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2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 ส้วมสาธารณะทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีโนยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่

เป็นเจ้าของส้วมสาธารณะทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบให้
ได้มาตรฐานกรมอนามัย  HAS คือ ด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
สถานประกอบการและหน่วยงานเป้าหมายที่เป็นเจ้าของส้วมสาธารณะ สมัครเข้าร่วมโครงการ

กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดและวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา และประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่  

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 ส้วมสาธารณะทั้งหมด จำนวน 1220 แห่ง ได้มาตรฐาน 701 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.46 

(เป้าหมายร้อยละ 60) โดยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 124 แห่ง ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานและมีส้วมสำหรับผู้พิการทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ส้วมสาธารณะทุกกลุ่มได้มาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 365 216 59.18 
   กงหรา 49 34 69.39 

เขต 12 เขาชัยสน 111 45 40.54 
   ตะโหมด 79 46 58.23 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 179 150 83.80    
ปากพะยูน 118 40 33.90 

 ศรีบรรพต 43 34 79.07 
ป่าบอน 85 77 90.59 
บางแก้ว 91 14 15.38 
ป่าพะยอม 63 12 19.05 
ศรีนครินทร์ 37 33 89.19 

รวม 1220 701 57.46 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การเกิดสถานการณ์การโรค COVID – 19 ในประเทศไทย อาจทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนา

ส้วมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่ง แต่ควรใช้โอกาสในควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาด COVID – 19 เพื ่อกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการและประชาชนเห็นความสำคัญที่ต้องพัฒนาส้วม
สาธารณะให้ได้มาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานส้วมสาธารณะกรมอนามัย HAS กับมาตรการควบคุมป้องกันโรค 
COVID – 19 มาใช้ควบคุมป้องกันโรคไปด้วยกัน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 มีการแร่ระบาดมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มีวัคซีนเพ่ือ

ป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนั้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานกรมอนามัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญต่อไป 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายมานพ รามทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์ 074 - 613127-105  
E-mail Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563  
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2.4.2 GREEN & CLEAN Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีโนยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทุกระดับ ให้มีการดำเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาส้วมสาธารณะ 
มาตรการประหยัดพลังงาน การพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาสู่ระดับดี
มากพลัส โดยเพิ่มเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดทำโครงการ มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้ำเสียให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งมีการขยายผลการดำเนินสู่เครือข่า ยชุมชน และ
นวัตกรรม GREEN & CLEAN ในโรงพยาบาลอีกด้วย 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 โรงพยาบาลผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ทุกแห่ง (โดยผ่านระดับดี

มากพลัส 5 แห่ง / ดีมาก 4 แห่ง และดี 2 แห่ง)  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital (พ้ืนฐาน ร้อยละ 100, ดีมาก ร้อยละ 

80, ดีมากพลัส ร้อยละ 40) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  

 
 
 
  

รพ.พัทลุง 1 ดีมากพลัส 100 
   รพ.กงหรา 1 ดี 100 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1 ดีมากพลัส 100 
   รพ.ตะโหมด 1 ดี 100 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1 ดีมากพลัส 100    
รพ.ปากพะยูน 1 ดีมาก 100 

 รพ.ศรีบรรพต 1 ดีมาก 100 
รพ.ป่าบอน 1 ดีมากพลัส 100 
รพ.บางแก้ว 1 ดีมากพลัส 100 
รพ.ป่าพะยอม 1 ดีมาก 100 
รพ.ศรีนครินทร์ 1 ดีมาก 100 

รวม 11  100 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ด้านโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลบางแห่งไม่มีการจัดบริการอาหารในโรงครัว

โรงพยาบาลทำให้ยากต่อการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ด้านโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
- การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต.มายัง รพท และ รพช ยังไม่มีรถเก็บขนขยะที่ถูกต้องตาม

กฎกระทรวงเพ่ือเก็บขนขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ยังมีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นและยังไม่มีวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคได้ ดังนั้นโครงการ GREEN & CLEAN Hospital จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
โรงพยาบาลผ่านการรับรองระดับสูงสุด (ระดับดีมากพลัส จำนวน 5 แห่ง) 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายมานพ รามทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์ 074 - 613127-105  
E-mail Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563  
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2.4.3 การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การสร้างเสริม/ผลักดัน/การนำนโยบาย นำสู่การปฏิบัติยังมีระดับน้อยจึงมีการขับเคลื่อนงานยัง
ไม่ครอบคลุม ซึ่งงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในทุกพ้ืนที่ จึง
เป็นความยุ่งยากในการดำเนินงานได้ผลสำเร็จ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 12 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้จังหวัดพัทลุงมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกระดับ โดยมีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีกลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) /คณะกรรมการควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
3. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน แต่ยังไม่ครอบคลุม 
4. จังหวัดมีระบบและกลไก สนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านการประเมิน Green & Clean Hospital ซึ่ง ทุกแห่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน และ ผ่านเกณฑ์ ดีมาก พลัส จำนวน 5 แห่ง  

