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ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๓ วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
รวมทั้งหารือแนวปฏิบัติที่เหมะสมในการทำงานภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
ขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากรมอนามัย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลัง
เข้าสู่ช่วงเวลาผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ ดังนั้น สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงต้องเตรียมการรับมือกับการเปิด
ให้บริการของสถานประกอบกิจการ และสถานที่ต่าง ๆ โดยต้องบูรณาการความร่วมมือร่วมกับศูนย์อนามัยในการ
กำกับ และประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ หรือสถานที่เป็น
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป และขอให้ทุกกลุ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเป้าหมายที่วางไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุ ม สำนั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ครั้ ง ที่ 7/2563
เมื่อวันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ชี้แจงเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย ในไตรมาส ๓ โดยแยกรายเดือน
เพื่อให้ทุกกลุ่มงานใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
- เดือนเมษายน ๒๕๖๓ กำหนด ร้อยละ ๖๕
- เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ กำหนด ร้อยละ ๗๕
- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนด ร้อยละ ๘๔
และนำเสนอรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักฯ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. งบดำเนินงาน (ยอดทั้งปีหลัง mapping) จำนวน ๑๐,๘๗๕,๘๐๑.๐๐ บาท เบิกจ่ายลงระบบ GFMIS
จำนวน 3,550,141.89 บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๕
๒. งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) (ยอดทั้งปีหลัง mapping) จำนวน 7,042,000.00 บาท เบิกจ่ายลงระบบ
GFMIS จำนวน 1,924,955.52บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๔
๓. งบลงทุน จำนวน 2,953,200.00 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัจจุ บันยัง
ไม่มีการเบิกจ่าย แต่ได้ผู้รับจ้าง และทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอรับ วัสดุ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๔. งบประมาณภาพรวม (ยอดทั้งปีหลัง mapping) จำนวน 20,871,001.00 บาท เบิกจ่ายลงระบบ
GFMIS จำนวน 7,630,309.47 บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕7

-๓ผลการเบิ ก จ่ า ยลงระบบ GFMIS รายโครงการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ร ายละเอี ย ด
สรุปได้ดังนี้
ยอดทั้งปีหลัง เบิกจ่ายลง
โครงการ
mapping ระบบ GFMIS ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูล 635,318
68,968
10.86
ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. โครงการยกระดับ คุณ ภาพการจั ดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมสถาน 386,120
11,020
2.85
บริการการสาธารณสุขทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. โครงการเสริ ม สร้ า งพลั ง ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนจั ด การอนามั ย 843,309.66 48,419.66 5.74
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด การเหตุ ร ำคาญ กิ จ การที่ เป็ น 193,000
47,425
24.57
อัน ตรายต่ อสุ ขภาพ และมลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ
สุขภาพประชาชน
5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ 618,125.11 14,560
2.36
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับภาวะ 885,250
316,170 35.72
ฉุกเฉินและสาธารณภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)
7. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตาม 203,798
11,205
5.49
ประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(บย.)
106,179 56.30
(สนับสนุน
หน่วยงาน)
8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการส้วม สิ่งปฏิกูล เพื่อสุขภาวะที่ดี
260,000
อยู่ระหว่าง
0
ดำเนินการ
9. การบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นงานอนามั ย 885,340 295,889.85 33.42
สิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)
10. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 232,708.39 อยู่ระหว่าง
0
จากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ
ดำเนินการ
11. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ 199,440
2,660
1.33
การมีสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ
12. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ 314,442
31,134
9.90
พระราชดำริ
13. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต 254,981
875
0.34
14. แผนพื้นฐาน
158,122.40
4,500
2.85
อย่างไรก็ตาม ประธานการประชุม มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบวิจัยทีส่ ่งผลให้
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่บรรลุเป้าหมายภาพรวม ดังนั้น ผู้รับผิดขอบ
โครงการวิจัย จึงชี้แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแต่ละโครงการดังนี้

