น มาตรฐานการเก็บ    
ขนขยะ 
   2) ควรแต4งต้ังคณะทํางาน เพ่ือติดตามมติของ อสธจ.  
   3) ควรสนับสนุนการพัฒนาองคHความรู5ของ รพช. ในการให5บริการเวชกรรมสิ่งแวดล5อม 
   4) ควรสนับสนุนวัสดุการตรวจสารพิษในกระแสเลือด ในระดับ รพ.สต. และงบประมาณ
สถานการณHหมอกควัน ซ่ึงต5องเตรียมต้ังแต4เดือนธันวาคม 
   5) ควรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู5/จัดทําคู4มือ/แนวทางการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 
   6) ควรสนับสนุนงบประมาณในการก4อสร5าง และจัดทําแบบแปลนมาตรฐานเรือนพักมูลฝอยติด
เชื้อ 
   7) ควรจัดหาแหล4งเงินทุนในการจัดซ้ือถุงแดง และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะ
รถยนตHท่ีใช5ในการขนส4งมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ี  
   8) ควรติดตาม/ประเมินผลการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต.  
 

2. การดําเนินการตามบทบาทหน%าท่ีท่ีเก่ียวข%องกับการจัดการขยะมูลฝอย  
  2.1 สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหลักในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได5แก4 
   1) หน4วยงานส4วนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได5แก4 กรมอนามัย และสํานักบริหารการ
สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนด5านการถ4ายทอดองคHความรู5ด5านวิชาการการ
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จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  และการดําเนินงานตามกฎกระทรวงว4าด5วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับผู5ให5บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือให5เป-นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด และกํากับติดตาม  นอกจากนี้ ยังให5การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ซ่ึงเป-นกลไกตามกฎหมายสาธารณสุขในระดับจังหวัด ในการบรรจุวาระการ
ประชุมฯ เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท้ังระบบจากทุกแหล4งกําเนิดภายในจังหวัด  และจัดทําระบบ
ฐานข5อมูลมูลฝอยติดเชื้อระดับประเทศ 
   ๒) หน4วยงานในระดับภูมิภาค ได5แก4  ศูนยHอนามัยท่ี 1-12  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ให5
การสนับสนุนทางวิชาการและเป-นผู5ร4วมตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 
และให5คําแนะนําเพ่ือการพัฒนาจัดการฝ�กอบรมครู ก. สําหรับเจ5าหน5าท่ีของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และองคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน ในฐานะเป-นเจ5าพนักงานสาธารณสุข และเจ5า
พนักงานท5องถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลอดจนการจัดทําระบบฐานข5อมูลด5านมูล
ฝอยติดเชื้อระดับเขตและระดับจังหวัด เพ่ือชี้ประเด็นป9ญหาและกําหนดแนวทางการแก5ไขป9ญหาได5ถูกต5อง 
   3) โรงพยาบาลและสถานบริการการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการวาง
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล4งกําเนิด โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงว4าด5วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545  เลือกใช5บริการจากหน4วยงานหรือบริษัทเอกชนท่ีได5มาตรฐานในการขนส4งและนําไปกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ และต5องมีการกํากับติดตามการดําเนินงานอย4างใกล5ชิด 
   ผลการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
   1) กําหนดแผนและประชุมร4วมกับหน4วยงานท่ีเก่ียวข5องเพ่ือพัฒนาระบบฐานข5อมูลมูลฝอยติด
เชื้อในภาพรวมประเทศ 
   2) จัดทําแผนแม4บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ อยู4ในข้ันตอนการเสนอ
คณะกรรมการสาธารณสุข และเตรียมการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

3)  สนับสนุนด5านวิชาการ คู4มือแนวทางการปฏิบัติฯ และวิทยากร สําหรับการฝ�กอบรม ครู ก. 
และบริษัทเอกชน ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   

