การประชุมสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ 11/2563
ว ันที่ 28 สงิ หาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรมโบ๊ทเฮา้ ส ์ บูทค
ี ริเวอร์ไซด์ จ ังหว ัดนครปฐม

กลุ่ม พบ.

การพ ัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรูท
้ างวิชาการ แนวทางปฏิบ ัติ เทคโนโลยี
และการข ับเคลือ
่ นงานด้านจ ัดการมูลฝอย สงิ่ ปฏิกล
ู สว้ มสาธารณะ และการสุขาภิบาล
อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหล ักวิชาการทงในภาวะปกติ
ั้
และภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภ ัย

ค่าเป้าหมาย
/ตัวชี้วัด
กลุ่ม
เป้าหมาย
แนวทาง
ขับเคลื่อน
(มาตรการ)
กิจกรรม
หลัก

โครงการ
ระดับ
ความสาเร็จ

House Model กลุม
่ พบ. ปี งบ 64

1. มูลฝอยทุกประเภทได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1. เสริมาสร้
งความเข้มแข็ง ขด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
2. มีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการจัดการส้วมสาธารณะในสถานบริการน้้ามันเชื้อเพลิง แหล่งท่องเที่ยว และสถานีขนส่ง รวมทั้งมีการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่
ด้วายการสาธารณสุ
ระบบปฏิบัติการอนามัยสิง่ แวดล้อม
3. มีระบบและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการคุณภาพน้้า สุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ในภาวะปกติและฉุกเฉิน
4. มีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. ก้ากับ ติดต

นักวิชาการ, เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมอนามัยและศูนย์อนามัย / ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาล / ผู้ให้บริการเก็บ ขน และก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อและสิ่งปฏิกูล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะกรรมการ,
อนุกรรมการ, คณะท้างานที่เกี่ยวข้อง / ผู้ประกอบการ / บุคลากรทางการศึกษา / ประชาชน
1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และองค์ความรู้
3. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง คาดการณ์และสื่อสารเตือนภัย

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการขับเคลื่อนงาน
2. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่

1. พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติด้านมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษฯ
2. ศึกษาวิจัยด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ส้วมสาธารณะ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ส้วม
การจัดการน้้าเสียจากโรงพยาบาลในสถานการณ์โรคระบาดและเชื้อดื้อยา
3. พัฒ นาชุดความรู้ มาตรฐาน แนวทางปฏิ บัติด้านการจั ดการมู ลฝอย การจัดการอนามั ยสิ่งแวดล้อมในช่อ ง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ และทีมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
4. พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Manifest system/ Infectious Waste Digital Tracking ระยะที่ 2 /ระบบฐานข้อมูล
บริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯ ในโรงพยาบาล และสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
5. เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

1. ยกระดับมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บ ขน ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมขับเคลื่อน
เครือข่ายการใช้งานระบบ Manifest system
2. พัฒนาต้นแบบจังหวัดจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯ ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลของ
อปท. ผ่ านกลไกจั งหวั ด ส่ งเสริ มการด้ าเนิ นงาน EHA ขั บเคลื่อนการพัฒนาส้วม
สาธารณะในสถานประกอบการ พัฒนาการจัดการสุขาภิบาลชุมชน โรงเรียน กพด.
3. พัฒนาหลักสูตรมูลฝอยฯ ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานสูบ ขนสิ่งปฏิกูล ผ่านการอบรมตาม
กฎหมายก้าหนด

1. โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
3. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว
5. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. สรุปบทเรียนการจัดการสิ่งปฏิกูลและคูม่ ือการ
จัดการสิ่งปฏิกูล อปท.
2. กิจกรรมวันส้วมโลก และขับเคลื่อนการพัฒนาส้วม
สาธารณะในสถานประกอบการ
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน
และสรุปบทเรียนการด้าเนินงานในสถานการณ์โควิด
4. เกณฑ์มาตรฐาน/SOP การประเมินกิจการ
ให้บริการเก็บ ขน ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ส่งเสริมความรอบรู้และ
พฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับ
ประชาชน