-๔๑. โครงการ ศึ ก ษาระบาดวิ ท ยาและการจั ด การของเสี ย ทางการแพทย์ จ ากสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อจำกัดของการดำเนินงาน คือ ปัญหาในการลงพื้นที่
โรงพยาบาลเพื่ อเก็ บ ข้อ มูล เนื่ องจากติ ดสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ ยังไม่ส ามารถ
ขับ เคลื่ อนงานวิจั ย ได้ตามกำหนดแต่เบื้ องต้นหารือผู้ รับ จ้างในการเร่งรัดการส่ งมอบงานเพื่อให้ มีการเบิกจ่าย
ในไตรมาส ๒ ให้สูงขึ้น คาดว่าสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 50
๒. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ได้ยกเลิกการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ ที่จังหวัดเชียงใหม่
จึงปรับรูปแบบจากการประชุมขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็นประชุมคณะทำงานย่อย จัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผ่ านระบบออนไลน์ ร่วมกับชุมชนต้นแบบ นอกจากนี้ จะใช้การสำรวจข้อมูลชุมชนผ่านการส่งแบบ
สำรวจ ไปยังชุมชนเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลนำกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวม
๓. โครงการพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มสำหรั บ ชุ ม ชนที่ เ อื้ อ ต่ อ
การมีสุขภาพดี มีข้อจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนวัตกรรมชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงได้ปรับ
รูปแบบด้วยการจัดทำเอกสารหรือคู่มือความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมชุมชน สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนานวัตกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์แทน
ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการวิ จั ย ได้ มี ห นั ง สื อ ขอขยายเวลาการดำเนิ น งานโครงการวิ จั ย ไปยั ง
สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักผู้ทรงฯ หารือกับผู้บริหารกรมอนามัยและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ซึ่งการขยายกรอบการจ้ างที่ ปรึ กษา เป็ นอำนาจการพิ จารณาของกรมอนามั ย เบื้ องต้นสามารถขยายกรอบเวลา
ดำเนินงานได้ประมาณ ๓ เดือน ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นที่ไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาจะไม่สามารถขยายเวลาได้
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และขอให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการวิจั ย เร่งดำเนิ น กิจ กรรมให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายของ
กรมอนามัย กำหนดทั้งงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น โดยเฉพาะโครงการวิจัยขอให้ทบทวนกรอบระยะเวลาใน
การดำเนินงาน รวมทั้งให้สามารถขอหนังสือขออนุมัติปรับ TOR การจ้างที่ปรึกษางานวิจัยได้ โดยกำหนดกรอบ
การส่งมอบงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย ในส่วนของการลงพื้นที่สำหรับเก็บ
ข้อมูลในงานวิจัย ให้เตรียมการปรับเปลี่ยนวิธีการหากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เช่น ใช้การประชุมผ่านระบบสื่อสาร
ออนไลน์ หรือการส่งแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓.๒ รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ บัติการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตามแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ประจำเดื อ นเมษายน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Google Sheets ซึ่งกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ ละกลุ่มงาน จัดทำข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานส่งผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล
การดำเนินงานรายเดือนต่อไป โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๓.๒.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563
จำนวน
จำนวน
กลุม่ โครงการที่ กิจกรรม
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
หมายเหตุ
รับผิดชอบ ประจำเดือน
พบ.
4
๑๒
- ลงพื้ น ที่ ส นั บ สนุ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง การลงพื้นที่เป็นไปตามแผน
COVID-19
ของOperation Team กรม
อนามัย

-๕จำนวน
จำนวน
กลุม่ โครงการที่ กิจกรรม
รับผิดชอบ ประจำเดือน

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน กรณี
COVID-19
พช.

5

๑๐

พม.
พภ.
บย.

2
1
1

๒
๒
๑

ปรับแผนการใช้งบประมาณ
เพื่อจัดจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์สำหรับ
ทีมปฏิบัติการแล้ว
- จ้างผลิตหลักสูตร Online สำหรับพัฒนา กลุ่ม พช. แจ้งขอเลื่อนกิจกรรม
ศัก ยภาพของท้ อ งถิ่ น ในการดำเนิ น งาน ไปเดือน พ.ค. 2563
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยง
โรค COVID-19
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

๓.๒.๒ ติดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
จำนวน
จำนวน
กลุม่ โครงการที่ กิจกรรม
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
รับผิดชอบ ประจำเดือน
พบ.
4
๗
- ลงพื้ น ที่ ส นั บ สนุ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
COVID-19
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน กรณี
COVID-19

พช.