4) จัดการประชุมการพัฒนาระบบควบคุมกํากับการขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให5แก4 
เจ5าหน5าท่ีผู5เก่ียวข5องของศูนยHอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
(รพศ.) องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน (อปท.) และบริษัทเอกชนท่ีดําเนินการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   5) ขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยนําประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
บรรจุเป-นวาระการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขเพ่ือให5มีการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดผ4านคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 
   ปCญหาอุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการ 
   1)  การพัฒนาระบบฐานข5อมูลมูลฝอยติดเชื้อภาพรวมประเทศ ยังล4าช5าและต5องการความ
ร4วมมือจากหน4วยงานระดับปฏิบัติ อาทิ โรงพยาบาล และองคHกรปกครองส4วนท5องถ่ินในการให5ข5อมูล 
   2) การพัฒนาความรู5และทักษะด5านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และกฎหมายท่ีเก่ียวข5องสําหรับ
เจ5าหน5าท่ีโรงพยาบาล และ อปท. ท่ีจําเป-นต5องทําต4อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู5รับผิดชอบบ4อย 
   3) การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับสถานบริการการสาธารณสุข
ขนาดเล็ก และในพ้ืนท่ีห4างไกล ยังดําเนินงานไม4ได5ตามเปfาหมาย จําเป-นต5องเร4งรัด 
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   ข%อเสนอแนะท่ีให%แกAหนAวยรับตรวจ  
   จังหวัดควรให5ความสนใจเป-นพิเศษ กรณีมูลฝอยติดเชื้อ/มูลฝอยท่ีเป-นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ท่ีอาจพบมากข้ึน จากภาวะสังคมผู5สูงอายุ ซ่ึงส4วนหนึ่งเป-นผู5สูงอายุท่ีปoวยเรื้อรังอยู4ติดเตียงท่ีบ5าน ขณะนี้ขยะ 
ท่ีเกิดจากการบริบาลผู5สูงอายุ ยังมีไม4มาก เจ5าหน5าท่ีสาธารณสุขสามารถนํากลับมาทําลายได5 แต4ในอนาคตขยะ
ดังกล4าวอาจเพ่ิมจํานวนมากข้ึน จึงควรประสานความร4วมมืออย4างเข5มข5นกับส4วนราชการอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี รวมถึง
สนับสนุนให5คณะอนุกรรมการสาธารณสุข ซ่ึงผู5ว4าราชการจังหวัดเป-นประธานได5มีบทบาทในการจัดการป9ญหา
ดังกล4าว โดยให5ส4วนราชการท่ีเก่ียวข5องช4วยกันหาวิธีการเพ่ือจะกําจัดหรือลดป9ญหาขยะติดเชื้อให5ผู5สูงอายุด5วย 
จึงมีข5อสั่งการ/ข5อเสนอแนะเพ่ือการตรวจติดตามในรอบท่ี 2 ท่ีสําคัญ คือ 1) การจัดการขยะติดเชื้อใน
ครัวเรือนในกรณีต4างๆ เช4น ผู5ปoวยติดเตียง ผู5ปoวยเรื้อรัง 2) มาตรการกําจัดขยะติดเชื้อของจังหวัด และ        
3) มาตรการขับเคลื่อนการจัดการขยะของ อสธจ.  
  2.2 ความก%าวหน%าการดําเนินการในการตรวจติดตามรอบท่ี 2 พบว4า จังหวัดส4วนใหญ4ดําเนินการตาม
ข5อสั่งการ/ข5อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขท่ีให5ไว5 ภายหลังการตรวจราชการฯ รอบท่ี 1 
  2.3 ผลการดําเนินการตามข%อเสนอแนะ 
        จากการตรวจติดตามรอบท่ี 1 ผู5ตรวจราชการได5ให5ข5อเสนอแนะแก4หน4วยรับตรวจ ดังนี้ 

ลําดับ ข%อสั่งการ/ข%อเสนอแนะ ผลการดําเนินการจากการตรวจราชการฯ รอบท่ี ๒ 

1      กรณีท่ีขยะติดเช้ือในครัว เรือน 
เช4น ผู5ปoวยติดเตียง ผู5ปoวยเรื้อรัง มี
การกําจัดขยะติดเช้ืออย4างไร 

     จังหวัดมีการอบรมให5ความรู5แก4บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. เพ่ือถ4ายทอด
องคHความรู5แก4ครัวเรือน เก่ียวกับการเก่ียวกับการคัดแยกขยะ และการนําขยะติด
เช้ือไปรวบรวมท่ี รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลใกล5บ5านเพ่ือดําเนินการต4อไป 

2 จังหวัดมีมาตรการกําจัดขยะติด
เช้ืออย4างไร 

1. กําหนดโรงพยาบาลขนาดใหญ4เป-นแม4ข4ายรับเก็บรวบรวม มูลฝอยติดเช้ือ 
จาก รพ.สต. เพ่ือดําเนินการต4อไป 