สูงอายุ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
2. ประเมินผลค้าแนะน้าการจัดการมูลฝอย
และของเสีย หลักสูตรฝึกอบรมมูลฝอยทั่วไป
ติดตามการด้าเนินงานส้วมสาธารณะ สรุป
ามโควิด
บทเรียนการด้าเนินงานในสถานการณ์

1. จัดท้าสื่อการสร้างความรอบ
รู้การจัดการสิ่งปฏิกูลส้าหรับ
ประชาชน
2. กิจกรรมวันส้วมโลก

และประเมินผล

2. โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้ทอ้ งถิ่นและชุมชนน่าอยู่
4. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นทีโ่ ครงการพระราชด้าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. ชุดความรู้ทางวิชาการ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 3 เรื่อง
2. ขับเคลื่อนให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล อปท./ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ
Manifest system/การจัดการมูลฝอยและของเสียจากการล้างไต
3. พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการเข้าถึงการมีและใช้ส้วม
4. คู่มืออนามัยสิ่งแวดล้อมในช่องทางเข้าออก มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน
(SOP) ด้านการปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยและ
แผน Specific Hazard Plan กรณีไฟไหม้สถานที่ฝังกลบมูลฝอย

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. ระบบ Manifest system/Infectious Waste Digital Tracking ระยะที่ 2
2. ส่งเสริมการด้าเนินงาน EHA อบรมผู้ปฏิบัติงานสูบขนสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย
สื่อสร้างความรอบรู้สิ่งปฏิกูลส้าหรับประชาชน
3. ติดตามการด้าเนินงานการพัฒนาส้วมสาธารณะ
4. พัฒนาหลักสูตรและอบรมการจัดการสุขาภิบาลชุมชน และโรงเรียน กพด.
5. ฐานข้อมูลสถานทีก่ ้าจัดขยะมูลฝอยรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินและภัยพิบัติ
6. ชุดความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการมูลฝอย 2 เรื่อง
7. สรุปผลการประเมินหลักสูตรฯ มูลฝอยทั่วไป

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. สรุปผลการยกระดับมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บขนและ
ก้าจัดมูลฝอยติดเชือ้ 41 แห่ง และชุดความรูแ้ นวทางการจัดการ
มูลฝอยและของเสียจากการล้างไต
2. แนวทางการจัดการน้า้ เสียจากโรงพยาบาลในสถานการณ์โรค
ระบาดและเชื้อดื้อยา
3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอย 10 ฉบับ
4. โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยที่เป็นพิษฯ โรงพยาบาล
5. ต้นแบบจังหวัดจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯจากชุมชน 3 แห่ง

กลุม
่ บย.

3

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และดาเนินงานตามเกณฑ์พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการภาคร ัฐ (PMQA)

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เป็ นไปตามระยะเวลาและเป้ าหมายทีก
่ าหนด
มีแนวทางการประเมินแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และกรอบการจัดทาแผนฯ ในระยะต่อไป
ระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ระบบข ้อมูลและสารสนเทศด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้รับการปรับปรุงแก ้ไขให ้เป็ นปั จจุบน
ั เพือ
่ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
มีการดาเนินการตามเกณฑ์ PMQA ทีก
่ รมอนามัยกาหนด

ค่าเป้าหมาย
/ต ัวชวี้ ัด

1.
2.
3.
4.
5.

กลุม
่ เป้าหมาย

(1) เจ ้าหน ้าทีส
่ านักอนามัยสิง่ แวดล ้อม
(2) คณะกรรมการและคณะทางานคลัสเตอร์
(4) หน่วยงานภายใต ้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

แนวทาง
ข ับเคลือ
่ น

กิจกรรม
หล ัก

โครงการ

ระด ับ
ความสาเร็จ

House Model กลุม
่ บย. ปี งบ 64

(3) เจ ้าหน ้าทีศ
่ น
ู ย์อนามัย และ สสม.