5

๑๐

- จ้างจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ระบบ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศใน
สถานการณ์ ก ารการระบาดของโรค
COVID-19
- ประชุมคณะทำงาน GCH เพื่อติดตาม
การดำเนิ น งานและหารือ แนวทางการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประชุ ม จั ด ทำแนวทางการจั ด การ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ และหารือ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความรู้เ กี่ ย วกั บ
การดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มใน
เรือนจำ
- ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การจั ดการอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อ

หมายเหตุ
การลงพื้นที่เป็นไปตามแผนของ
Operation Team กรมอนามัย
ปรับแผนการใช้งบประมาณ
เพื่อจัดจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์สำหรับทีม
ปฏิบัติการแล้ว

กลุ่ ม พช. ขอเลื่ อนประชุมเป็ น
เดือน มิ.ย. 2563
ปรับรูปแบบการประชุมเป็นการ
สื่อสารผ่านระบบ Online แทน

กลุ่ ม พช. ขอเลื่ อนประชุ มเป็ น
เดือน มิ.ย. 2563

-๖จำนวน
จำนวน
กลุม่ โครงการที่ กิจกรรม
รับผิดชอบ ประจำเดือน

พม.
พภ.
บย.

2
1
1

๑
๑
๑

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
การมีสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบ
Online
- ประชุ มวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ อ นามั ย
สิ่ งแวดล้ อมในสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย
ตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย
แห่งชาติ
- ประชุมสรุปผลการพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงาน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ

กลุ่ ม พช. ขอเลื่ อนประชุ มเป็ น
เดือน มิ.ย. 2563
กลุ่ ม พช. ขอเลื่ อนประชุ มเป็ น
เดือน มิ.ย. 2563

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ทุกกลุ่ม งานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการตามโครงการสำคัญ รายกิจกรรม
โดยขอให้ส่งรายละเอียดการทบทวนและปรับแผนมายังกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อทำการปรับแผนงานสำหรับ
การดำเนินกิจกรรมอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นกิจกรรมตามนโยบายกรมอนามัยต่อไป
๓.๓ รายงานความก้ า วหน้ า พั ฒ นาระบบการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ประเทศไทย และการพั ฒ นาระบบ
Manifest System
กลุ่ ม พั ฒ นาการสุ ข าภิ บ าล ได้ น ำเสนอรายละเอี ย ดการพั ฒ นาระบบ Manifest System โดยนำเสนอ
เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ใช้ระบบเอกสาร ตช. 6 ฉบับ สำหรับให้โรงพยาบาลนำส่งเอกสารไปยังผู้รับเก็บขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ระยะที่ ๒ พัฒ นาระบบ Manifest system ที่สามารถเรียกดูข้อมูล ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงาน
ภาคการสาธารณสุข ไปจนถึงข้อมูลของหน่วยงานเก็บขน และหน่วยกำจัด พบปัญหาคือ หากไม่มีการกรอกข้อมูล
ในระบบ จะไม่สามารถกำกับ ติดตาม การจั ดการมูลฝอยติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงใช้ระบบดังกล่าว
แต่มีการปรับปรุงให้สามารถนำเสนอผลการดำเนินการผ่าน Dashboard สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ซึ่งมี
ข้อจำกัดในช่วงแรกคือรองรับเฉพาะการใช้งานในศูนย์อนามัยที่ ๕ จังหวัดราชบุรีเท่านั้น ไม่ได้วางโครงสร้างใช้งาน
ในระดับประเทศ ดังนั้นเมื่อนำระบบมาใช้ในภาพรวมของประเทศจึงทำให้เกิดปัญหาการรองรับการนำเข้าข้อมูลที่
มีปริมาณมากจากทุกพื้นที่ ทำให้ต้องวางโครงสร้างระบบใหม่ทั้ งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้ใช้
งานได้ และนำไปใช้งานในช่วงระหว่างรอความเสถียรของระบบ Digital Tracking system
ระยะที่ ๓ การพัฒนาโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อแบบ Digital Tracking system ซึ่งเป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงข้อมูล มูลฝอยติดเชื้อ อัตโนมัติผ่านการชั่งน้ำหนักของตาชั่ง ในโรงพยาบาลแบบดิจิ ทัล ข้อมูลปริมาณ
น้ำหนักจะเชื่อมข้อมูลในระบบ Server เชื่องโยงข้อมูลอัตโนมัติ และมีการใช้บัตรอิเ ล็กทรอนิกส์ AFID เชื่อมโยง
ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เก็บขน และกำจัด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบบ Android อย่างไรก็ตามข้อจำกัดคือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องชั่ง และการดูแลระบบ ซึ่งต้องจำแนกรายละเอียดให้ชัดเจน
ปัจจุบัน มีการทดสอบการใช้งานระบบ Digital Tracking system ในหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมศึกษาประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น จากข้อมูล
พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ เนื่องจากไม่ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม

-๗จะมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบเพื่ อ ใช้ งานจริ ง ในปี ๒๕๖๔ และกำหนดค่ าใช้ จ่ า ยสำหรั บ
โรงพยาบาล เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของภาคการสาธารณสุข ในการดำเนินงานจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
ภาพรวมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล ดำเนินการดังนี้
๑. จัด ทำข้อเสนอเชิ งนโยบายไปยังกระทรวงสาธารณสุ ข โดยกำหนดให้ ชัดเจนว่าควรเลื อกระบบ
การใช้งานที่จะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด มีข้อจำกัด ในการใช้งานน้อยที่สุด เพื่อทำข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา และมีนโยบายสำหรับนำไปใช้ในทุกพื้นที่
๒. กำหนดแผนการใช้งานระบบที่ชัดเจน โดยกำหนดกรอบเวลาที่เริ่มนำระบบมาใช้ หรือกำหนดพื้นที่นำ
ร่อง โดยอาจแยกเป็นเขตพื้นที่ในการดำเนินการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลผ่านระบบเข้ามายังกรมอนามัยได้
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมอนามัย (นายดนัย ธีวันดา) ประเด็นการขับ เคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19
รองอธิบดีกรมอนามัย (นายดนัย ธีวันดา) มีข้อสั่งการให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินงาน
และการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 ดังนี้
1. ประเด็นโรงพยาบาล ขอให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ผลักดัน และรับรองโรงพยาบาล GCH
ในสถานการณ์ COVID-19 ให้ ได้ระดับดีมากเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยสถานการณ์ โรค COVID-19 กำกับ บังคับใช้
กฎหมาย หรือมาตรการในการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย หรือของเสียจากโรงพยาบาล
2. ประเด็นมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีถุงล้างไต) ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเร่งรัดประเด็นความชัดเจน เรื่อง
ถุงล้างไตกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยนำหลักวิชาการมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อตอบข้อสงสัย
ของประชาชนเรื่องการติดเชื้อโรคจากถุงล้างไต
3. ประเด็นการพัฒนา อสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กำหนดกลวิธีผลักดัน อสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
“มิใช่เพียงทำหลักสูตร ส่ง สบส. เพียงอย่างเดียว” โดยกำหนดเป้าหมาย ให้สำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อมผลักดัน
อสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ได้ อย่างน้อย 80,000 คน (อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน)
4. ประเด็นเหตุรำคาญ และการควบคุมกิจการฯ ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมใช้ Platform Thai Stop
COVID-19 (TSC) ในการกำกับจัดการเหตุรำคาญหรือเหตุร้องเรียน โดยส่งเสริมให้ประชาชนรู้สิทธิ์ ด้านกฎหมาย
และใช้ ก ลไก TSC ต่อ ยอดงานจั ด การเหตุ รำคาญให้ ได้ พร้อ มทำ mapping ข้ อ ร้อ งเรียนเฉพาะพื้ น ที่ พั ฒ นา
ศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่จัดทำข้อมูลของตัวเองได้ แล้วใช้ข้อมูลจัดการปัญหาเหตุรำคาญ หรือกิจการที่มี
มากในพื้นที่ โดยจัดการอบรมแบบออนไลน์ ไม่ต้องให้เจ้า หน้าที่เดินทางมาอบรมร่วมกัน แต่นำข้อมูลในพื้นที่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายการดำเนินงาน ดังนี้
๑. ประเด็นโรงพยาบาล มอบหมายกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน พิจารณาแนวทาง
หรือกลไกการยกระดับโรงพยาบาล GCH ให้ได้ระดับดีมากเพิ่มขึ้น และให้เน้นการผลักดันเรื่องระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
2. ประเด็นมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีถุงล้างไต) มอบหมายกลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล ประสานกับสมาคม
ถุงล้างไต เพื่อหาแนวทางจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดเกณฑ์การจำแนกถุงล้างไตเป็ นมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน
แล้วเผยแพร่ไปยังพื้นที่เพื่อให้ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้จากข้อมูลกลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล แจ้งว่าได้มีการ
หารือการจำแนกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจากถุงล้า งไต โดยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV หรือโรคติดต่อต่าง ๆ ให้ถือว่า