2. กําหนดให5โรงพยาบาลคัดแยก เก็บ ขน และกําจัด มูลฝอยติดเช้ือให5เป-นไปตาม
กฎกระทรวงฯ 

3. ส4งเสริมให5องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ินออกข5อบัญญัติท5องถ่ินเรื่องการจัดการ  
มูลฝอยท้ังมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยติดเช้ือ 

4. กําหนดให5คลินิกแจ5งข5อมูลเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ก4อนออกใบอนุญาตประกอบการ 

5. กําหนดให5 โ รงพยาบาลพัฒนาองคHความรู5 แก4 บุคลากร ท่ี เ ก่ียวข5อง กับ 
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

6. กําหนดให5ใช5ระบบ Manifest เพ่ือควบคุม กํากับการขนส4งมูลฝอยติดเช้ือ ใน
พ้ืนท่ี 

7. ส4งเสริมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล5อม 
(Environmental Health Accreditation : EHA) ด5านการจัดการ 
มูลฝอย (ท่ัวไป, ติดเช้ือ, ท่ีเป-นพิษหรืออันตรายจากชุมชน) 

8. สร5างเครือข4ายการจัดการขยะติดเช้ือระหว4างองคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน ชุมชน  
และโรงพยาบาล 

9. ประเมินติดตามหน4วยงานท่ีรับกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ท้ังเส5นทางเก็บขน และ
สถานท่ีกําจัดให5ถูกต5องตามกฎหมาย 

10. เข5าร4วมกิจกรรม Zero Waste 
11. มีการทําสัญญาจ5างเหมาการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมทุกอําเภอ 
12. ให5 โรงพยาบาลเป-น พ่ี เลี้ ยงแก4  รพ.สต. เ ก่ียว กับการ จัดการมูลฝอย 

ติดเช้ือ และปรับปรุงเตาเผาขยะท่ีมีอยู4ให5ใช5การได5 
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  2.๔ ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากสAวนกลาง 

1) จังหวัดควรผลักดันการจัดการอนามัยสิ่งแวดล5อมผ4านกลไก อสธจ. โดย 
- ให5มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย4างถูกต5องจากทุกแหล4งกําเนิด, จัดทําข5อมูลสถานการณH

และปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนครอบคลุมทุกแหล4งกําเนิด, บริหารจัดการในภาพรวมระดับ
จังหวัด 

- ให5มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย4างถูกต5อง 
2) จังหวัดผลักดัน ให5 อปท. มีการออกข5อบัญญัติท5องถ่ิน และบังคับใช5 เพ่ือควบคุมกํากับการ

จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) จังหวัดผลักดัน ส4งเสริม สนับสนุนให5 อปท. มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล5อม (Environmental Health Accreditation : EHA) 
4) จังหวัดส4งเสริมให5ผู5เก่ียวข5องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีการบันทึกข5อมูลในระบบ 

Manifest online เพ่ือกํากับการขนส4งมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือปfองกันการลักลอบท้ิง และมีข5อมูลเพ่ือการจัดการ
ต4อไป 
  2.๕ ผลผลิตและผลลัพธ9 ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการส4งผลให5เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล5อม ด5านการจัดการขยะ ยุทธศาสตรHจังหวัด/ยุทธศาสตรHกระทรวง ได5แก4 การขับเคลื่อนให5มี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) โดยมีผู5ว4าราชการจังหวัดเป-นประธาน ทําให5มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล5อมอย4างบูรณาการจากหน4วยงานท่ีเก่ียวข5องทุกภาคส4วนในระดับ
จังหวัด 
 
 

……………………………………………………. 
 
 
 
 
 

3 มาตรการขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะของ อสธจ. ทําอย4างไร 

1. แต4งตั้ งคณะทํางานบริหารจัดการมูลฝอยระดับจังหวัด และขับเคลื่อน 
อย4างต4อเน่ือง 

2. กําหนดให5องคHกรปกครองส4วนท5องถ่ินออกข5อบัญญัติท5องถ่ิน เรื่องการ 
3. จัดการมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือควบคุมกํากับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
4. ขับเคลื่อนการให5ความรู5เก่ียวกับการคัดแยกขยะท่ีถูกต5อง และส4งเสริมการคัด

แยกขยะท่ีต5นทาง 
5. จังหวัดมีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตรHจังหวัดตาม Roadmap คสช. และแผน