สูงอ
ายุ

พ ัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

ข ับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและงบประมาณ
1. จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารหน่วยงาน และถ่ายทอดค่าเป้ าหมาย
การขับเคลือ
่ นงาน และตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
่ งค์กรสมรรถนะสูง
2. ขับเคลือ
่ นการพัฒนาองค์กรสูอ
3. ส่งเสริมการดาเนินงานมาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน
4. บูรณาการงานกับคลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม
5. ขับเคลือ
่ น NEHAP 3
6. สนั บสนุนการดาเนินงานด ้านการต่างประเทศ

1. ออกแบบระบบฐานข ้อมูลทีจ
่ าเป็ น
2. ปรับปรุงฐานข ้อมูลด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ให ้เป็ นปั จจุบน
ั

กาก ับติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานอนามัย
สิง่ แวดล ้อม
2. พัฒนาเครือ
่ งมือและกลไกการติดตามการดาเนินงาน
3. ส่งเสริมการใช ้โปรแกรมการติดตามการใช ้งบประมาณในองค์กร

โครงการพ ัฒนาและข ับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสานักฯ ถูกต ้องสอดคล ้องกับแนวทาง
ทีก
่ รมอนามัยกาหนด
2. มีแนวทางติดตามประเมินผล NEHAP 3
3. ประชุมสานักฯ เพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงาน
จานวน 4 ครัง้
4. มีระบบกาติดตามงบประมาณและผลการดาเนินงาน
(Platform)
5. จนท. สานักฯ มีความเข ้าใจแนวทางการจัดทาคารับรองฯ
6. มาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน (SOP) ทีส
่ าคัญของสานั กฯ
ได ้รับการปรับปรุงแก ้ไข อย่างน ้อย 2 เรือ
่ ง

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสานักฯ รอบ 6 เดือนแรก ได ้รับ
การปรับปรุงแก ้ไขให ้สอดคล ้องกับแนวทางกรมอนามัย
2. ประชุมสานักฯ เพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้าการทางาน
รวมจานวน 4 ครัง้
3. มีข ้อมูลรายงานผลการดาเนินงานด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อม รอบ 6 เดือนแรก
4. ฐานข ้อมูลได ้รับการพัฒนาและปรับปรุงให ้ทันสมัย
5. มีข ้อมูลวิชาการทีเ่ กีย
่ วข ้อง สาหรับสนับสนุนเจ ้าหน ้าที่
ในการเข ้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
6. ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ด
ั ตามคารับรองกรมอนามัย
รอบ 5 เดือนแรก เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก
่ าหนด

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. มีการประชุมสานักฯ จานวน 4 ครัง้
2. มีข ้อมูลเพือ
่ สนับสนุนการนิเทศงาน
และตรวจราชการ
3. มีข ้อมูลวิชาการทีเ่ กีย
่ วข ้อง สาหรับ
สนับสนุนเจ ้าหน ้าทีใ่ นการเข ้าร่วม
ประชุมระดับนานาชาติ

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. มีการประชุมสานักฯ จานวน 4 ครัง้
2. มีการประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทาง
การดาเนินงานในปี งบประมาณ
พ.ศ.2565
3. ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ด
ั คารับรอง
กรมอนามัย รอบ 11 เดือน เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีก
่ าหนด
4. มีข ้อมูลรายงานประจาปี ผลการดาเนินงาน
ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564

กลุ่ม พภ.

ค่าเป้าหมาย
/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แนวทาง
ขับเคลื่อน
(มาตรการ)

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ

ระดับ
ความสาเร็จ

เป้าหมายหลัก:
ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
1.
2.
3.
4.