5. มีการส่งเสริมให้มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงมีคลินิก
โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น 
ปี 2562 

6.การจัดการปัจจัยเสี่ยง COVID -19 ดำเนินการได้ดีไม่มีการระบาด จำนวนผู้ป่วย 14 ราย ไม่มี
เสียชีวิต ตลอดจนมีการร่วมกับ ศอ.ที่ 12 และท้องถิ่นระยะระบาดและหลังของโรคโคโรน่า ไวรัส 2019 ในการ
ประเมินร้านอาหารและตลาดประเภท 2 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคดังกล่าว 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ของอำเภอมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ปีงบประมาณ 

2563 (ข้ันพื้นฐาน)  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 1 1 9.09 

60.53 65.79 60.53 กงหรา 1 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 

71.43 57.14 57.14 ตะโหมด 1 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0 

0 0 0 ปากพะยูน 1 0 0 
 ศรีบรรพต 1 0 0 

ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 1 0 0 
ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 

รวม 11 1 9.09 
ที่มา : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบทุกอำเภอ และเร่งติดตามระบบข้อมูลเพ่ือ

ทราบเหตุการณ์ที่มีในพ้ืนที่ และสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ดังนี้ 
1. ระบบการรายงาน 
2. การจัดทำแผนงานจัดการปัจจัยเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ 
3. พัฒนาทีมสอบสวนโรค/เฝ้าระวังพื้นที่ และกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจาก

สิ่งแวดล้อม 
4. บุคลากรระดับพ้ืนที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
พัฒนาทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม,คุ้มครองผู้บริโภค แล้ว พรบ.

ด้านสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข และ ท้องถิ่น  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

ผู้รับผิดชอบ  นางไพลิน ฆังครัตน์ 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์  0937140783 
e-mail   pployjan2506@gmail.com 
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2.4.4 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 73 แห่ง เป็นระดับเทศบาล 48 แห่ง ระดับ 

อบต. จำนวน 25 แห่ง เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม( EHA) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลจำนวน 48 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 
50 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินรับรองให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขผ่านการประเมินรับรองตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อย 1 ด้าน คือ การจัดการสุขาภิบาล
อาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการใช้อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้องกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวน 48 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA 

ระดับพ้ืนฐาน และระดับเกียรติบัตร จำนวน 30 แห่ง ร้อยละ 62.50 

ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 10 8 80.00 
   กงหรา 4 3 75.00 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 
   ตะโหมด 5 3 60.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11 5 45.45    
ปากพะยูน 6 2 33.34 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 2 1 50.00 
ศรีนครินทร์ 4 2 50.00 

รวม 48 30 62.50 
ที่มา : การประเมินรับรอง EHA ปี 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (EHA) 

ครอบคลุมประเด็นงานมาก ทั้งหมด 9 ระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการดำเนินงาน 

2. เทศบาลที่ยังไม่มีกองสาธารณสุข ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ต้องใช้บุคลากรในตำแหน่งอื่นมา
ขับเคลื่อนงาน  

3. งบประมาณของเทศบาลมีจำกัด ยังไม่ถูกนำมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน EHA เท่าท่ีควร 
4. ไม่มีการออกเทศบัญญัติ หรือออกแต่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ 
5. ควรมีเงินรางวัลเหมือนระบบ LPA 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี

การจัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมพลังสร้างแรงจูงใจเทศบาลที่
ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. เทศบาลเมืองพัทลุง การจัดการมูลฝอยทั่วไป(4001)และมูลฝอยอันตรายจากชุมชน (4003) 
2. เทศบาลตำบลป่าบอน การจัดการคุณภาพน้ำประปา (2001) 
3. เทศบาลตำบลเขาชัยสน การจัดการคุณภาพน้ำประปา (2002) 
4. เทศบาลตำบลแม่ขรี การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ 

(1003) 
5. เทศบาลตำบลควนขนุน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (1002) 
6. เทศบาลตำบลบ้านสวน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ

(1003) 
 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางกิติยา บุรีภักดี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0822651975 
e-mail kbureepakdee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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2.4.5 การพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีร้านร้านอาหาร จำนวน 452 ร้าน แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 481 แผง รวม

ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมด 933 ร้าน/แผง เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร
และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good 
Taste) ร้อยละ 60 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้องกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมด 921 ร้าน/แผง ผ่านผ่านมาตรฐาน CFGT จำนวน 

792 ร้าน/แผง คิดเป็นร้อยละ 85.99 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตวัชี้วัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 338 293 86.69 
   กงหรา 32 32 100 

เขต 12 เขาชัยสน 32 27 84.38 
   ตะโหมด 68 57 83.82 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 129 128 99.22    
ปากพะยูน 86 34 39.53 

 ศรีบรรพต 24 22 91.67 
ป่าบอน 44 44 100 
บางแก้ว 81 75 92.59 
ป่าพะยอม 63 56 88.89 
ศรีนครินทร์ 24 24 100 

รวม 921 792 85.99 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องทางด้านพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะในการ

รักษามาตรฐาน CFGT  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมร้านอาหารจังหวัด ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย และติดตาม ตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านสุขาภิบาลอาหาร  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 138 

2.4.6 การพัฒนาคุณภาพตลาด 

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพตลาดสด (ประเภทที่ 1) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีตลาดสด (ประเภทที่ 1) ซึ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างถาวร จำนวน 9 แห่งแยกเป็น

ตลาดของ อปท. จำนวน 6 แห่ง และตลาดเอกชน จำนวน 3 แห่ง ซึ่งผู ้ประกอบการจะต้องพัฒนาให้ผ่าน
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเ ติม 
ซึ่ง อปท.ได้ออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
ตลาดสด (ประเภทที่ 1) จำนวน 9 แห่ง ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 2 2 100.00 
   กงหรา 0 0 0.00 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 
   ตะโหมด 1 1 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100.00    
ปากพะยูน 1 0 0.00 

 ศรีบรรพต 0 0 0.00 
ป่าบอน 0 0 0.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร์ 0 0 0.00 

รวม 9 8 88.89 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
  

 
 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐาน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เทศบาลที่สมัครสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เกี่ยวกับการ 

จัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และผ่านการรับรองเกียรติบัตร กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้อง 
จะมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ประเด็น การติดตามประเมินเชิงคุณภาพตลาดนัด (ประเภทท่ี 2) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีตลาดนัด (ประเภทที่ 2) ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างถาวร จำนวน 84 แห่ง ซึ่ง

หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่จะต้องติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ประเมินตลาดนัดน่าซื้อ (ตล.2) 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 80 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่ง อปท.ได้ออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
ตลาดนัด (ประเภทที่ 2) จำนวน 84 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.14 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 140 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 12 8 66.67 
   กงหรา 20 20 100 

เขต 12 เขาชัยสน 3 2 66.67 
   ตะโหมด 3 1 33.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 7 4 57.14    
ปากพะยูน 4 2 50.00 

 ศรีบรรพต 9 8 88.89 
ป่าบอน 10 9 90.00 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 11 11 100 
ศรีนครินทร์ 3 2 66.67 

รวม 81 69 82.14 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เทศบาลที่สมัครสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เกี่ยวกับการ 

จัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และผ่านการรับรองเกียรติบัตร กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ตลาดใต้โหนด ต้นแบบตลาดประเภทที่ 2 ของจังหวัดพัทลุง 

 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.4.7 มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

กระทรวงสาธารณสุขมีโยบายส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี มัสยิดเป็นศูนย์กลาง
การประกอบศาสนกิจ การพัฒนามัสยิดให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรภายในมัสยิดและผู้ที่ประกอบ
ศาสนกิจถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การประเมินมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ จัดประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  

ผลการดำเนินงาน 
มัสยิดผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : มัสยิดผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมไม่น้อยกว่า 20 % 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 20 เมืองพัทลุง 3 2 66.67 
   กงหรา 37 25 67.57 

เขต 12 เขาชัยสน 8 3 37.50 
   ตะโหมด 25 7 28.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0.00 
43.88 49.2 58.72 ปากพะยูน 18 13 72.22 

 ศรีบรรพต 0 0 0.00 
ป่าบอน 8 7 87.50 
บางแก้ว 7 2 28.57 
ป่าพะยอม 0 0 0.00 
ศรีนครินทร์ 0 0 0.00 

รวม 106 59 55.66 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา ดำแก้ว 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์  074-613127-105  
e-mail pr_nara@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 03 พ.ย. 2563  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.4.8 การดำเนินงานอาชีวอนามัย 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

งานอาชีวอนามัย หรืองานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอก
ระบบ และประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งในจังหวัดพัทลุงมีในทุกกลุ่ม
อาชีพ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

การบริหารจัดการ 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย เน้นการประเมินกระบวนงาน 5 ขั้นตอน คือ  
1. คุณภาพของฐานข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
2. คุณภาพของการวิเคราะห์สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
3. คุณภาพของเครือข่ายการทำงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
4. คุณภาพของการดำเนินกิจกรรมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ความสำเร็จของหน่วยบริการสุขภาพในการดำเนินการคลินิกเกษตรกร 

ผลการดำเนินงาน 
คปสอ.ทั้ง 11 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ

ดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : คุณภาพการดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 100 84 84 
   กงหรา 100 79 79 

เขต 12 เขาชัยสน 100 75 75 
   ตะโหมด 100 67 67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 100 72 72    
ปากพะยูน 100 68 68 

 ศรีบรรพต 100 72 72 
ป่าบอน 100 82 82 
บางแก้ว 100 68 68 
ป่าพะยอม 100 72 72 
ศรีนครินทร์ 100 80 80 

รวม 100 81.40 81.40 
 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 143 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานอาชีวอนามัย ในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ในพื้นที่ จะสามารถช่วยให้การ

ดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 

ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ เหล็มนุ้ย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0640692299 
e-mail up_health@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 พฤศจิกายน 2563 
 

 
  