แม4บทการบริหารจัดการขยะฯ (พ.ศ. 2559 – 2560) 
6. จังหวัดมีนโยบายให5หน4วยงานท่ีเก่ียวข5องเร4งรัดองคHกรปกครองส4วนท5องถ่ิน

ดําเนินการตามบทบาทหน5าท่ีเพ่ือการจัดการมูลฝอย 
7. ให5ศึกษาสถานท่ีต5นแบบ สร5างเป-นโมเดล และนํามาพัฒนาในพ้ืนท่ี 
8. มีการทํา MOU ระหว4างผู5ว4าราชการจังหวัด กับ นายอําเภอ ให5มีการขับเคลื่อน 

การคัดแยกขยะท่ีต5นทาง อย4างน5อยท5องถ่ินละ 1 หมู4บ5าน 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็นนโยบายเรAงดAวนของรัฐบาล : มาตรการกระตุ%นเศรษฐกิจ  

(มาตรการสAงเสริมความเปTนอยูAระดับตําบล) 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู%ตรวจราชการ 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบท่ี 2 
ของผู%ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

........................................... 
 

กระทรวงสาธารณสุข ได5รับงบประมาณ 60,000 บาท ในการจัดทําโครงการอนุรักษHภูมิป9ญญา
พ้ืนบ5านด5วยการส4งเสริมการใช5สมุนไพรในครัวเรือน และการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ5านเพ่ือเสริมสร5างเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยกลุ4มรักษHสมุนไพร หมู4 3 ตําบลบางไทร  อําเภอเมืองสุราษฎรHธานี จังหวัดสุราษฎรHธานี               
มีผู5รับผิดชอบโครงการ ได5แก4 นางอมรรัตนH  พรมสิน และท่ีปรึกษาคือ นางสาวศัลยา โกละกะ ตําแหน4ง 
ผู5อํานวยการโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลบางไทร 

กลุ4มรักษHสมุนไพรตําบลบางไทร มีสมาชิกกลุ4ม 20 คน จัดต้ังป� 2558 โดยใช5ท่ีทําการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู4บ5าน (อสม.) หมู4 3 ตําบลบางไทร จังหวัดสุราษฎรHธานี เป-นท่ีทําการกลุ4ม ซ่ึงเป-นการ
รวมกลุ4มกันของเกษตรกรท่ีมีการปลูกและใช5สมุนไพรในครัวเรือน มีความต5องการนําสมุนไพรในชุมชนมาใช5
ประโยชนHโดยการแปรรูปเป-นผลิตภัณฑH และนํามาใช5ในการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีของชุมชน สร5างนิสัยการ
รวมกลุ4มเสียสละ เอ้ืออาทร มุ4งเน5นการพ่ึงตนเอง การดําเนินการต้ังอยู4บนพ้ืนฐานหลักของการเคารพซ่ึงกันและ
กัน  การใช5วัฒนธรรม ภูมิป9ญญา และการมีส4วนร4วมของทุกระดับ  

วัตถุประสงค9 
1. เพ่ือให5กลุ4มเปfาหมายมีความรู5และทักษะในกระบวนการผลิต และแปรรูปสมุนไพร 
2. เพ่ือนําสมุนไพรในชุมชนมาใช5ประโยชนHโดยการแปรรูปเป-นผลิตภัณฑH ให5ชุมชนได5มีการนํา

สมุนไพรมาใช5ในการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีของชุมชน 
3. เพ่ือส4งเสริมให5สมาชิกในตําบลมีงานทําและใช5เวลาว4างให5เป-นประโยชนH มีการเพ่ิมรายได5ลด

รายจ4าย  เพ่ือความม่ันคงในชีวิต 
วิธีดําเนินงาน 
1. จัดอบรมแกนนําความรู5เรื่องสมุนไพร และอบรมเชิงปฏิบัติการในการแปรรูปสมุนไพร จํานวน 2 วัน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณH/ครุภัณฑHท่ีใช5ในการแปรรูปสมุนไพร 
กลุAมเป>าหมาย  ดําเนินงาน รวม  35 คน 
1. สมาชิกกลุ4มรักษHสมุนไพร ตําบลบางไทร จํานวน 20 คน 
2. กลุ4มสตรี และผู5สนใจ จํานวน 15 คน 
การบริหารจัดการอุปกรณ9 
1. บริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา โดยกลุ4มรักษHสมุนไพรตําบลบางไทร บ5านบางกล5วย ตําบลบางไทร 