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้รับการพัฒนายกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย
มีกิจกรรมรณรงค์สื่อสารสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ HLO
มีสื่อประชาสัมพันธ์/ชุดความรู้ เพื่อการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม และตอบโต้ความเสี่ยงแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน

1 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน : หน่วยงานภาครัฐ/ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ/สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2. บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม : ศูนย์อนามัย /สสจ./สสอ/อปท. 3.ชุมชน อสม. และประชาชน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(P , I)

2. เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้กับเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย (B , R)

3. ส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
(HL) สาหรับกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (A)

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
และการจัดการความร็

1.ประชุม ภาคี เ ครื อ ข่า ยจัด ท ากรอบแนวทางความ
ร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
(หน่วยงานภาครัฐ ชมรม สมาคม ฯลฯ)
2. สร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับชุมชน ผ่าน อสม. ด้านการจัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาและยกระดับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ศูนย์ฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม EHTC : 4 หลักสูตร
: อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน , การจัดการเหตุราคาญ , การจัดการเหตุ
ราคาญ กรณีกลิ่นรบกวน, การจัดการเหตุราคาญ กรณีไกล่เกลี่ย)
2. พัฒนาและยกระดับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ให้เป็น Environmental Health Inspector
(ศูนย์อนามัย สสจ. สสอ.)

1. จัดทาสื่อสาธารณะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความ
รอบรู้และพฤติก รรมอนามั ยสิ่ งแวดล้อมสู่ก ลุ่ มเป้ าหมายและ
ประชาชน
2. สื่อสารสร้างกระแสรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการ
จั ด การด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม (วั น ส้ ว มโลก/ วั น อนามั ย
สิ่งแวดล้อมไทย)
3. ยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ HLO

1. ส่งเสริมความรอบรู้และการจัดการความรู้ (KM)
ของเจ้าหน้าที่สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สานักอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน
การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี และทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ

สูงอายุ

1. โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุนน่าอยู่
ไตรมาส 1 (3 เดือน)

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. มี ก รอบความร่ ว มมื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. มี หลั ก สู ตรออนไลน์ ส าหรับ อสม. ด้า นการจั ดการสุ ข ภสพ
ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. มีหลักสูตรการพัฒนา Env. Health Inspector
4. มี กิ จ กรรมสื่ อ สาร รณรงค์ ส ร้า งการมี ส่ ว นร่ว มด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
5. มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธฺ การจัดการความรู้ และตอบโต้
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (EHTC)
(หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน , การจัดการเหตุราคาญ)
2. พั ฒ นาและยกระดั บ เจ้ า พนั ก งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสาธารณสุข ให้เป็น Environmental Health Inspector
(ศูนย์อนามัย สสจ. สสอ.)
3. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธฺ การจัดการความรู้ และตอบโต้
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. เจ้ า พนั กงานสาธารณสุ ขได้รับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพหลั ก สู ตร
(EHTC) (หลักสูตรการจัดการเหตุราคาญ กรณีกลิ่นรบกวน, การ
จัดการเหตุราคาญ กรณีไกล่เกลี่ย)
2. มีการประชุมภาคีเครือข่ายรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
3. มีการประชุมขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ HLO
4. การจัดทาสื่อประชาสั มพั น ธฺ การจั ดการความรู้ และตอบโต้
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. มีการสร้างกระแสรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และ
ประชาชนในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564
2. มี ก ารประเมิ นผลเจ้ าพนั กงานสาธารณสุขที่ได้รับ การพัฒ นา
ศักยภาพ
3. มีการประเมินผลขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ HLO
4. มี การถอดบทเรียน อสม.ดีเด่นด้านการจั ดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

คนทุกช่วงวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

ภาพรวมระดับหน่วยงาน ปี 2564

กลุ่ม พช.

Healthy Environments for All

เป้าประสงค์

1. สถานบริการ/Settings มีอนามัยสิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพผู้ให้-ผู้รับบริการและชุมชน
2. ชุมชนและท้องถิ่นมีอนามัยสิ่งแวดล้อมสะอาด ประชาชนรอบรู้ สามารถปกป้องสุขภาพตนเองจากความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพได้

ค่าเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 2564

1. สถานบริการการสาธารณสุข สังกัด สธ.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital (ระดับดีมาก ร้อยละ 90 และดีมาก Plus ร้อยละ 40)**
2. ชุมชนและท้องถิ่น (อบต.) มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (ร้อยละ 10 ของ อบต. = 530 แห่ง)