-๘ถุ งล้ า งไตเป็ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ส่ ว นผู้ ป่ ว ยโรคไตที่ ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ สามารถนำถุ งล้ างไตไปรี ไซเคิ ล โดยผ่ า น
กระบวนการทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ได้ ส่ว นมาตรการทางกฎหมาย ให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการ
ด้านมูล ฝอยติ ดเชื้ อประเภทถุงล้ างไต และให้ ท ำการบู รณาการงานร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในการหารือ
แนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วน
๓. ประเด็นการพัฒนา อสม. ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบหมายกลุ่มพัฒนาความร่วมมือ
และศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการสร้างการสื่อสาร เช่น ผลิตสื่อออนไลน์ หรือ
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ รพ.สต. นำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ในพื้นที่ ทั้งนี้
ต้องสร้างกลไกในการเสริมบทบาทของ อสม. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๔. ประเด็นการจัดการเหตุรำคาญ และกิจการฯ มอบหมายกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
จั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดระบบที่ มีอ ยู่ เพื่ อ นำไปผนวกกับ Platform TSC รวมทั้ งให้ ออกแบบระบบการจัด การ
เหตุรำคาญให้เป็นเครื่องมือการทำงานที่ง่ายสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่
ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นเตรียมนำเสนอในที่ประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.1 แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอผลคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก ดังนี้
คะแนนตัวชี้วัด
คะแนน
ตัวชี้วัด
คะแนน คะนนนหลัง หมายเหตุ
ประเมิน
ได้รับ
อุทธรณ์
ตนเอง
๕.๑.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
5
5
5
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ตัวชี้วัด 1.10 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการ
5
4
5
ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ (ร้อยละ 80 ของจั งหวัดมีระบบจั ดการ
ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)
ตั ว ชี้ วัด 1.18 ร้ อ ยละขององค์ กรปกครองส่ ว น
5
4.9
5
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (ร้ อ ยละ 65 ของเทศบาลมี ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ การอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม
(EHA) ระดั บ พื้ น ฐานขึ้ น ไป และร้ อ ยละ 5 ของ
อบต.มี การจั ดการอนามัย สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อชุมชน
และท้องถิ่นน่าอยู่ของ อปท.)
ตั ว ชี้ วั ด 1.21 ร้ อ ยละของกฎหมายระดั บ อนุ
บัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ)

5

5

5

-๙คะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับ
การนำเข้าในระบบ DoH Dashboard

2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ตั วชี้วัด 2.1 ระดับ ความสำเร็ จ ของการควบคุ ม
การกำกับดูแลการบริหารงาน
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุข
ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
เพื่ อสนั บ สนุ นกรมอนามั ย ก้ า วสู่ อ งค์ ก รที่ มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
5