อําเภอเมืองสุราษฎรHธานี จังหวัดสุราษฎรHธานี 
2. กํากับดูแลโดยโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลบางไทร อําเภอเมืองสุราษฎรHธานี จังหวัดสุราษฎรHธานี 
3. ควบคุมคุณภาพโดยงานแพทยHแผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรHธานี 
ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินการจัดซ้ือเครื่องบดสมุนไพรขนาดกลางความจุ 2,000 กรัม 

จํานวน 1 เครื่อง เป-นเงิน 21,200 บาท เครื่องบรรจุแคปซูล ขนาด 100 เม็ด สําหรับแคปซูลขนาด 0.1 
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จํานวน 1 เครื่อง เป-นเงิน 9,500 บาท และ เครื่องซีลถุงสุญญากาศระบบ 2 in 1 จํานวน 1 เครื่อง เป-นเงิน 
29,300 บาท ใช5สําหรับการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ5านเพ่ือเสริมสร5างเศรษฐกิจชุมชน 

จากผลการดําเนินงานรอบท่ี 1 พบว4า โรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลบางไทร ร4วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎรHธานี ได5ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณH/ครุภัณฑH ให5กลุ4มรักษHสมุนไพรตําบลบางไทร 
โดยกลุ4มได5เรียนรู5การใช5อุปกรณHและดําเนินการแปรรูปสมุนไพร เพ่ือเป-นผลิตภัณฑHสร5างมูลค4าให5กับกลุ4ม 

จากผลการดําเนินงานรอบท่ี 2 พบว4า กลุ4มรักษHสมุนไพรตําบลบางไทร ได5ใช5อุปกรณH/ครุภัณฑH       
เป-นเครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือเป-นผลิตภัณฑH 4 ชนิด ให5กับกลุ4ม โดยดําเนินการแปรรูปและบรรจุ
ผลิตภัณฑH 2 เดือนครั้ง สร5างมูลค4าให5กลุ4มเฉลี่ย 2,000 บาทต4อเดือน 

ผลผลิตจากการดําเนินงาน สมุนไพรแปรรูป 4 ชนิด ส4งให5 รพ.สต.บางไทร และลูกประคบ ส4งให5 
โรงพยาบาลท4าฉาง 

รูปภาพการตรวจราชการ ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ9ฯ สินค%าท่ีผลิตฯ 

     
รวมกลุAมแปรรูปสมุนไพร 

     
ผลิตภัณฑ9 ตAางๆ ของกลุAม 

   
 
 
 



๒๓๒ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะท่ี 1-5  
 

รูปภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการรAวมกับผู%ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูต้รวจราชการสํานกันายกรฐัมนตร ี(นายสุรศกัด ิY  เรยีงเครอื)  และ

แทนผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 (นายผดุชชยั เคยีนทอง)
พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงที�เก ี�ยวขอ้ง

ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอ้ม 
ณ ศาลากลางจงัหวดัแพร ่และ จงัหวดัพะเยา

26  
 

ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี(พ.ต.ท.เธยีรรตัน ์วเิชยีรสวรรค)์  และ
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 2 (นพ.ศภุกจิ ศริลิกัษณ์)

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิ�งแวดลอ้ม 

ณ ศาลากลางจงัหวดัสุโขทยั

27  
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ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นายอสิระ  ศริวิรภา)  และ
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 3 (นพ.สขุุม  กาญจนพมิาย)

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิ�งแวดลอ้ม 

ณ ศาลากลางจงัหวดักําแพงเพชร

 
ผูต้รวจราชการสํานกันายกรฐัมนตร ี(นายนพปฎล เมฆเมฆา)  และ

ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 (นพ.ธรีพล โตพนัธานนท)์
พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง

ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิ�งแวดลอ้ม 
ณ ศาลากลางจงัหวดักาญจนบรุี

29

 

ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นายไพโรจน ์ อาจรกัษา)
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 6 (นพ.ธเรศ  กรษันยัรววิงค)์ และ

สาธารณสขุนเิทศก ์(นพ.อภชิาต ิ รอดสม)
พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง

ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิ�งแวดลอ้ม 
ณ ศาลากลางจงัหวดัปราจนีบุร ี

30
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ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นายวรีะชยั  ชมสาคร)  และ
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 10 (นพ.มรุต  จริเศรษฐสริ)ิ

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิ�งแวดลอ้ม 

ณ ศาลากลางจงัหวดัยโสธร และ อุบลราชธานี
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