กลยุทธ์

1. Partnership

2. Investment

3. Regulation

4. Advocacy

5. Building capacity

บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุขและชุมชน-ท้องถิ่น

พัฒนาวิชาการ ระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ/สถานที่
เป้าหมาย (รพ. รร. ท้องถิ่น และชุมชน)

เพิ่มประสิทธิภาพการกากับ
ติดตามประเมินผล และอภิบาล
ระบบ

สื่อสาร ข้อมูลและความรู้เพื่อขับเคลื่อนเชิง
นโยบายการพัฒนา อวล. สถานบริการ/
สถานที่เป้าหมายและชุมชน

เพิ่มขีดความสามารถการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย

มาตรการ

1. สร้างความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือการ
ดาเนินงานระดับกระทรวง กรมและพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับนโยบาย
(GREEN&CLEAN Hospital และขยายสู่
รพ.นอกสังกัด สธ. และ รพ.เอกชน /อวล.
เรือนจา/รร/ศพด./LTC
2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
สาธารณสุขและชุมชน-ท้องถิ่น โดยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่าย

1.พัฒนาหลักสูตร แนวทางปฏิบัติ ชุดความรู้ และ
Key massage เพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่าย และ
Digital Platform
2.เชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อวางมาตรการ
สนับสนุนการดาเนินงานระดับนโยบายและพื้นที่

1. สนับสนนุกลไกกากับติดตาม
ระดับกระทรวงและกรมในการ
ตรวจราชการและนิเทศงาน
2. ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ GCH อย่างเป็นระบบ
(เชิงคุณภาพ/ปริมาณ)

1. ผลักดันการนาข้อเสนอการพัฒนา อวล.รพ.สธ.
สู่การพิจารณาระดับนโยบาย
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
เพื่อชูประเด็น อวล. รพ. /ภาคสาธารณสุข
คาร์บอนต่าและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นการจัดการ อวล.
อปท.
3. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการ อวล. อย่างยั่งยืน

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศอ. สสจ. รพ. สสอ.
อปท. และ อสม. ในพื้นที่เป้าหมาย ผ่านเวที
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และการ
ฝึกอบรม
2. สนับสนุนชุดความรู้ แนวทางปฏิบัติ รูปแบบการ
จัดการที่ดี
3. ส่งเสริมความรอบรู้และการใช้เครื่องมืออย่างง่าย
ในการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
และชุมชน

โครงการสาคัญ
ระดับความสาเร็จ
(Small Success)

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4. โครงการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจา
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

1. มีคู่มือแนวทางการด้าเนินงาน/ชุดความรู้ พร้อมสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ และ Key massage เพื่อขับเคลื่อนงาน
2. มีการชี้แจงและขับเคลื่อนกลไกและแผนการด้าเนินงานร่วม
หน่วยงานภาคี และเขต จังหวัด
3. มีฐานข้อมูลกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย รพ. และ อบต.
4. มีกรอบแนวทางและแผนการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง WASH ใน

1.ร้อยละ รพ. ผ่านเกณฑ์ GCH ได้ตามเป้าหมาย
2.ร้อยละ อบต.เป้าหมายมีกระบวนการจัดการ
อวล.สู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ ตามเกณฑ์ฯ
3.มีการด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล WASH in
School และประเมินผลโครงการ GCH

ไตรมาส 3
1.ร้อยละ รพ. ผ่านเกณฑ์ GCH ได้ตามเป้าหมาย
2.ร้อยละ อบต. ที่มีการจัดการ อวล.สู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ ได้ตาม
เป้าหมาย
3. ด้าเนินการตามแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง WASH ใน รพ.
4. มีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและก้าหนดมาตรการ WASH in
School และประเมินผลโครงการ GCH

ไตรมาส 4
1.ร้อยละ รพ. ผ่านเกณฑ์ GCH ได้ตามเป้าหมาย
2.ร้อยละ อบต. ที่มีการจัดการ อวล.สู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ ได้ตาม
เป้าหมาย
3. มีร่างรายงานศึกษา WASH in School
4. มีร่างรายงานโครงการประเมินผล GCH
5. สถานการณ์จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เรือนจ้า