คะแนน
ได้รับ

คะนนนหลัง
อุทธรณ์

หมายเหตุ

4.25

4.25

ระดับ 4
(หัก 0.25)
พบข้อมูล
นำเข้า Excel
แต่ไม่พบ
เอกสารที่แสดง
สรุปรายงาน
ตามแนวทางใน
การนำเข้า
ข้อมูล ระดับ 5
(หัก 0.50)
พบหลักฐาน
การประเมิน
แต่ไม่พบ
กระบวนการ
ประเมินข้อ 4
การวิเคราะห์
และนำเข้า
ข้อมูล)

5

5

5

4.82

4.82

4.82

2.6

1.6

1.6

5

5

5

(การคำนวณ
คะแนนอ้างอิง
จากรายงานผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ระบบ GFMIS
ณ วันที่ 31
มีนาคม
2563)

-๑๐คะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
คะแนนรวมเฉลี่ย

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
5
4.7131

คะแนน
ได้รับ

คะนนนหลัง
อุทธรณ์

4.4

4.4

4.4970

4.5070

หมายเหตุ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๕.2 ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือนหลัง โดยมีตัวชี้วัดที่มีการปรับ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ปรับ
ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
ปรั บ รายละเอี ย ดกิ จ กรรม 6 เดื อ นหลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN ผลกระทบจากโรค COVID-19 และปรับรูปแบบการประเมิน
Hospital
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของโรงพยาบาลแทนการ
ลงพืน้ ที่ตรวจประเมิน
ตัวชี้วัด 1.10 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการ ปรับการดำเนิ นงานตามแนวทางการจัดการปั ญ หามูล ฝอย
ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ติดเชื้อ โดยให้เชื่อมโยงการการงานภายใต้ สถานการณ์ การ
สุขภาพ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตัวชี้วัด ๒.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน มีการปรับ เปลี่ ยนรายละเอียดของตัว ชี้ วัดดั งกล่ าว ในรอบ
องค์กรสร้างสุข
๖ เดือนหลัง ดังนี้
๑) ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน (โดยร้อย
ละ BMI ต้ องลดลงจากรอบแรก) ซึ่งการตรวจสุ ข ภาพรอบ
แรก เป็นช่วยที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้
เจ้าหน้าที่กรมอนามัยบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการตรวจตาม
กำหนด ส่งผลต่อภาพรวมคะแนนตัวชี้วัด ดังนั้น กรมอนามัย
จึงกำหนดจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 รอบเก็บตก
ให้ กั บ ข้ าราชการในวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2563 โดยสถาบั น
พั ฒ นาสุ ข ภาวะเขตเมื อ ง และพนั ก งานราชการในเดื อ น
กรกฎาคม 2563 โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๒) เพิ่ ม เติ มรายละเอีย ดตั วชี้ วัดโดยให้ ใช้ข้อมู ล จำนวน
เจ้ า ห น้ า ที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ก้ า วท้ าใจ season 2 ของ
หน่วยงาน กำหนดที่ร้อยละ 100
๓) เพิ่มเติมการใช้ผลการประเมิน CV risk score สำหรับ
เจ้าหน้ าที่ อายุ มากกว่า ๓๕ ปี ขึ้น ไป โดยให้ กรอกข้ อมู ล ใน
โปรแกรม Thai CV Risk Score เพื่อประเมินความเสี่ยงการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมนำรายงานผลการประเมิน
จากระบบส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๑วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กลุ่มอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย กำหนดเข้าตรวจสอบเอกสารของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่
5 มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม และร่วมเข้าประชุมร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ
ภายในตามกำหนดต่อไป
- ขอยกเลิก WFH และการเหลี่อมเวลา โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบต่อไป
- ขอให้ทุกกลุ่มงานที่มีแผนการผลิตสื่อทุกประเภท กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการผลิตสื่อและคำนวณ
ค่าจัดส่งในการส่งมอบสื่อรวมกับค่าผลิตสื่อด้วย
- ข้อมูลความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ และการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานทดแทนสำหรับ
เก้าอีท้ ชี่ ำรุด โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตาม TOR
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
...............................................................
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